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RESUMO 
 
 
 

   
O interesse desta pesquisa adveio do desenvolvimento do trabalho com formação 
de professores em exercício na modalidade a distância. Interessante se fez esta 
experiência pelo fato da EaD ter chegado a localidades que não desfrutavam nem 
do uso da energia elétrica, em que as formas de deslocamento eram e ainda são as 
mais tradicionais possíveis, como a canoa e a carroça. Nesse sentido questiona-se: 
como promover EaD para formação de professores em um Estado em que o acesso 
às TIC ainda é fator de exclusão? Assim, a pesquisa teve dois objetivos básicos: 
analisar a mídia impressa do Programa de Formação de Professores em Exercício – 
Proformação, seus aspectos de adequabilidade para a educação a distância e sua 
estrutura pedagógica, propondo indicativos de ressignificação do uso da mídia 
impressa na educação a distância – EaD  – para formação de professores no Estado 
da Bahia. Para tanto foi desenvolvido um estudo de caso, tendo como referência 
uma das Agências Formadoras do Proformação no Estado da Bahia e os Guias de 
Estudo, que se constituíram material didático impresso do programa. Nesse sentido, 
é feita uma fundamentação teórica sobre conceitos básicos pertinentes ao processo 
de desenvolvimento desta investigação, tais como: tecnologia, educação a distância, 
mídia, interatividade, além de fazer um retrospecto de ações de EaD desenvolvidas 
no Brasil, relacionando-as com a legislação vigente a partir da LDB 9394/96 até o 
Decreto 5622/05. Apresenta o Proformação sua estrutura pedagógica e 
administrativa, a mídia impressa com o detalhamento de composição da mesma. 
Propõe uma reflexão acerca da necessidade de uso da mídia impressa nos cursos e 
programas de formação de professores na modalidade a distância, bem como indica 
fatores que possibilitam a ressignificação do uso da referida mídia em EaD como 
fator de in-clusão dos sujeitos que não têm acesso à rede conectada WWW, os 
considerados “sem-modem”. 
 
 
Palavras-chave: Educação a Distância; mídia impressa; formação de professores; 
ressignficação. 
 
 

 



ABSTRACT 
 
 
 
 
 The motivation to implement this search comes from the researcher’s connection to 
the practice of formation of teacher through distance education processes. This 
process was interesting because it allowed distance education to arrive to places 
where not even electric energy supply was available and transportation means were 
and still are the traditional one: chariots and small boats. The question that we ask 
here is how to promote distance education in the formation of teachers process if 
ICTs still are exclusion factors? This way, this research had two main objectives: 
analyzing the printed media of the Program of Workplace Formation of Teachers, its 
adequacy to distance education approach and its pedagogical structure while this 
research proposes resignification indicative aspects concerning the use of printed 
media in distance education for formation of teacher in Bahia State. In order to 
achieve these objectives, we developed a study of case with one of the Formative 
Agencies of the Proformação n Bahia State and analyzed the guides of study, i. e., 
the program’s printed didactical material. This research is based on a theoretical 
analysis of some concepts related to this issue: technology, distance education, 
media and interactivity. It also makes a retrospective of distance education programs 
in Brazil, relating them to the legal codes that support it, from the Bill 9394/96 to the 
Bill 5622/05. It also presents the Proformação, its administrative and pedagogical 
structure as well as the detailed media used. It proposes an reflection about the 
necessity of using printed media in distance education processes of formation of 
teachers and it also signs some factors that make the resignification of those media 
possible, turning them into a factor of subjects’ inclusion, in relation to those who are 
not connected to the WWW, the so called “modemless”. 
 
 
Key-Words: Distance Education; pressed media; formation of teachers; 
resignification. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

No contexto contemporâneo, onde os movimentos de transformações e 

mudanças são cada vez mais velozes, as Tecnologias da Informação e 

Comunicação (TIC) possuem grande influência no ritmo de vida das pessoas, no 

desenvolvimento das atividades no meio econômico, industrial, político, educacional 

e social. Uma parte da sociedade, no entanto, fica à margem desse movimento por 

motivos diversos, principalmente, pelo fator econômico e político-educacional.  A 

influência dessas tecnologias na vida do homem é permanente e visível, mas, na 

educação, estas ainda estão sendo exploradas e estudadas, produzindo um 

movimento novo de pensar, construir e disseminar informações e conhecimentos. 

Nesta perspectiva, a Educação a Distância (EaD) tem ganhado novo foco, 

evoluindo junto com o desenvolvimento das tecnologias digitais e da rede 

conectada.  No entanto, pensar em EaD conduz a refletir sobre o alcance da 

educação, diante das dificuldades de implantação de centros de ensino superior e 

pólos de formação docente, em locais de difícil acesso, não dispondo, ainda, de 

condições de manter esses espaços de formação, por não possuir profissionais 

habilitados e por não dispor dos recursos econômicos necessários para a 

construção desses espaços.  A partir da importância da EaD para o desenvolvimento 

da educação neste País, em particular na Bahia, com suas dimensões geográficas, 

sentiu-se a necessidade de pesquisar a respeito das mídias, que são os meios 

comunicacionais e de acesso à EaD.   
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Considerando que o universo é muito grande para uma pesquisa de 

mestrado, esta investigação objetiva analisar a mídia impressa como um recurso 

metodológico de inclusão daqueles que não têm acesso à educação presencial e 

nem à rede conectada. 

 

1.1 O interesse da pesquisa 

 

O interesse desta pesquisa adveio do desenvolvimento do trabalho com 

formação de professores em exercício, que foram habilitados por um programa do 

Governo Federal, implementado através do Ministério da Educação (MEC) e da 

Secretaria de Educação a Distância (SEED), na modalidade a distância.  

Interessante se fez esta experiência, pelo fato da EaD ter chegado a localidades que 

não desfrutavam nem do uso da energia elétrica, em que as formas de 

deslocamento eram, e ainda são, as mais tradicionais possíveis, como a canoa e a 

carroça.   

A assessoria técnica do Proformação, possibilitou-nos conhecer grande 

parte dessas localidades, constatando-se a importância da EaD se fazer presente 

em tais regiões; dessa maneira, optou-se por pesquisar a educação a distância, 

mais especificamente a mídia impressa utilizada em EaD: como promover EaD para 

a formação de professores em um Estado em que o acesso às TIC ainda é fator de 

exclusão? Nesse sentido, o objeto circunscrito nesta pesquisa é a mídia impressa do 

Programa de Formação de Professores em Exercício – Proformação – a qual foi 

analisada sob a perspectiva de estar proporcionando uma reflexão a respeito da 

elaboração desse tipo de mídia e, ao mesmo tempo, buscando ressignificá-la para o 

seu uso na formação de professores na Bahia.  Para responder a este 

questionamento, foi necessário realizar aprofundamento de alguns conceitos que 

permeiam o universo da EaD.   

Nesse sentido, a revisão de literatura foi desenvolvida tendo como base 

os conceitos que têm fundamental importância para a compreensão do foco dessa 

investigação. Assim, retomaram-se as leituras acerca do conceito de tecnologia, TIC, 
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mídia, EaD e interatividade, complementando a revisão com uma reedição das 

principais ações de EaD desenvolvidas no Brasil, bem como a legislação existente 

no País sobre essa modalidade educacional.  Desta forma, a revisão de literatura 

constitui-se na base dos conhecimentos que sustentam o objeto de estudo e na 

constituição de suporte teórico da própria pesquisa. 

 

1.2 O esboço teórico deste trabalho 

 

Iniciou-se com a seleção do suporte teórico que comportasse as questões 

emergentes da problemática descrita na pesquisa.  Nesse sentido, buscou-se, em 

primeiro lugar, esclarecer de que ponto de vista estava se propondo desenvolver 

mais uma pesquisa sobre EaD.  

Assim, retomaram-se as reflexões sobre o conceito de tecnologia em que 

se acredita, para que fosse possível compreender de que lugar está se propondo a 

ressignificação da mídia impressa, pois não é somente o fato de se refletir sobre o 

processo de elaboração, mas os princípios epistemológicos que norteiam essa 

construção e as realidades existentes no universo educacional que a EaD atende.  

No mesmo propósito, buscou-se tecer considerações sobre mídia, sua significação 

para EaD e a necessidade de entendê-la como sendo uma tecnologia intelectual. 

Acrescentou-se, no recorte teórico, uma apresentação da legislação 

existente sobre EaD, sua interpretação e ponto de vista do pesquisador com base 

em algumas experiências marcantes de EaD desenvolvidas no Brasil. 

Para a formalização desse conhecimento, alguns autores foram de 

fundamental importância, no sentido de construir as bases que subsidiaram o 

desenvolvimento desta investigação.  Pode-se assim dizer que Belloni (2000, 2001), 

Aretio (2001), Averbug (2003), Burke (2004), Peters (2003, 2004), Ramal (2003), 

Litwin (2001), Lobo Neto (2001), Franco (2003) Alves e Nova (2003), Vianney 

(2003), Silva (2002), Giusta (2003), Lévy (1993, 1999) e Lima Jr. (2005) foram 
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fundamentais para a construção do suporte teórico deste trabalho, ao tempo em que 

Freire (2001, 2003) sustentou a construção social desta pesquisa. 

No que diz respeito à formação de professores, dialogou-se com autores 

como Nóvoa (1999), Assmann (2003), Kuenzer (2000), D’Ávila (2003), Kramer 

(1995), Mogilka (1996), os quais trazem esse processo como momento de reflexão 

crítica e reconstrução da ação, dentro de uma proposta de transformação da prática 

pedagógica. 

 

1.3 A problemática e os objetivos da pesquisa 

 

Conforme informado anteriormente, esta pesquisa surge de uma 

caminhada no trabalho com a formação de professores na modalidade a distância, 

que fez emergir a necessidade de buscar identificar quais os principais fatores que 

podem auxiliar na elaboração do material didático para EaD, principalmente o 

impresso. Tal ação visa possibilitar o oferecimento de cursos e programas na 

modalidade a distância para a formação de professores no Estado da Bahia, sem 

promover a exclusão daqueles que não têm acesso às TIC. 

Nesse caminhar, as questões que norteiam este trabalho são: A mídia 

impressa ainda é uma opção viável em cursos de EaD na era digital?  Como vem 

sendo utilizada a mídia impressa na EaD, principalmente em cursos de formação de 

professores no Estado da Bahia? 

Desta forma, emerge a necessidade de promover reflexões acerca da 

modalidade de educação a distância para a formação de professores no Estado da 

Bahia, além de verificar se, mesmo com o uso das TIC na EaD, a mídia impressa 

ainda tem espaço.  Buscar também analisar a utilização da referida mídia nas 

propostas de formação utilizando a EaD, principalmente nos cursos e programas 

para formação de professores que estão no exercício da docência. 
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1.4 A escolha metodológica e o campo empírico 

 

Tendo como referência um programa de formação de professores que foi 

desenvolvido em quase todo o Estado da Bahia, o qual utilizou a mídia impressa 

como recurso pedagógico, tomou-se como base as orientações metodológicas de 

Gatti (2002) e Ludke (2003) quando afirmam que fazer pesquisa em educação é um 

todo complexo que pode ser caracterizado melhor quando investigado de maneira 

mais profunda.  Nesse sentido, optou-se pelo estudo de caso, por ser mais 

adequado ao recorte feito, à análise da mídia impressa do programa e identificar as 

influências levadas por esta mídia para a mudança da prática docente daqueles que 

dele compartilharam. 

Devido ao fato de se estar tratando de um trabalho de pesquisa com 

tempo determinado, fez-se a opção aleatória de escolha, na qual foi eleita a Agência 

Formadora (AGF) de Feira de Santana, um dos 29 pólos formativos do Proformação 

no Estado e, obedecendo ao mesmo critério de seleção inicial, acatou-se a sugestão 

da AGF em ter como foco direto as ações do Proformação no município de Nova 

Soure, o qual é um representante do sertão baiano e que participou do programa em 

duas etapas (2000 e 2002), o que traria uma visão mais ampla das ações do 

Proformação na realidade docente municipal. 

 

1.5 A estrutura deste trabalho de pesquisa 

 

Esta dissertação está organizada em dois capítulos teóricos: um 

contextualizando a EaD no cenário nacional e revendo alguns conceitos básicos e, 

outro, trazendo uma reflexão sobre a formação de professores e a educação a 

distância; um capítulo sobre o Proformação; um capítulo de reflexão sobre o uso da 

mídia impressa na EaD e, especificamente, no Proformação; um capítulo 

metodológico e um capítulo de análise de dados.  Os capítulos constituem todo o 

trabalho de construção de uma investigação contextualizada, estruturada na 
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organização de pensamentos e considerações tecidas pelas mestrandas, no diálogo 

permanente com os autores que participaram da construção deste trabalho. 

Logo após a Introdução, que se constitui o primeiro Capítulo, são 

apresentados os capítulos que constituem esta pesquisa, lançando os diferentes 

elementos abordados na investigação. 

O Capítulo dois apresenta a fundamentação teórica que inclui os 

esclarecimentos conceituais das categorias: tecnologia, mídia, educação a distância, 

interatividade, seguido de uma retrospectiva histórica das ações de educação a 

distância implementadas no Brasil, relacionando-as com o desenvolvimento da 

legislação de EaD existente.  Nesse sentido, este capítulo informa ao leitor a posição 

teórica definida para realização desta pesquisa, além de descrever, no contexto da 

EaD, as leis que regem esta modalidade educacional. 

No Capítulo três, faz-se algumas considerações teóricas a respeito da 

formação de professores no sentido de significar a investigação proposta,  

relacionando esse processo de formação às ações de EaD implementadas no 

Estado.  Neste capítulo, são apresentadas ações específicas de formação de 

professores em exercício, implementadas pelo governo do Estado através da 

Secretaria de Educação do Estado da Bahia, em convênio com instituições de 

ensino superior, particulares e privadas de dentro e de fora do Estado. 

O quarto Capítulo apresenta o Programa de Formação de Professores em 

Exercício – Proformação – com sua estruturação pedagógica, administrativa e 

organizacional, os sujeitos que o compõem e suas respectivas funções 

determinadas pelo programa, além de apresentar alguns dados relevantes da 

história de implementação desse programa na Bahia. 

No Capítulo cinco, é apresentada a proposta metodológica da pesquisa, o 

estudo de caso. São descritos neste capítulo os instrumentos de pesquisa, a 

metodologia de desenvolvimento da mesma, os sujeitos e o campo empírico da 

investigação.  

O sexto Capítulo corresponde à análise da mídia impressa do programa, 

às considerações feitas a respeito da estrutura pedagógica e adequabilidade da 
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referida mídia para EaD, principalmente nos aspectos que se referem à formação de 

professores.  É demonstrada também, nesse espaço, a análise sobre os reflexos do 

Proformação com sua mídia impressa na prática dos professores cursistas e 

formadores, que são sujeitos ativos do programa.  Aqui são apresentadas as 

considerações feitas referentes aos pontos positivos apresentados pela mídia 

impressa do Proformação, bem como aqueles pontos que são passíveis de uma 

revisão, um repensar na construção e modelagem do referido material. 

A conclusão apresenta os resultados da pesquisa, retomando os 

indicativos de ressignificação da mídia impressa em EaD, principalmente para 

formação de professores no exercício da docência. Apresentam-se os argumentos 

que sustentam a necessidade do uso da mídia impressa em EaD no Estado da 

Bahia, além de indicativos de que essa mídia deve fazer parte do movimento de 

convergência das mídias, potencializando qualitativamente o desenvolvimento dos 

cursos a distância na Bahia.  

E por falar em conclusão e no movimento de convergência das mídias, 

vale salientar que esta pesquisa não se finda neste trabalho, pois consiste apenas 

em um referencial inicial para as pesquisas referentes ao uso das mídias em EaD e 

suas várias possibilidades.  É, mesmo que pretensamente, uma contribuição para 

todos aqueles que pesquisam e estudam a utilização e qualidade das mais variadas 

mídias na EaD e suas possibilidades de alcance e acesso, onde se apontam alguns 

cuidados que devem ocorrer para a produção de material didático impresso para 

educação a distância. 

Assim, como palavras finais (primeiras no processo de leitura), faz-se um 

convite para mais uma reflexão! 
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2 NAS “REDES” DA EAD: UMA BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO 
HISTÓRICA 

 

O conhecimento sempre foi objeto de procura do homem nas diferentes 

sociedades. A partir do momento em que passa a ser registrado nas paredes das 

cavernas e, milhares de anos depois, nos computadores da contemporaneidade, a 

preocupação com o acesso a essas tecnologias passa a ser, também, o elemento 

de busca dos sujeitos, pois grande parte do conhecimento da humanidade se 

encontra produzido, armazenado e mediado pela tecnologia, seja ela impressa, 

sonora, digital ou telemática. 

Nesse contexto, a década de 1970 foi o indicativo de uma grande 

revolução para o acesso ao conhecimento no Brasil.  Antes, uma sociedade de base 

capitalista-industrial se fazia valer por um conhecimento restrito a determinados 

suportes e pessoas, quase nunca acessível, em virtude de questões geográficas ou 

econômicas.  No entanto, nesse período, começaram a emergir novas formas de 

acesso ao conhecimento com a evolução do uso das tecnologias eletrônicas, como 

a TV e o rádio na educação.  Mudados os paradigmas educacionais, promoveu-se 

um repensar do papel da educação na sociedade. 

As mudanças impetradas na década de 1970 permitiram, portanto, duas 

transformações básicas na história pela busca do conhecimento e a sociedade como 

um todo: primeiro, no que se refere à democratização de informações via 

tecnologias interconectadas e interativas; segundo, no que concerne ao 

redimensionamento das relações humanas, profissionais e formacionais. A 

sociedade e a educação, até então marcadas por uma racionalidade técnica e 

extremamente limitada em relação ao acesso ao conhecimento, iniciava uma 
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revolução sem proporções que impunha novas formas de produção e apropriação de 

informações, conhecimentos e, conseqüentemente, um projeto social remodelado, 

como pontua Schaff (2001) e, no que se refere a educação, o caráter tecnicista se 

firmava com muita discussão no que diz respeito a esse acesso as informações, 

uma vez que estas só atendiam às necessidades de produção do conhecimento, 

levando em consideração o caráter técnico da formação dos sujeitos, a formação 

para o mercado de trabalho. 

Com essa realidade, a Educação a Distância – EaD – volta a ser o foco 

da cena, desta vez como um dos arquétipos dessa nova ordem, da pseudo-

democratização do conhecimento, no sentido de que todo e qualquer ser humano 

pode ter acesso ao conhecimento produzido mundialmente e às informações que 

circulam no planeta, desde quando essas atendam às necessidades do mercado 

produtivo, uma vez que a formação em serviço foi o principal foco de uso da EaD. 

Essa é uma visão geral, no que se refere ao acesso a todas as formas de 

conhecimento, pontuada por autores como Aretio (2001), Niskier (1998), Holmberg 

(1995), Moore (1996) e, mais recentemente, por autores como Belloni (2000), Alonso 

(2000), Barreto (2003) e Pretti (2000). Porém, pode-se constatar que, num contexto 

capitalista, a educação é um locus de domínio do poder e de controle permanente, 

por este motivo, sempre desenvolvida de forma planejada e acompanhada.  Essa 

visão de sociedade não é uma realidade, até porque se está vivendo o “ponto de 

ebulição”, no qual os sujeitos estão sofrendo a quebra dos próprios paradigmas 

sociais, educacionais e políticos. 

A EaD não é uma modalidade recente de educação.  Ela é utilizada há 

muitos anos, no Brasil, com o apoio de tecnologias como o rádio e o material 

impresso. Contudo, passa por reformulações devido à emergência e utilização cada 

vez mais constante das Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC). 

Graças às tecnologias que dão acesso, em qualquer lugar do globo, à 

informação e conhecimento em tempo real, dizer que se está na era da informação e 

do conhecimento, numa sociedade em processo de mudança do puro capital para o 

conhecimento construído coletivamente, significa considerar que a produção coletiva 

do conhecimento propõe uma nova forma de organização social, bem como uma 

nova forma de pensar coletivo.  Ou seja, a sociedade está caminhando para ser 
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sustentada, proeminentemente, pela produção, pela transferência, uso e 

armazenamento de informação e de conhecimento de maneira mais aberta e 

colaborativa como propõe a teoria construtivista, baseada na ação-reflexão-ação 

permanentes e na produção do conhecimento, na qual todos são aprendizes e 

ensinantes. 

Assim, a EaD encontra nas TIC terreno fértil para seu desenvolvimento.  

Por isso, as suas práticas vêm ganhando espaço na sociedade nos últimos 15 anos, 

envolvendo um número grande de sujeitos nos mais diversos meios (acadêmico, 

empresarial, institucional), nas esferas pública e privada. Entretanto, os antigos 

modelos de EaD no Brasil não deram conta de uma formação consistente e, por 

isso, na sua origem, esta modalidade de educação está imbuída de preconceitos 

históricos, profissionais e sociais.  Mesmo assim, na contemporaneidade, ainda não 

é possível que a EaD, apenas com o uso das TIC, atenda a um percentual grande 

do universo de sujeitos que necessitam do acesso à educação, pois essas 

tecnologias, principalmente a rede conectada,  internet e WEB, ainda não atendem a 

91,69% da população nacional e 96,5% da população baiana1.  A implementação 

das TIC, do acesso a internet é cada vez mais complexa e depende, segundo Lévy 

(1993), de uma mudança de cultura, para que possa acontecer uma transformação 

social e cognitiva, para depois se chegar às mudanças política e econômica.  Este 

fato traz à tona a discussão a respeito do tipo de tecnologia utilizada na EaD como 

suporte para o material pedagógico e como meio comunicacional. 

Desta forma, está aberto o convite para uma reflexão sobre a EaD, 

formação de professores e a utilização da mídia impressa na modalidade a distância 

de educação. 

 
2.1 Os olhares: contextualizando alguns conceitos 

A EaD tem marcado sua presença, fazendo uso de diferentes 

tecnologias2, desde o material impresso, passando pelo rádio, televisão, até chegar 

                                                           
1 Dados do Projeto Rede Solidária referentes ao período de 2003/2004, disponível na 
URL:<http://www.redesolidária.org.br/?system=files&action=/estatico/mapa.html>. Acesso em 17 ago. 
2005. 
2 As tecnologias aqui reportadas são: a impressa, a telecomunicação, a eletrônica, a digital e a 
comunicação. 
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aos computadores em rede. O “desenvolvimento da tecnologia da comunicação deu-

lhe novo impulso, colocando-a em evidência nesta última década” (LITWIN, 2001, p. 

24), inspirando pesquisadores e as instituições educacionais no implemento de 

estudos, pesquisas, programas e cursos nessa modalidade. Assim, vale ressaltar a 

compreensão que se tem de tecnologia, pois esta significação fará parte de toda 

reflexão proposta por esta pesquisa. 

Tecnologia aqui é compreendida a partir de uma “abordagem da filosofia 

grega de técnica, rompendo-se com a dicotomia homem-máquina, em nome de um 

imbricamento ‘homem-máquina’” (LIMA Jr., 2005, p. 14).  Ou seja, tecnologia é 

entendida como,  

um processo criativo através do qual o ser humano utiliza-se de recursos 
materiais e imateriais, ou os cria a partir do que está disponível na natureza 
e no seu contexto vivencial, a fim de encontrar respostas para os problemas 
de seu contexto, superando-os (LIMA JR, 2005, p. 15). 

Neste sentido, o autor avança afirmando que “técnica tem a ver com arte, 

criação, intervenção humana e com transformação” (p. 15).  Portanto, tecnologia é 

tudo o que o homem cria para atender às suas necessidades e à evolução da 

própria raça humana.  Ela é “esse processo produtivo, criativo e transformativo” (p. 

15)3. 

Mas, não é fácil falar de técnica e tecnologia sem trazer um 

esclarecimento necessário acerca da utilização de tais termos, ao longo da história 

da humanidade.  Sobre técnica, Lemos esclarece que: 

Para compreendermos os desafios do fenômeno tecnológico 
contemporâneo devemos, num primeiro momento, precisar as diferenças 
entre técnica e tecnologia, pois estes conceitos não são facilmente 
diferenciados. [...] Técnica, na sua acepção oriental e etimológica, vem do 
grego tekhné, que podemos traduzir por arte.  A tekhné compreende as 
atividades práticas, desde a elaboração de leis e a habilidade para contar e 
medir, passando pela arte do artesão, (...) é um conceito filosófico que visa 
descrever as artes práticas, o saber fazer humano (2002, pp. 28-30). 

Lemos (2002), ao explicitar a compreensão de técnica como o “saber 

fazer humano”, complementa o exposto por Lima Jr. (2003) sobre tecnologia.  Logo, 

tecnologia é processo criativo através do qual o homem cria e co-cria o que é 
                                                           
3 Vale esclarecer que a compreensão mais profunda a respeito do conceito de tecnologia não 
descarta tratar em específico alguns recursos/ferramentas como TIC, a exemplo do rádio, do livro, 
dos computadores, etc. 
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necessário para atender às necessidades cognitivas, físicas, econômicas e políticas 

surgidas ao longo dos tempos, conforme já assevera Lévy (1993). 

Vale ressaltar que, entre as tecnologias gestadas pela humanidade, 

algumas afetam profundamente a educação, como a oralidade, a escrita e as 

tecnologias digitais e telemáticas. 

As primeiras, a oralidade e a escrita, são estruturantes das práticas 

pedagógicas ainda banstante centradas no discurso oral, enquanto as segundas, 

tecnologias digitais e telemáticas, possibilitam uma real transformação desse 

processo, pois fazem uso do áudio e vídeo, potencializando o oral conjuntamente 

com as imagens. 

Assim, o termo "tecnologia", no teor da discussão apresentada neste 

texto, refere-se a tudo aquilo que o ser humano criou, tanto em termos de artefatos 

como de métodos e técnicas, para estender a sua capacidade física, sensorial, 

motora ou mental (SANTAELLA, 1997), facilitando e simplificando o seu trabalho, 

enriquecendo suas relações interpessoais, ou, simplesmente dando-lhe prazer, além 

de figurar como um recurso que pode mediar a práxis pedagógica. 

Desta forma, os vários tipos de mídia que serão aqui referenciados são 

compreendidos como tecnologias de informação e comunicação e, na perspectiva 

de Lévy (1993), tecnologias intelectuais. 

As tecnologias intelectuais exteriorizam e reificam uma função cognitiva 

(LÉVY, 1993), uma atividade mental, possibilitando a reorganização do pensar em 

seu conjunto e a modificação da função cognitiva que pressupunha somente assistir 

e reforçar. Assim, as mídias, como tecnologias intelectuais, são potencializadoras do 

processo de produção do conhecimento.  Portanto, é compreensível que, diante do 

impacto que essas tecnologias – eletro-eletrônicas, digitais, sonora, impressa – têm 

exercido sobre a vida contemporânea, se pense quase que exclusivamente nelas ao 

mencionar "tecnologia na educação". No entanto, não se pode esquecer que a 

educação continua a ser feita, predominantemente, pela fala e pela escrita.  Assim, a 

fala, a escrita e o texto impresso são, e vão continuar sendo, tecnologias 

fundamentais para a educação, principalmente para EaD, posto que o processo de 
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inclusão digital depende do avanço educacional, social,  político e econômico no 

País, que caminha a passos lentos. 

Em se falando em inclusão digital, vale ressaltar que aqui é compreendida 

como “a aprendizagem necessária ao indivíduo para circular e interagir no mundo 

das mídias digitais como consumidor e como produtor de seus conteúdos e 

processos” (RONDELLI, 2003).  Vale esclarecer que inclusão digital não é só a 

disponibilização de meios técnicos e tecnológicos para o acesso à WEB.  Rondelli 

afirma que inclusão digital não é 

[...] somente oferecer computadores, seria análogo afirmar que as salas de 
aula, cadeiras e quadro-negro garantiriam a escolarização e o aprendizado 
dos alunos. Sem a inteligência profissional dos professores e sem a 
sabedoria de uma instituição escolar que estabelecessem diretrizes de 
conhecimento e trabalho nestes espaços, as salas seriam inúteis. Portanto, 
a oferta de computadores conectados em rede é o primeiro passo, mas não 
é o suficiente para se realizar a pretensa inclusão digital.  

Retomando a EaD como foco e falando de comunicação, verifica-se que, 

quando se reporta a um meio de comunicação, isto é, ao tipo de mídia co-

responsável pelos processos comunicativos, quando se constrói qualquer projeto a 

ser desenvolvido na modalidade a distância, pensa-se e define-se a forma de 

diálogo dos processos interativos, bem como o nível de interatividade, pois essa(s) 

mídia(s), a exemplo das impressa, digital e telemática, terá (terão) a função de 

superar as barreiras da distância geográfica e temporal e, ao mesmo tempo, serem 

instrumentos mediadores no processo ensino-aprendizagem. Franco (2003) se 

refere à mídia, fazendo uma retrospectiva ao conceito em latim, deixando claro sua 

função na sociedade contemporânea. 

A autora retoma o conceito histórico, explicitando que mídia vem do latim 

médium e que o 

termo mídia significa meio ou veículo de comunicação, englobando, 
principalmente, os meios impressos (livros, manuais, jornais, revistas, out 
doors (sic!), panfletos, cartazes, encartes, malas diretas, etc), o cinema – 
que poderíamos classificar como foto-mecânico -, os eletrônicos, como o 
rádio e a TV e o eletrônico-digital, como a Internet.  O telefone e o correio 
convencional, embora fujam à classificação acima, também podem ser 
considerados meios de comunicação e de processamento da informação 
(...) (FRANCO, 2003, p.89)4. 

                                                           
4 Grifos nossos. 



 29

 

Nesse sentido, compreendem-se mídias como sendo meios de 

comunicação e de processamento de informações como explicita a autora.  Nesta 

pesquisa, as mídias também são entendidas como tecnologias intelectuais, pois são 

utilizadas pela educação a distância como instrumentos potencializadores didático-

metodológicos do processo educacional, garantindo o fator essencial para o 

desenvolvimento do ensino-aprendizagem, a comunicação, o diálogo com o 

conhecimento. 

Por este fato, a EaD é entendida como a modalidade de educação que 

chega às pessoas no lugar onde elas se encontram e com a flexibilidade de 

utilização do tempo que se gesta à disponibilidade de cada estudante.  Assim, a 

compreensão do conceito de mídia se alarga, pois deixa de ser apenas um 

instrumento de comunicação e passa a ser responsável também pela construção do 

conhecimento.   

Nessa visão tão ampla, retoma-se o conceito de mídia, utilizando como 

aporte teórico os pensamentos e pesquisas de Belloni (2001), Santaella (1992) e 

Burke (2004) para compreender a função das várias mídias na educação a distância. 

Afirma-se que “foi somente na década de 1920 que as pessoas 

começaram a falar de mídia” (BURKE, 2004, p. 13) e que, nos anos 50, passaram a 

falar de uma “revolução da comunicação”. 

É possível, assim, constatar que a mídia está associada à informação e 

às várias formas de comunicação. Devido a essa afirmação, o termo mídia pode ter 

outras acepções, isto porque ele é utilizado sempre como meio de comunicação 

pelos profissionais de comunicação, que, ante a sua aplicabilidade, principalmente 

na educação, o termo se diferencia, posto que mídia é uma tecnologia intelectual 

pelo fato de potencializar o processo de construção do conhecimento e a mediação 

pedagógica. 

Na EaD, o conceito de mídia também é confundido com meio de 

comunicação e/ou material didático, pois sempre o associam, no processo de 

criação de cursos a distância, à produção de material didático para essa 
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modalidade.  Nos Indicadores de Qualidade para Cursos de Graduação a Distância 

do Ministério da Educação5, dentre os 10 itens listados, um traz a necessidade 

primordial da escolha do “meio de comunicação” na organização e promoção de 

cursos a distância, referindo-se à mídia.  Ao tratar da 

qualidade dos recursos educacionais [...] que devem apresentar materiais 
sistematicamente organizados, apresentados em diferentes suportes de 
informação utilizados isoladamente ou combinados e veiculados através 
dos diversos meios de comunicação (BRASIL, 2003),  

os Referenciais de Qualidade para Cursos a Distância destacam a importância dos 

tipos de mídia utilizados como suporte comunicacional e pedagógico na educação a 

distância. 

Santaella, ao trazer para reflexão a “aclimatação do termo mídia no 

Brasil”, afirma que esta é “empregada, tanto no sentido estrito de jornalismo 

impresso, quanto no sentido de meios noticiosos e informativos em geral, incluindo o 

rádio e a televisão” (2003, p. 24).  Como meio de comunicação, utilizam-se mídias 

no plural para destacar “os traços diferenciais e sui generis, de cada mídia individual, 

para caracterizar a cultura que nasce nos trânsitos, intercâmbios, fricções e misturas 

entre diferentes meios de comunicação [...]” (2003, p. 24).  Compreendendo de 

maneira mais ampla a mídia, pode-se afirmar que, além da função comunicacional, 

ela tem uma função pedagógica muito forte, pois é instrumento básico de 

interlocução para produção do conhecimento em qualquer nível ou modalidade 

ensino.  E, na EaD, toma forma e linguagem próprias, transformando-se em um 

referencial primordial no processo de mediação pedagógica. 

Nesse sentido, considerando as possibilidades de acesso aos vários tipos 

de mídia, compreendendo-a como recurso comunicacional e pedagógico, como 

tecnologia intelectual, tem-se que refletir acerca das potencialidades de cada mídia, 

além de analisar as condições sociais e econômicas de acesso, para, assim, 

dimensionar o seu uso no processo de desenvolvimento e implementação da EaD, 

na formação de professores na Bahia. 

Reportando-se a esta questão, Santaella afirma que 

                                                           
5 Disponível na URL:< http://www.mec.gov.br /seed>. Acesso em 15 jul. 2004. 
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as mídias tendem a criar redes intercomplementares. Cada mídia, devido à 
sua natureza, apresenta potenciais e limites que lhe são próprios.  Esses 
não são nunca idênticos de uma mídia à outra, de modo que, na rede das 
mídias, cada uma terá funções diferenciais (2003, p.37). 

Desta forma, é de suma importância que a escolha da(s) mídia(s) no 

processo de implementação de programas, projetos, cursos em EaD, atenda a uma 

opção política, social e pedagógica necessária à transformação de uma realidade 

instalada historicamente na educação. 

Ilustrando esse processo de transformação com a ampliação da 

comunicação e a utilização potencial da mídia como tecnologia comunicacional e 

intelectual, reporta-se a Burke, ao tratar da evolução e importância que os correios 

levaram à sociedade inglesa no século XIX:  

O sistema postal se desenvolveu antes que o sistema educativo nacional 
fosse planejado. Rowland Hill (1795-1879), criador do sistema e advogado 
apaixonado pela educação popular, chamou os correios de “poderosa 
máquina de civilização”. [...] as massas estavam quase restritas à 
comunicação oral e ao comércio local, como seus antepassados [...] Foi 
então que o correio pela primeira vez aumentou significativamente sua 
velocidade (...) A linguagem das massas que Heaton empregava era típica 
do século XIX, de alguma forma substituindo a linguagem de “classe”, uma 
palavra associada à industrialização (BURKE, 2004, p.138).6 

Com o entendimento da mídia enquanto necessidade comunicacional e 

pedagógica, mapeada na própria história da evolução do homem, sua função social, 

na educação de maneira geral e na EaD, especificamente, vai além do processo de 

comunicação, uma vez que atende às demandas pedagógicas da educação a 

distância, fazendo parte do contexto das TIC como um suporte comunicacional que 

potencializa o processo de mediação da prática pedagógica, sendo, portanto, uma 

tecnologia intelectual. 

Compreendendo EaD como uma modalidade de ensino que exige um 

processo de interlocução permanente e próprio, que é capaz de gerar e promover a 

aprendizagem de pessoas que estão distanciadas geográfica e temporalmente dos 

pólos formadores educacionais, esclarece-se que a visão de EaD, aqui apresentada, 

                                                           
6 Vale ressaltar que o http foi desenvolvido, baseado nos protocolos dos correios convencionais 
(Burke, 2004) e significa Hyper Text Transfer Protocol – Protocolo de Transferência de Hipertexto –, 
visando à postagem veloz e diretiva dos e-mails. 
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advém de uma compreensão de seu processo evolutivo enquanto conceito, uma vez 

que a evolução tecnológica tem exercido papel importante no processo de 

maturação da EaD, que, de "alternativa", como constante na LDB vigente, no 

Decreto nº  2494/98, art. 1º, a educação a distância passou a ser considerada  

[...] uma forma de ensino que possibilita a auto-aprendizagem, com a 
mediação de recursos didáticos sistematicamente organizados, 
apresentados em diferentes suportes de informação, utilizados 
isoladamente ou combinados, e veiculados pelos diversos meios de 
comunicação (BRASIL, 1998, art. 1º).  

Assim, é visível o desenvolvimento da compreensão da EaD enquanto 

modalidade educacional. Desta forma, a EaD torna necessário o desenvolvimento 

de novas competências7 e o exercício constante da auto-aprendizagem, o que 

assusta aquelas pessoas acostumadas com a sistemática de acompanhamento do 

ensino presencial. Vale esclarecer que, centralizar o discurso apenas na auto-

aprendizagem, pode descaracterizar a função docente, uma vez que não se 

sustenta no tripé do processo ensino-aprendizagem: professor/conhecimento/aluno, 

correndo o risco de trazer à tona uma situação adidática, irreal para produção e 

sistematização do conhecimento escolar nas sociedades atuais. 

Para que se possa exercitar essa forma diferente de aprender e ensinar, 

Moraes (1997) afirma que é preciso colocar o conhecimento à disposição do maior 

número possível de pessoas, possibilitando a criação de potencialidades 

comunicacionais, criando também uma atmosfera de investigação, colaboração e 

reflexão crítica, o que permite uma aprendizagem contínua, permanente e 

autônoma. 

Desta maneira, no processo ensino-aprendizagem o professor tem a 

responsabilidade docente de proporcionar ao estudante a possibilidade de 

construção de sua própria interpretação da palavra e do mundo (FREIRE, 2004a), 

possibilitando, portanto, o exercício da autonomia. Nesse sentido, entende-se 

aprendizagem autônoma como sendo o resultado de um aprendizado em que o 

aprendiz se torne capaz de recriar ou de refazer o ensinado (FREIRE, 2004); é a 

aprendizagem desenvolvida com base nas experiências dos educandos, as quais 

são aproveitadas como recurso pedagógico, onde a educação se dá entre sujeitos 
                                                           
7 Competência aqui não tem relação com os estudos de Phillip Perrenoud, pois aqui se refere apenas 
a novas formas de comportamento e atitudes em relação às situações de ensinar e aprender. 
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ativos e críticos, mediatizada pelo mundo, transformando os sujeitos do processo 

educativo 

não mais educador do educando, não mais educando do educador, mas 
educador-educando com educando-educador, deslocando-se apenas o eixo 
de sustentação do processo, no qual o professor é mediador e o aluno 
assume postura ativa e crítica no gerenciamento de sua própria 
aprendizagem (FREIRE, 2004, p. 68). 

Entendendo a aprendizagem autônoma como um processo centrado no 

aluno, torna-se necessário resgatar o que vem a ser aprendizagem, uma vez que o 

aluno gerencia o seu próprio processo de construção do conhecimento. Para 

Vygotski, “o aprendizado é mais do que a aquisição de capacidade para pensar; é a 

aquisição de muitas capacidades especializadas para pensar sobre várias coisas” 

(2003, p.108).  Nesse sentido, o ato de aprender não é uma mera acumulação de 

conhecimentos, mas uma interação de saberes vividos no espaço pedagógico. 

Assmann (2003), ao falar de aprendizagem, afirma que autonomia e 

conhecimento são conceitos que, no campo dos seres vivos, se reclamam 

reciprocamente: um sistema é autônomo na medida em que é autopoiético (que faz 

a si mesmo), e é autopoiético enquanto é capaz de aprender (cognitivo). Também 

Freire afirma que “o respeito à autonomia e à dignidade de cada um é um imperativo 

ético, e não um favor que podemos ou não conceder uns aos outros” (2005, p. 59). 

Na EaD, saber gerenciar a própria aprendizagem é essencial, pois a 

responsabilidade da utilização, adequação e aproveitamento do tempo é 

responsabilidade do estudante. Por isso, Belloni (1999) afirma que este modelo de 

aprendizagem é apropriado a adultos com maturidade e motivação necessária para 

o exercício da autonomia e utilização específica de um mínimo de habilidades de 

estudo.  No entanto, essa modalidade já está sendo desenvolvida com crianças e 

obtendo resultados positivos no Centro Internacional de Estudos Regulares8 (CIER), 

criado em 1981, e vem atendendo cerca de sete mil alunos, crianças e jovens, no 

Colégio Anglo-Americano na modalidade a distância.  Esse atendimento é feito de 

                                                           
8 É um centro de estudos que funciona no Colégio Anglo-Americano, que está autorizado a ministrar 
programas sob a forma de educação a distância para crianças e jovens. 
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forma individual ou em núcleos escolares9. Amplia-se, assim, o alcance da EaD, que 

deixa de ser um modelo apropriado somente para adultos. 

Desta forma, a EaD é marcada pelo desenvolvimento, exercício e respeito 

à auto-aprendizagem mediada, tendo como base o processo ensino-aprendizagem e 

as relações estabelecidas entre os sujeitos, o conhecimento e o mundo na ação 

educacional.  É com essa concepção de auto-aprendizagem mediada, tendo o aluno 

como centro do processo, que se acredita na evolução da educação a distância, 

como pontuado por Aretio (2001), Belloni (1999) e Peters (2003 e 2004).  Eles 

abordam vários elementos que, ao mesmo tempo, caracterizam a modalidade a 

distância e os seus processos de desenvolvimento da aprendizagem, considerando 

a auto-aprendizagem como marco central.  

Na década de 1970, a educação a distância era entendida como sendo a 

comunicação entre o professor e o aprendente, separados física e geograficamente, 

facilitada por dispositivos impressos, eletrônicos, mecânicos e outros (MOORE, 

1990)10.  Nos anos 80, este entendimento foi ampliado e a EaD foi compreendida 

como um conjunto de estratégias educativas que se realizam mediante a não 

contigüidade física tradicional de professores e alunos, em locais especiais, para fins 

educativos. Este processo, composto de fases interativa e pré-ativa, era conduzido 

através da palavra impressa e/ou elementos mecânicos ou eletrônicos (ARETIO, 

2001), implicando assim o desenvolvimento de novas relações entre alunos e 

professores, na tomada de atitudes e enfoques metodológicos inovadores.  

Com o desenvolvimento das TIC, esta modalidade de ensino passou a 

caracterizar-se de maneira mais complexa, pelo fato de apresentar uma flexibilidade 

maior em torno da proposta de ensino. Hoje, “como resultado do desenvolvimento 

das tecnologias da comunicação, as interações entre docentes e alunos são 

favorecidas, encurtando as distâncias da modalidade” (LITWIN, 2001, p. 10). Isto 
                                                           
9 São oferecidos os Programas de Ensino Fundamental Regular para alunos residentes no Exterior; 
Ensino Fundamental Regular, para alunos residentes no Brasil, desde que comprovada a situação 
emergencial (art. 20 da Deliberação CEE nº 232/98); Ensino Médio Regular, para alunos residentes 
no Brasil e no Exterior; Ensino Médio para Jovens e Adultos residentes no Brasil, conforme se verifica 
em URL <http://www.angloamericano.g12.br/cier/>. Acesso em 28 out. 2005. 
 
10 Michael Moore é pesquisador e consultor inglês que prestou serviços ao Ministério da Educação e 
várias instituições do Brasil, atuando como consultor especial para assuntos de educação a distância. 
Foi consultor de educação a distância durante o processo de criação do Programa de Formação de 
Professores em Exercício - Proformação. 
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confirma o pensamento de autores como Aretio (2001), Belloni (1999), Lobo Neto 

(2001), Niskier (1998), os quais defendem que a EaD, para além de solução 

educacional imediata, contribui para com a educação formal, de maneira geral, pois 

traz várias situações novas de produção do conhecimento. 

Aretio11 (2001) afirma que não é fácil definir EaD, porque, em cada 

definição, se pretende recorrer a uma maneira breve de explicar ou apresentar 

limites dessa realidade, usando o menor número de palavras possíveis, sem perder 

seus traços fundamentais.   

Desta maneira, para conceituar essa modalidade de educação, é preciso 

compreender que distância é esta, como é ser um educador e um aluno a distância 

e como funcionam as ferramentas de ensino-aprendizagem que são utilizadas a 

cada tempo. 

Keegan, citado por Aretio (2001), busca caracterizar a EaD apresentando 

alguns aspectos importantes de aprendizagem a distância como: 

 O Importante é o estudante e suas necessidades. 
 De acordo com a literatura educacional dos últimos anos, o centro 

da preocupação está no que se aprende e no que se ensina. 
 O professor atua como facilitador, desenhando, junto com o 

estudante, seu próprio itinerário de aprendizagem. 
 A ênfase é dada à qualidade e quantidade das aprendizagens 

adquiridas, mais do que na estrutura institucional (KEEGAN apud 
ARETIO, 2001, p. 13).12 

Vale ressaltar que tais características necessitam de uma análise mais 

profunda no que se refere à explicação/compreensão dos conceitos utilizados, a 

exemplo o professor como facilitador.  O professor, em qualquer modalidade de 

educação, tem o papel de mediador no processo de ensino-aprendizagem, uma vez 

que ele, o docente, assim como o aluno, é agente social presente neste processo. 

                                                           
11 O autor reporta-se, nas pp. 11-13 da sua obra, à dificuldade de conceituar EAD e recorre à 
concepção filosófica e teórica da educação para chegar mais próximo do termo. 
12 Texto original: 
 Lo importante es el estudiante y sus necessidades. 
 De acuerdo com la literatura educativa de los últimos lustros, el centro de la preocupación está em 

el que aprende y no en el que enseña. 
 El docente actúa más como facilitador, diseñando junto al estudiante su propio intinerario de 

aprendizaje. 
 El énfasis se pone em la calidad y cantidad de los aprendizajes adquiridos, más que en la 

estructura institucional. 
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Vygotski explica tal fato, afirmando que a aprendizagem assume a função de 

esquema de regulação geral, que dá lugar à zona do desenvolvimento proximal 

(ZDP), isto é, origina, estimula e ativa os processos internos de desenvolvimento, 

vistos como resultado das inter-relações entre o indivíduo e os agentes sociais 

(VYGOTSKI, 1998). 

Portanto, o professor é parte e está inserido nas relações de 

desenvolvimento da aprendizagem, interferindo diretamente no processo, de modo a 

facilitar o desenvolvimento deste; da mesma maneira, o aluno, como sujeito ativo 

nas relações sociais de aprendizagem, participa, interfere e modifica a ação 

pedagógica. 

Pode-se também explicitar que características – professor como 

facilitador, o estudante é o centro – foram assinaladas por autores que vivenciaram o 

ensino tradicional, tais como Moore (1990, 1996), Aretio (2001), Keegan (2001), o 

que fica bem evidente nas afirmações que marcaram a separação do que se ensina 

e do que se aprende, dando ênfase à qualidade dos conteúdos e quantidade das 

aprendizagens adquiridas. Constitui-se, pois, um grande risco para a concepção de 

educação a distância na contemporaneidade, e nesta pesquisa em especial, posto 

que, mesmo sem intenção, os sinais da formação tradicional dos autores acima 

mencionados são visíveis nas entrelinhas dos seus escritos, já que não conseguem 

se desvincular totalmente do viés behaviorista da educação. Isto transparece 

quando objetivam a auto-aprendizagem e não consideram o processo ensino-

aprendizagem como sendo composto de relações existentes entre 

professor/conhecimento/aluno de maneira dialógica. 

Mesmo assim, essa caracterização da aprendizagem a distância norteia 

muitos conceitos de EaD propostos por teóricos estudiosos como Belloni (1999), 

Peters (2003), Litwin (2001), Lobo Neto (2001), Pretti (2004) e outros, pois os 

elementos básicos referentes à aprendizagem a distância se entrelaçam com os 

aspectos que marcam a modalidade: separação física professor/aluno/instrumentos; 

aprendizagem autônoma; apoio pedagógico de tutores; comunicação bidirecional; 

utilização de recursos tecnológicos. Eles são “traços que caracterizam a educação a 



 37

distância”13 (LOBO NETO, 2001, p. 28), que hoje, no Brasil, é compreendida como 

sendo 

uma estratégia de ampliação democrática do acesso à educação de 
qualidade, direito do cidadão e dever do Estado e da sociedade, que os 
textos legais e as normais oficiais passam a tratar (LOBO NETO, 2000, p. 
9). 

Ademais, a influência de uma organização educacional, especialmente no 

planejamento e na preparação dos materiais de aprendizagem – porque, no caso da 

EaD, são preponderantes para o desenvolvimento do processo ensino-

aprendizagem – e o referencial de mediação do ensino são demarcados pela 

utilização de uma ou várias mídias como ferramentas pedagógicas. 

As marcas da modalidade de ensino a distância, no transcorrer da 

história, foram e são tão fortes que várias denominações foram utilizadas para 

explicar a maneira diferente de ensinar e aprender, tais como: estudo por 

correspondência, estudo em casa, auto-estudo guiado, estudo independente, 

estudos externos (ARETIO, 2001; PETERS, 2003). 

Com base nas características explicitadas, verifica-se que em toda e 

qualquer ação desenvolvida na educação, principalmente na EaD, é marcante o  uso 

de algum tipo de  tecnologia como instrumento mediador e potencializador do 

processo ensino-aprendizagem.  Desta forma, o desenvolvimento tecnológico e a 

imersão da EaD no universo das TIC, maximizando as potencialidades das mídias 

digitais, fortalece um ponto-chave para a efetivação da comunicação: a 

interatividade.  

Nessa realidade de EaD, mediada pelas mídias impressa, sonora, digital 

e telemática, a interatividade é ponto crucial para a garantia do desenvolvimento dos 

processos formativos, pois muito mais do que a ação interativa de “fazer parte”, 

existe a necessidade de “ser parte” do coletivo ativo, participante, construtor, autor. 

Interatividade, aqui, como entendem Couchot (1997) e Silva (2002), é compreendida 

como sendo um processo de comunicação bidirecional que rompe com a 

hierarquização da comunicação, para valorizar a variedade e a qualidade das 

                                                           
13 Para maior aprofundamento dos conceitos trazidos por estes autores, consultar as obras citadas 
nas referências desta pesquisa. 
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interações (MACHADO, 1997), potencializando a inteligência coletiva, na qual todos 

intercambiam e negociam diferentes saberes como defende Lévy (1993).  Nesse 

sentido, a interatividade potencializa “o mais comunicacional” (SILVA, 2002), 

ressignificando as formas de comunicação através das TIC, pois a “arte das 

tecnologias, pela sua vocação comunicativa e universal, tem um grande potencial 

cognitivo, cultural e social” (CAPUCCI, 1997, p. 130). 

Vale ressaltar que, ao falar de interatividade, compreende-se que, no 

processo comunicacional, a relação dos sujeitos é totalmente ativa, uma vez que 

estes interferem no desenvolvimento através de ações e reações, e exercem, ao 

mesmo tempo, as funções de emissor e receptor, dando novo design ao processo 

ensino-aprendizagem, criando novas trilhas. Para Lemos (2003), a interatividade 

está nas relações sociais.  Contudo, com o advento das interfaces digitais das TIC, 

este termo está sendo utilizado para classificar um maior nível de participação do 

usuário em relação à técnica.   

A interatividade, no nível de exercício todos-todos (LÉVY, 1999), está 

presente, principalmente, nos ambientes virtuais de aprendizagem (AVA), nas 

ferramentas síncronas, através das quais se desenvolve a reconfiguração dos 

papéis dos sujeitos que “circulam” em tais espaços.  Nesse sentido, os sujeitos 

passam a ser atores e autores do processo de construção do conhecimento, 

produtores de novos saberes potencializados por instrumentos mediadores: a 

própria tecnologia. 

Tal evolução permite que o ensino on-line, que se acredita ser vertente 

evolutiva da EaD, seja cada vez mais potencializado pelas TIC, pois o progresso das 

tecnologias permite que a arte interativa se torne possível, sobretudo pelo emprego 

de instrumentos tecnológicos, eliminando as barreiras e liberando a ação daquele 

que se comunica livremente (SILVA, 2002), transformando, promovendo a evolução, 

constituindo um novo “modelo” de ensino na educação: aquele que reorganiza os 

meios de comunicação e as formas de acesso às informações, bem como a 

apropriação e construção do conhecimento. 
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Nesse contexto de transformações, adaptações, transgressões e 

construções, Oliveira (2003) localiza bem essa educação e a necessidade de 

repensá-la, quando afirma que 

o dinamismo, caracterizado também pela crescente evolução da informação 
e da tecnologia, provoca profundas mudanças no mundo do trabalho e no 
âmbito da educação. São perplexidades e desafios que exigem a produção 
de novos conhecimentos e, além disso, uma busca de proposições 
educacionais que atendam às necessidades dos novos tempos e cenários. 
Esse processo revela que, ao mesmo tempo em que há um alargamento 
tecnológico, ele não exige tecnicistas; ao contrário, reivindica uma formação 
abrangente que permita ampliar as diferentes maneiras de interagir com a 
pluralidade dos diferentes mundos que hoje se entrecruzam, de lê-la, 
reconhecê-la e interpretá-la. Dessa forma, o que está em jogo é a criação 
de novas maneiras de (re)educar as pessoas, para lidar não exatamente 
com o aparato tecnológico, mas com as informações advindas desse novo 
tipo de saber ou propiciadas por ele (OLIVEIRA, 2003, p. 33). 

Assim, repensar educação implica refletir sobre as maneiras de produzir e 

transmitir os conhecimentos nos processos formativos dos sujeitos, uma vez que, 

hoje, não se concebe mais aquele sujeito passivo da educação bancária explicitada 

por Paulo Freire (2001), e sim o sujeito que participa, constrói e interfere nos 

próprios processos formativos: o sujeito autônomo e autor. 

É nesse sentido que o repensar acerca da educação a distância que se 

faz hoje deve englobar a discussão do acesso desses sujeitos sociais às redes 

conectadas e aos recursos tecnológicos de ponta, possibilitando, assim, que esses 

indivíduos estejam inseridos ativamente no contexto dos processos de formação 

educacional e profissional da atualidade. Isto porque 

a queda das barreiras de espaço e tempo é, simultaneamente, o principal 
deságio e trunfo para expansão da EAD, entendida esta como um processo 
educativo que envolve diferentes meios de comunicação (material impresso, 
telefone, televisão, rádio, CD-ROM, Internet), capazes de ultrapassar os 
limites de tempo e espaço e tornar acessível a interação com as fontes de 
informação e/ou com o sistema educacional, de forma que promova a 
autonomia do aprendiz, por meio de estudo flexível e independente 
(OLIVEIRA, 2003, p. 34). 

Mudam-se os papéis e o estilo de sociedade, porém necessita-se de que 

existam mudanças, também, nos “modos de produção do conhecimento” e nas 

escolhas das políticas de in-clusão14, de colocar para dentro aqueles que estão fora 
                                                           
14 In-clusão escrita desta forma para deixar claro que aqui não se está trabalhando com o antônimo 
de exclusão, e sim com o processo de inserção, de possibilitar o acesso e a utilização consciente 
desses recursos tecnológicos.  Não basta apenas dar acesso à máquina, mas proporcionar uma 
conscientização e significação da utilização desses recursos e informações. 
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do sistema educacional de ensino hoje. Esse é um dos papéis da educação a 

distância. 

 

2.2 Uma rede de conexões: mídias, EaD e a legislação nacional 

 

A contemporaneidade sinaliza um novo estilo de sociedade, marcada pela 

existência constante de conflitos, pela vivência permanente de novos paradigmas e 

por mudanças profundas na vida cotidiana dos homens que atingem a própria 

subjetividade humana, a exemplo da comunicação por celulares, a complexidade e 

velocidade da vida urbana, a realização de transações bancárias sem sair de casa 

etc.  

Nessa perspectiva de transformações e rompimentos de paradigmas, o 

desafio da EaD no cenário atual é retomar o foco das propostas de in-clusão 

daqueles que não têm acesso à Web, na sociedade baiana atual e no cenário 

educacional. 

Essas transformações não são apenas provocadas pela evolução do 

conhecimento e pela transformação socioeconômica, mas, também, devido a um 

rompimento com os paradigmas tradicionais e com as estruturas educacionais já 

estabelecidas e instituídas/formalizadas.  

Por estes e vários fatores é que a educação contemporânea é marcada 

por um universo de constantes desafios. Nesse contexto, as TIC desencadeiam um 

novo estilo de ensinar e aprender na escola, ou em qualquer outro espaço 

educativo, pelo fato de proporem uma outra articulação entre o individual e o 

coletivo, uma vez que se pautam em ações cooperativas e colaborativas que 

envolvem os indivíduos do processo educacional, conteúdos político-ideológicos, 

instrumentais e tecnológicos, que mudam as formas de construção do conhecimento 

e a visão de mundo dos envolvidos. 
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Acompanhando o ritmo de transformações, a educação contemporânea 

procura se ajustar, gradativamente, aos imperativos emergentes de uma sociedade 

em que o profissional tem que se aperfeiçoar permanentemente para atender às 

expectativas de um mercado de trabalho globalizado, no qual a educação a distância 

ganha fôlego e busca ajustar-se às necessidades da velocidade dos avanços 

tecnológicos e, ao mesmo tempo, atender às exigências sociais emergentes.  Alves 

e Nova confirmam esse ritmo de transformações ao afirmarem que 

pouco a pouco, percebe-se que as políticas públicas educacionais, em 
praticamente todos os países ocidentais, já começaram a definir 
posicionamentos mais claros e detalhados sobre o assunto, incentivando 
muitas vezes o surgimento de programas de educação a distância (EaD) de 
porte nacional, assim como produzindo limites e regras para os mesmos. 
[...] O interesse social pode ser percebido pelo volume de discussões na 
mídia em geral (2003, p. 1-2). 

Com a EaD, surge a necessidade de reflexão sobre alguns elementos 

significativos como o exercício da autonomia, a velocidade, as relações entre 

trabalho / cidadania / aprendizagem e a utilização das tecnologias na educação, 

visando a um novo modo de gestão do conhecimento e de entendimento da relação 

professor/aluno/ensino/aprendizagem. Isto remete à busca permanente de diferentes 

estratégias de ensino que atendam às necessidades do homem contemporâneo e, 

ao mesmo tempo, rompam as fronteiras sociais e econômicas existentes, para 

proporcionar o “acesso” ao conhecimento a um número cada vez maior de pessoas. 

Impõe-se ressaltar que existem alguns tipos de mídias, como o rádio, o 

material impresso e a televisão, que favorecem o acesso à EaD por aqueles que não 

têm rede conectada ou computador.  É, portanto, necessária a ressignificação do 

uso das mídias mais acessíveis, como a impressa, para aqueles considerados “sem 

modem” (RAMAL, 2003)15. 

Desta forma, retomar-se-ão alguns marcos históricos da educação a 

distância no Brasil, tendo como referência a evolução tecnológica e o tipo de mídia 

utilizada como material didático nos cursos e programas a distância, uma vez que 

todas as formas de EaD dependem de algum tipo de tecnologia, mesmo a mais 

                                                           
15 Expressão utilizada por Andréa Cecília Ramal (2003), referindo-se aos abismos existentes entre as 
classes poderosas e os excluídos economicamente, no que se refere à política de democratização de 
acesso às tecnologias da comunicação e informação no País.  
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antiga, como a correspondência (impresso), para alcançar seu objetivo maior: a 

democratização da educação (BRASIL, 1998)16.   

Vale salientar que, mesmo sendo parte integrante da legislação nacional, 

o objetivo maior da educação a distância – a democratização da educação – só se 

dará realmente com um projeto político de educação para todos, com qualidade e 

possibilidades iguais e reais de acesso às TIC.  Pois, para que a EaD alcance este 

objetivo, os processos de inclusão digital, de acessibilidade e de formação 

tecnológica têm que antever as ações de atendimento da EaD, uma vez que, com o 

auxílio direto da tecnologia digital, da rede de computadores conectadas, poder-se-á 

chegar aos pontos mais longínquos do Brasil. Desse modo, será permitido acesso 

ao conhecimento através da educação a distância àqueles que são e/ou estão 

impossibilitados de serem atendidos pelas instituições formadoras presenciais.  

Nesta perspectiva, é 

(...) importante lembrarmos que a EaD institui-se com base no princípio da 
democratização da educação, surgindo para responder a uma série de 
necessidades educacionais, principalmente a formação de um público cuja 
escolarização foi interrompida, disperso geograficamente e impossibilitado 
de se deslocar para os centros de formação (CORRÊA, 2001, p. 22). 

Nesta mesma linha, Ramal acrescenta: 

(...) é inegável que, se são vencidas as distâncias que nos afastavam do 
conhecimento, mas ainda existe o risco de acirrar o abismo entre as classes 
mais poderosas e os excluídos – o sem-modem -, pelo menos enquanto 
não se define uma política mais eficaz de democratização do acesso às 
tecnologias da comunicação e da informação no país (RAMAL, 2003, p. 44). 

Assim, a EaD passa a se constituir em necessidade emergente para a 

garantia da qualidade dos serviços prestados no mercado de trabalho, atendendo às 

demandas das empresas através da educação corporativa, que garante a qualidade 

no mercado de trabalho, com as formações continuadas e em serviço. A EaD é 

utilizada como a melhor maneira de alcançar muitas pessoas concomitantemente 

nos processos de capacitação17 e treinamento de pessoal. Nesta perspectiva, as 

instituições educacionais lançam cursos a distância sem a preocupação com o 

                                                           
16 Decreto nº 2494, de 27 de abril de 1998. 
17 Lembrando que Capacitação no Proformação também é uma estratégia de moldar, modelar as 
ações pedagógicas a serem desenvolvidas pelo atores, não diferenciando, no geral, da concepção 
bancária de educação apresentada por Paulo Freire, na sua Pedagogia do Oprimido (2003). 
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aspecto pedagógico, transpondo práticas baseadas em uma concepção behaviorista 

de educação. 

Desta maneira, a EaD se expande com o objetivo de atender às 

necessidades prioritárias da sociedade no que se refere à formação de pessoal com 

rapidez, flexibilidade e qualidade, oferecendo um universo de recursos e 

possibilidades de desenvolvimento nas mais diversas áreas do conhecimento.   

 

2.2.1 Breve retrospecto da EaD no Brasil e a legislação brasileira 

 

Para que seja possível compreender o processo evolutivo da EaD e 

demarcar a utilização das mais variadas mídias nessa evolução, relembrem-se 

algumas experiências marcantes brasileiras. Nesse sentido, optou-se por iniciar 

esse retrospecto a partir da década de 1930, no Brasil, por considerar a utilização 

das mídias sonora e impressa um marco real de alcance da EaD. 

Com as mídias impressa e sonora, a EaD teve experiências marcantes no 

Brasil entre as décadas de 1930 e 1960.  Em 1937, com o objetivo de atender a uma 

população pouco assistida, o Serviço de Radiodifusão Educativa do MEC expandiu 

as escolas radiofônicas dos Estados nordestinos, gerando o Movimento de 

Educação de Base (MEB), um sistema de ensino a distância não formal, com o 

objetivo de desenvolver alfabetização para jovens e adultos, através de programas 

de rádio.  Em 1961, por iniciativa da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil 

(CNBB), foi expandido o MEB para todo o Brasil, sendo assim oficializado.  Além do 

MEB, tiveram êxito no Brasil as experiências do Instituto Rádio-Monitor, em 1939, 

com a utilização em massa da mídia sonora – o rádio.  Depois, o Instituto Universal 

Brasileiro, em 1941, com a mídia impressa.   

Em 1970, com a Portaria nº 408, as emissoras comerciais de rádio e 

televisão passaram a ter a obrigatoriedade de transmissão gratuita de cinco 

programas semanais com conteúdos educacionais de trinta minutos diários, de 

segunda-feira a sexta-feira, ou com setenta e cinco minutos aos sábados e 

domingos.  Em cadeia nacional, começa a ser exibida a série de cursos do Projeto 



 44

Minerva, irradiando os cursos de Capacitação Ginasial e Madureza Ginasial, 

produzidos pela Fundação Educacional Padre Landell de Moura (FEPLAM) e pela 

Fundação Padre Anchieta.  

Mais tarde, em 1971, nasce a Associação Brasileira de Tele-Educação 

(ABT), atualmente denominada Seminários Brasileiros de Tecnologia Educacional; 

com os Seminários Brasileiros de Tele-Educação, foi pioneira em cursos a distância 

e capacitação de professores através de correspondência, o que proporcionou a 

criação do Programa Nacional de Tele-Educação (PRONTEL) em 1972.  Este último 

fortaleceu o Sistema Nacional de Radiodifusão Educativa (SINRED), favorecendo a 

vinda, logo em seguida, do Projeto SACI, sob o formato de telenovela, solidificando 

a difusão da TV como estratégia de fomentação da educação no Brasil.  Desta 

maneira, a televisão passou a ser vista como a tecnologia de comunicação que 

atenderia a um número grande de pessoas, chegando a regiões longínquas.  Com o 

uso da televisão como tecnologia de comunicação, também surgiram o Projeto 

Logus II, o Telecurso de 2º Grau, em 1978, pela Fundação Padre Anchieta (TV 

Cultura/SP) e Fundação Roberto Marinho, com programas televisivos apoiados por 

fascículos impressos, com o objetivo de oferecer cursos de formação do ensino 

fundamental e médio.  Com o objetivo de viabilizar a formação inicial e continuada, a 

Fundação Centro Brasileiro de Televisão Educativa/MEC (FCBTVE), em 1979, os 

programas de alfabetização por TV (MOBRAL) e o Salto para o Futuro despontaram 

no cenário nacional.  

Mais de dez anos depois, em 1991, a Fundação Roquete Pinto, a 

Secretaria Nacional de Educação Básica e Secretarias Estaduais de Educação 

implantaram o Programa de Atualização de Docentes das quatro séries iniciais do 

ensino fundamental e alunos dos cursos de formação de professores. Na segunda 

fase, o projeto ganhou o título de "Um salto para o futuro", atendendo às “diretrizes 

políticas do Governo Federal, a fim de fomentar programas de Educação a 

Distância, com o financiamento do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação (FNDE)”18. Em 1995, ele foi incorporado à grade da TV Escola com o 

nome “Salto para o Futuro”, ocupando uma das faixas da programação desse canal. 

                                                           
18 Informações disponíveis na URL < http://www.tvebrasil.com.br/salto/>. Acesso em 21 jul. 2005. 
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Logo depois, as universidades brasileiras passaram a apostar na 

modalidade a distância. O grande avanço da EaD no Brasil aconteceu em 1992, 

quando o Ministério da Educação, através da Secretaria de Ensino Superior, propõe 

discussões para estimular a EaD nas universidades brasileiras. Surge a proposta 

das “Cátedras da UNESCO” e a criação da Coordenação Nacional de EaD no 

organograma do MEC. Posterior a este passo histórico, surgiram o SENAI/RJ e a 

Secretaria Estadual de Educação do Rio Grande do Norte, com propostas de cursos 

a distância utilizando multimeios, além do material impresso, oferecendo cursos 

através de programas intensivos de treinamento de professores para o uso de 

videocassete, televisão e do acervo de vídeos educativos nas escolas. Vale ressaltar 

que tais proposições de cursos não foram uma referência positiva para o exercício 

da EaD no Brasil, uma vez que os pressupostos metodológicos – interatividade, 

hipertextualidade e o exercício da autonomia – dessa modalidade de ensino não 

eram contemplados. Interação e interatividade não eram consideradas primordiais 

no processo de desenvolvimento destes cursos, pois o essencial era a transmissão 

dos conteúdos e metodologias de ensino. 

Em 1993, com a crescente demanda das necessidades dos Estados e 

municípios do Brasil, é criado o Sistema Nacional de Educação a Distância, 

“protocolo de intenções para ações cooperadas entre o Ministério da Educação, o 

Conselho dos Secretários Estaduais de Educação, o Conselho dos Reitores das 

Universidades Brasileiras e a União dos Dirigentes Municipais de Educação”19, 

dando início a uma discussão mais regionalizada sobre as possibilidades da EaD.  

No mesmo ano, é firmado o Acordo de Cooperação Técnica 4/93 entre o MEC e a 

Universidade de Brasília (UnB), instituindo-a como coordenadora de um consórcio 

interuniversitário de educação a distância. 

Entendida como uma modalidade de ensino que propõe suas próprias 

maneiras de execução, a EaD surge como uma alternativa de formação regular, 

tendo sido oficializada, na política nacional, com a instauração da LDB nº 9394/96.  

Posteriormente, a EaD foi legitimada como modalidade válida e equivalente para 

                                                           
19 Dado fornecido pela pesquisa A Universidade Virtual no Brasil, realizada por João Vianney, da 
Universidade do Sul de Santa Catarina, como parte integrante do trabalho de doutorado em 
engenharia de produção em 1999, que constituíram parte do livro A Universidade Virtual do Brasil, 
publicado pela editora Unisul no ano de 2003. 
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todos os níveis de ensino, como explicitado nos artigos 80 e 87 e pelo Decreto nº 

2494/98, que regulamenta o artigo 80 da lei supracitada. 

Com o intuito de levar a tecnologia para escola e, ao mesmo tempo, 

tornar acessíveis os diferentes suportes de informação existentes na comunidade 

escolar, é criado o Programa Nacional de Informática na Educação (PROINFO), que, 

nos dias atuais, fornece suporte às ações de EaD implementadas pelo MEC na 

capacitação de professores e técnicos.  Assim como o PROINFO, surge em 1997 o 

Projeto AulaNet, um ambiente de software, desenvolvido no Laboratório de 

Engenharia de Software (LES) do Departamento de Informática da Pontifícia 

Universidade Católica do Rio (PUC-Rio), para administração, criação, manutenção e 

participação em cursos a distância20. No mesmo ano, é lançado o TelEduc, que é 

um ambiente para a criação, participação e administração de cursos na Web. Ele foi 

concebido tendo como alvo o processo de formação de professores para informática 

educativa, baseado na metodologia de formação contextualizada, desenvolvida por 

pesquisadores do Núcleo de Informática Aplicada à Educação (Nied) da 

Universidade de Campinas (Unicamp)21 e o e-Proinfo, que é um Ambiente Virtual de 

Aprendizagem. Este utiliza a tecnologia digital, a Internet, e permite a concepção, 

administração e desenvolvimento de diversos tipos de ações, como cursos a 

distância, complemento a cursos presenciais, projetos de pesquisa, projetos 

colaborativos, e diversas outras formas de apoio a distância e ao processo ensino-

aprendizagem22, desenvolvido pelo MEC/SEED/PROINFO.  

Atendendo ao ritmo de evolução tecnológica instaurado no País, em junho 

de 1997, a empresa Informática e Gestão, de Salvador-Bahia, registra o domínio 

www.open-school.com.br e cria um ambiente virtual de aprendizagem a distância, 

oferecendo links de cursos on-line em toda a rede com o objetivo de capacitar 

sistematicamente profissionais dos mais diversos segmentos empresariais, 

implementando a EaD numa perspectiva coorporativa.   

Com as propostas que surgem com a educação a distância no País, 

principalmente as iniciativas das universidades brasileiras, a necessidade de 
                                                           
20 Informações adicionais na URL < http://aulanet.les.inf.puc-rio.br/aulanet/> 
21 Maiores informações na URL<http://hera.nied.unicamp.br/teleduc/>. 
22 Informações adicionais na URL<http://www.eproinfo.mec.gov.br/>. 
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atualização na LDB nº 9394/96 é crescente, pois as instituições passam a oferecer 

cursos de graduação a distância.  Nesse sentido, o Decreto 2494/98 alterou os 

artigos 80 e 87 da LDB, que teve sua redação alterada nos artigos 11 e 12 pelo 

Decreto nº 2561/98, definindo que apenas o MEC poderá credenciar os cursos de 

graduação e a formação tecnológica a distância, existentes no País.  Seguindo esse 

mesmo procedimento, a Portaria Ministerial nº 301/98 normatizou os procedimentos 

de credenciamento das instituições para a oferta de cursos de graduação e 

educação profissional tecnológica a distância. 

Atendendo ao pleito emanado das universidades, em dezembro de 1999 

é criada a Universidade Virtual Pública do Brasil (UNIREDE), processo de união das 

universidades públicas federais e estaduais, que objetiva oferecer cursos de 

graduação a distância.  Em 2000, um consórcio de 10 universidades privadas e 

comunitárias cria a marca Universidade Virtual Brasileira (UVB.BR), para 

cooperação em desenvolvimento de plataformas tecnológicas comuns, produção de 

conteúdos para EaD, definição de metodologias de trabalho, formação de recursos 

humanos e oferta de cursos através da educação a distância. 

Na Bahia, em 2004, foi iniciada a graduação em Letras Português/Inglês, 

desenvolvida pela Universidade Salvador (UNIFACS), utilizando material impresso e 

o ambiente virtual de aprendizagem TelEduc, atendendo a 500 professores da rede 

estadual de educação que estão no exercício da docência, sem possuir licenciatura.  

Além disso, a Universidade do Estado da Bahia (UNEB), a Universidade Federal da 

Bahia (UFBA) e as Faculdades Jorge Amado (FJA) utilizam o ambiente virtual de 

aprendizagem Moodle23 para desenvolvimento de disciplinas presenciais e a 

distância da graduação e da pós-graduação. 

Em função dos progressos e iniciativas das universidades brasileiras, elas 

desencadearam as etapas de criação dos núcleos de EaD e a oferta de cursos de 

formação de pessoal para o trabalho na modalidade a distância, bem como 

passaram a formatar os cursos presenciais para serem ministrados na modalidade a 

                                                           

23 Moodle (Modular Object Oriented Distance Learning) é um sistema para gerenciamento de cursos 
(SGC) – um programa para computador destinado a auxiliar educadores a criarem cursos on-line 
(sic!) de qualidade.  É um Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). 
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distância.  Assim, o uso das mídias digitais vem se consolidando na Educação 

brasileira. 

Com a oficialização da oferta de cursos a distância no Brasil, o Conselho 

Nacional de Educação (CNE), através da Resolução nº 1/2001, estabelece as 

normas para o funcionamento de cursos de pós-graduação lato e stricto sensu na 

modalidade a distância, fixando limites e estabelecendo exigências para o 

reconhecimento dos cursos a distância, ofertados por instituições estrangeiras,   

impedindo a instalação de um processo de impregnação da educação estrangeira no 

ensino superior nacional. 

Na busca por implementar alternativas e transformações no ensino 

superior do Brasil e, atendendo às solicitações das Instituições de Ensino Superior 

(IES), com a Portaria Ministerial nº 2253/01, o MEC permitiu que as universidades, 

faculdades, centros universitários e tecnológicos pudessem oferecer 20% do tempo 

previsto para integralização do currículo de cursos presenciais já reconhecidos, na 

modalidade a distância.  A referida Portaria definiu ainda que as IES credenciadas, 

como Universidades ou centros universitários, podem alterar os projetos 

pedagógicos de seus cursos reconhecidos para oferecerem disciplinas na 

modalidade semipresencial ou a distância. 

Com essa evolução, tornou-se necessária a constituição de uma 

comissão para assessorar e analisar os processos legais e de desenvolvimento da 

EaD no País.  Isso foi consolidado pela Portaria Ministerial nº 335/02, que criou a 

Comissão Assessora para a Educação Superior a Distância. 

Em 10 de dezembro de 2004, foi publicada a Portaria nº 4059/04, que 

formalizou os procedimentos de autorização para oferta de disciplinas na 

modalidade não presencial, em cursos de graduação reconhecidos, e, em seu artigo 

1º, parágrafo 1º, revogou a Portaria 2253/01, ao caracterizar EaD como  

quaisquer atividades didáticas, módulos ou unidades de ensino-
aprendizagem centrados na auto-aprendizagem e com a mediação de 
recursos didáticos organizados em diferentes suportes de informação que 
utilizem tecnologias de comunicação remota (BRASIL, 2001). 
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Considera-se esta perspectiva um retrocesso, pois se substitui, na 

legislação nacional, a terminologia “modalidade a distância” para “modalidade não-

presencial”. Essa alteração poderá reduzir o número de discussões acerca da 

educação a distância e seus avanços institucionais, assim como promover uma 

interpretação dúbia a respeito dos procedimentos, normas e necessidades para 

implementação da educação a distância, pois é muito fácil utilizar as TIC para 

transmissão, em massa, de aulas com dia e hora marcadas para grupos diferentes, 

em lugares diferentes, e afirmar que esse é um novo modelo de “EaD”.  No entanto, 

é um modelo que apenas sai do tradicionalismo de professor na sala de aula, 

mantendo a dinâmica da Pedagogia Tradicional, utilizando apenas aulas expositivas, 

seja no AVA ou através de videoconferência, videostream ou teleconferência.  

Considere-se ser esse o risco mais premente. 

Entretanto, o MEC revisou e retomou alguns pontos cruciais para o 

desenvolvimento da EaD no Brasil e, no Diário Oficial da União de  20 de dezembro 

de 2005, publicou o Decreto nº 5622, de 19 de dezembro de 2005, regulamentando 

o Art. 80 da LDB.  Esse decreto retoma o conceito de EaD, afirmando que, para os 

fins do referido decreto,  

caracteriza-se  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 de 
informação e comunicação, com estudantes e professores desenvolvendo 
atividades educativas em lugares ou tempos diversos (BRASIL, 2005, Art. 
1º). 

O Decreto nº 5622, com a caracterização da educação a distância, traz 

todos os aspectos que são discutidos por Alves (2003), Alonso (2004), Barreto 

(2003), Ramal (2003), pois retomam a mediação, a utilização de meios e TIC como 

recursos de aprendizagem, que esta se dá em lugares e tempos diversos, 

garantindo as referências principais de atendimento às necessidades espaciais, 

temporais e instrumentais citadas por autores tradicionais como Aretio (2001), Moore 

(1996) e contemporâneos Giusta (2003), Litwin (2001), Oliveira (2003) e Silva 

(2003).  
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Para o ensino superior, além de toda a legislação vigente, ainda têm-se 

os Indicadores de qualidade para cursos de graduação a distância24, cujas bases 

legais já foram citadas neste texto. Eles têm como objetivo orientar alunos, 

professores, técnicos e gestores de instituições de ensino superior que podem 

usufruir dessa forma de educação e empenhar-se por maior qualidade em seus 

processos e produtos, ou seja, promover uma formação pautada num padrão de 

qualidade. 

A EaD também é referenciada no Plano Nacional de Educação (PNE), 

compondo um capítulo com o título “Educação a Distância e tecnologias 

educacionais”25, no qual, mais uma vez, procura-se resgatar a idéia da 

universalização e democratização do ensino, desta vez tendo o cuidado de localizar 

a realidade social e educacional do País.  No entanto, não se define, ainda, proposta 

de EaD quando afirmam que  

cursos a distância ou semipresenciais podem desempenhar um papel 
crucial na oferta de formação equivalente ao nível fundamental e médio 
para jovens e adultos insuficientemente escolarizados (BRASIL, 2000). 

De acordo com esse breve retrospecto e analisando a EaD como forma 

de ensino que, necessariamente, depende de algum tipo de mídia para desenvolver-

se como modalidade que tem como característica o rompimento das barreiras 

geográficas e o acesso a um número grande de pessoas, busca-se marcar as 

gerações da educação a distância de acordo com a evolução da utilização dos 

variados tipos de mídias, apontadas por Aparici (2003) como tipos de tecnologias.  

Vale ressaltar que as etapas assim denominadas pelo autor aqui serão chamadas 

de gerações26, fazendo um paralelo com as gerações da educação a distância citada 

por Aretio (2001), Peters (2003), Aparici (2003), tratando-se, mais especificamente, 

do caso do Brasil. 

                                                           
24 Documento oficial da SEED/MEC para orientar as IES na construção de cursos de graduação a 
distância. Disponível na URL <http://portal.mec.gov.br/seed/>.  Acesso em 17 dez. 2005. 
25 Pensa-se ser um equívoco teórico o uso do termo tecnologias educacionais, uma vez que a 
compreensão de tecnologia avança o espaço escolar e engloba a própria natureza humana e toda 
sua complexidade constitutiva. 
26 Vale esclarecer que, apesar do autor iniciar a contabilização do tempo cronológico a partir de 1950, 
ressalta-se que o forte da utilização de algum tipo de mídia em EaD iniciou-se no Brasil em 1930, 
com o Instituto Rádio-Monitor, com a mídia sonora e a impressa. 
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Primeira Geração – marcada pela mídia impressa, textos, manuais, nas 

décadas de 50 e 60 e pelo surgimento da mídia sonora, com o rádio no final da 

década de 50; 

Segunda Geração – continua marcada pela mídia impressa, mais a 

sonora e visual, com a utilização de fitas de áudio, televisão, fitas de vídeo e telefax, 

referenciais para o período compreendido entre 1960 e 1985, período este de 

grandes transformações, pois foi a fase denominada “analógica” (APARICI, 2003). 

Terceira Geração – utilizando todos os tipos de mídia, acrescentaram-se 

ao processo de implementação da EaD as mídias digitais e telemáticas como a 

internet e CD-ROM. Com os computadores conectados em rede, surge a geração 

Web.  Esse período durou mais ou menos 10 anos – de 1985 a 1995. 

Quarta Geração – “denominada digital e onde se integram os diferentes 

meios tecnológicos através das redes como Internet e outros canais de distribuição 

digital” (APARICI, 2003, p.). Mesmo vivendo a geração Web, a era do digital, as 

mídias impressas ainda marcam presença e são utilizadas como complementação 

às mídias digitais.  A grande diferença aqui é que o digital possibilita a comunicação 

síncrona, traz o hipertexto dinâmico, além de potencializar o uso das mídias 

telemáticas e dos AVA, impulsionando os processos comunicativos e educacionais 

da EaD. 

No Brasil, ainda de maneira incipiente, está sendo realizada uma série de 

pesquisas no sentido de viabilizar os processos de aprendizagem a distância através 

de aparelhos sem fio.  Podemos denominar esse momento como o início da quinta 
geração da EaD, viabilizada por meio de aparelhos e/ou dispositivos de 

comunicação portáteis e sem fio, os chamados Móbile Learning ou mlearning27. 

Mesmo com a demarcação dos períodos de desenvolvimento da EaD, 

nota-se que são muito distintos, porém não são excludentes. E é nesse sentido que 

a educação a distância no Brasil ainda está em busca de uma identidade (ALONSO, 

2004)28, pois a diversidade geográfica, política, cultural, econômica e educacional é 

                                                           
27 Informações disponíveis em: <http;//www.m-learning.org/>. Acesso em: 21 mar. 2006. 
28 ALONSO, Kátia Mosorov. Educação a Distância no Brasil: a busca da identidade. Disponível na 
URL:<www.nead.ufmt.br/pesquisa/pdf/2.pdf>. Acesso em 13 set. 2004. 
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muito ampla, fazendo-se necessário que, em muitas vezes, se faça a convergência 

das mídias, para que se possa atender às necessidades e possibilidades 

regionais/locais implementando a EaD. 

Nessa perspectiva, Alonso (2004) traça uma retrospectiva da educação 

formal no País e propõe uma reflexão acerca das bases educacionais culturais fortes 

em que se vive e a necessidade de romper com esse ciclo educacional que foi 

histórica e culturalmente instalado, propondo um pensar reflexivo sobre a educação 

a distância, objetivando aguçar um olhar atento às diversas realidades e 

necessidades nacionais de formação. 

Concorda-se com a autora e propõe-se um olhar diferenciado para as 

propostas de cursos de formação de professores, na modalidade à distância, neste 

País, no sentido de implementá-los tendo como referencial a convergência das 

mídias e a adequação destas às necessidades e possibilidades locais. 

De acordo com a raiz histórica-educacional brasileira, se este processo 

não for gestado e desenvolvido com cautela e com conhecimento concreto das 

realidades econômicas, educacionais e geográficas, pode a EaD continuar 

privilegiando e mantendo a “seletividade e a exclusão daqueles que, na verdade, 

mais necessitam dela”29. Para que este fato não aconteça, a formatação da proposta 

pedagógica do curso a ser oferecido tem que ser construída com um cuidado 

especial, com a seleção da mídia a ser utilizada, no sentido de estar atendendo às 

pessoas que têm na educação a distância a única possibilidade de continuidade de 

sua formação educacional e profissional. 

Mesmo sendo pensada como “um imperativo na atualidade, não só pela 

possibilidade de seu uso no campo da educação não–formal, como também pelo 

seu papel complementar do sistema convencional de ensino” (NISKIER, 1999, p. 

49), a EaD pode ser entendida como uma modalidade de grandes potencialidades 

para se resgatar o equilíbrio educacional, no sentido de possibilitar o atendimento 

àqueles que estão fora do sistema formal de ensino.  A educação a distância, 

mesmo eliminando algumas disparidades pedagógicas, como a de acesso ao 

                                                           
29 ALONSO, Kátia Mosorov. Educação a Distância no Brasil: a busca da identidade. Disponível na 
URL:<www.nead.ufmt.br/pesquisa/pdf/2.pdf>. Acesso em 13 set. 2004. 
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conhecimento com o aumento da oferta de vagas, com a crescente utilização das 

tecnologias digitais conectadas em rede, está aumentando os índices de exclusão 

social, uma vez que 91,59% da população nacional são considerados “sem modem” 

(RAMAL, 2002), não têm acesso à rede WWW, conforme pesquisa do Projeto Rede 

Solidária. 

Refletindo acerca desse acesso e da necessidade de atendimento a 

essas pessoas desassistidas, bem como das possibilidades apresentadas pela 

educação a distância, é que se define como objeto desta pesquisa a análise da 

mídia impressa do Programa de Formação de Professores em Exercício 

(Proformação), que atende às mais diversas regiões do País, lugarejos e 

comunidades sem acesso ao computador conectado,  utilizando o material impresso 

e as fitas de vídeo como tecnologia pedagógica, no processo de implementação do 

Programa, na modalidade a distância. 
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3 FORMAÇÃO DE PROFESSORES E A EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 
NA BAHIA 

 

Em tempos de transformações e evoluções constantes, de convivência 

com o progresso da tecnologia digital e telemática, existem sujeitos que, 

cotidianamente, vivem uma realidade diferenciada, pois estão isolados em lugarejos, 

distritos e pequenas cidades espalhados em todo o País, sem acesso à maioria dos 

avanços tecnológicos, que podem ser traduzidos nos recursos/ferramentas utilizados 

como meios de informação e comunicação, tais como: fax, telefone, televisão, 

computador.  Em tais localidades, as demandas já inexistentes nos centros urbanos, 

a emergência de acesso à educação é premente em todos os níveis de ensino. 

Nesse sentido, percebe-se a necessidade de se desenvolver políticas públicas que 

atendam às demandas por uma educação para todos e de qualidade, pois a 

educação deve acontecer ao longo de toda a vida, bem como a formação 

continuada é necessária para suprir as emergências educacionais contemporâneas, 

como mostra Neves:  

[...] escola contemporânea deve ser um espaço de aprender a aprender; de 
criação de ambientes que favoreçam o conhecimento multidimensional, 
interdisciplinar; um local de trabalho cooperativo/solidário, crítico, criativo, 
aberto à pluralidade cultural, ao aperfeiçoamento constante e comprometido 
com o ambiente físico e social em que estamos inseridos (2002, pp. 7-8). 

Por isso, um dos grandes desafios do Brasil nos últimos 20 anos tem sido 

melhorar a qualidade do ensino fundamental de modo a garantir que todas as 

crianças brasileiras em idade escolar tenham acesso e permaneçam na escola, 

possuam ensino público coerente e transformador e progridam nas séries do ensino 
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fundamental, sem repetir. Nesse contexto, os Referenciais para a Formação de 

Professores30 se inserem no movimento de constantes transformações e desafios 

com a finalidade de “provocar e, ao mesmo tempo, orientar mudanças na formação 

de professores [naqueles que são] responsáveis por políticas de formação nos 

Estados e municípios – as agências formadoras – que têm responsabilidade direta 

sobre a formação e a educação de modo geral” (BRASIL, 1999, p.15).  

Nesse sentido, o mesmo documento reconhece que 

é consensual a afirmação de que a formação de que dispõem os 
professores hoje no Brasil não contribui suficientemente para que seus 
alunos se desenvolvam como pessoas, tenham sucesso nas aprendizagens 
escolares e, principalmente, participem como cidadãos de pleno direito num 
mundo cada vez mais exigente sob todos os aspectos (BRASIL, 1999, p. 
16). 

Desta maneira, cresce a importância dos processos de formação de 

professores, principalmente do ensino fundamental, e a necessidade de que a eles 

sejam proporcionadas oportunidades de formação permanente e crescimento 

profissional, juntamente com a remuneração adequada e a melhoria das condições 

do trabalho docente. 

Mesmo sendo ponto constante da LDB nº 9394/96 e dos Referenciais de 

Formação de Professores, este é um aspecto especial que vai além de uma 

legislação, pois as condições econômicas e sociais, juntamente com a consciência 

política da necessidade de uma formação de professores permanente e continuada, 

ainda são objetivos não almejados pelos responsáveis pelas políticas públicas no 

Brasil, acentuadamente em relação a municípios baianos. Isto porque 

(...) apesar do empenho de muitos e do avanço das experiências já 
realizadas há uma enorme distância – e não apenas no Brasil – entre o 
conhecimento e a atuação da maioria dos professores em exercício e as 
novas concepções de trabalho do professor que esses movimentos vêm 
produzindo.  Trata-se, portanto, não apenas de realizar melhor a formação, 
mas de realizá-la de uma maneira diferente.  Tais mudanças exigem, dentre 
outras questões, que os professores reconstruam suas práticas e, para isso, 
é preciso ‘construir pontes’ entre a realidade de seu trabalho e o que se tem 
como meta (BRASIL, 1999, p. 16). 

Assim, a revisão das políticas públicas destinadas à formação de 

professores é uma ação emergencial, conquanto a formação inicial e continuada de 

                                                           
30 Documento oficial do MEC/SEF que orienta os processos de formação de professores no Brasil. 
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docentes deve estar inserida na proposta de profissionalização do professor, numa 

perspectiva que proporcione mudanças nas práticas pedagógicas, e a realização 

constante do movimento de ação-reflexão-ação a respeito de sua própria prática e 

da sua condição de profissional da educação, inserida num grupo social formal. Não 

se discute, no presente trabalho, o fato de que esse docente assuma o conceito de 

profissionalização tão-somente, mas sim a necessidade de se impingir um 

movimento de reconhecimento social com o oferecimento de um trabalho de melhor 

qualidade e com mais responsabilidade significados no processo de formação. 

 

3.1 Sobre a formação de professores: breve reflexão 

 

A formação de professores desenvolvida de maneira consciente, crítica, 

atendendo às necessidades locais, é vista como elemento-chave para a efetiva 

profissionalização do magistério, pois professores críticos e reflexivos podem avaliar 

e rever sua própria prática e a prática social de sua comunidade, contribuindo para o 

processo de mudança, além de auxiliar no estabelecimento de algumas condições 

fundamentais para a promoção da qualidade do ensino e da aprendizagem. 

Nestes tempos de globalização, níveis elevados de pobreza e a inserção 

acelerada das TIC no cotidiano do homem trazem uma nova visão de sociedade, na 

qual as transformações científicas e tecnológicas, que ocorrem de forma acelerada, 

exigem das pessoas novas aprendizagens, ou melhor, uma transformação nos 

modos de pensar e agir.  Esse fato faz com que os desafios da sociedade sejam 

ainda maiores e a escola, como parte desta sociedade, torna-se responsável direta 

por proporcionar competências aos sujeitos para superar tais desafios. 

Assmann (2003) reflete sobre a formação docente ao questionar sobre a 

opção de ser educador: 

Será que ser educador/a é ainda uma opção de vida entusiasmante? Dá 
para falar em reeencantamento da educação sem passar por ingênuo? No 
mundo de hoje, a privação da educação é uma causa mortis inegável. 
Ninguém encontra lugar ao sol na sociedade do conhecimento sem 
flexibilidade adaptativa (2003, p. 22). 
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Refletindo acerca desse reencantamento sem ingenuidade e da 

flexibilidade adaptativa citados pelo autor, para que o acesso ao conhecimento seja 

possível, a educação precisa constituir, ser e viver sistemas aprendentes.  Nesse 

sentido, a educação a distância, principalmente ao ser utilizada como modalidade 

educacional para formação de professores, é um ambiente propiciador de 

experiências do conhecimento, as quais permitem vivenciar novas formas de pensar, 

conhecer e agir, trazendo à tona um reencantamento consciente e crítico, no sentido 

de sempre estar avaliando o processo de formação enquanto sujeito formador e em 

formação. Assim, 

é preciso que todos aprendam a valorizar o conhecimento e os bens 
culturais e a ter acesso a eles autonomamente; a selecionar o que é 
relevante, investigar, questionar e pesquisar; a construir hipóteses, 
compreender, raciocinar logicamente; a comparar, estabelecer relações, 
inferir e generalizar; a adquirir confiança na própria capacidade de pensar e 
encontrar soluções  (BRASIL, 1999, p. 16). 

Assim, a LDB nº 9394/96, no que se refere à formação de professores, 

reflete o ritmo dos tempos e confirma o professor como referência central da 

garantia da qualidade da educação nacional, conquanto este esteja desenvolvendo 

sua prática docente com base em novos parâmetros e modernas teorias de ensino e 

aprendizagem.  No entanto, ela não dá pistas para a garantia ou promoção dessa 

qualidade, apenas cita a necessidade de formação docente. Ao tratar “Dos 

Profissionais da Educação”31, a LDB traz à tona a complexidade do processo de 

formação docente dentro das modalidades do magistério no Ensino Médio e de 

licenciatura no Ensino Superior, além de acrescentar a capacitação/treinamento em 

serviço e a complementação pedagógica de bacharéis, com o intuito de fornecer 

melhor formação para o profissional da educação no pleno exercício docente. 

Vale esclarecer que o texto da LDB vigente traz características neoliberais 

quando fala de formação e informa que esta pode se dar por capacitação e 

treinamento, termos que, entende-se, representam a cultura da formatação, do 

direcionamento, e não de uma formação crítico-reflexiva e pesquisadora da própria 

prática, em contradição com a compreensão de formação enquanto processo 

construído ou em permanente construção. 
                                                           
31 Título VI – Dos Profissionais da Educação, Art. 62. 
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Nesse sentido, vale ressaltar a afirmação de Kuenzer de que 

o modelo de formação de professores responde às novas demandas do 
mundo do trabalho, do ponto de vista da acumulação flexível, em 
conformidade com as políticas das agências financeiras internacionais para 
os países pobres, assumidos integralmente pelo governo brasileiro (2000, p. 
176). 

Afirmativa que não deixa perder de vista a articulação do MEC com os 

organismos internacionais que se preocupam mais com o imediatismo, a relação 

custo x benefício, em detrimento da qualidade de ensino e de investir 

consistentemente na formação do professor.  Mesmo com a clareza do objetivo da 

implementação dessas ações emergenciais de formação docente, retoma-se o artigo 

61 da LDB que trata da fundamentação para a formação de professores, objetivando 

atender aos diferentes níveis e modalidades de ensino e às características de cada 

fase do desenvolvimento do educando, e põe em destaque a associação entre teoria 

e prática, inclusive mediante a formação em serviço32. 

Essa opção da formação em serviço reflete os princípios da flexibilidade, 

eficiência e produtividade dos sistemas de ensino, o que remete ao tecnicismo da 

década de 70.  Nesse sentido, o Relatório Delors recomenda que a formação em 

serviço seja realizada principalmente a distância, pois ela “pode ser uma fonte de 

economia e permite que os professores continuem a assegurar o seu serviço, pelo 

menos em tempo parcial” (UNESCO, 2004, p. 160). 

É nessa conjuntura que a formação de professores tem destaque e é, 

com certeza, como um dos temas mais importantes das políticas públicas 

educacionais, que a EaD é tratada nesta pesquisa, não como um modismo, mas 

como  

[...] parte de um amplo e contínuo processo de mudança, que inclui não só a 
democratização do acesso a níveis crescentes de escolaridade e 
atualização permanente, como também a adoção de novos paradigmas 
educacionais, em cuja base estão os conceitos de totalidade, de 
aprendizagem como fenômeno pessoal e social, de formação de sujeitos 
autônomos, capazes de buscar, de criar, de aprender ao longo de toda vida 
e de intervir no mundo em que vivem (NEVES, 2002, p. 8). 

 
                                                           
32 Uma ressalva ao termo formação em serviço, pois denota uma preocupação maior com os 
aspectos pragmáticos e imediatistas da formação, do que em transformar o professor num 
profissional capaz de agir sobre sua própria prática, como explicitado anteriormente. 
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Mesmo reconhecendo que a educação, com afirma Nóvoa (2000), é um 

terreno fértil para sofrer o efeito da moda, pois a adesão ao efeito da moda  

é a pior maneira de enfrentar os debates educativos, porque representa 
uma “fuga para a frente”, uma opção preguiçosa que nos dispensa de tentar 
compreender.  De todas as formas não valem a pena grandes hesitações, 
porque atrás de uma moda outra virá, numa alteração à superfície para que 
nada mude em profundidade (2000, p 17). 

Assim, é que “os desafios colocados à escola exigem do trabalho 

educativo outro patamar profissional, muito superior ao hoje existente”33.  Desta 

forma, é que, mesmo conscientes das propostas de formação implementadas pelo 

Governo Federal e da ênfase à democratização do acesso quando desenvolvem 

programas de formação de professores na modalidade a distância, tem-se que 

acatar as iniciativas das políticas públicas, mas não adentrar no modismo, buscar 

problematizar as propostas de oferta dentro das necessidades reais existentes de 

formação. 

Com base na proposta de democratização do acesso ao ensino, o 

Ministério da Educação propôs, em 1998, através da SEED e do Fundo de 

Fortalecimento da Educação (FUNDESCOLA), conjuntamente com os Estados e 

municípios, a celebração de parcerias que favoreceram o desenvolvimento do 

Proformação. Ele é voltado para a habilitação de professores sem a titulação mínima 

legalmente exigida, como estratégia para melhorar o desempenho do sistema de 

Educação Fundamental em todas as regiões do País, objetivando atender ao 

solicitado pela LDB nº 9394/96, no que se refere à formação dos profissionais de 

educação, que prevê que, até o final da “Década da Educação” (2006), somente 

sejam admitidos “professores habilitados em nível superior ou formados por 

treinamento em serviço” (Art. 87, parágrafo 4º)34.  

A ênfase dada pela LDB ao treinamento, para Toschi, não é compatível 

com o perfil da formação para reflexão, uma vez que 

 

                                                           
33 BRASIL. Referências para formação de professores. DF: MEC, p. 26. 
34 Essa exigência da LDB nº 9394/96 já caiu devido à quantidade de professores sem formação legal 
em exercício no ensino fundamental e médio no País e devido à falta de condições dos Estados e 
municípios atenderem, em tempo, o que estava previsto para formação dos docentes em exercício. 
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a carga semântica da palavra desfaz toda suposição de uma política que 
defende o professor prático-reflexivo, uma vez que embute em seu 
significado a concepção de atividade docente como algo que possibilita 
ensinar a alguém a cumprir determinada tarefa (BRASIL, 1999, p. 47). 

Desta forma, o treinamento está mais ligado à idéia de formação para a 

aquisição de habilidades específicas, ou seja, essa visão não atende às 

necessidades de formação de professores de hoje, que requerem um profissional 

capaz de enfrentar o mundo do trabalho e das relações sociais com conhecimentos 

gerais e competência profissional que possibilitem a reflexão entre a teoria e a 

prática, o que, acredita-se, só pode ser proporcionado pela pesquisa educacional 

como base da formação. 

Está fartamente demonstrado que as desigualdades educacionais 

poderiam ser minimizadas na própria prática escolar, através da ação de 

professores mais preparados para desempenhar esse novo papel.  Kramer (1995), 

por exemplo, sinaliza que são necessárias políticas de formação de professores que 

ouçam esses profissionais e levem em conta seus saberes, assim como se deseja 

que eles ouçam a linguagem das crianças; que possibilitem ao professor ser sujeito-

autor de sua prática, falar e refletir coletivamente sobre sua atuação, ter acesso às 

teorias pedagógicas.  

Mogilka (1996) lembra da importância de formar professores que 

respeitem o saber do aluno, partindo dele para um âmbito que o ultrapasse e amplie, 

pois não existe “uma ação isolada por parte do sujeito que ensina (ou melhor, que 

orienta a aprendizagem)” (D’Ávila, 2003, p. 277).  Isto porque todo processo de 

formação de professores, principalmente, aqueles que estão no exercício da ação 

docente, é responsável por fazê-los compreender que os sujeitos do ato educativo 

precisam “conviver numa relação absolutamente horizontal, onde quem ensina, 

aprende e quem aprende também ensina” (D’Ávila, 2003, p. 277), trazendo, assim, 

os princípios da Pedagogia Cooperativa para o processo de formação, como afirma 

D’Ávila (2003). 

Assim, a formação, nesta pesquisa, é compreendida como sendo um 

processo contínuo e permanente de desenvolvimento, no qual o professor aprende a 

aprender, se identifica como profissional da educação e cidadão inserido numa 

sociedade multicultural, plural e em permanente transformação. 
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3.1.2 A educação a distância na Bahia: iniciando pela formação de professores 

 

Na tentativa de rever as propostas de formação apontadas pela LDB 

9394/96 e de atender à exigência legal dessa mesma legislação educacional, o 

Estado da Bahia apresenta, nos dias atuais, um quadro de avanço no trabalho com 

formação de professores, pois insere, nas suas propostas, a educação a distância 

como instrumento que pode “facilitar” o acesso à formação específica para aqueles 

que ainda não tiveram oportunidade e estão inseridos no mercado de trabalho, ao 

tempo em que coloca o Estado numa posição confortável em relação ao 

atendimento dos requisitos de formação docente instituídos pela Lei Educacional 

vigente. 

De maneira geral, o Estado da Bahia apresenta algumas experiências 

com EaD para formação de professores oferecidas por algumas instituições 

particulares e pela Secretaria de Educação do Estado, propostas estas pontuadas 

aqui. 

Mediante decreto 7.898, de 30 de janeiro de 2001, o Governo do Estado 

da Bahia criou o Comitê Gestor, vinculado à Secretaria da Educação da Bahia 

(SEC), instituindo uma grande parceria entre esta e as universidades baianas para o 

desenvolvimento de ações de formação profissional de professores da rede pública 

na modalidade a distância. 

Composto por nove instituições educacionais, sendo representante de 

todas as universidades do Estado35, do Instituto de Radiodifusão Educativa da Bahia 

(IRDEB) e coordenado pelo Instituto Anísio Teixeira (IAT), órgão responsável, no 

âmbito da Secretaria de Educação do Estado (SEC), pelo programa de formação e 

aperfeiçoamento continuado para professores, o comitê teve como atribuição a 

elaboração do PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES A DISTÂNCIA, 

integrando oito projetos de licenciatura, que sejam: Licenciatura em Física - UEFS, 
                                                           
35 As universidades são: Universidade do Estado da Bahia - UNEB, Universidade Estadual do 
Sudoeste da Bahia - UESB, Universidade Estadual de Santa Cruz - UESC, Universidade Estadual de 
Feira de Santana - UEFS, Universidade Federal da Bahia - UFBA, Universidade Católica do Salvador 
– UCSAL e Universidade Salvador - UNIFACS. 
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Licenciatura em Química – UNEB,  Licenciatura em Letras – UNEB,  Licenciatura em 

Biologia – UESC, Licenciatura em Matemática – UFBA,  Licenciatura em História – 
UCSAL,  Licenciatura em Geografia – UESB, Licenciatura em Letras – 

Português/Inglês – UNIFACS, os quais foram submetidos à Secretaria de Ensino 

Superior (SESU) do MEC para análise e estudo da viabilidade de autorização para 

implantação. 

No entanto, alguns projetos não decolaram devido a vários fatores:  

 não desenvolverem estudos e pesquisas específicas na área de 

educação a distância e por não terem profissionais qualificados 

para o exercício das atividades com a modalidade, os projetos de 

Licenciatura em Física (UEFS) e Licenciatura em Geografia 

(UESB), não saíram do ponto de partida – a elaboração da 

proposta dos cursos. 

 não estarem desenvolvendo pesquisas na área de EaD e pelas 

divergências de pensamentos sobre a modalidade a distância, o 

projeto de Licenciatura em Matemática (UFBA), foi retirado.  Esta 

proposta foi implementada pela UNIFACS, abrindo 700 vagas para 

todo o Estado em junho de 2006. 

 não terem estrutura e nem docentes habilitados para o 

desenvolvimento da prática educativa na modalidade a distância; 

mesmo com os projetos aprovados no MEC/SESU, as 

Licenciaturas em Letras e Química (UNEB) ainda estão em fase de 

diligência do Ministério da Educação, aguardando a tomada de 

providências em relação aos aspectos pontuados no parecer oficial 

de credenciamento da instituição. 

Em 2000, foi estabelecida uma parceria com a Universidade Federal de 

Santa Catarina (UFSC) para complementar a formação dos bacharéis que estavam 

no exercício da docência na rede estadual com as disciplinas de Física, Química, 

Biologia e Matemática. 

Foi desenvolvido um curso de complementação da formação desses 

bacharéis, habilitando-os com as licenciaturas específicas na área de atuação, 
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deixando-os aptos, conforme a LDB 9394/96, para o exercício docente.  Esta 

formação foi desenvolvida na modalidade a distância, utilizando os recursos da 

videoconferência, ambiente virtual de aprendizagem TelEduc e acompanhamento de 

tutores.  Os encontros presenciais sempre eram desenvolvidos para trabalho com os 

conteúdos específicos e realização das avaliações.  Esse processo de formação foi 

desenvolvido pelo período de dois anos. 

Foram atendidos dois grupos de professores com essa complementação 

para formação, sendo habilitado com a licenciatura um número total de 370 em 2002 

e de 420 em 2003, licenciando um total de 790 bacharéis em exercício. 

Este processo de complementação dos bacharéis em exercício docente 

na rede estadual atingiu os objetivos propostos, em parte, pois, no afã de habilitar os 

profissionais ativos, foram qualificados e certificados professores que trabalhavam 

por contrato de tempo determinado, os quais, ao fim do contrato, não puderam mais 

ser aproveitados no quadro de pessoal da rede estadual. Manteve-se, desta 

maneira, o grande número de professores não licenciados em sala de aula. 

 Dentro do Programa de Formação de Professores a Distância da rede 

estadual, a primeira instituição credenciada pelo MEC, para realização dessa ação 

na modalidade a distância, foi a UNIFACS que, desde abril de 2004, vem 

desenvolvendo o Curso de Licenciatura em Letras Português/Inglês, atendendo a 

500 professores cursistas.  A proposta inicial do curso foi feita para ser desenvolvida 

totalmente on-line, utilizando o ambiente virtual de aprendizagem TelEduc e a Rede 

de Videoconferência do Estado da Bahia. 

No entanto, a realidade estrutural, econômica e social identificada no 

Estado é muito diversa, o que fez com que a UNIFACS, além das ferramentas 

disponibilizadas para implementação do curso, lançasse mão da mídia impressa, em 

adendo à proposta inicial. 

Desta forma, o curso, hoje, conta com 417 professores cursistas, já na 

metade do processo de formação inicial, sendo que 50% desses professores são 

identificados como “os cursistas off-line”, aqueles que são atendidos na modalidade 

a distância com a mídia impressa e a digital (CD ROM). 
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Vale acrescentar que, mesmo com acompanhamento sistemático da 

instituição proponente do curso, e da equipe de educação a distância do IAT, a 

graduação em Letras é prejudicada pela falta de profissionais qualificados para 

desenvolver o acompanhamento e orientação das ações pedagógicas na 

modalidade a distância, isto é, o sistema de tutoria é falho e ineficiente – muitas 

vezes – por falta de preparo do profissional, o que ocasiona problemas no processo 

ensino-aprendizagem e déficit na aprendizagem dos cursistas. 

Além desta licenciatura, a de Matemática (UNIFACS) está em fase de 

realização das provas de seleção dos candidatos, prevista para iniciar com o 

primeiro presencial em setembro de 2006; a de Biologia (UESC) em processo de 

elaboração de edital, além de História que será desenvolvida em parceria com a 

Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC Rio) através do Pró-

Licenciatura que está em fase inicial do processo de inscrição.  Outras ações estão 

em processo de encaminhamentos junto à SEC e ao IAT, como os cursos de 

Química e Letras (UNEB), no aguardo de providências por parte da Universidade e 

da própria SEC, após parecer do MEC/SESU.  

São oferecidos, também, através do mesmo programa, cursos de 

formação continuada nas diversas áreas do conhecimento. Na modalidade a 

distância, foram oferecidos um curso no modelo de e-learning, de Língua Inglesa, 

para os professores na docência da disciplina Língua Inglesa em todo o Estado, 

inicialmente com 500 vagas, e um de Educação Ambiental, que atendeu a 250 

professores pertencentes às Diretorias Regionais (DIREC)36 que fazem parte do 

percurso do Rio São Francisco, uma vez que o referido curso tratou de temáticas 

ligadas à revitalização e temas transversais relacionados à questão da água, 

poluição, revitalização e influências sócio-político-econômico-educacionais do rio 

São Francisco nas comunidades. Ambos utilizaram o ambiente virtual de 

aprendizagem, Moodle, e a Rede de Videoconferência do Estado como ferramentas 

para o desenvolvimento e têm o apoio dos Núcleos de Tecnologia Educacional 

(NTE) do Estado para o suporte técnico necessário. 

                                                           
36 Foram atendidos professores das sedes das DIREC de Guanambi, Bom Jesus da Lapa, Ibotirama, 
Barreiras, Irecê, Juazeiro e Paulo Afonso. 
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É válido ressaltar que as ações desenvolvidas no Estado ainda são muito 

incipientes e não atendem às necessidades da comunidade docente que necessita 

desta formação, pelo fato de não se ter uma política que implemente a cultura de 

utilização das TIC nas práticas desses professores, ao mesmo tempo em que não 

existe a disponibilização de recursos financeiros e estruturais, bem como 

profissionais para a implementação de tais processos formativos. 

Ainda são pequenas as ações de educação a distância desenvolvidas 

pelo Poder Público Estadual e, no sentido de avançar com tais ações, são 

estabelecidas parcerias com vários setores do Ministério da Educação e 

implementados outros programas de formação continuada em serviço na 

modalidade a distância no Estado.  Como exemplo, cita-se o Programa Nacional de 

Formação Continuada de Gestores Escolares, com uma parceria MEC/INEP/SEC; 

Pró-Letramento, numa parceria MEC/SEB/SEC/SME; Progestão, em parceria com o 

MEC/CONSED/SEC; Proinfantil, com o MEC/SEB/SEED/SEC; e o Proformação. 

Dentro das propostas de formação docente, a LDB 9394/96, no seu artigo 

87, parágrafo 3º, inciso III, atribui a cada município e, conjuntamente, ao Estado e à 

União, a responsabilidade de “realizar programas de formação para todos os 

professores em exercício, utilizando para isso também os recursos da Educação a 

Distância”. Consoante essa referência legal, o Estado da Bahia acatou o 

Proformação em maio de 2000. 
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4 O PROFORMAÇÃO37 

 

Em nível nacional, o MEC, através da SEED, lança em 1999 o piloto do 

Programa de Formação de Professores em Exercício – Proformação – nos Estados 

de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, como mais uma ação emergencial do 

Governo Federal.  

Mesmo atendendo aos aspectos legais de um programa proposto e 

desenvolvido pelo poder público, na modalidade a distância, para capacitação de 

professores em exercício, como propostos na LDB, o Proformação, enquanto ação 

emergencial de formação docente, na modalidade normal, atendeu e continua 

atendendo, até os dias atuais, a uma emergência social que é a de garantir o 

desenvolvimento das atividades profissionais daquelas pessoas que, mesmo sem a 

“formação” de habilitação exigida legalmente, como professores leigos, 

desempenham a docência há cerca de 10 ou 20 anos, em média. 

Como a maioria dos projetos e programas implementados pelo MEC, na 

década de 90, o Proformação foi financiado pelo FUNDESCOLA, administrando os 

recursos oriundos do Banco Mundial. Devido a este fato, o Programa das Nações 

Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) foi o parceiro da SEED desde o lançamento 

do Proformação, auxiliando sua implementação e execução, fornecendo recursos 

para a manutenção de pessoal e produção de material didático.  A partir de 2002, o 

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) assumiu o financiamento 

                                                           
37 Neste Capítulo apenas será apresentado o Programa de Formação de Professores em Exercício – 
PROFORMAÇÃO – sua estrutura organizacional, sujeitos e dados gerais. A análise e críticas 
referentes ao Programa serão tecidas no Capítulo 7 desta pesquisa. 
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do programa por meio de convênio com a SEED/MEC38, mantendo as mesmas 

ações de implementação e objetivos de formação docente. 

O MEC/SEED optou pelo nível médio de ensino para incrementar um 

programa de formação de professores a distância pelo fato de ser considerável, à 

época (1999), o número de professores que não alcançaram a habilitação mínima 

admitida para o Magistério nas séries iniciais do Ensino Fundamental.  O número de 

professores leigos no País era muito grande39. Por este motivo, mesmo a LDB nº 

9294/96 tendo priorizado a formação em nível superior para o exercício do 

magistério na educação infantil e nas quatro séries do Ensino Fundamental, seu 

artigo 62 admite como formação mínima a oferecida em nível médio, na modalidade 

normal, quando sentencia que 

a formação de docente para atuar na educação básica far-se-á em nível 
superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em universidade 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 
(BRASIL, 1996, Art. 62). 

Com o intuito de esclarecer dúvidas a respeito da formação desses 

professores leigos, ainda no magistério na modalidade normal, a Câmara de 

Educação Básica (CEB) do Conselho Nacional de Educação (CNE) emitiu posição 

através do Parecer nº 03/2003, esclarecendo que: 

a redação do artigo 62 da LDBEN é clara e não deixa margem para dúvida. 
Aqueles que freqüentam um curso Normal, de nível médio, praticam um 
contrato válido com a instituição que o ministra.  Atendidas as disposições 
legais pertinentes, a conclusão desse curso conduz a diploma que, por ser 
fruto de ato jurídico perfeito, gera direito.  No caso, o direito gerado é a 
prerrogativa do exercício profissional, na Educação Infantil e nos anos 
iniciais do Ensino Fundamental (BRASIL, 2003). 

A Resolução CNE/CEB nº 01/2003 reforça, em seu artigo 1º, que os 

sistemas de ensino devem respeitar, em todos os atos praticados, os direitos 

adquiridos e as prerrogativas profissionais conferidas por credenciais válidas para o 

magistério na educação infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, de 

acordo com o quadro legal de referência e com o disposto no art. 62 da Lei 9394/96. 

                                                           
38 Informações www.mec.gov.br/seed/proform, acesso em 21 jan. 2005. 
39 Detalhamento dos dados quantitativos no Anexo 1. 
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Destaca, ainda, em seu artigo 2º, que os sistemas de ensino empregarão 

esforços para realizar programas de capacitação para todos os professores em 

exercício, principalmente para os docentes da educação infantil e dos anos iniciais 

do ensino fundamental, para os quais será oferecida formação em nível médio, na 

modalidade Normal, até que todos pertencentes ao sistema possuam, no mínimo, 

essa formação. 

Desta maneira, é reconhecido aos profissionais sem a formação exigida, 

e em pleno exercício na educação infantil e no ensino fundamental de 1ª a 4ª série, 

o direito à educação com habilitação na formação de nível médio, na modalidade 

Normal. Os recursos utilizados para esse fim devem ser oriundos dos 60% do Fundo 

de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do 

Magistério (FUNDEF), regulamentado pela própria LDB e instituído pela Emenda 

Constitucional nº 14/96.  O FUNDEF foi implementado como mecanismo de 

redistribuição dos recursos destinados ao Ensino Fundamental; seus recursos 

também são destinados para formação de professores, uma vez que, em relação à 

capacitação de professores leigos – durante os primeiros 5 anos de vigência 
da Lei 9394/96, ou seja, entre 1997 e 2001 – é facultada a utilização de 
parte dos recursos da parcela de 60% do FUNDEF vinculada à 
remuneração do magistérios, na capacitação de professores leigos, sendo 
essa utilização definida pelo próprio governo (estadual ou municipal) de 
acordo com sua política e necessidades.  Assim, é permitida, nesse 
período, a cobertura de despesas relacionadas à formação desses 
professores, de modo a torná-los habilitados ao exercício regular da 
docência.  Dessa forma, a habilitação de professores leigos somente pode 
ser oferecida: 

- no ensino médio, na modalidade normal, para os professores sem essa 
formação, que se encontrem em exercício entre a 1ª e a 4ª série do ensino 
fundamental (FUNDEF, 2001, p. 13). 

Nessa perspectiva, questiona-se: 

Por que a modalidade a distância para um programa de formação de 

professores no Ensino Médio? Além do amparo legal dos artigos 80 e 87, § 3º, inciso 

III da LDB 9394/96, e de ser mais uma obrigação das esferas governamentais como 

forma de utilizar os recursos públicos destinados à educação, devido ao fato da 

modalidade de educação se caracterizar “pelo fato do aluno e professores não se 

encontrarem em situação usual de sala de aula”40, em se tratando de um Programa 

                                                           
40 Informação do Guia Geral do Proformação, 2002, p. 12. 
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que atende a professores em pleno exercício docente, formação em serviço, as 

vantagens são muitas, como apresenta o Guia Geral do Proformação: 

O programa de ensino é realizado onde o aluno está, ou seja, em casa ou 
no trabalho, e não exige que ele venha até onde está situada a escola.  
Assim, o ensino a distância abre oportunidade para as pessoas estudarem, 
independentemente do local onde fica a residência, em áreas rurais e/ou de 
difícil acesso. Atende ainda a pessoas que poderiam estar impossibilitadas 
de assistir a aulas por razões de trabalho, família ou outro. O ensino a 
distância promove, portanto, a igualdade de oportunidades. 41 

Além desse fator muito importante, nessa modalidade, como já explicitado 

no capítulo anterior, o aluno pode unir o estudo ao trabalho, contextualizando o 

exercício docente com o conhecimento aprendido, fazendo com que a aprendizagem 

ocorra continuamente num movimento de reflexão-ação-reflexão. Vale ressaltar que, 

o objetivo maior da formação em serviço não é esse, pois o movimento é apenas 

para formação no que se refere ao aquisição de habilidades e competências 

necessárias para desenvolver as ações de trabalho com sucesso e a qualidade 

desejada pelos gestores.  Vale esclarecer que, mesmo tendo o cunho da formação 

em serviço que explicita os aspectos pragmáticos e imediatistas do processo de 

formação como citado anteriormente, o Proformação acaba sendo ressignificado 

pelos sujeitos que vivem e desenvolvem o programa nas suas localidades. Esse 

programa é também importante por possibilitar o atendimento aos profissionais em 

exercício, de regiões que não têm o alcance da modalidade presencial de ensino, 

um dos objetivos primordiais da educação a distância. 

 

4.1 Os sujeitos-atores do Programa 

 

No Proformação, os sujeitos têm papéis e funções definidas e recebem 

denominações próprias dentro da estrutura do referido Programa.  São os sujeitos 

desse processo: 

 Professor Cursista (PC): professor leigo em exercício docente em 

classes de alfabetização, educação de jovens e adultos (EJA) e no 

                                                           
41 Guia Geral do Proformação, 2002, p. 14. 
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ensino fundamental de 1ª a 4ª série, pertencente ao quadro de 

docentes da rede pública municipal e/ou estadual de ensino; 

 Tutor (TR): professor da rede municipal ou estadual, com 

experiência na docência de 1ª a 4ª série do ensino fundamental, 

com formação mínima do magistério, que é responsável pelo 

acompanhamento pedagógico do professor cursista; 

 Professor formador (PF): Professor da rede estadual, graduado, 

responsável por uma área temática.  Tem a responsabilidade de 

planejar e desenvolver as fases presenciais, trabalhando com os 

conteúdos específicos das áreas temáticas constantes dos 

módulos, atender aos cursistas e tutores nos plantões pedagógicos 

da Agência Formadora (AGF); 

 Coordenador da AGF – Professor da rede estadual, graduado, 

responsável pela coordenação das ações pedagógicas, 

administutorativas e financeiras da AGF; 

 Assessor Técnico do Proformação (ATP): Professor, graduado, 

com formação na área de humanas, que seja, no mínimo, 

especialista em educação. Responsável pelo acompanhamento, 

monitoramento, avaliação e implementação das ações do 

Programa; cabe-lhe planejar e coordenar, junto com a 

Coordenação Nacional do Proformação (CNP), as atividades de 

formação continuada dos professores formadores das AGF, além 

de serem o elo de diálogo entre a CNP, as AGF do Estado e os 

gestores municipais.   

Os papéis dos sujeitos do Programa são articulados pela dinâmica de 

acompanhamento do processo ensino-aprendizagem, pois professor formador, tutor 

e assessor técnico desenvolvem ações em consonância com o objetivo de garantir a 

aprendizagem e desenvolvimento dos professores cursistas. 

Essa articulação de ações busca garantir a aprendizagem, 

proporcionando discussões sobre os conteúdos expostos na mídia impressa, 

relacionando-os com a prática docente, através da mediação desenvolvida pelos 
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professores formadores e pelos tutores, nas Fases Presenciais e Encontros 

Quinzenais. 

Os sujeitos apresentados são os responsáveis diretos pelo 

desenvolvimento do programa nos Estados.  São, portanto, os sujeitos pedagógicos 

do Proformação.  Vale ressaltar que todo trabalho desenvolvido pelo professor 

formador, tutor e assessor técnico é orientado pelos instrumentos de organização do 

trabalho pedagógico e pelas normas e procedimentos definidos pela CNP, segundo 

uma proposta de ensino instrucional. 

 

4.2  Proformação e os dados da formação dos professores em exercício: uma  
relação  

 

O Proformação proporciona aos professores, sem formação específica, 

conhecimentos básicos nas áreas de estudo do Ensino Médio, com habilitação para 

o Magistério do Ensino Fundamental nas séries iniciais. Como a formação é em 

serviço, a observação e o tratamento especial dados à prática pedagógica do 

professor cursista tornam o processo ensino-aprendizagem mais sólido, pois este 

considera as necessidades, limites e facilidades apresentadas pela escola onde o 

professor cursista atua, já que a escola é lugar privilegiado de formação do 

professor, com efeitos claros e rápidos sobre a sua prática pedagógica.  Em função 

disso, é feito todo um acompanhamento da prática pedagógica desses cursistas, 

com a visita mensal do tutor para observação da prática docente e desenvolvimento 

das atividades propostas pelos Guias de Estudo, proporcionando, assim, a 

articulação teoria-prática. 

 Objetivos gerais do Proformação: 

 Habilitar em Magistério, no nível médio, os professores que exercem 

atividades docentes nas séries iniciais do Ensino Fundamental, classes de 

alfabetização e EJA; 

 Elevar o nível de conhecimento e da competência profissional dos docentes 

em exercício; 
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 Contribuir para a melhoria do processo ensino-aprendizagem e do 

desempenho escolar dos alunos das redes estaduais e municipais; 

 Valorizar o Magistério pelo resgate da profissionalização da função docente e 

melhoria da qualidade do ensino.42   

Nesse sentido, o programa atende às necessidades emergenciais dos 

Estados e municípios como as exigências de formação e qualificação mínimas 

explicitadas na LDB nº 9394/96, na busca de melhorar o quadro apresentado em 

1996, pelo INEP, com os dados da formação dos professores que atuam no Ensino 

Fundamental da 1ª a 4ª série, principalmente nas regiões Norte, Nordeste e Centro-

Oeste, conforme tabela a seguir: 

Tabela 1 - Percentual de funções docentes que atuam no Ensino Fundamental de 1ª a 4ª  

série por grau de formação – 1991 a 2002  

                                                                                                      Fonte: MEC/INEP, 1996. 

 

                                                           
42 Dados do Guia Geral do Proformação. 

Percentual de funções docentes que atuam no Ensino Fundamental de 1ª a 4ª série por 
grau de formação – Brasil e Regiões – 1991-2002 – em % 

Grau de Formação 
Médio Superior 

 

Unidade 
Geográfica 

 

Ano 
 

Até 
Fundamental

Com 
Magistério

Sem 
Magistério 

Sem 
Licenciatura 

Com 
Licenciatura

1991 17,4 57,7 5,7 0,9 18,3 
1996 15,3 61,1 3,3 1,8 18,5 

 

Brasil 2002 2,8 64,0 2,9 3,9 26,4 
1991 39,3 53,0 4,5 0,1 3,1 
1996 33,3 60,1 3,9 0,4 2,3 

 

Norte 2002 5,6 85,8 2,0 1,3 5,3 
1991 31,8 57,8 4,3 0,2 5,9 
1996 27,7 61,5 3,0 1,0 6,8 

 

Nordeste 2002 5,1 77,1 2,8 2,6 12,3 
1991 3,6 61,9 5,6 1,5 27,4 
1996 3,0 63,5 2,2 2,6 28,7 

 

Sudeste 2002 0,8 53,4 2,6 4,8 38,4 
1991 9,0 51,9 7,6 1,0 30,6 
1996 5,5 56,7 5,7 2,5 29,6 

 

Sul 2002 1,1 50,3 3,4 5,9 39,4 
1991 17,3 54,0 9,8 1,8 17,0 
1996 11,4 59,2 4,2 2,6 23,7 

 

Centro-
Oeste 

2002 1,7 50,8 4,9 4,8 37,7 
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Visualizando melhor os dados apresentados no gráfico abaixo: 

    

 

   Gráfico 1 

 

 

      Gráfico 1 

Verifica-se claramente que, nas regiões Norte (N) e Nordeste (NE), a 

incidência de docentes sem a formação mínima exigida é muito maior.  Nesse 

sentido, confirma-se a necessidade de uma tomada de posição urgente por parte do 

Governo Federal no sentido de reduzir o número de professores em exercício, no 

Ensino Fundamental de 1ª a 4ª série, sem a formação mínima exigida.  Desta forma, 

após a implementação do programa-piloto nos Estados de Mato Grosso e Mato 

Grosso do Sul, habilitando um total de 1323 professores de 146 municípios, foi 

implantado, em janeiro de 2000, o Grupo I (cf. tabela 02) e, devido ao sucesso da 

implantação do Grupo I, em julho de 2000, foi implantado o Grupo II, os quais 

apresentaram dados expressivos e envolveram um número significativo de pessoas 

e municípios, conforme tabela na página seguinte. 

Tabela 2 – Dados quantitativos de atendimento do Proformação Grupos I e II. 

Dados de atendimento do Proformação – Grupo I e II 

Grupo Estados 
atendidos 

Nº AGF 
Municípios 
atendidos Nº ATP 

Quantidade 
de PF 

atuantes 

Quantidade 
de TR 

atuantes 
Professores 
habilitados 

AC 8 23 2 78 153 1634 

CE 30 74 2 180 332 3013 

GO 16 156 2 102 219 1853 

PB 17 102 1 108 149 1358 

PE 21 106 2 126 186 1712 

 

 

 

 

PI 19 76 2 120 240 2179 

Percentual dos docentes que atual no 
Ensino Fundamental de 1ª a 4ª série 

com formação APENAS até o 
Fundamental - 2002

Norte 
Nordeste
Centro-Oeste
Sul
Sudeste
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RO 9 34 1 60 122 1109 Grupo I 

Janeiro 
2000 a 

dezembro 
2001 

SE 

8 52 1 54 146 1398 

Subtotal 08 128 623 13 828 1547 14256 

AL 5 35 1 36 60 615 

AM 6 25 2 42 131 1003 

BA 30 174 2 186 422 3627 

MA 12 50 1 78 207 1935 

 

 

 

Grupo II 

Julho 2000 
a junho 

2002 

TO 

15 54 1 90 79 660 

Subtotal 05 68 338 07 432 899 7840 

Total 13 196 961 20 1260 2446 22096 

                                                                                                                 Fonte: MEC/SEED/CNP, 2005. 

 

Mesmo com a abrangência das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, 

durante esses quatro primeiros anos43, muitos municípios, por questões políticas, 

administrativas e financeiras, ficaram de fora.  Isso gerou a solicitação de uma nova 

etapa do Proformação, requerida pelos poderes públicos estaduais e municipais.   

Atendendo à solicitação, em julho de 2002, foi lançado o Grupo III (tabela 

03), favorecendo aqueles municípios que ficaram de fora dos grupos anteriores, em 

alguns Estados que já haviam sido atendidos e em outros que estavam 

implementando o Proformação pela primeira vez.  Desta vez, com a experiência 

adquirida no desenvolvimento do trabalho dos grupos anteriores, várias ações para 

o processo de implementação foram modificadas, principalmente no que se refere à 

abrangência de atendimento dos professores, pois agora inserem-se na clientela 

também professores leigos que atuam em classes de alfabetização e educação de 

jovens e adultos (EJA).  A abrangência desse grupo é a demonstrada na tabela 

abaixo: 

 

                                                           
43 De 1999 a 2002 com os Grupos Piloto, I e II. 
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Tabela 3 – Dados quantitativos de atendimento do Proformação – Grupo III 

Dados de atendimento do Proformação – Grupo III 

Grupo  

Estados 
atendidos Nº AGF 

Municípios 
atendidos Nº ATP 

Quantidade de 
PF atuantes 

Quantidade 
de TR 

atuantes 
Professores 
habilitados 

AL 3 16 1 17 21 206 

BA 14 57 2 92 102 774 

CE 19 35 2 127 106 961 

GO 11 35 1 71 44 263 

MA 17 38 2 110 169 1593 

MT 9 30 1 76 44 386 

PB 11 34 1 96 76 641 

PE 3 13 0 19 13 64 

PI 14 51 2 100 122 749 

RO 4 23 1 30 35 239 

 

 

 

 

 

Grupo III 

Julho de 
2002 a 
junho 
2004 

 
SE 

4 20 1 31 25 189 

Subtotal 11 109 352 14 769 757 6065 

Fonte: MEC/SEED/CNP, 2005. 

 

Ao longo desse processo de cinco anos de desenvolvimento, o 

Proformação atendeu a um total de 1459 municípios, de 15 Estados, conferindo grau 

de habilitados em magistério modalidade normal a 29.484 professores em função da 

modalidade a distância de educação e à opção pela tecnologia da mídia impressa 

como material didático, modificando o status desses professores que antes eram 

denominados leigos nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste do País44, 

contribuindo, assim, para uma mudança considerável do quadro de formação 

docente apresentado na tabela 1, como exposto a seguir: 

 

 

                                                           
44 Dados fornecidos pela Coordenação Nacional do Proformação (CNP), em 22 de agosto de 2005. 
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Professores habilitados pelo 
Proformação - 2000 a 2004 - 31.733

45%

25%

19%
11%

Grupo I - jan/2000

Grupo II - jul/2000

Grupo III - jul/2002

Grupo IV -
jul/2004

Tabela 4 – Percentual de funções docentes no Ensino Fundamental de 1ª a 4ª série por grau 
de formação – Regiões – em 31.03.2004. 

Grau de Formação 
 

Até Fundamental 

 

 

Unidade 
Geográfica 

Incompleto Completo 

 

Médio Completo 

 

Superior Completo 

 
 

Norte 

28,87 18,92 14,70 3,54 

 

Nordeste 

49,58 56,73 45,63 21,86 

 

Sudeste 

9,09 9,26 25,53 45,48 

 

Sul 

5,05 8,40 9,46 19,89 

 

Centro-Oeste 

7,41 6,69 4,67 9,27 

Fonte: MEC/Inep45. 

Atualmente, o Programa atua nos Estados de Alagoas, Amazonas, Bahia, 

Ceará, Goiás, Maranhão, Pernambuco, Piauí, Rondônia, Roraima e Sergipe, 

atendendo a 135 municípios e a 3.572 professores, com o Grupo IV e, 

paralelamente, a 2.746 professores, com o Grupo V, em cinco dos onze Estados 

citados no grupo anterior, além de Minas Gerais, incluindo a região Sudeste na 

abrangência do Proformação. 

 

 

 

 

Gráfico 2 

                                                           
45 Para possibilitar a clara visualização da evolução do nível de formação docente no Brasil, elaborou-
se esta tabela com base em dados estatísticos do Inep.  Vide anexo 2. 
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Além de continuar atendendo àqueles professores que atuam nas séries 

iniciais do ensino fundamental, classes multisseriadas, o Proformação inspirou a 

SEB/SEED a idealizar um programa que atendesse aos professores leigos que 

atuavam na educação infantil em escolas, creches e em instituições filantrópicas em 

todo o território nacional, levando ao surgimento de uma adaptação do Proformação, 

o Programa de Formação Inicial para Professores em Exercício na Educação Infantil 

– PROINFANTIL – que, em parceria com a SEED, tem o objetivo de habilitar os 

profissionais em exercício na educação infantil utilizando as mesmas estratégias do 

Proformação, tanto na base estrutural, como na proposta curricular e na modalidade 

EaD, reestruturando apenas os conteúdos dos módulos da base de formação 

pedagógica e os instrumentos de avaliação. 

Para que todo esse trabalho se desenvolva de maneira organizada, 

orientada e estruturada, o Programa conta com uma estrutura organizacional padrão 

para todas as esferas político-administrativas envolvidas.  

 

4.3 O organizacional: a estrutura de “controle” do Programa 

 

Para o desenvolvimento deste programa, a SEED define a estrutura 

organizacional do Proformação em todos os níveis, que funcionam de maneira 

integrada, com funções e responsabilidades, como são demonstradas no Guia Geral 

do Proformação, instrumento que descreve as responsabilidades de todos as 

estruturas envolvidas no processo de implementação do Programa.   

A estrutura organizacional do Proformação apresenta-se da seguinte 

maneira: 

 1º Nível: o componente nacional – representado pela SEED.   Nele 

encontra-se a CNP, sendo responsável pelo desenvolvimento do 

Programa, manutenção da Coordenação Nacional, pela articulação 

institucional e política junto aos Estados e municípios e pelo 

financiamento do material didático, despesas de monitoramento e 

acompanhamento do programa, bem como pela contratação e 
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pagamento dos salários e diárias dos Assessores Técnicos que 

atuam nos Estados e daqueles que fazem parte do órgão central 

da CNP.  

 2º Nível: o componente estadual – representado pela SEC, a qual 

designa e compõe a Equipe Estadual de Gerenciamento (EEG) 

que responde pela execução, acompanhamento e monitoramento 

das atividades do Programa no Estado. 

 3º Nível: o componente municipal – representado pela SME, que 

indica o Órgão Municipal de Educação (OME), responsável pela 

implementação, coordenação e monitoramento das atividades do 

Programa, no âmbito do município.  Faz parte desse componente 

também o grupo de Tutores, responsável pelo acompanhamento 

pedagógico do processo ensino-aprendizagem dos cursistas.46 

Além dessa estrutura organizacional geral, o Proformação possui as sub-

estruturas estaduais compostas pelas AGF, que são montadas em escolas 

estaduais ou municipais que possuem o curso de Magistério do nível médio.  As 

AGF são compostas por 07 (sete) professores, dos quais 01 (um) é o coordenador, e 

os demais professores, formadores que respondem pelas áreas temáticas dispostas 

no currículo do Programa. 

Esse modelo estrutural do Programa funciona como organização 

estratificada de controle do processo de implementação do programa.  Controle 

como forma de monitorar e supervisionar todas as ações de desenvolvimento do 

programa nos Estados, além de ser uma maneira de ter acesso a todas as 

informações advindas desses Estados e manter as ações padronizadas47 entre os 

representantes estaduais e municipais, uma vez que os parceiros devem 

desenvolver as ações conforme normas formais do Acordo de Participação48 

assinado entre as partes. Ressalta-se que, de maneira bem direta, a CNP interfere 

                                                           
46 Informações no Guia Geral do Proformação, 2002, pp. 14-16 e organograma da estrutura 
organizacional no Anexo 3. 
47 Fica esclarecido que padronizadas aqui se referem às ações político-administrativas, uma vez que 
o programa tem normas para tramitação de documentos, implementação de ações pedagógicas e 
administrativas, bem como distribuição e utilização de recursos. 
48 Documento oficial que formaliza a adesão das esferas estaduais e municipais ao Programa e que, 
ao mesmo tempo, define as obrigações de cada um para a implementação e desenvolvimento deste.  
Modelo no Anexo 4. 
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nas decisões dos Estados, uma vez que as ações de acompanhamento, 

monitoramento e capacitação, que garantem a plena implementação do Programa, 

são definidas pelo MEC/CNP. Isto dificulta o desenvolvimento de ações que 

possibilitam uma total adequação do Proformação às estruturas estaduais 

administrativas, principalmente no que se refere à disponibilização de recursos 

humanos, como é o caso do Estado da Bahia, que possui trâmites próprios49 para a 

regularização e liberação de carga horária de professor efetivo, do quadro de 

funcionários da Secretaria de Educação do Estado. 

 

4.4 A carga horária e a matriz curricular: o curso 

 

O curso é desenvolvido em 02 (dois) anos de estudo, 04 (quatro) 

semestres, com um total de 3.200 horas, correspondendo cada semestre a 800 

horas englobando os períodos presenciais e as atividades individuais e coletivas a 

distância. Utiliza a mídia impressa, apoiada com fitas de vídeo como material 

didático, organizada em módulos, subdivididos em unidades de estudo, contendo 

cada módulo 08 (oito) unidades de estudo que correspondem a um semestre.  O 

curso, no total, possui 04 (quatro) módulos correspondendo a 02 (dois) anos de 

estudo50.   

Para a apresentação dos conteúdos nesses módulos, são estruturadas as 

áreas temáticas que compõem cada unidade de estudo.  Estas áreas temáticas 

formam o currículo do Programa, congregando as disciplinas: 

Da base nacional do Ensino Médio: 

                                                           
49 A Secretaria de Educação do Estado da Bahia tem na sua estrutura a Superintendência de 
Desenvolvimento de Pessoal que cuida, em nível estadual, da distribuição e controle de carga horária 
de trabalho e pagamento de todos os professores da rede e essa superintendência tem na sua 
política administrativa, obedecendo ao Estatuto do Magistério do Estado da Bahia, a prioridade de 
atender às necessidades das Unidades Escolares no que se refere à disponibilização de professores 
que estão atuando em sala de aula.  Como o Estado, nas áreas de Matemática, Biologia e 
Química/Física, ainda tem defasagem no número de professores para atenderem ao Ensino 
Fundamental de 5ª a 8ª série e ao Ensino Médio, os processos de disponibilização de carga horária 
de docentes para Programas e Projetos dependem de recursos financeiros e humanos para 
substituição dos mesmos em suas respectivas Unidades Escolares, o que demanda tempo devido ao 
processo burocrático e à falta de pessoal qualificado em algumas localidades. 
50 Todo material impresso do Proformação será descrito no Capítulo a seguir. 
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 Linguagens e Códigos - Língua Portuguesa 

 Identidade, Sociedade e Cultura (ISC) – Sociologia, Filosofia, 

História e Geografia 

 Matemática e Lógica (ML) – Matemática 

 Vida e Natureza (VN) – Biologia, Física e Química 

Da base de formação pedagógica: 

 Fundamentos da Educação (FE) – Sociologia, Filosofia da 

Educação e Psicologia 

 Organização do Trabalho Pedagógico (OTP) – Estrutura, 

Currículos e Programas e Didática. 

Além dessas áreas, acrescenta-se a Língua Estrangeira que, no caso da 

Proposta do Estado da Bahia, é a Língua Inglesa51. 

Para o desenvolvimento de cada módulo, existem atividades relacionadas 

aos conteúdos das áreas temáticas e ao exercício da prática pedagógica, isto é, 

atividades que trabalham o aspecto cognitivo e ativo dos sujeitos.  Essas ações são 

desenvolvidas como momentos de troca de experiências e instrumentos de 

avaliação, os quais têm uma pontuação indicativa do aproveitamento ou não do 

cursista em cada instrumento52. 

Tabela 5 – Instrumentos de Avaliação do Proformação e respectiva pontuação. 

Instrumentos de Avaliação do Proformação com respectiva pontuação 
 

Instrumento 

 

Sigla 

 

O que é? 

Pontua-
ção má-

xima 

Pontuação 
para 

aprovação 
 

Caderno de 
Verificação da 
Aprendizagem 

 

 

CVA 

São exercícios relativos aos conteúdos de cada 
área temática, realizados individualmente pelos 
Professores Cursistas e concomitantemente 
com os estudos das respectivas Unidades do 
Guia de Estudo. 

 

40 
pontos 

 

 

 

 

É uma produção textual que permite identificar 
o desenvolvimento de competências ligadas ao 
processo de construção da identidade 
profissional do Professor Cursista: a reflexão 
sistemática sobre sua prática pedagógica, a 

 

 

 

50
%

 e
m

 c
ad

a 
in

st
ru

m
en

to
 

                                                           
51 A Língua Estrangeira é eleita pelo Estado de acordo com a opção regional e legal de cada um 
deles. 
52 O Proformação, em relação à base da avaliação quantitativa, trabalha com uma sistemática de 
pontos, e não de notas, como é feito convencionalmente na estrutura educacional estadual. 
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Memorial 

ME capacidade de criar e construir conteúdos e 
estratégias de ensino, de associar à prática os 
conteúdos do Curso, proporcionando melhores 
condições de aprendizagem dos seus alunos. 

 

200 
pontos 

 

Plano de Aula 

 

PA 

É um importante instrumento de planejamento 
do trabalho docente do professor cursista. 

40 
pontos 

 

 

Prática 
Pedagógica 

 

 

PP 

É o acompanhamento da atividade docente que 
o Professor Cursista realiza em sua escola, 
feito com o objetivo de identificar a 
incorporação a essa prática das competências 
propostas para serem desenvolvidas no Curso. 

 

160 
pontos 

 

 

Projeto de 
Trabalho 

 

 

PT 

São atividades desenvolvidas pelo Professor 
Cursista sob a forma de pesquisa e/ou ação 
pedagógica a respeito de algum aspecto 
(social, histórico, cultura, ecológico, científico, 
etc.) de sua realidade local. 

 

200 
pontos 

 

 

Prova 
Bimestral 

 

 

PB 

São instrumentos de medida do 
desenvolvimento dos Professores Cursistas 
nas competências que envolvem processos e 
produtos predominantemente cognitivos ligados 
aos conteúdos das áreas temáticas. 

 

 

40 
pontos 

Fonte: Manual do Tutor do Proformação, 2002, pp. 24-38 

 

Os momentos de troca de experiências são presenciais de quinze em 

quinze dias, sempre aos sábados, nos quais os cursistas se encontram por 

município, e o tutor trabalha diretamente com os cursistas tirando dúvidas, 

realizando oficinas, recolhendo e devolvendo os instrumentos individuais de 

avaliação que são o ME e o CVA.  Ressalte-se a importância do memorial como 

instrumento de significação da ação de desenvolvimento cognitivo ativo, pois é 

através dele que os cursistas praticam a escrita e o registro reflexivo da própria ação 

docente.  Além dessas atividades, é realizada bimestralmente a PB e, durante o 

curso, é desenvolvido o Projeto de Trabalho, no qual o professor desenvolve uma 

pesquisa ou ação pedagógica de intervenção sobre algum tema relacionado à sua 

comunidade ou à sua realidade educacional/escolar.  

Cada um desses instrumentos, segundo o Guia Geral do Proformação, 

tem funções avaliativas e também o objetivo de desenvolver competências 

específicas como apresentadas a seguir: 
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Tabela 6 – Funções de Avaliação e competências avaliadas pelos instrumentos do 
Programa. 

 

Denominação Principais 
Funções 

Tipo de Competência Avaliada 

Caderno de Verificação 
da Aprendizagem – 

CVA 

Formativa, 
Diagnóstica 
e Somativa 

Competências relacionadas prioritariamente aos 
conteúdos das áreas temáticas 

 

Memorial – ME 

Formatica Competências relacionadas prioritariamente à reflexão 
sobre a docência 

 

Plano de Aula – PA 

Formativa 
e Somativa 

Competências relacionadas ao planejamento das 
atividades docentes 

 

Prática Pedagógica – 
PP 

Formativa 
e Somativa 

Competências relacionadas prioritariamente à Prática 
Pedagógica 

 

Prova Bimestral - PB 

Somativa e 
Formativa 

Competências relacionadas prioritariamente aos 
conteúdos das áreas temáticas 

 

Projeto de Trabalho – 
PT 

Somativa e 
Formativa 

Competências relacionadas com o campo dos conteúdos 
específicos trabalhados nos projetos 

Fonte: Manual do Tutor do Proformação, 2002, p. 24-38. 

 

Para o desenvolvimento das atividades relacionadas às áreas temáticas, 

abordadas em cada módulo, a carga horária é estruturada de maneira a atender 

algumas especificidades pedagógicas e estruturais do Programa, além de obedecer 

à lógica da estrutura curricular. Desta maneira, a carga horária está distribuída da 

seguinte forma (próxima página). 
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  Figura 1 – Estrutura de distribuição da carga horária dos Módulos. 

                                                                Fonte: Guia Geral do Proformação, 2002, p. 29. 
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Como se pode verificar, a distribuição da carga horária do curso obedece 

ao solicitado para um curso de formação de nível médio e, ao mesmo tempo, 

demonstra a inovação da carga horária mínima do trabalho docente como parte 

integrante do curso.  De acordo com a distribuição da carga horária demonstrada na 

página anterior, cada módulo tem um total de 79% da carga horária desenvolvida 

com atividades a distância e 21% com atividades presenciais, sendo que, desse total 

de 21%, o percentual de 2,5% é destinado à realização de provas53.  

Quanto à estrutura curricular apresentada pelo Proformação (quadro a 

seguir), o trabalho por áreas temáticas atende ao que é solicitado pelos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN) do Ensino Médio e à LDB nº 9394/96, pois possui 

“uma Base Nacional Comum a ser complementada em cada sistema de ensino e 

estabelecimento escolar, [e uma] parte diversificada, exigida pelas características 

regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e da clientela” (BRASIL, 

1996, Art. 26), possibilitando a integração dos conteúdos curriculares às práticas 

pedagógicas dos professores que estão sendo habilitados em serviço. Ao mesmo 

tempo, apresentam a “dimensão de preparação para o prosseguimento de 

estudos”54, satisfazendo às exigências legais.  No entanto, a organização das áreas 

continua atendendo à organização de disciplinas formais do currículo presencial, 

sendo diferenciada pelo tratamento particular que é dado à redação dos conteúdos 

de cada disciplina e à tentativa de construção de uma linguagem hipertextual55 

utilizada no material impresso do programa. 

 

 

 

 

 
                                                           
53 Base para o fornecimento do dado percentual foi o total da carga horária por módulo – 800 horas. 
54 Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio, p. 30. 
55 Linguagem Hipertextual, isto é, apresentação dos conteúdos como um conjunto de textos 
compostos de palavras, imagens, links com outras formas de comunicação (imagens, símbolos, 
signos), apresentando novas possibilidades de leitura (LANDOW, 1997) 
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  Figura 2 – Matriz Curricular. 

       Fonte: Guia Geral, 2002, p.18. 

Baseando-se, pretensamente, numa concepção sócio-interacionista de 

educação como processo permanente de articulação dos conhecimentos formais, 

saberes adquiridos com a prática, com a própria experiência de vida enquanto 

homem e este homem enquanto sujeito social e cultural, a proposta curricular do 

Proformação busca valorizar as experiências culturais e sociais, os conhecimentos 

prévios adquiridos pelo professor cursista na sua prática pedagógica cotidiana, 

possibilitando o desenvolvimento de ações de transformação educacional e cultural. 

Enfatiza-se que a proposta curricular do Proformação atende aos 

aspectos exigidos na LDB nº 9394/96, nos seus artigos 23, 24, incisos I, V e VI e 26, 

os quais dispõem que: 

 Art. 23 – A educação básica poderá organizar-se em séries anuais, períodos 

semestrais, ciclos, alternância regular de períodos de estudos, grupos não-

seriados, com base na idade, na competência e em outros critérios, ou por 

forma diversa de organização, sempre que o interesse do processo de 

aprendizagem assim o recomendar. 

 Art. 24 – A educação básica, nos níveis fundamental e médio, será 

organizada de acordo com as seguintes regras comuns: 



 86

I – a carga horária mínima anual será de 800 horas.  

[...] 

V – a verificação do rendimento escolar observará os seguintes critérios: 

a) avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com 

prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos 

resultados ao longo do período sobre os de eventuais provas finais; 

e) obrigatoriedade de estudos de recuperação, de preferência paralelos ao 

período letivo, para os casos de baixo rendimento escolar, a serem 

disciplinados pelas instituições de ensino em seus regimentos. 

VI – o controle de freqüência fica a cargo da escola, conforme disposto no 

seu regimento e nas normas do respectivo sistema de ensino, exigida a 

freqüência mínima de 75% do total de horas letivas para aprovação; 

          [...] 

 Art. 26 – Os currículos do ensino fundamental e médio devem ter uma base 

nacional comum, a ser complementada em cada sistema de ensino e 

estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas 

características regionais e locais da sociedade, da cultura e da clientela. 

 

Pode-se constatar o atendimento a esses preceitos legais na matriz 

curricular apresentada anteriormente e no que está disposto sobre a sistemática e 

instrumentos de avaliação no Manual do Tutor do Proformação, item 4 e Tabela 6 

desta pesquisa.  Vale ressaltar que, mesmo atendendo à LDB 9394/96 e agregando 

todos os valores expostos no currículo do Programa, o processo de avaliação não 

apresenta, na sua totalidade, um desenvolvimento democrático do aprender, uma 

vez que, com os objetivos de ensino baseados no conjunto de competências 

descritas no perfil do profissional que se deseja formar56, os instrumentos CVA e PB 

deveriam ser elaborados com atividades, questões que possibilitassem o exercício 

                                                           
56 Anexo 5 – Perfil do Profissional que se deseja formar pelo Proformação. 
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da reflexão-ação-reflexão na associação permanente entre a teoria e a prática 

pedagógica, numa dinâmica interdisciplinar. 

Para que a sistemática de avaliação apresentada pelo Programa tivesse o 

caráter formativo que propõe, estes instrumentos deveriam ser repensados e 

revistos, pois o que é apresentado como organização de conteúdos e estruturação 

das questões não contém o caráter formativo dos instrumentos como o memorial, o 

projeto de trabalho e a prática pedagógica. 

O acompanhamento das notas desses instrumentos de avaliação é feito 

on-line, através do Sistema de Informação do Proformação (SIP), com o registro das 

notas e comentários a respeito da prática pedagógica do professor cursista.  Esse 

sistema foi criado pela equipe de informática da CNP, instalado em uma máquina 

em cada AGF, na qual o professor formador faz o registro das notas de todos os 

instrumentos, por cursista, e exporta os dados para a Gerência de Monitoramento 

(GEMON) da CNP, que disponibiliza os relatórios para acesso na página do MEC ao 

final de cada semestre de trabalho. 

Esses dados são analisados pela equipe de professores formadores e 

pelos assessores técnicos do Proformação no Estado, a fim de rever algumas ações 

pedagógicas com base no aproveitamento apresentado pelos professores cursistas 

e de traçar mapas estatísticos de cada segmento do Programa em cada Agência 

Formadora. O SIP funciona para a AGF como uma caderneta de notas digital, 

proporcionando, ao professor formador, condições de estar em permanente contato 

com a tecnologia digital, pois estes fazem os lançamentos das notas, acompanham 

o processo de desenvolvimento do cursista quinzenalmente e analisam os relatórios 

de aproveitamento dos professores cursistas de maneira mais rápida, podendo estar 

emitindo relatórios periódicos de acompanhamento para, assim, auxiliarem o tutor 

nos processos de avaliação dos instrumentos de aprendizagem. 

Vale esclarecer que, mesmo lançando apenas a nota no SIP, o professor 

formador tem acesso às Fichas de Acompanhamento Mensal do professor cursista, 

onde o tutor registra todo o processo de desenvolvimento do cursista nos 

instrumentos ME e PP, o que faz com que o acompanhamento não seja apenas de 

notas, e sim de um processo de desenvolvimento do professor cursista. 
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Torna-se necessário tecer algumas considerações a respeito desse 

acompanhamento realizado pelo tutor e pelo professor formador. Devido a critérios 

estabelecidos de maneira formal nos Manuais do Programa, em muitos casos, os 

tutores apenas registram, nas fichas, as notas e os pontos do processo de 

aprendizagem dos professores cursistas, que consideram relevantes ou informam as 

competências adquiridas e realizam a análise do processo de aquisição do 

conteúdo, como é solicitado nestes documentos formais; não sinalizam, porém, as 

peculiaridades do processo de aprendizagem de cada professor cursista que 

poderiam ser pontuadas e consideradas, no sentido de auxiliar o Professor formador 

no acompanhamento pedagógico de cada professor cursista e facilitar a mediação 

pedagógica, favorecendo a superação das dificuldades práticas e teóricas 

apresentadas pelo cursista no decorrer do Programa. 

Este problema fez com que as equipes de professores formadores do 

Programa, em ação conjunta com os assessores técnicos, passassem a trabalhar, 

nas reuniões mensais com os tutores, aspectos inerentes ao processo ensino-

aprendizagem e os pontos que deveriam ser considerados para registro nessas 

fichas de acompanhamento, de acordo com cada realidade vivida e inerente a cada 

professor cursista que eles acompanhavam.  

Além do acompanhamento de notas através do SIP, o Programa orienta o 

processo de avaliação e desenvolvimento das ações pedagógicas do Encontro 

Quinzenal, com os Textos de Apoio, que são instrumentos de orientação para o tutor 

e para a AGF, sobre como realizarem os processos de acompanhamento, 

orientação e avaliação. Vale esclarecer que estes instrumentos de suporte do 

trabalho pedagógico não foram implementados junto com o Programa, mas se 

fizeram necessários durante o desenvolvimento da primeira etapa do Proformação e 

foram elaborados com base nas necessidades e orientações apresentadas pelos 

tutores, AGF e pelos assessores técnicos, no exercício de suas ações, durante a 

implementação do Programa. 

Assim, hoje existem tutores, textos de apoio – instrumentos formais do 

Proformação – que auxiliam na orientação das ações pedagógicas e organizacionais 

dos tutores e AGF que são: 
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Texto de Apoio 1 – Como planejar e realizar a Reunião de sábado 

Texto de Apoio 2 – Como acompanhar a prática pedagógica 

Texto de Apoio 3 – Como orientar e avaliar o memorial. 

Em particular, também foi elaborado o texto de apoio da AGF – Apoiando 

o Trabalho dos Tutores e a Aprendizagem dos Professores Cursistas – o qual tem o 

objetivo de apresentar algumas orientações e sugestões de como as AGF podem se 

preparar e desenvolver parte de suas atividades pedagógicas e administrativas, no 

tocante ao acompanhamento e capacitação do trabalho do tutor, e ao 

acompanhamento e desenvolvimento das ações pedagógicas referentes à 

aprendizagem dos professores cursistas.  

Ressalva-se a importância desses textos de apoio, pois foram construídos 

a partir de necessidades apresentadas pelos próprios atores do processo; no 

entanto, critica-se a maneira como foram formalizados, nesses textos, os processos 

tão subjetivos inerentes à maneira de pensar, de criticar, de avaliar e de trabalhar de 

cada um desses atores; esse material conduz, normatiza as ações a serem 

desenvolvidas por esses sujeitos, mesmo quando essas ações são emergentes de 

necessidades locais, ficando muitas vezes impedidos de apresentar novas 

proposições para o desenvolvimento do trabalho pedagógico e da organização do 

trabalho educacional, pois se vêem presos às orientações e procedimentos contidos 

nos instrumentos citados. 

Esse trabalho pedagógico ganha significação e movimentos diferenciados 

em cada Estado.  

 

4.5 O Proformação na Bahia 

Em se tratando de um Programa de Formação de Professores em 

Exercício desenvolvido na modalidade de EAD, o Proformação apresenta dinâmica 

pedagógica própria e, em cada Estado que é implementado, adquire uma 

identidade.  O Proformação, por sua característica de um curso a distância 
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acompanhado por tutoria presente, adquiriu características próprias, pois possibilitou 

o estabelecimento de vínculos de amizade, respeito e solidariedade, além de 

ultrapassar as barreiras limítrofes da escola em muitas localidades, o que fez com 

que a escola se transformasse no elo comunitário entre as mais diversas 

comunidades. 

Para que o Programa fosse desenvolvido no Estado, a Bahia encaminhou 

os trâmites estruturais e legais de forma diferenciada dos demais Estados, pois, na 

estrutura-base de desenvolvimento pedagógico, as Agências Formadoras foram 

instaladas apenas em escolas que oferecem o curso de Magistério na modalidade 

presencial. Os professores cursistas têm os mesmos direitos legais que um aluno 

regular de cada unidade escolar57 e, ao mesmo tempo, são certificados, habilitados 

pela unidade escolar que emite oficialmente o diploma e mantém em seus arquivos 

a pasta do cursista, para qualquer eventualidade futura. 

O Proformação, na sua primeira etapa inicial, em 2000, foi autorizado pelo 

Conselho Estadual de Educação – CEE – com a publicação do Parecer nº 

210/200058, que aprovou o Programa para o período de 2000 a 2002.  Vale ressaltar 

que o CEE analisou todo material didático do Proformação para validar a proposta 

curricular do Programa, uma vez que difere do que é instituído como formal para o 

Estado, no que diz respeito ao trabalho pedagógico – áreas temáticas – e aos 

critérios de pontuação para avaliação – pontos, e não notas –59.  

Para atender à demanda inicial do Programa na Bahia no ano de 2000, 

foram estruturadas e instituídas oficialmente 30 Agências Formadoras, distribuídas 

em todo o Estado, respondendo por 164 municípios60.  Durante o primeiro semestre 

de atuação no Programa, por problemas de recursos humanos, uma das AGF foi 

desativada, tendo seus municípios remanejados para outras, geograficamente 

próximas, ficando o Estado na primeira etapa do Programa com 29 AGF atendendo 

a um total inicial de 4.394 cursistas. Cada AGF possui a seguinte estrutura: 

 
                                                           
57 Direitos referentes à emissão de documentos formais e legais como atestado de escolaridade, 
histórico escolar, etc. 
58 Publicado no Diário Oficial do Estado da Bahia de 10 de agosto de 2000. 
59 Ver Anexo 6 modelo de histórico do Proformação. 
60 Anexo 7 - Quadro de AGF e municípios atendidos no ano de 2000. 



 91

Disponibilizados pelo Estado; 

 Sala; 

 Móveis (mesas, cadeiras, armários); 

 Fax e telefone; 

 Linha 0800. 

Disponibilizados pelo MEC/SEED: 

 TV de 29’, vídeo e antena digital da TV Escola; 

 Dois computadores e uma impressora. 

Além dessa estrutura, o Estado disponibilizou, em todas as AGF, sete 

professores do seu quadro de funcionários residentes no município-sede de AGF, 

atuantes nas escolas de magistério, para constituírem a equipe formadora, apenas 

não tendo pessoal qualificado com nível superior nos municípios de Lapão, no norte, 

e Monte Santo, noroeste do Estado, os quais tiveram que contar com a parceria dos 

municípios para composição da equipe formadora.  Toda essa estrutura passou a ter 

uma importância muito grande para as unidades escolares, uma vez que, ao término 

do Programa, a Unidade Escolar incorpora ao seu patrimônio os móveis e 

equipamentos.  Esse procedimento de incorporação, inicialmente, passou a ser um 

problema muito grande no que se refere ao relacionamento direto entre os 

professores que atuavam no Proformação e os demais componentes do quadro de 

profissionais das Unidades Escolares, pois estes se sentiam inferiores e menos 

privilegiados, isto porque os professores formadores do Proformação tinham uma 

estrutura própria a qual nem a escola possuía.  Só para ilustrar, a realidade era tão 

diferente que 03 das 29 escolas não possuíam nem telefone próprio (Central, 

Ibotirama e Monte Santo) e 08 não possuíam computador (Alagoinhas, Camamu, 

Gandu, Tucano, Valente, Central, Ibotirama, Monte Santo). 

Mesmo com os critérios de estruturação das AGF nas escolas que 

ofereciam o curso de magistério, no processo de seleção de profissionais que 

fossem qualificados para atender ao Programa, o Estado da Bahia teve muitos 

problemas em relação ao item ”formação dos Professores Formadores”, pois, em 

quatro AGF, nem todos os professores formadores tinham nível superior 
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(licenciatura), perfazendo um total de 3,5% de formadores61 sem formação de nível 

superior, mas que tiveram que compor o quadro do Proformação no Estado por falta 

de pessoal habilitado nessas Unidades Escolares para responderem, 

principalmente, pelas áreas de Matemática e Vida e Natureza. 

Para fazer o acompanhamento, monitoramento e fornecer orientações 

pedagógica, administrativa e burocrática, as equipes de formadores contaram com o 

auxílio de duas Assessoras Técnicas, as quais foram selecionadas em um processo 

público feito pelo MEC/SEED/CNP.  Para o exercício da assessoria técnica, o 

profissional teria que possuir um perfil que atendesse à realização e 

desenvolvimento dos trabalhos referentes ao Proformação.  Esse processo seletivo 

constou de quatro etapas (seleção de currículo, entrevistas, participação num curso 

de formação e provas escritas), as quais foram desenvolvidas ao longo de um mês. 

Esse assessor técnico se tornou uma figura essencial no desenvolvimento do 

Programa no Estado, pois, com dimensão geográfica muito grande, o assessor 

técnico se transformou num “caixeiro viajante”, atendendo às necessidades 

emergenciais de capacitação e de administração educacional e política das AGF e 

do programa nos municípios. 

Além dessa realidade, a Bahia tem, ainda, uma defasagem muito grande 

no que se refere à formação dos profissionais que atuam na educação municipal, o 

que dificultou o processo de seleção dos tutores, pois os critérios para seleção 

estabelecidos pelo Programa não foram atendidos na sua totalidade, uma vez que 

os municípios não dispunham de pessoas com a formação devida exigida.  Foram 

os critérios: 

 Curso superior;  

 Experiência em magistério, de preferência no ensino de 1ª a 4ª série 

e/ou formação de professores; 

 Dedicação exclusiva (em tempo integral); 

 Disponibilidade para deslocamentos; 

 Dinamismo e habilidade em trabalhos de grupos; 

 Compromisso com a educação e capacitação de professores; 

                                                           
61 Foi considerado para esse percentual um total de 198 Professores Formadores que atuavam no 
Proformação, no Estado da Bahia. 
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 Residir na área em que vai atuar. 

Para realizar a seleção de tutores, foi instituído um grupo de seleção em 

cada AGF, sendo que, em cada processo seletivo, teriam presentes um Assessor 

Técnico e/ou um Técnico da Equipe Estadual de Gerenciamento, validando e 

oficializando o processo seletivo, o qual foi desenvolvido em três etapas realizadas 

em um dia (análise de currículo, entrevista e prova escrita).   

Vale ressaltar que, no Proformação, o tutor, além de “esforçar-se em 

personalizar a educação a distância mediante um apoio organizado e sistemático, 

que propicie o estímulo e orientação individual, a facilitação de situações de 

aprendizagem e a ajuda para resolver as dificuldades do material didático”62 

(ARETIO, 2001, p. 129), atua como formador, uma vez que também é responsável 

pelo processo avaliativo da maioria dos instrumentos de avaliação estabelecidos 

pelo Programa (CVA, ME, PP e PT). Isso exige uma revisão acerca das ações 

estabelecidas para serem desenvolvidas por este profissional e as peculiaridades 

sobre a sua formação encontradas na realidade dos municípios e Estados que 

aderem ao programa, uma vez que a educação a distância desenvolvida pelo 

Proformação exige ações diretas do tutor no processo de avaliação cognitiva, 

conceitual e atitudinal dos cursistas.   

O processo de seleção dos tutores tornou-se um problema político muito 

sério, pois, além de não contar com profissionais habilitados para o desenvolvimento 

do trabalho com o Proformação, as indicações políticas atrapalhavam o processo 

seletivo, que, em muitas vezes, passava por uma negociação político-administrativa-

educacional com os gestores públicos municipais.   

Mesmo diante de tantas dificuldades de formação inicial dos profissionais 

envolvidos diretamente com o processo de formação dos professores cursistas, o 

Proformação na Bahia contou com a disponibilidade, vontade, responsabilidade e 

competência de professores formadores que, na maioria das vezes, ultrapassaram 

as barreiras do seu próprio conhecimento, na busca de estratégias e recursos 

diferenciados para se instrumentalizarem, no sentido de desempenharem um 

                                                           
62 Tradução nossa. 
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trabalho de qualidade nas Capacitações de Tutores e Fases Presenciais, bem como 

em todo o processo de desenvolvimento pedagógico do Programa.   

Além das Fases Presenciais (destinadas aos professores cursistas e 

tutores), a Capacitação de Tutores, o Proformação realizava treinamentos 

semestrais para os professores formadores com o objetivo de capacitá-los para o 

bom desempenho pedagógico no que se refere aos conteúdos e orientação das 

atividades pedagógicas de cada módulo. Partindo desse processo de formação 

semestral, os professores formadores do Estado mantinham uma rede de troca de 

experiência63 permanente entre eles, possibilitando um diálogo contínuo e a 

socialização de vivências, instrumentos de acompanhamento da aprendizagem dos 

cursistas, tira dúvidas, etc. 

Com essa organização e estrutura, o Proformação na Bahia habilitou, até 

hoje, um total de 4.401 professores cursistas, em 241 municípios atendidos em duas 

etapas já concluídas e em outras duas que estão em processo de desenvolvimento, 

inserindo no mundo da EaD 198 professores de unidades escolares do Estado e 590 

professores que atuaram como tutores, proporcionando um olhar diferenciado sobre 

os processos educacionais que podem ser implementados para formação de 

professores, neste Estado em especial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
63 Mesmo sem utilizar a internet como material pedagógico para os Professores Cursistas, no 
processo de formação continuada dos Professores Formadores, a rede conectada foi utilizada para 
aperfeiçoamento e troca de experiências permanentes entre as AGF.  
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5 A MÍDIA IMPRESSA UTILIZADA NO PROFORMAÇÃO 

 

O Proformação fez uma opção pela mídia impressa para um programa de 

formação de professores a distância pelo fato de esta ser mais acessível para 

aqueles professores que se encaixavam como participantes potenciais do programa, 

uma vez que os dados estatísticos apresentados nacionalmente indicavam um 

grande número de professores sem formação mínima de magistério nas cidades do 

interior dos Estados, mais especificamente nas zonas rurais dessas cidades.   

Considerando a realidade de acesso às ferramentas mais utilizadas em 

tempos das TIC, a realidade dos Estados das regiões Norte, Nordeste e Centro-

Oeste do Brasil supunha um atendimento às suas necessidades de formação com a 

EaD, porém com estratégias diferentes de alcance e de comunicação. 

É interessante observar a íntima relação entre o avanço dos meios 

tecnológicos e os cursos a distância. Em outras épocas, os professores e alunos 

perguntavam como era o curso pela televisão ou pelo rádio. Hoje, o importante não 

é ter um meio, mas utilizar, de modo integrado, vários meios, várias mídias, na 

perspectiva da complementação, tendo como meta o atendimento a um público 

determinado, que vive em uma realidade concreta.  

Na Bahia, a realidade ainda se baseia na mídia impressa e no 

acompanhamento presencial dos tutores, como ocorre em países que já têm, há 

mais de 30 anos, suas universidades totalmente a distância. Cita-se, como exemplo, 

a Open University, do Reino Unido, que até hoje não dispensa os livros impressos, 

os vídeos que são veiculados na TV, os programas de rádio da BBC e, no final dos 
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anos 90, utilizou complementarmente a rede e seus recursos. A UNED, na Espanha, 

fez a mesma trajetória. Nenhuma delas abandonou a mídia impressa e nem o 

acompanhamento presencial nas tutorias.  Elas reduzem o uso dos vídeos, em 

função dos altos custos e das novas tecnologias disponíveis na Internet, por serem 

eficientes e menos dispendiosas, isto porque a lógica de oferecimento de cursos a 

distância dessas instituições não é de exclusão. Nesse sentido, o Proformação 

retoma as origens da EaD e trabalha com a mídia impressa. 

O fato de hoje serem priorizadas as mídias digitais e telemáticas se 

justifica, porque são amparadas no avanço tecnológico que vive a sociedade 

contemporânea, mas isso não implica na exclusão de qualquer outra mídia utilizada 

como tecnologia educacional, independentemente de geração, pois 

o vínculo existente entre a tecnologia impressa e a cultura escolar é tão 
íntimo que, inclusive, alguns autores chegam a afirmar que a história dos 
sistemas escolares como redes institucionalizadas de ensino é paralela à 
história do material impresso de ensino (MOREIRA, 1998, p. 156).  

Esta afirmativa demonstra que, apesar da amplitude e rapidez que as 

mídias eletrônicas proporcionam na veiculação da informação, o material impresso 

ainda é necessário e muito utilizado na educação a distância, uma vez que os livros, 

manuais e guias de estudo, são de fácil manipulação, portabilidade e a leitura dos 

mesmos contribui para a sua permanência no meio educacional, pois pode ser feita 

em qualquer lugar, em qualquer tempo. 

Por este fato, o Proformação optou pelo material impresso associado às 

fitas de vídeo, como uma possibilidade de atender a uma população que se encontra 

fora dos grandes centros urbanos e não tem acesso à rede conectada. 

 

5.1 A mídia impressa na educação a distância: algumas referências 

 

No Brasil e no mundo, a mídia impressa ainda é muito utilizada em 

associação com outras mídias, adquirindo um papel importante na oferta de cursos a 

distância.  Essa mídia impressa apresenta-se em diversos tipos, pois o modelo é 

vinculado diretamente à proposta educacional de cada instituição, uma vez que todo 
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material deve apresentar, de maneira bem clara, os objetivos de formação 

propostos.  Desta maneira, 

um curso a distância que foi projetado para ser ministrado principalmente 
através de material impresso pode gerar uma elaboração maior e mais 
detalhada do conteúdo nesse suporte.  Por outro lado, em outra situação, 
em que a Internet é o principal acesso ao conteúdo do curso, o material 
impresso pode se tornar ou um material de apoio ou, até mesmo, 
dependendo do caso, não ser produzido da forma impressa (NOGUEIRA, 
2003, p. 158). 

Nesse sentido, citam-se: 

 os manuais do aluno, utilizados pela PUC Minas Virtual, os quais têm o 

objetivo de familiarizar o aluno com as ferramentas disponíveis no ambiente 

virtual de aprendizagem e indicar os tipos de atendimentos para as pessoas 

durante o acesso; 

 os livros didáticos, que podem ser guias de estudo ou livros-texto. 

Como exemplo de guia de estudo, tem-se o material da Universidade 

Federal de Santa Catarina, para atender à demanda de formação, complementação 

de estudos dos bacharéis da rede pública estadual da Bahia e internacionalmente. 

Como exemplo de livros-texto, pode-se citar, também, os utilizados pela 

PUC Minas Virtual, do Cederj, da Universidade Federal de Santa Catarina, da 

UDESC e o da TV Escola, com o curso “TV Escola desafios de hoje”. 

 Além desses tipos de material impresso, as instituições utilizam 

cartilhas, para fornecer informações sintéticas, com uma linguagem mais informal, e 

cartaz, para apresentar esquemas, tabelas e quadros de determinados assuntos. 

Na educação a distância, atualmente, “os tipos de impressos utilizados 

como material didático para a educação ainda não se alteraram muito em relação 

aos da educação presencial”; mesmo assim, a Secretaria de Educação a Distância 

optou pelo impresso no Proformação, com o objetivo de propor uma nova concepção 

na elaboração do material impresso para formação de professores a distância, já 

que o Programa tem material impresso feito com base nas realidades sociais 

experienciadas pela equipe de especialistas que elaborou o material didático.  Desta 

forma, a SEED optou pelos guias de estudo, com uma formatação mais dinâmica, 
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com diversas inserções no texto, dentre as quais comentários dos autores, 

propostas de atividades teóricas/práticas e indicações de outras mídias diversas, 

como áudio e vídeo. 

O Proformação utiliza os guias de estudo, pelo fato de necessitar de um 

material de cunho auto-instrucional, além de favorecer a utilização de outros 

mecanismos de comunicação, como a escrita hipertextual, no decorrer da 

construção do texto. 

 

5.2 O Proformação e a mídia impressa: apresentando os guias de estudo 

 

A mídia impressa na EaD é utilizada desde o século XVIII até os dias 

atuais e representa um meio de comunicação importante, garantindo o acesso ao 

conhecimento a pessoas que não possuem computador conectado à rede Web e  

têm limitações de tempo/espaço. 

Considerando a leitura uma das atividades mais importantes para que o 

professor cursista entre em contato com o conhecimento sistematizado/formal, a 

mídia impressa do Proformação apresenta-se em forma de módulos64, com a 

seguinte estrutura (página seguinte). 

 

 

 

 

 

 

                                                           
64 Cada módulo tem duração de um semestre de estudo, contém oito unidades de estudo englobando 
as áreas temáticas abordadas no semestre, conforme currículo. 
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Capa 

 

Figura 3 – Capa do Guia de Estudo. 

Para cada Módulo de estudo, as unidades recebem um padrão de cor 

diferente, e para cada unidade de estudo apresentam ilustrações significativas nas 

capas. 
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Sumário 

 

Figura 4 – Apresentação do Sumário do Guia de Estudo. 

Apresentação do Módulo 

Neste espaço, é demonstrada a satisfação de se ter o professor cursista 

sendo parte do Programa e é feita a apresentação da programação geral do módulo 

com a explicitação dos objetivos para os instrumentos de avaliação (prática 

pedagógica e memorial), orientações em relação aos prazos para entrega dos 

Cadernos de Verificação da Aprendizagem – CVA – e esclarece as relações que são 
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estabelecidas entre os conteúdos das áreas temáticas do módulo, apresentando o 

Eixo Integrador para cada Unidade de Estudo.  Apresenta, também, Sugestões para 

a Reunião Quinzenal, orientando o professor quanto à realização das atividades 

didático-pedagógicas da quinzena, tanto para estudos como para o desenvolvimento 

da prática pedagógica. 

Parte A – Introdução 

 

Figura 5 – Apresentação da Introdução do Guia de Estudo. 
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É o espaço onde é feito convite ao professor cursista a participar 

ativamente dos estudos e interagir com os conteúdos apresentados na Unidade de 

Estudo e, ao mesmo tempo, apresentar as áreas de trabalho e o que é abordado por 

cada uma das unidades.  Com uma linguagem coloquial utilizada nos guias de 

estudo, os autores chamam o professor cursista para iniciar a leitura e realizar as 

atividades propostas. 

Parte B – Estudo de temas específicos 

Nesta parte são desenvolvidos os conteúdos das áreas temáticas de 

estudo, sempre apresentadas separadamente com marcadores de página de cores 

diferentes. 

Nesta parte, vale ressaltar a maneira como são apresentadas as áreas 

temáticas. Todas as áreas apresentam uma organização padronizada, contendo a 

mesma estrutura organizacional do módulo como um todo, as quais são descritas a 

seguir: 

 Abrindo nosso diálogo – espaço onde são apresentados os conteúdos de 

trabalho na área temática num tom de diálogo com o professor cursista. 
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                  Figura 6 – Modelo da Seção “Abrindo nosso diálogo”, do Guia de Estudo. 

Definindo nosso ponto de chegada – onde são explicitados os objetivos 

específicos de cada Unidade de Estudo. 

Construindo nossa aprendizagem – espaço onde são apresentadas as 

seções de estudo de cada unidade com seus respectivos conteúdos e, também, 
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uma orientação para o professor cursista se organizar em relação ao seu tempo de 

estudo durante a quinzena. 

  

 

Figura 7 – Seções “Definindo nosso ponto de chegada” e “Construindo nossa   
aprendizagem”, do Guia de Estudo. 



 105

Para relembrar – apresenta-se como um quadro-síntese dos conteúdos 

tratados na unidade de estudo da área temática, trazendo os principais pontos dos 

conteúdos trabalhados. 

Abrindo nossos horizontes – tópico que contém as Orientações para a 

prática pedagógica, com sugestões de atividades para serem desenvolvidas em sala 

de aula; Glossário, com as palavras destacadas no texto do conteúdo da área 

temática; Sugestões para leitura, com referências bibliográficas extras para 

complementação de estudo e justificativas para as indicações das mesmas e 

explicação do que pode ser visto em cada uma delas. 

 

Figura 8 – Seções “Para Relembrar” e “Orientações para prática pedagógica”, do Guia de 
Estudo. 
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Parte C – Atividades integradas 

Também com uma linguagem bem informal e coloquial, são sugeridas 

algumas reflexões acerca das relações existentes entre os conteúdos estudados nas 

áreas temáticas e o cotidiano docente do professor cursista, uma análise reflexiva da 

prática pedagógica e alguns questionamentos relacionando os conteúdos estudados 

a algumas situações de sala de aula, sempre propondo reflexões sobre o currículo e 

o cotidiano docente. 

 

Figura 9 – Parte C do Guia de Estudo. 
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Nessa mesma parte, são apresentadas Sugestões para a reunião 

quinzenal, como: orientações para o trabalho com o vídeo, relacionando as 

temáticas dos vídeos e os conteúdos das áreas temáticas estudadas na Unidade; 

sugestões de atividades coletivas; orientações para elaboração do memorial da 

quinzena. 

Parte D – Correção das atividades de estudo 

Esta parte dos guias de estudo traz as respostas das atividades propostas 

no desenvolvimento dos conteúdos de estudo de cada área temática.  Vale salientar 

que, para as respostas pessoais, subjetivas, são apresentadas algumas dicas do 

que deveria conter no bojo de cada uma. 

 

Figura 10 – Parte D do Guia de Estudo. 

Esta é a mídia impressa do Proformação que constitui, portanto, o objeto 

desta pesquisa e será apresentada e analisada detalhadamente no Capítulo 7. 

 



 108

 

 

 

 

6 AS TRILHAS (DES)CONSTRUÍDAS DA PESQUISA: A  
METODOLOGIA 

 

Pesquisar “aspectos”65 que fazem parte do processo de formação docente 

é complexo, isto porque encontram-se “nós” que são descritos e explicitados na 

construção, na transformação, no exercício da própria prática docente.  Com esse 

pensamento e com a constatação de que “as sociedades contemporâneas já 

compreenderam que o desenvolvimento sustentável exige a realização de 

importantes investimentos na educação” (NÓVOA, 1999, p.22), traça-se aqui o 

processo constitutivo deste trabalho, ou melhor, os caminhos (des)construídos nesta 

pesquisa sobre o Proformação, um projeto do Governo Federal para a educação 

nacional, subsidiado pelo Banco Mundial. 

Por ser o pesquisador um sujeito ativo no contexto de desenvolvimento do 

objeto pesquisado, a escolha do referencial metodológico tornou-se muito subjetiva 

e desafiadora, pois o valor afetivo do objeto não se desvencilhou em nenhum 

momento da tomada de decisão. Mas, foi fundamental estabelecer, em 

determinados momentos, um distanciamento para que o processo de pesquisa 

transcorresse de maneira transparente, com o objetivo de apresentar uma análise 

imparcial (tanto quanto possível) do material didático do programa, trazendo a 

opinião dos sujeitos envolvidos nesse desafio a respeito da mídia impressa na EaD. 

Pesquisar “é o ato pelo qual procuramos obter conhecimento sobre 

alguma coisa” (GATTI, 2002, p. 09), momento em que se constata estar sempre 

                                                           
65 Aspectos no sentido de dar totalização ao significado de formação que envolve vários aspectos e 
nuances subjetivas do processo social e cognitivo. Os aspectos aqui são entendidos como a vida 
social, profissional, econômica, política e afetiva que formam o todo do sujeito, neste caso, o 
professor. 
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pesquisando e buscando informações ou soluções de problemas, alimentando a 

produção do conhecimento. No entanto, fazer pesquisa em Educação é algo 

subjetivo, pois “se reveste de algumas características específicas” (GATTI, 2002, 

p.12) que remetem o pesquisador a trabalhar com significados da vida social. Neste 

sentido, Gatti afirma que: 

[...] pesquisar em educação significa trabalhar com algo relativo a seres 
humanos ou com eles mesmos, em seu próprio processo de vida. O 
conhecimento a ser gerado aqui, raramente – e bem ortodoxamente 
poderíamos afirmar nunca – pode ser obtido por uma pesquisa estritamente 
experimental onde todos os fatores da situação podem ser controlados. (...) 
porque certos controles não podem ser aplicados aos seres humanos vivos 
e nem a situações sociais nas quais esta educação se processa (2002, p. 
12). 

Desta maneira, pesquisar em educação envolve  

a interação complexa de todos os fatores implicados na existência humana, 
desde o nosso corpo até as nossas ideologias, num conjunto único, porém 
em constante processo simultâneo de consolidação, contradição e 
mudança (GATTI, 2002, p. 13). 

Nesse sentido, pensando em função da natureza do objeto de pesquisa, a 

opção metodológica precisou viabilizar a ressignificação do uso de uma mídia no 

processo de formação de professores na modalidade a distância e, ao mesmo 

tempo, deixar claro as questões sociais apontadas pelo objeto pesquisado.  Devido 

às características específicas do campo de pesquisa, fez-se a opção por um estudo 

de caso no qual a investigação permitiu uma análise mais particular. 

O estudo de caso tem por preocupação principal compreender uma 
instância singular, especial. O objeto estudado é tratado como único, 
ideográfico (especial, singular), mesmo compreendendo-o enquanto 
emergência molar e relacional, isto é, consubstancia-se numa totalidade 
composta de, e que compõe outros âmbitos ou realidades (MACEDO, 2000,  
p. 150). 

Portanto, o estudo de caso se figurou mais apropriado, pois não se 

pretendia fazer um “estudo exaustivo de um ou poucos objetos, de maneira que 

permitisse seu amplo e detalhado conhecimento” (GIL, 2002, p.54), mas, sim, relatar 

as experiências vividas durante o estudo e a pesquisa no sentido de possibilitar ao 
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“leitor fazer suas generalizações naturalísticas66” (GATTI, 2002, p. 19) do caso 

abordado. 

 

6.1 Metodologia da pesquisa: um estudo de caso 

 

Este trabalho de pesquisa teve o objetivo de identificar as vantagens  e 

desvantagens apresentadas pelo material impresso do Proformação e, 

possivelmente, apontar idéias que possibilitem ressignificar o uso da mídia impressa 

nos cursos e programas de formação de professores a distância e verificar a 

possibilidade de uso dessa mídia na EaD, ainda, nos dias atuais, em que as TIC são 

um referencial para a implementação e desenvolvimento da educação a distância. 

Com essa intenção, buscou-se verificar a necessidade de um resgate e 

ressignificação do uso da mídia impressa na EaD, tendo como referência o material 

didático impresso do Proformação. Objetivou-se proporcionar uma reflexão acerca 

dos processos de elaboração dos materiais didáticos para formação de professores 

e de implementação da EaD na Bahia, principalmente para formação em serviço. 

Pelo fato de o sujeito estar implicado no processo, a escolha do locus de 

pesquisa foi fortemente marcada por idiossincrasias que poderiam mascarar, turvar 

ou direcionar os resultados.  Por isso, optou-se por uma amostra aleatória, com o 

objetivo de garantir o mínimo de fidedignidade científica ao estudo em questão.  Isto 

posto, selecionou-se a AGF de Feira de Santana, por compreender ser necessário 

um recorte conciso do objeto, o que permite a realização de um estudo de caso 

como metodologia que poderá constatar ou não a validade dos pressupostos 

teóricos apresentados, assim como as possíveis transformações no exercício 

docente dos professores formadores da AGF e dos professores cursistas do 

município de Nova Soure, participantes do Proformação em duas etapas distintas 

(Grupo I e Grupo II).  Caso não se constate nenhuma transformação, o estudo de 

caso, também, poderá indicar as causas e algumas alternativas de mudança. 

                                                           
66 “Generalização naturalística (STAKE, 1983) ocorre em função do conhecimento experiencial do 
sujeito, no momento em que esse tenta associar dados encontrados no estudo com dados que são 
frutos das suas experiências pessoais” (GATTI, 2002, P. 19). 
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Desta forma, o estudo de caso poderá ainda indicar as potencialidades do 

atendimento da EaD às pessoas que ainda não têm acesso à Web – os sem modem 

– e o reflexo da utilização da mídia impressa no processo de formação inicial de 

professores. 

Nesse sentido, a pesquisa é uma análise de caso que tem no 

Proformação, com a experiência de habilitar docentes a distância, utilizando como 

suporte didático-pedagógico a mídia impressa, a possibilidade de experimentar as 

dificuldades da pesquisa em educação com a subjetividade de trabalhar com objetos 

relacionados à natureza humana ou a ela mesma, como afirma Gatti (2002). Sendo 

assim, metodologicamente a pesquisa constituiu-se num estudo de caso que se 

desenvolveu 

em três fases, sendo uma primeira aberta ou exploratória, a segunda mais 
sistemática em termos de coleta de dados e a terceira consistindo na 
análise e interpretação sistemática dos dados e na elaboração do relatório 
(NISBET & WATT apud LUDKE & ANDRÉ, 2005, p. 21). 

O desafio, nesta pesquisa, foi encontrar pistas e/ou constatações que 

possibilitassem a ressignificação do uso da mídia impressa neste tempo em que o 

on-line permite interação, informação e comunicação em tempo real. Desafiante, 

também, foi identificar no material impresso possibilidades de interação, de 

colaboração e de troca que pudessem auxiliar diretamente o processo de formação 

docente e que permitissem exercitar a reflexão crítica e as posturas autônomas no 

desenrolar do processo ensino-aprendizagem, bem como verificar se, na sua 

estrutura de escrita, obedece à lógica da construção hipertextual para exposição dos 

conteúdos propostos. Assim, devido aos objetivos explicitados, a pesquisa é 

considerada “qualitativa por ser rica em dados descritivos, por ter um exemplo 

aberto e flexível e por focalizar a realidade de forma contextualizada” (LUDKE, 1986, 

p.18). 

 

6.2 O “lugar” da pesquisa: o campo empírico e os sujeitos 

 

Ao explicitar os processos de pesquisa, deixa-se claro que foi 

desenvolvida em três fases.  Na primeira fase, a exploratória, usou-se revisão 
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bibliográfica, uma vez que o diálogo estabelecido com os autores e pesquisadores 

que discutem as questões relacionadas à educação a distância, formação de 

professores, tecnologia e mídias, fortaleceu o aporte teórico que sustentou as 

argumentações deste trabalho, servindo de base para a análise dos dados 

coletados.  Vale esclarecer que esta fase foi essencial para “localizar os informantes 

e as fontes de dados necessárias para o estudo” (LÜDKE & ANDRÉ, 1986, p. 22). 

Com uma natureza social definida, não caberia, neste caso, estabelecer 

critérios normatizados para escolha da AGF, porque, marcado por vínculos afetivos 

com os sujeitos componentes da pesquisa, optou-se por um método de escolha 

aleatória como explicitado anteriormente, o qual permitiu uma demonstração sem 

máscaras, nem direcionamento dos resultados do Proformação, através da “voz” dos 

próprios atores/autores que foram participantes ativos no programa, bem como 

através da análise do material impresso. 

Mesmo com a escolha aleatória do locus de pesquisa, a AGF de Feira de 

Santana representa bem o Estado, pois, dentro de um contexto de diversidade 

política, econômica, social e geográfica, a cidade de Feira de Santana, município 

que sedia a AGF, é a 2ª maior cidade da Bahia em economia e desenvolvimento 

sustentável e um dos eixos viários mais importantes do Estado. No Proformação, 

representa esse todo diverso, pela sua heterogeneidade de atendimento aos 

municípios67.  Foi indicado, como caso empírico desta pesquisa, pela própria AGF, o 

município de Nova Soure, por ser um representante fiel do sertão baiano e pelo fato 

de ter participado de duas etapas do Programa em sedes de formação diferentes68.  

Nesse contexto, buscou-se opiniões sobre o Proformação no Estado da 

Bahia, de maneira prática e consistente, “ouvindo as vozes” dos sujeitos, verificando 

reflexos do Programa na formação e na prática docente dos professores, com 

observações in loco durante a realização da pesquisa, constatações experimentadas 

antes e depois do Proformação. 

Segundo Ludke, muitos autores  

                                                           
67 Pela facilidade de acesso, por ser um eixo viário, a AGF de Feira de Santana atendeu a municípios 
das regiões Sudoeste, Norte e Centro-Oeste do Estado da Bahia. 
68 No Grupo II, o município de Nova Soure pertenceu à AGF de Serrinha e no Grupo III, à AGF de 
Feira de Santana. 
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têm afirmado a importância da pesquisa junto ao professor da educação 
básica, não apenas como resultado do trabalho feito por pesquisadores 
externos, mas quando realizada pelo próprio professor, de maneira 
integrada ao seu trabalho na escola, dentro de um processo de ação e 
reflexão (2003, p. 27).   

O Proformação proporcionou o início desse exercício através dos projetos 

de trabalho e esta pesquisa buscou inserir esses professores no movimento de 

reflexão sobre a sua própria formação e a importância do material impresso para o 

processo de profissionalização docente realizado pelo programa. Dessa forma, 

foram escolhidos os sujeitos que continuavam na atividade docente para fazerem 

parte desta pesquisa. 

O segundo ponto exigiu refletir a participação da pesquisadora como 

Assessora Técnica do Programa (sujeito implicado na pesquisa), porque 

experimentou e conheceu a realidade social, política, econômica e educacional de 

174 municípios do Estado da Bahia, trabalhando no processo de implementação do 

Proformação; teve a oportunidade de desenvolver atividades administrativo-técnico-

pedagógicas e burocráticas no desenrolar do programa no Estado e, ao mesmo 

tempo, pôde interagir com os problemas, produções e a vida cotidiana de muitos 

professores cursistas, tutores e professores formadores. Ao perceber o processo de 

transformação das comunidades dessas pessoas, sentiu que era a hora de 

pesquisar. 

Os sujeitos participantes da pesquisa foram oito professores cursistas, 

aos quais se destina o Proformação.  Esse (a) professor (a) é, em sua maioria 

absoluta, de zona rural69 e com formação de ensino fundamental.  Todas as 

professoras estão no exercício da docência há mais de 10 anos, com idade acima 

dos 30 anos (ver gráficos a seguir) e eles (as) são considerados (as) essenciais para 

as comunidades a que pertencem e, ao mesmo tempo, negados pelo grupo de 

professores habilitados – com magistério – integrantes do quadro de docentes dos 

municípios.  Pessoas comuns, inibidas, desconfiadas e atraentes, com o jeito 

simples de toda pessoa de zona rural – simples na maneira de ser - e com muita 

vontade de crescer.  Alguns, por motivos econômicos e familiares, foram para sala 
                                                           
69 Dados fornecidos pela CNP de que 91% dos professores cursistas pertenciam à zona rural nos 
Grupos I e II. 
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de aula como única opção de trabalho e se vêem na necessidade de obter a 

formação inicial para o exercício da docência, uma vez que não são habilitados no 

magistério em nível médio.  

Média de Idade dos Sujeitos da 
Pesquisa - PC

38%

62%

0%

Média de idade dos
sujeitos da pesquisa
Maior 30 e menor 40
anos
Média de idade dos
sujeitos da pesquisa
entre 41 e 50 anos

Média de idade dos
sujeitos da pesquisa
Maior que 50 anos

 

                Fonte: Formulário de pesquisa, 2005. 

Gráfico 3 

Tempo de docência na rede 
municipal

0%
37%

25%

38%

De 5 a 10 anos

De 10 a 15
anos
de 15 a 20
anos
Maior que 20
anos

 

                                                                   Fonte: Formulário de Pesquisa, 2005. 

Gráfico 4  

Para fazer o acompanhamento cotidiano da prática pedagógica, das 

atividades individuais e de grupo dos professores cursistas, o Programa idealizou a 

figura do tutor, a quem cabe a grande responsabilidade de orientar esses 

professores quanto à realização das atividades individuais e efetivar o momento 
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quinzenal de socialização das dificuldades, dúvidas, avanços, aprendizagens, 

descobertas, além de visitar e avaliar mensalmente o desenvolvimento do professor 

no exercício pedagógico. Esse sujeito, chamado tutor, também é professor do 

ensino fundamental com a simples diferença de ser habilitado no nível médio – 

magistério – e/ou ensino superior – licenciatura – e ser disponibilizado em tempo 

integral para atender ao programa. 

Além dos professores cursistas e tutores, foram sujeitos da pesquisa os 

professores formadores da AGF de Feira de Santana, das áreas temáticas de 

Linguagens e Códigos – LC – e Organização do Trabalho Pedagógico – OTP -, pelo 

fato de representarem a base do núcleo comum curricular de formação geral e um 

dos referenciais curriculares de formação profissional pedagógica para o Magistério 

do Ensino Médio Modalidade Normal. 

Esses professores cursistas e formadores foram os sujeitos implicados no 

processo de desenvolvimento e de avaliação do Proformação, que estiveram 

imersos nas realidades contempladas pelo Programa e responsáveis diretos pela 

mudança social de suas localidades e transformações no plano profissional, social e 

econômico. Desta forma, foram sujeitos da pesquisa um total de oito professores 

cursistas, aqueles do total de dezessete que desejaram fazer parte desse trabalho 

de pesquisa, a tutora responsável pelo acompanhamento e orientação desse grupo, 

duas professoras formadoras e dois membros da CNP, perfazendo um todo de 13 

sujeitos envolvidos. 

 

6.3 A concretização do caminho: os instrumentos da pesquisa 

 

Considerando uma estrutura organizada com sujeitos de papéis definidos 

e, ao mesmo tempo, indefinidos, pois as realidades estaduais desfazem a 

organização “lógica” e formal estabelecida pelo programa nacionalmente, questiona-

se: frete a essa realidade, surge a preocupação de como realizar cursos a distância 

em um Estado que apresenta grande parte de sua população sem acesso à rede 
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conectada?  Dentro desse contexto, qual a relevância da mídia impressa? Como 

ressignificá-la? 

Tendo como escopo esses questionamentos, iniciaram-se os 

procedimentos de coleta de dados, compreendendo que 

 

para coletar informações a propósito de fenômenos humanos, o 
pesquisador pode, segundo a natureza do fenômeno e a de suas 
preocupações de pesquisa, ou consultar documentos sobre a questão, ou 
encontrar essa informação observando o próprio fenômeno, ou ainda 
interrogar pessoas que o conhecem (LAVILLE & DIONNE, 1999, p 175-
176). 

 

Nesse sentido, para a coleta dos dados referentes a esta pesquisa, utilizaram-

se como instrumentos a técnica de observação, análise do material impresso 

pedagógico do programa, entrevistas semi-estruturadas e fichas sobre os 

professores cursistas, objetivando obter informações necessárias para a construção 

da análise desta pesquisa. 

Assim, iniciou-se a busca por respostas com a construção dos 

instrumentos de pesquisa, pois, ao procurar conhecer mais sobre as variadas mídias 

utilizadas na EaD, pôde-se verificar a dimensão comunicacional de cada uma delas.  

Nesta pesquisa, focou-se a mídia impressa. 

Nos procedimentos de pesquisa a seguir descritos, procurou-se identificar 

a adequabilidade da mídia impressa do Programa para EaD, levando em 

consideração algumas características essenciais que devem conter num material 

impresso para educação a distância.  

Desta forma, foi construído o instrumento a seguir, que foi utilizado para 

análise do material impresso quanto à sua adequabilidade para a EaD, tendo como 

referência as bases estruturais gerais de produção do material impresso para 

educação. 
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   Tabela 7 – Procedimentos de análise da adequabilidade da mídia impressa para EaD 

Procedimentos de análise da adequabilidade da mídia impressa para EaD 
CATEGORIAS VARIÁVEIS OBSERVADAS FORMAS DE AVALIAÇÃO 

Interface interativa 
Fácil entendimento 
Elementos tipográficos adequados 

 

APRESENTAÇÃO E 
DESIGN  Existe estética imagética 

Usabilidade 
Multivocalidade 
Intratextualidade 
Intertextualidade 

 

LINGUAGEM E 
CARACTERÍSTICAS 

TEXTUAIS PARA 
EAD 

Multilinearidade 

Objetivos explícitos, claros e coerentes
Fontes bibliográficas 
Síntese – Para “relembrar” –  

 

ASPECTOS 
GERAIS PARA EAD Atividades de aprendizagem  

 

 

Leitura, observação e 
análise da mídia impressa 

do Proformação 

Durante o processo de pesquisa, verificou-se a necessidade de se fazer 

uma análise da mídia impressa considerando, também, o aspecto pedagógico 

apresentado pelo Proformação.  Obedecendo-se à sistemática anterior, elaborou-se 

um formulário para análise da estrutura pedagógica apresentada na mídia impressa 

do programa, o qual teve como base os princípios estabelecidos para elaboração do 

material do próprio programa, formalizando como categorias e variáveis de análise 

os itens apresentados na tabela a seguir: 

                  Tabela 8 – Base de análise da estrutura pedagógica do material impresso 

 
CATEGORIAS 

 
VARIÁVEIS 

Relevantes à formação do professor 
Resgatam aspectos socioculturais 

 

TEMAS Adequados à realidade local docente 
Adequabilidade da linguagem 
Ordenação e sequenciação de idéias 
Atuais e pertinentes 
Transferibilidade e aplicabilidade 
Relevância 

 

 

 

CONTEÚDOS 
Proporciona o desenvolvimento de novas 
competências 
Clareza nas orientações para auto-estudo 
Propicia a interdisciplinaridade 
Promove a interação (aluno/objeto do 
conhecimento) 
Promove a interação com outras mídias 

 

 

METODOLOGIA 
Diversifica aspectos didático-pedagógicos 

 Motivadoras 
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Problematizadoras 
Contextualizadas 
Exeqüíveis 
Favorece a construção de conceitos 
Permite a auto-avaliação 

Nessas categorias, foram considerados como critério extra de análise os 

aspectos hipertextuais70 apresentados no texto. 

Além dessas categorias e critérios, foi considerada também, para a 

análise da estrutura pedagógica do material, a organização didática do texto, de 

acordo com a apresentada por Peters (2003), isto porque cada uma delas “exerce 

funções didáticas” (2003, p. 142) no texto e no processo de ensino-aprendizagem. 

Vale ressaltar que, em relação à estrutura pedagógica do módulo 

impresso, foi considerada, para análise, a relevância dos conteúdos abordados 

pelas áreas temáticas, o que é demandado pelos Referenciais para Formação de 

Professores do Ministério da Educação e pelos Parâmetros Curriculares Nacionais 

do Ensino Médio. 

Com os procedimentos definidos, a pesquisa percorreu o curso normal de 

um estudo de caso.  Primeiro, a fase exploratória, essencial para a redefinição do 

campo empírico e delimitação do objeto de estudo, depois consolidação dos 

objetivos da pesquisa.  

Passando para fase de observação in loco, que permitiu 

“ver longe”, levar em consideração as várias facetas de uma situação, sem 
isolá-las umas das outras, entrar em contato com os comportamentos reais 
dos atores, com freqüência diferentes (sic!) dos comportamentos 
verbalizados, e extrair o sentido que lhes atribui (LAVILLE & DIONNE, 1999, 
p. 180-181). 

Utilizar da técnica da observação oportunizou a verificação da mudança 

ou não das práticas pedagógicas das professoras observadas, permitindo uma 

interpretação mais cuidadosa do processo de ação docente desses professores 

hoje, contrastando-os com as informações obtidas pelos documentos de 

                                                           
70 Aspectos hipertextuais, isto é, um texto que apresente uma escrita não-linear, onde existam várias 
possibilidades de leituras apresentadas no decorrer do texto. 
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acompanhamento do programa e pelas observações feitas, à época da assessoria 

pedagógica do mesmo programa. 

Durante a observação, desenvolveu-se parte da etapa de exploração, 

aplicando a ficha de identificação profissional71 dos professores entrevistados, que 

objetivaram a construção do quadro de características do grupo em foco e obtenção 

de algumas informações que fortaleceram o desenvolvimento das entrevistas. 

Para as entrevistas foram utilizadas questões semi-estruturadas que se 

constituíram na linha de pesquisa, posto que objetivaram revelar a opinião dos 

professores cursistas e formadores a respeito da qualidade e utilidade da mídia 

impressa do Proformação no processo de formação inicial a distância.  Buscou-se 

desenvolver, durante as entrevistas, um ambiente natural, tranqüilo e informal, para 

que as informações fluíssem e expusessem o real sentimento e opinião dos 

entrevistados a respeito das questões apresentadas. Nesse sentido, as 

entrevistadas tiveram um grau significativo de liberdade, no entanto, a presença do 

gravador trouxe um aspecto inibidor, prejudicando a fluência da conversa, fazendo 

com que os entrevistados não apresentassem inteiramente suas posições pessoais, 

levando o pesquisador a incluir ou retirar perguntas a fim de buscar mais e maiores 

informações a respeito do assunto. 

Com os professores formadores e membros da CNP, realizaram-se as 

entrevistas através do MSN e e-mail, garantindo o registro escrito das informações. 

Justifica-se assim a escolha metodológica do estudo de caso, isto porque devido à 

“possibilidade de aprofundamento que oferece, pois os recursos se vêem 

concentrados no caso visado” (LAVILLE, 1999, p.156).  Essa possibilidade de 

aprofundamento iniciou no contato com os sujeitos que forneceram significado a 

esta pesquisa, que aqui são aqueles que viveram e vivem o processo de 

desenvolvimento do Proformação como sujeitos formadores e em formação e 

estiveram em pleno contato com a mídia impressa enquanto recurso didático-

pedagógico do processo de formação e informação. 

As fases seguintes obedeceram aos processos de desenvolvimento de 

um estudo de caso, com o desenvolvimento da pesquisa de campo, constituindo-se, 
                                                           
71 Ver anexo 8. – Ficha de Identificação Profissional do Professor Cursista. 
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na segunda fase, a análise dos dados da investigação colhidos em campo com os 

professores cursistas do município de Nova Soure e com os docentes formadores da 

AGF de Feira de Santana. 

As reflexões feitas a seguir tiveram o objetivo de verificar a importância do 

material impresso do Proformação no processo de ensino-aprendizagem dos 

professores-cursistas do programa, já que educação a distância, hoje, é sinônimo de 

rede conectada, mesmo que para o atendimento em massa sejam necessárias a 

mídia impressa e a transmissão via satélite. Nossa realidade não atende a essa 

emergência da sociedade globalizada e globalizante, e por isso as mídias 

telemáticas são consideradas mais elitizantes no nosso contexto. 
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7 OS SENTIDOS CONSTRUÍDOS NAS TRILHAS PERCORRIDAS 

 

O Brasil, a exemplo da Argentina e Chile, países emergentes da América 

Latina, vem utilizando a educação a distância como sendo uma estratégia de 

governo, principalmente, a partir da década de 90, para implementar programas que 

aliam as orientações da reforma educacional nacional com base no atendimento em 

massa e na redução de investimento governamental na área de educação, 

principalmente com pessoal.  Essa tomada de decisão fez com que programas 

fossem implementados com foco na definição de currículos e estratégias de 

avaliação, propiciando uma descentralização na forma de execução e que atende a 

uma legislação, bem geral, como a LDB 9394/96; essa decisão provocou o impulso 

de iniciativas privadas que começaram a surgir, que podem ser exemplificadas no 

caso das licenciaturas oferecidas na modalidade a distância, aqui na Bahia, por 

instituições privadas como a Faculdade de Tecnologia e Ciência (FTC), 

Universidade do Norte do Paraná (UNOPAR) e UNIFACS, as quais atendem apenas 

a parte geral da legislação no que tange ao oferecimento de cursos na modalidade a 

distância. 

Nesse sentido, com essa proposta nacional de educação a distância para 

a formação em massa, implementou-se, como iniciativa do governo federal, o 

Proformação no Brasil, com uma perspectiva de pacote, facilmente passível de 

controle, medida e atendimento em massa. Vale ressaltar que, mesmo com o 

reconhecimento do sucesso e alcance do referido Programa para a formação de 

professores em grande parte das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, o 

Programa foi desenvolvido na concepção de pacote, trabalhando com material auto-

instrucional e impresso. 
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Além da influência deste programa no desenvolvimento da vida 

profissional de professores das redes estadual e municipal e de assessores técnicos 

do MEC, é preciso explicitar o seu caráter de atendimento emergencial.  Isto se deve 

ao fato de que é uma proposta externa que contempla as necessidades das políticas 

nacionais de educação com a possibilidade de reduzir a intervenção do Estado na 

área de formação educacional, uma vez que é financiada e atende às 

recomendações dos organismos internacionais que trazem a educação a distância 

como alternativa viável para a superação de dificuldades enfrentadas pelos sistemas 

educacionais, traduzindo-se em uma proposta de formação instrucional e 

instrumental que reduz o déficit do sistema de ensino e amplia o acesso a educação.  

Desta forma, possibilita a tão sonhada “democratização do ensino”, como garante a 

legislação nacional, apenas modificando, na maioria das vezes, os dados 

estatísticos de formação docente, mantendo a precariedade do sistema de ensino 

nacional, com baixos salários e profissionais sem qualificação no exercício da 

profissão. 

Desta maneira, a EaD, sendo uma modalidade que dispõe de estratégias 

próprias de implementação e desenvolvimento, foi utilizada dentro da concepção 

geral de educação, se transformando na medida em que se modificam e evoluem os 

processos de trabalho em uma modalidade educacional viável, abrangente e que 

atende aos interesses do capitalismo, com a formação em massa. 

No entanto, com o envolvimento de centros universitários públicos nas 

discussões sobre EaD, essa concepção está se transformando, e, hoje, com a 

utilização das TIC que potencializam as estratégias e comunicação e construção do 

conhecimento, a educação a distância é considerada como sendo um processo 

educativo, que implica pensar a educação, 

 situando-a num contexto socioeconômico-polícito-cultural, buscando 
compreender a relação entre o processo de escolarização e a reprodução 
de economias de poder e privilégio na sociedade mais ampla. Significa, 
ainda, perspectivar a educação em termos de alcance de objetivos que 
deixem claras as posições político-metodológicas da proposta educativa 
que se quer desenvolver (NEDER, 2000, p. 107). 

Assim sendo, pensar em formação em serviço na modalidade a distância 

conduz ao contexto socioeconômico-político-cultural do período pós-guerra, que 

perdurou até a década de 70, o fordismo.  Peters, citado por Belloni (2000), distingue 
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três princípios fordistas que são particularmente importantes para a compreensão da 

educação a distância, dentro desse contexto e do Proformação na perspectiva do 

Banco Mundial: racionalização, divisão de trabalho e produção de massa, onde EaD 

é conceituada como 

um método de transmitir conhecimento, competências e atitudes que é 
racionalizado pela aplicação de princípios organizacionais e de divisão de 
trabalho [vide anexo 3], bem como pelo uso intensivo de meios técnicos, 
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 (BELLONI, 2000, p. 27). 

Por isso, devido à estrutura organizacional de controle do Proformação, 

este possui as bases de implementação no modelo fordista, pois a produção do 

material didático de ensino e o desenho estrutural de desenvolvimento do programa 

são totalmente centralizados na CNP, e as atividades são distribuídas de acordo 

com os papéis que são desenvolvidos no Programa, trazendo a fragmentação 

característica do fordismo. No entanto, existiu a preocupação com o diagnóstico das 

reais necessidades daqueles potenciais sujeitos atendidos pelo programa e o 

contexto para o qual este foi e é direcionado, o que marcou uma acentuada 

diferença no trabalho pedagógico, no qual a separação dos sujeitos que planejam 

daqueles que executam a atividade foi encurtada no exercício de implementação do 

programa no Estado. 

Explicou-se a perspectiva de implementação do Proformação, para que  

se possa esclarecer que trazer o Programa como uma referência de formação de 

professores a distância não parte de uma concepção ingênua de educação e, ao 

mesmo tempo, esclarecendo que o objeto dessa pesquisa não é a totalidade do 

Programa de Formação de Professores em Exercício – Proformação –, mas um dos 

seus componentes referenciais, que é a mídia impressa utilizada como recurso 

didático-pedagógico. 

Com o intuito de promover uma repensar a respeito da construção do 

material didático para EaD e retomar as reflexões sobre a necessidade de se 

atender a uma realidade carente que precisa de formação e que ainda não tem 

acesso à rede conectada www/internet, a mídia impressa do Proformação é o objeto 

de pesquisa, levando em consideração o que deve ser construído enquanto material 

didático impresso para educação a distância no Brasil, mesmo dentro de uma 
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proposta auto-instrucional.  Nesse sentido, utilizamos das falas dos sujeitos 

entrevistados nessa pesquisa, como suporte significativo para análise da mídia 

impressa do Proformação. 

7.1 Analisando os Guias de Estudo: significando possibilidades 

Material constituído de módulos, subdivididos em unidades de estudo são 

os Guias de Estudo que compõem a Coleção Magistério do Proformação, os quais, 

desde a apresentação, já se mostram atraentes por trazerem um design colorido e 

variado entre suas 32 unidades de estudo. 

  

 

 

 

 

 

 

          
    

  

 

 

 

 

 

 

 

         Figura 11 – Capas, por módulo, dos Guias de Estudo. 
                  FONTE: Guia de Estudo. 2 ed. Brasília:MEC.FUNDESCOLA, 2000. Módulos I, II, III e IV.  
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O fato de serem coloridos contribui para que o professor cursista tenha 

curiosidade de pegar, manusear, abrir e explorar o material, como afirma uma das 

professoras formadoras entrevistadas: 

O primeiro contato do cursista com o material impresso do Proformação é 
emocionante, pois eles se sentem crianças recebendo um livro novo, que 
além de novo é bonito e chama a atenção pelo colorido e pelas imagens... 
(PF1)72 

Nessa perspectiva, o material impresso para EaD tem que ser construído 

com design próprio e significativo para a realidade do cursista, no sentido de 

despertar a curiosidade desse estudante em explorar a mídia impressa, para além 

da concepção de livro didático. A partir do discurso do sujeito, pode-se compreender 

que o livro didático é algo maçante e estritamente científico. 

Assim, a mídia impressa, tem que apresentar algumas características 

internas para atender às exigências da EaD e as necessidades visuais e cognitivas 

dos cursistas, uma vez que estes se encontram dispersos geograficamente e, na 

maioria das vezes, solitários, precisando sentir no material a possibilidade de 

interação com o conhecimento formal para, assim, dar conta dos estudos individuais. 

Outro aspecto verificado foi a estrutura pedagógica apresentada pela 

mídia impressa do programa, da qual se consideraram para análise os temas 

abordados, conteúdos, metodologia utilizada, atividades de aprendizagem 

propostas. 

 

7.1.1 Adequabilidade da mídia impressa para EaD 

Entende-se por adequabilidade da mídia impressa para EaD a 

organização e disposição do texto, signos e figuras em relação a apresentação e 

design, a linguagem e características textuais mais próximas do estudantes, além de 

recursos de ajuda pedagógica como: referências, glossário e síntese do conteúdo. 

 Apresentação e Design 

                                                           
72 Em todas as falas dos entrevistados expostas neste capítulo, obedeceu-se a forma de falar de cada 
um quando realizada a transcrição das falas da entrevista. 
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Figura 12 – Modelo do design e apresentação da parte interna do Guia 
de Estudo. 
Fonte: Guia de Estudo Proformação. Módulo I, Unidade 1, LC. Brasília: 
MEC, 2002. 

Nesta categoria, verifi-
cou-se que o material 
impresso, na medida 
em que a linguagem 
utilizada no texto per-
mite, apresenta uma 
interface interativa, 
onde o cursista sente 
que está dialo-gando 
com o Guia de Estu-
do, uma vez que as 
chamadas para leitura 
são constantes e o 
design proporciona 
uma retomada perma-
nente do que se está 
lendo. 

No decorrer do mate-
rial, além de chamar o 
leitor para participar e 
compor seu próprio 
texto, como indicado 
ao lado, convida-o 
para um aprofunda-
mento a respeito de 
um assunto que faz 
parte do seu cotidia-
no, além de trazer 
imagens que comple-
mentam o texto escri-
to. 

 

A forma como o material é apresentado – em quatro módulos, um por 

semestre, cada um composto por oito unidades de estudo – possibilita o 

entendimento fácil de sua estrutura e organização pedagógica, uma vez que facilita 

a auto-organização do tempo de estudo e desenvolvimento da aprendizagem. 

Dispõe, na sua estrutura para apresentação, de elementos tipográficos adequados 

para EaD, que sinalizam pontos importantes para a compreensão pedagógica de 

organização do material impresso e de estudo do cursista.  Assim, trazem signos73 

                                                           
73 Signos são representações; o que representa ou substitui outra coisa; o que evoca ou representa; 
insígnia. 
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indicando as partes estruturais pedagógicas de cada unidade de estudo, como pode 

ser visto a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 – Exemplo de características textuais apresentadas nos Guias de Estudo. 
Fonte: Guia de Estudo Proformação. Módulo II, Unidade 5, LC. Brasília: MEC, 2002. 

Esses elementos são chamados de Tópicos de estudo, os quais são 

constituídos das seguintes informações: 

a) Abrindo nosso diálogo 

Neste tópico (ver figura 13), informa-se o conteúdo que será abordado na 

unidade de estudo, retomando o que já foi estudado e o que é necessário para 

compreensão da referida unidade e, ao mesmo tempo, sinaliza o que será produzido 
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e a importância do tópico para a formação do professor cursista, no que diz respeito 

a cada área temática.  Estimula-o a adentrar no material, a estudar, colocando-o em 

contato com a teoria que possibilita a reflexão sobre a prática docente e discente, 

uma vez que orienta o cursistas para o desenvolvimento dos estudos. 

b) Definindo nosso ponto de Chegada 

Explicita, de maneira clara, coerente e concisa, os objetivos claros a 

serem alcançados com o estudo daqueles conteúdos; utiliza uma linguagem 

estimulante e atraente, favorecendo uma melhor compreensão do que é necessário 

ser desenvolvido e construído durante o estudo de cada unidade por área temática 

(ver figura 13).  O cursista aqui tem a possibilidade de traçar seus próprios objetivos, 

além de exercitar esse trabalho em sua prática docente cotidiana. 

c) Construindo nossa aprendizagem 

Tópico que informa a quantidade de seções que compõem a unidade de 

estudo e o que será abordado em cada uma delas (ver figura 13). Também 

esclarece para o cursista quanto tempo será necessário para ele fazer a leitura e as 

atividades da unidade de estudo, informando o tempo necessário para cada seção, 

possibilitando a organização de seu tempo  e a elaboração do cronograma de 

estudos dentro de sua carga horária diária, acostumando-se com a EaD; enquanto, 

ao longo do curso exercita a autonomia de organização dos próprios estudos. Vale 

ressaltar que, em relação a este aspecto, não se pode deixar de explicitar a 

importância de uma orientação em relação à necessidade da leitura, do estudo, pois, 

nos primeiros momentos, os sujeitos precisam ser chamados à auto-organização e a 

um ritmo autônomo de gerenciamento do próprio tempo, que é exigido pela EaD. 

Desta maneira, o material impresso possui adequabilidade para EaD, pois 

na sua organização traz um texto claro com signos e figuras que relacionam a ação 

a ser desenvolvida, além de apresentar um design adequado e as características 

textuais dialogantes. Assim, são apresentados os conteúdos, objetivos e atividades 

em cada seção de estudo, as quais apresentam uma estética imagética adequada 

às indicações de estudo e que auxiliam no processo de leitura, facilitando para o 

exercício reflexivo que o conteúdo demanda, em relação à realidade abordada. 
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Em relação a essa organização apresentada pelo material impresso do 

Proformação, o Professor Formador PF1 ressalta a importância da escolha da 

significação de cada símbolo, pois “mexe” com o imaginário do cursista, 

proporcionando-lhe um novo olhar do que ele conhece como “livro didático”. 

A qualidade do material, não no que diz respeito só à apresentação do 
mesmo, mas à preocupação na escolha dos textos, das imagens e dos 
exercícios, sem esquecer de falar nos boxes de explicações importantes 
que não devem ser esquecidas pelos cursistas. A forma como indicam a 
estrutura do material, a escolha das figuras indicativas que significam muito 
para o cursista, pois este se vê no que é mostrado.  Lembro que um deles 
numa fase presencial disse que largou em último e chegou em primeiro [em 
relação aos estudos de uma unidade], porque tinha tomado a bandeirada da 
chegada, como é apresentado nos objetivos de cada unidade de estudo. 
Isso é muito significativo (PF1). 

O depoimento do Professor Formador PF1 expõe a organização e a 

importância da estética imagética apresentada pela mídia impressa do Proformação. 

 Linguagem e características textuais para EaD: usabilidade, 
multivocabilidade, intratextualidade, intertextualidade e 
multilinearidade 

Apresentar linguagem e características textuais para EaD é simplesmente 

tornar o material próximo do aluno, apresentando uma linguagem clara, concisa, em 

algumas vezes informal, com o auxílio de imagens, figuras, signos que facilitem a 

comunicação e a compreensão do conhecimento que é apresentado no material 

didático, possibilitando a relação com outros textos e outras leituras. 

Nesse aspecto, o material impresso do Proformação é apresentado de 

forma auto-instrucional e é muito claro em relação aos conteúdos que são 

abordados, discutidos, estudados de acordo com a proposta de formação adotada 

pelo Programa.  Para tanto, apresenta características de usabilidade, com a 

inserção de figuras e fotografias que auxiliam na leitura, bem como signos. Como 

podemos verificar na figura 13, já exposta. 

Vale destacar que, ao analisar todos os Guias de Estudo do Proformação, 

acusou-se a falta de um texto que trouxesse janelas explicativas para alguns termos, 

proporcionando uma leitura hipertextual74, dando maior clareza ao texto exposto, 

                                                           
74 A leitura ativa, movimentada dos textos compostos de palavras, imagens, pensamentos, sentidos. 
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como explicita o Professor Formador PF2 ao se referir aos guias do Programa da 

sua área temática: 

Seria muito interessante se o material pudesse ser revisto, pois muitas 
vezes os conteúdos se apresentam de forma solta e descontextualizada, 
pois poderiam trazer algumas caixas explicativas no decorrer do texto, o 
que facilitaria a primeira leitura do cursista (PF2). 

Nesse sentido, o material impresso do Proformação tem que ser revisto, 

no que diz respeito à necessidade pedagógica do glossário como parte integrante do 

texto em estudo75. 

Em relação à multivocabilidade76, os textos do material impresso do 

Programa trazem, em parte, características que contemplam essa pluralidade de 

pontos de vista acerca dos temas que são abordados; no entanto, isso não é 

percebido na sua totalidade, uma vez que 

no material impresso, o especialista tem o desafio de escrever numa 
linguagem adequada a EAD, de construir um texto com a intencionalidade 
didática, e pensar que imagens podem contribuir para a compreensão do 
texto [...] (CN2). 

Percebeu-se que esses especialistas, os autores do material impresso do 

Programa, precisam ter a visão do aluno de EaD para sentir a necessidade da 

multivocabilidade na construção do material didático, principalmente no impresso. 

Nesse sentido, nas áreas temáticas de Identidade Sociedade e Cultura, 

Organização do Trabalho Pedagógico, Fundamentos da Educação e Linguagens e 

Códigos, a multivocabilidade é presente, auxiliando na compreensão dos temas 

propostos, pois apresentam pontos de vistas diversos, possibilitando a tomada de 

decisão dos professores cursistas, no sentido de optar e definir sua concepção a 

respeito do conteúdo abordado; no entanto, em Matemática e Lógica e Vida e 

Natureza essa variável não é observada, por tratarem de conteúdos da ciência 

exata, por serem ciências exatas. 

                                                           
75 Isso em algumas situações, como, por exemplo, nas áreas temáticas de Vida e Natureza, 
Matemática e Lógica, que trazem termos, muitas vezes, desconhecidos dos professores cursistas no 
decorrer do texto de estudo. 
76 É a forma encontrada pelos escritores para contemplar a pluralidade de pontos de vista à respeito 
de algum tema, questão, assunto, onde podem deixar a decisão da escolha para o leitor.  É uma 
maneira imparcial de apresentar o diverso no texto. 
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Assim, percebe-se, que, ao tratar de conteúdos específicos nas diferentes 

áreas, buscou-se inserir os temas abordados na realidade cotidiana de professores 

de uma maneira geral, proporcionando uma relação bem próxima com o que está 

sendo estudado, como podemos ver a seguir: 

 

Figura 14 – Amostra de contextualização dos conteúdos formais com exemplos cotidianos. 
Fonte: Guia de Estudo Proformação. Módulo II, Unidade 7, ML, p. 39. 

Já ao trabalhar o tema A construção da identidade local, traz como 

ilustração, desenhos que retratam as realidades locais que se aproximam das 

comunidades atendidas pelo programa.  Essa relação permite que o aluno se sinta 
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bem mais próximo do conteúdo que está sendo trabalhado e, consequentemente, 

sinta-se mais à vontade para desvendá-lo, como é perceptível na forma de abordar o 

problema apresentado na figura a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 – Exemplo do uso de ilustrações que possibilitam a leitura da realidade local. 
                Fonte: Guia de Estudo Proformação. Módulo I, Unidade 1, FE, p. 102. 

 

 As ilustrações buscam ativar o imaginário dos sujeitos, complementando 

o raciocínio do trabalho com os conteúdos, onde demonstra uma ação que pode ser 
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realizada, pois os conteúdos discutem o ensinar e o educar, numa perspectiva, 

muitas vezes, freireana, de formação consciente e política do cidadão participante 

ativo da construção de sua própria realidade social.   

Na seqüência, trazendo a discussão sobre o trabalho com narrativa, 

sugere uma atividade com um texto que traz a linguagem coloquial do interior de 

Minas Gerais, podendo ser trabalhado em muitas comunidades rurais, por se 

assemelhar às realidades vividas nas regiões rurais do Brasil. 

No entanto, em relação à intratextualidade77, o material não traz 

avanços, ainda está muito próximo do que se tem como referência no material 

impresso para o presencial.  Sugere leituras no final de cada unidade de estudo, 

assim como outras fontes de consulta; porém, no decorrer do texto, não apresenta 

links que possibilitem a ampliação do estudo em questão; apenas trazem, em 

momentos pontuais, outras fontes de informação, assim como são apresentados nos 

textos impressos do material para a educação presencial (Ver figura abaixo). 

    
       Figura 16 – Intratextualidade apresentada no material impresso. 

    Fonte: Guia de Estudo Proformação. Módulo II, Unidade 5, ISC, p. 62. 

                                                           
77 Intratextualidade diz respeito à conexão de textos localizados em um mesmo espaço impresso, site, 
arquivo digital que guardem relação temática entre si, como afirma Murad (2000). 
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Porém, no que se refere à intertextualidade78, em todas as áreas 

temáticas, são apresentadas, ao longo do texto, idéias complementares, explicações 

(Figura 17) encaixando-se, assim, na proposta de interação e diálogo a partir dos 

quais deve ser construído/elaborado o texto para o impresso em EaD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Figura 17 – Intertextualidade apresentada no material impresso. 
   Fonte: Guia de Estudo Proformação. Módulo II, Unidade 5, LC, p. 18. 

É perceptível, com a não existência das características intratextuais no 

material impresso do Proformação, traz um pouco da marca da lógica da 

aprendizagem presencial, na qual o aluno tem sempre o professor para que possa 
                                                           
78 Intertextualidade, segundo Murad (2000) é a abertura do texto ao exterior, cujas fronteiras, são 
temporárias e móveis. O conceito designa comumente o ato de conectar textos de espaços, sites 
distintos a partir de temáticas semelhantes, em comparação à intratextualidade. 
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estar esclarecendo seus pontos de dúvidas. Vale salientar que este é um problema 

que tem que ser superado por aqueles que escrevem/elaboram material para EaD,  

em conjunto com a equipe de trabalho, pois, na EaD, a construção do material 

didático-pedagógico, principalmente o impresso, tem que pressupor uma 

aprendizagem que se desenvolva na base do diálogo entre aluno e o texto, e que 

este possibilite uma aprendizagem autônoma, já que, diferente do digital, o aluno 

não tem outras possibilidades de interação, e a interatividade, neste caso, é quase 

nula.  

Por isso, a constituição de uma equipe multidisciplinar, atenta às 

necessidades da aprendizagem a distância, seria um bom começo para melhorar 

este aspecto intratextual nos impressos utilizados para EaD, principalmente na 

Bahia, que ainda não construiu uma história em relação à produção de material 

didático para EaD. Isso possibilitaria a compreensão de que “são diversos fatores 

que diferenciam a elaboração – do material impresso para EaD – de um texto para 

um livro convencional ou de um artigo para uma revista especializada” (CN2). 

Já em relação às características intertextuais, o material impresso é farto.  

Traz contribuições concisas e claras que enriquecem o texto e fornecem chamadas 

de estudo para o professor cursista, como se pode perceber nas figuras a seguir: 
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              Figura 18 – Características intertextuais apresentadas no material impresso. 
     Fonte: Guia de Estudo Proformação. Módulo II, Unidade 1, OTP, p. 93. 

Assim como o material não atende a intratextualidade, isto porque foi 

elaborado na perspectiva auto-instrucional e por pessoas que não tinham prática 

com a elaboração de material para EaD, as quais tiveram como base, apenas, os 

princípios da orientação, direcionamento da aprendizagem dos sujeitos.  Precisa, 

portanto, de ajustes nesse sentido, mas ainda é um modelo que pode servir de 

exemplo como sendo um bom material impresso para formação de professores a 

distância, pois, no geral, o material impresso do Proformação atende, em parte, aos 

aspectos referentes à linguagem exigida para EaD (vide tabela 10), porque 
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a linguagem é clara e a forma como os conteúdos vêm colocados no 
módulo favorecem a aprendizagem, pois possuem exemplos de fácil 
entendimento e vêm sempre dentro de um contexto (PF1). 

Nesse sentido, “a linguagem satisfaz o nível de entendimento da clientela 

atendida” (PF2), sendo adequada para EaD, mesmo necessitando de ajustes e 

reformulações. Pode ser, sim, um ponto referencial de partida para elaboração de 

um bom material impresso para EaD, no que se refere ao aspecto em questão. 

 

  Aspectos gerais do material didático para EaD 

Em relação a esta categoria de análise para a pesquisa foram 

consideradas algumas variáveis, nas quais a mídia impressa do Proformação 

encaixa-se no padrão geral79 necessário para atender ao que é indicado pelos 

especialistas que pesquisam e elaboram material didático para EaD no que se refere 

a: 

 Objetivos explícitos, claros e coerentes; 

 Fontes bibliográficas; 

 Síntese – Para “relembrar”; 

 Atividades de aprendizagem. 

Nesse aspecto, os Guias de Estudo do Proformação apresentam os 

objetivos esperados para cada unidade de estudo, por área temática, sendo 

indicados de forma bem sugestiva pelo signo e com uma chamada explícita – 

Definindo nosso ponto de chegada – onde é apresentado, de maneira clara e 

coerente, o que se espera que se aprenda naquela unidade de estudo, em relação 

àqueles conteúdos da área temática em questão. 

Como exemplos, citam-se os conteúdos e objetivos da unidade 7, do 

módulo II, da área temática OTP, que apresenta como temática geral a 

Profissionalização e construção da identidade do professor, por estar intimamente 

ligada à proposta desta pesquisa. Nesta unidade, são trabalhadas temáticas como o 

Conceito de profissionais da educação na LDB; A construção da identidade 

                                                           
79 No padrão exige-se objetivos, atividades, síntese de conteúdo e referências e/ou indicações de consulta, como 
prevê a maioria dos especialistas no assunto e o que sugere os Referências de Qualidade da EaD. 
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profissional do professor; Fatores importantes na profissionalização do professor; e 

O trabalho de organização da categoria docente.  Como objetivos de estudo desta 

unidade, foram definidos os seguintes: 

 

         Figura 19 – Exemplo da apresentação dos objetivos de cada unidade de estudo. 
   Fonte: Guia de Estudo do Proformação. Módulo II, Unidade 7, OTP, p. 85. 

Como se pode observar, nos objetivos ficam claras as intenções de 

estudo nas proposições dos referidos tópicos, bem como a necessidade de 

conhecimentos desses conteúdos para a profissionalização e construção da 

identidade do professor, como proposto na temática geral, possibilitando uma 

completa visão, pelo cursista, do que ele tem que refletir e compreender para obter 

“bom aproveitamento” naquela unidade de estudo. 

Além de deixar claros os objetivos, complementa a orientação de estudo 

dos cursistas, apresentando os conteúdos e orientando-os em relação ao tempo de 

estudo.  

           
Figura 20 – Orientações para organização do tempo de estudo. 

Fonte: Guia de Estudo Proformação. Módulo II, Unidade 7, OTP, p. 86. 
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Apresenta, também, fontes bibliográficas e sugestões de leituras 

complementares, com pequenas explicações do que contêm as obras sugeridas, 

ressaltando a importância da leitura do material proposto para complementação da 

formação dos professores cursistas, abordando a importância da leitura para a 

formação do professor. 

 

                   Figura 21 – Sugestões de leitura complementar. 
Fonte: Guia de Estudo Proformação, Módulo II, Unidade 1, FE, p. 103.  

Essa forma de tratar as referências bibliográficas indicadas faz com que 

os professores cursistas se sintam instigados a buscar na leitura extra que 

possibilitem uma reflexão maior sobre a condição de estudante e de profissional.  

Para melhor contextualizar esse fato trago o depoimento de uma das Professoras 

Cursistas PC6 durante a entrevista: 

Sempre quando eu tinha dúvida de alguma coisa que lia no livro, ia para 
biblioteca procurar os livros que o Proformação listava no final da matéria.  
Isso me ajudou muito a entender muita coisa, principalmente, com as leis de 
educação e a fazer meus planos e propostas didáticas para escola (PC6). 

Desse modo, evidencia-se que as indicações de leituras são muito 

importantes, assim como uma explicação do que se pode encontrar nas obras 
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sugeridas, pois auxiliam o professor cursista na escolha de obra, definindo o que é 

da maior necessidade para seus estudos e avanço profissional, já que “as 

bibliografias apresentadas nos Guias são da melhor qualidade” (PF2).  Assim, pode-

se afirmar que as referências bibliográficas explicativas auxiliam num 

aprofundamento das leituras e até em uma melhor formação profissional.  

Dos professores cursistas entrevistados, apenas três ressaltaram a 

importância do tópico “para relembrar” nos Guias de Estudo, já que estes apenas 

auxiliam para responder os CVA, pois a maioria – 62,5% - demonstrou que a 

existência de sínteses no final de cada unidade de estudo proporcionou uma visão 

geral do que foi estudado, no sentido de facilitar e encaminhar para uma retomada 

da unidade estudada naqueles tópicos de onde emanaram dúvidas, como podemos 

ler no depoimento a seguir: 

Me ajudava muito e naquela parte que tem que relembrar, [“Para 
Relembrar”] então aquilo ali, a gente lia tudo, na hora de a gente responder 
os cadernos [CVA], a gente ia lá naquele relembrar...e ajudava muito, pra 
mim era muito útil (PC2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Figura 22 – Sínteses de conteúdos. 
     Fonte: Guia de Estudo Proformação, Módulo II, Unidade 3, FE, p. 102. 
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Nesse sentido, esta foi uma das variáveis mais mensuráveis na pesquisa, 

pois os cursistas foram incisivos, enfáticos, ao explicitar a utilidade do “para 

relembrar” no seu percurso de estudo, como se verifica no gráfico a seguir: 

Utilização da síntese "Para Relembrar" pelos  cursistas

38%

62%

Usava para
apenas
responder o
CVA
Lia como tira
dúvidas e
complemento
de estudo

 

Gráfico 5 

                                                       Fonte: Entrevistas realizadas durante a pesquisa. 

 

Quanto às atividades de aprendizagem apresentadas nos Guias de 

Estudo, estas trazem, na maioria, uma proposta de fixação de conteúdo, pois estão 

distribuídas por toda unidade de estudo.  

A maioria das atividades 

dos guias de estudo é 

apresentada em forma de 

questionamentos diretos 

que não requerem  uma 

reflexão mais ampla a 

respeito da temática 

abordada. 

 

 

Figura 23 – Atividade de aprendizagem de fixação do conteúdo. 
Fonte: Guia de Estudo Proformação. Módulo II,Unidade 3, VN, p. 58 

No entanto, algumas delas aparecem como questionamentos reflexivos 

e/ou situações- problema, fazendo com que o professor cursista retome suas 
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leituras, reflexões, a cada seção de estudo e do próprio cotidiano docente para 

realizá-las, como podemos ver na figura abaixo: 

 

                 Figura 24 – Atividade de reflexão e análise da própria prática pedagógica. 
      Fonte: Guia de Estudo Proformação. Módulo III, Unidade 3, FE, p. 98. 

Vale ressaltar que nenhum professor cursista apresentou impressões a 

respeito das atividades dos Guias de Estudo quando perguntados a esse respeito. 

Eles somente se reportavam aos CVA dizendo que, como esses eram para nota, 
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muitas vezes deixavam de fazer as atividades dos Guias de Estudo para fazer as do 

CVA e entregar ao tutor dentro do prazo. 

Acrescentamos que as atividades dos Guias de Estudo obedecem a uma 

coerência com a proposta pedagógica apresentada pelo programa e com o estilo de 

construção de cada especialista, seguindo um padrão de construção para todos os 

guias; no entanto, as questões apresentadas pelos CVA não acatam esse padrão 

proposto de reflexão, análise e construção do conhecimento, como apresentado na 

maioria das atividades. Isto ocorre pelo fato de as questões dos CVA terem sido 

elaboradas de maneira fechada, quase sempre objetivas, e fora da lógica de 

construção da aprendizagem proposta pelos Guias de Estudo80. 

No geral, dentro de uma proposta auto-instrucional, o material impresso 

do Proformação apresenta uma qualidade que pode ser indicada como exemplo 

para elaboração de material didático para EaD, pois 

foi criado especialmente com a finalidade de conduzir o processo de 
aprendizagem desses profissionais, possuindo  uma linguagem  adequada 
ao ensino auto-instrucional. Até a própria maneira como ele é dividido e 
planejado foi pensando nesse tipo de aprendizagem (CN1). 

Com a análise técnica do material impresso do Proformação, foi marcante 

a necessidade de indicar pontos de reformulações, o que tornou necessária a 

análise desse material impresso, também no que se referiu à sua estrutura 

pedagógica, pois foi construído para auxiliar na formação de professores em serviço, 

ponto que deve ser explicitado no seu texto como objetivo maior. Assim, os temas 

abordados, os conteúdos trabalhados, a metodologia utilizada e as atividades de 

aprendizagem propostas foram elencados como variáveis para análise desse 

                                                           
80 Como os CVA não são objetos diretos desta pesquisa, não se deteve na análise desse material 
para tecer maiores esclarecimentos e considerações a respeito do mesmo.  Vale ressaltar que as 
informações aqui apresentadas foram colhidas durante as entrevistas realizadas na pesquisa e 
vividas durante o exercício da assessoria técnica pedagógica do programa, sentindo as dificuldades 
dos professores cursistas, ouvindo constantemente as reclamações dos professores formadores e 
encaminhando questões para análise e reencaminhamento da CNP em relação a este assunto.  Após 
vários relatórios que constataram a ineficiência dos CVA na construção da aprendizagem dos 
professores cursistas, pois estes vinham desvinculados da realidade dos Guias de Estudo e da 
comunidade, a CNP decidiu que os próprios professores formadores dos Estados elaborariam as 
questões dos CVA.  Para esta ação, implementou-se um banco de questões, para o qual eram 
escolhidos, nos diversos Estados integrantes do Proformação, professores formadores, por área 
temática, com a indicação técnico-pedagógica do assessor técnico pedagógico e da EEG para 
comporem o banco de especialistas que elaborariam as questões dos CVA de cada módulo 
estudado. 
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aspecto, no sentido de verificar que, sendo um material para formação docente, 

deve ser voltado para essa questão. 

 

7.1.2 Estrutura pedagógica do material impresso do Proformação  

 

Em relação à estrutura pedagógica do material impresso do Programa, 

analisou-se o que seria relevante para o processo de formação docente, uma vez 

que, mesmo dentro do modelo auto-instrucional, deve apresentar tópicos específicos 

que atendam aos aspectos exigidos pelos Referenciais para Formação de 

Professores do MEC no que se relaciona aos temas, conteúdos, metodologia e 

atividades propostas para se obter um escopo de formação de professores que 

atenda aos objetivos da profissão. 

Para tanto, fez-se uma análise mais detalhada do material impresso, 

principalmente das áreas temáticas específicas da base de formação profissional do 

currículo que são Fundamentos da Educação (FE) e Organização do Trabalho 

Pedagógico (OTP), buscando verificar características necessárias para a formação 

docente de acordo com os Referenciais de Formação de Professores do MEC. 

I. Temas abordados 

Em relação a esta categoria, observou-se que são abordados temas 

relevantes e necessários à formação docente, os quais recebem um tratamento 

prático, fazendo com que o professor resgate do seu cotidiano situações de reflexão 

e tomadas de decisão e, ao mesmo tempo, reflita sobre o seu processo de 

formação.  Nesse sentido, grande parte dos temas trabalhados, principalmente em 

OTP, favoreceu a formação docente dentro do seu exercício diário, sendo 

ressaltados pelos professores cursistas. 

Sabia que tinha direitos no meu município mas sendo leigo ninguém dá 
muita bola para o que a gente fala.  Depois do Proformação aprendi que 
tenho direito a salário e a condição boa de trabalho, pelo menos ter cadeira, 
giz e livro na minha escola (PC3). 
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No tocante a esta área temática, observou-se que os temas trazidos são 

atuais e tratam diretamente da realidade docente, os quais são trabalhados em três 

blocos: 

 O Sistema Educacional Brasileiro 

Trabalhado no módulo II, o qual traz tópicos gerais que demonstram as 

condições em que se desenvolve a prática docente, como está organizada a 

educação no Brasil de acordo com a base legal e institucional, a base política dessa 

organização e a formação dos profissionais da educação e sua contribuição para a 

formulação e implementação de políticas educacionais na realidade escolar em que 

atuam. 

 Bases Pedagógicas do Trabalho Escolar 

Tem como objetivo instrumentalizar o trabalho docente, apresentando 

todo o aparato técnico necessário para a realização de um trabalho escolar de 

qualidade. Traz os conteúdos da Didática como base pedagógica, enfocando a 

importância do trabalho coletivo e dos planejamentos, planos, projetos pedagógicos, 

bem como aqueles que auxiliam na organização técnico-administrativa-financeira da 

escola, como o Plano de Desenvolvimento da Escola (PDE) e Projeto Político 

Pedagógico (PPP).  

 Ação Docente e Sala de Aula 

Focaliza a atividade de ensino desenvolvida no cotidiano, pelo professor, 

proporcionando a sistematização dos conhecimentos que são construídos durante o 

desenvolvimento do módulo IV e ao longo de todo o Programa.  Proporciona 

reflexão e ampliação dos conhecimentos construídos a respeito do exercício docente 

e da organização do trabalho de sala de aula. Traz uma reflexão a respeito da 

metodologia docente. 
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              Figura 25 – Atualidade dos conteúdos da base de formação pedagógica.  
     Fonte: Guia de Estudo Proformação. Módulo II, Unidade 1, OTP, p. 83. 

Realmente, os temas são relevantes para a formação de professores e a 

linguagem com que são apresentados é de fácil compreensão, o que proporciona o 

estabelecimento de uma relação teórica e prática tranqüila.  No entanto, existem 

algumas ressalvas apresentadas pela professora formadora da área temática no que 

se refere à adequabilidade à realidade local desses temas. 

O estudo não deve se esgotar no material do Programa, tanto para o PF 
quanto para o PC, mas os temas abordados atendem as necessidades de 
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formação para um professor do ensino médio, porém deveria ser mais 
contextualizado (PF2). 

A fala da Professora Formadora PF2 traz, no seu bojo, a necessidade de 

contextualização, pois os temas não são facilmente adequados às realidades locais, 

isto porque apresentam sempre, principalmente no que se refere ao bloco de Bases 

Pedagógicas para o Trabalho Escolar, pontos de obrigatoriedade e não factíveis de 

adequação a cada realidade educacional, a exemplo dos métodos, das técnicas de 

ensino, pois os professores, principalmente de zona rural, não faze uma discussão 

consistente acerca de tais temáticas, nem tem leituras das teorias que subsidiam a 

prática.  Vale ressaltar que essa contextualização era feita no Programa pelos 

professores formadores da área temática durante a fase presencial; mesmo assim, 

foi uma deficiência apresentada. 

Portanto, em relação aos temas abordados, o material impresso atende 

às exigências do Referencial de Formação de Professores no que concerne à 

relevância e instrumentalização do trabalho docente, no entanto, falha no que tange 

a adequabilidade do mesmo a realidade local. 

II. Conteúdos trabalhados 

Nesse mesmo sentido, os conteúdos apresentados seguem a mesma 

linha: são abordados dentro das temáticas, apresentando as bases necessárias à 

formação docente exigida legalmente. Trazem uma linguagem clara, adequada às 

necessidades da EaD, garantindo a cientificidade de cada conteúdo abordado. São 

apresentados de maneira ordenada e seqüenciada.  No entanto, vale ressaltar que 

seria muito interessante se o conteúdo apresentado pelos guias suscitasse 
uma maior reflexão e as informações viessem menos soltas;  

rever a forma de apresentação dos conteúdos, porque em relação a 
linguagem dos guias em si e a própria metodologia não apresentam 
grandes problemas (PF2). 

Como se pode perceber na figura a seguir: 
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         Figura 26 – Exemplo de linguagem clara e esclarecedora apresentada pelo material. 
              Fonte: Guia de Estudo Proformação. Módulo III, Unidade 3, FE, p. 88. 

Na mesma direção acrescenta a Professora Cursistas PC2: 

A linguagem é ótima, o conteúdo também, como a forma que ele é, eu acho 
que tudo é importante. [A linguagem é ótima porque] no caso da leitura, 
agente lê com atenção, agente vai descobrindo as coisas, eu achei muito 
importante a maneira fácil que eu lia, da forma como ela [a linguagem] é 
escrita (PC2). 
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Além disso, proporcionou uma melhor compreensão por parte dos 

professores cursistas pela clareza. 

Muito objetiva, muito objetiva. Facilitou, facilitou porque era uma linguagem 
objetiva, entendeu?Aí não era aquela coisa de você ficar... foi muito clara, 
disse mesmo a que veio, para que veio, eu achei dessa forma (PC3). 

 

                Figura 27 – Clareza da linguagem apresentada pelo material. 
        Fonte: Guia de Estudo Proformação. Módulo II, Unidade 1, ISC, p. 66. 

É perceptível que não há um tratamento uniforme na apresentação dos 

conteúdos por área temática, pois, por um lado, uma área traz os conteúdos de 

maneira contextualizada, por outro precisam ser adequados às realidades 

apresentadas.  Este fato ocorre devido à falta de intimidade dos especialistas com a 

escrita para EaD, como demonstrado na fala a seguir: 
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o que sei é que os responsáveis pelo projeto no FUNDESCOLA convidaram 
professores com notório saber para elaborar o material didático. 
Convidaram 3 ou mais profissionais para cada área temática. Foram 
realizadas várias reuniões com esses especialistas para se discutir o projeto 
e a quem ele se destinava. Além disso, eles participaram de reuniões com o 
assessor de Educação a Distância, Michel Moore.  

No primeiro módulo do grupo Piloto, os especialistas visitaram alguns 
cursistas e conversaram com eles sobre o material, após essa visita os 
autores revisaram o material reescrevendo algumas partes. Esse material 
foi revisado novamente para o grupo 2, pois os especialistas nunca tinham 
elaborado material para educação a distância (CN2). 

Avaliando o exposto, verifica-se que, este aspecto não tira a qualidade do 

material impresso no que se refere aos conteúdos apresentados, porque são 

conteúdos atuais e pertinentes (ver figura 28), são de fácil aplicação à prática 

docente diária em sua grande maioria, relevantes no que concerne às necessidades 

de formação dos profissionais do magistério, como aparece explicitado na afirmativa 

a seguir: 

O conteúdo dessa área temática nem sempre era trabalhado dentro do 
contexto ou realidade, porém nós enquanto Professores Formadores, 
podíamos fazer os ajustes e adaptações sempre que necessário. Um dado 
interessante e que atende bem aos PCN é a questão da diversidade textual. 
Os textos escolhidos para os módulos eram muito variados e de muita 
qualidade (PF1) 

 

Vale ressaltar que, para a formação profissional inicial, magistério, os 

conteúdos proporcionam também a elaboração, construção de conceitos 

necessários à carreira docente, como afirmam o depoimento e a figura a seguir: 

para quem nunca viu o conteúdo, são informações que vem ajudar a 
construir novos conceitos acerca dos fundamentos e pressupostos 
pedagógicos da educação (PF2) 
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             Figura 28 – Conteúdos atuais e necessários para a formação docente. 
  Fonte: Guia de Estudo do Proformação, Módulo II, Unidade 6, OTP, p. 44. 

É explicito na fala da PF2 que os conteúdos apresentados 

proporcionaram o desenvolvimento de novas competências no que se refere à 

formação técnico-pedagógica dos sujeitos, modificando a ação docente, como 

afirma a PC5 quando perguntada por que o conteúdo do Proformação era melhor. 
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Era bem mais claro e objetivo. Pegando em livro, livro, livro... hoje a gente 
trabalha muito com jogos, com brincadeiras e achei que o aluno aprende 
com mais facilidade, principalmente a 1ª série... hoje você faz um jogo de 
boliche, você coloca ali os nomes e ele bate a bola, derruba e vai ler a 
palavra, ele tem mais facilidade do que você dar um livro pra ele ler, ou 
também ler uma frase escrita num papel.Os livros nos ajudou muito e a 
gente agradece a Deus por ter essa mudança tão linda (PC5) 

Pode-se constatar que as informações apresentadas pelos Guias de 

Estudo do Proformação trazem sugestões que facilitam o desenvolvimento da ação 

docente do professor cursista e a organização do espaço e do tempo pedagógico. 

 

 
              Figura 29 – Conteúdos que auxiliam na organização da atividade docente. 
                Fonte: Guia de Estudo do Proformação, Módulo IV, Unidade 4, OTP, p. 118. 

Portanto, as áreas temáticas pertencentes à base de formação 

pedagógica – OTP e FE – atendem às necessidades e exigências da formação 

profissional de educação do ensino médio, conforme diretrizes nacionais expostas 

nos Referenciais de Formação de Professores do Ministério da Educação do Brasil. 

III. Metodologia utilizada 

Pode-se verificar que o material impresso do Proformação traz uma 

perspectiva diferenciada para a formação docente, uma vez que o que se encontra 

hoje é apenas uma abordagem técnica dos aspectos profissionais dentro de grande 

parte dos cursos a distância para professores.  O Proformação, nesse sentido, 

apresenta um material com características próprias. No entanto, proporciona nas 
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bases metodológicas clareza nas orientações para o auto-estudo, desde os tópicos 

iniciais de cada unidade de estudo, quando, na chamada Construindo nossa 

aprendizagem, informa até o tempo necessário para se trabalhar cada seção da 

unidade de estudo, pois é auto-instrucional. Além disso, apresenta atividades 

intercaladas no desenvolvimento do conteúdo de cada unidade, o que possibilita a 

assimilação e melhor compreensão destes.  

Metodologicamente, o material impresso do programa apresenta uma 

linha coerente com a proposta de formação do mesmo em relação ao currículo e à 

estrutura definida, propiciando a interdisciplinaridade, quando, no próprio texto, 

apresenta a necessidade de buscar o que foi ou será abordado por outra área 

temática para melhor compreensão do que está sendo trabalhado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Figura 30 – Proposta de interdisciplinaridade. 
        Fonte: Guia de Estudo do Proformação, Módulo III, Unidade 1, FE, p. 97. 

A forma como o texto é escrito promove a interação dos sujeitos com os 

conteúdos que estão sendo trabalhados, pois a própria linguagem informal utilizada 

em tom de conversa facilita o “diálogo”, no entanto, falta a indicação de uso de 
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outras mídias como complementação de estudo. O material apenas faz chamadas 

para outras leituras e sugere a complementação dos estudos com outras fontes de 

consulta. 

 

 

         Figura 31 – Exemplo de uma das poucas chamadas para leitura de outras mídias. 
         Fonte: Guia de Estudo Proformação.  Módulo II, Unidade 1, LC, p. 19. 
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Como se pode perceber, apenas sugere outro tipo de mídia como 

aprofundamento de estudo, no entanto, não faz a complementação didática entre as 

mídias. 

Em relação à diversificação dos aspectos didáticos pedagógicos, a mídia 

impressa do Proformação apresenta uma variedade de sugestões, pois apresenta, 

no decorrer de todo o texto, bases teóricas, atividades de aprendizagem e tópicos 

explicativos ou indicativos de pontos importantes do conteúdo, promovendo assim a 

interação entre a leitura, a reflexão, a ação didática (com a realização das 

atividades) e a retomada da aprendizagem no Para Relembrar.   

Vale destacar que esses aspectos pedagógicos de reflexão, ação, 

diálogo, construção, assimilação, aparece em todas as áreas temáticas, pois 

obedece ao padrão de elaboração do material didático impresso auto-instrucional. 

IV. Atividades de aprendizagem proporcionadas 

Da maneira como são apresentadas as temáticas e os conteúdos, as 

atividades de aprendizagem seguem o mesmo padrão.  São inseridas no decorrer 

do texto de trabalho, chamando atenção para aquelas partes dos conteúdos que não 

podem deixar de ser assimiladas81, apreendidas e refletidas, tanto para a 

aprendizagem formal, sistemática em relação aos conteúdos mínimos exigidos por 

lei, tanto em relação ao exercício docente, como se pode perceber na figura a 

seguir: 

 

                 Figura 32 – Atividade que requer reflexão sobre o exercício docente. 
    Fonte: Guia de Estudo do Proformação, Módulo III, Unidade, FE, p. 97. 

                                                           
81 Aqui como retenção, e não na perspectiva piagetiana. 
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As atividades propostas trazem, na elaboração das questões e de acordo 

com os pontos em que se localizam no decorrer das unidades de estudo, uma 

concepção de assimilação apenas, obedecendo às práticas de “decorar” o conteúdo, 

mecanizar o exercício e não refletir sobre a construção daquele conhecimento.  

Nesse sentido, as atividades são apresentadas como o modelo dos mais 

consistentes livros didáticos que, em grande número, são elaborados na perspectiva 

da aprendizagem por repetição. 

 

                Figura 33 – Atividade que objetiva apenas a assimilação de conteúdos. 
  Fonte: Guia de Estudo Proformação. Módulo IV, Unidade 4, OTP, p. 122. 
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Após apresentar ao professor cursista as diversas concepções 

pedagógicas, a proposta de atividade não propõe uma reflexão a respeito de cada 

uma delas, nem busca desenvolver uma ação direta com a prática pedagógica, 

apenas solicita uma informação objetiva que não requer esforço cognitivo. 

Assim como esta atividade, na maioria das vezes as atividades não são 

apresentadas de forma problematizadoras, pois parecem um estudo dirigido, no 

entanto, sempre são exeqüíveis, permitindo, em parte, a depender do objetivo de 

estudo do professor cursista, a construção de conceitos, como se observa na figura 

a seguir: 

 

Figura 34 – Atividade que não problematiza a aprendizagem. 
     Fonte: Guia de Estudo Proformação. Módulo II, Unidade 1, FE, p. 112. 
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 Nesse aspecto, as atividades de avaliação propostas destoam da 

proposta pedagógica do programa, pois 

dá ênfase à forma de aplicação do conteúdo e as avaliações são muito 
simples, pouco reflexivas e não refletem as mudanças na prática 
pedagógica do cursista. Exceto o Memorial, pois esse é o momento 
avaliativo com maior poder de reflexão sobre a prática pedagógica (PF1). 

Vale ressaltar que as atividades sugeridas82 na seção Abrindo nossos 

horizontes, no tópico de orientações para prática pedagógica, complementam e 

muito os aspectos relacionados à formação, problematização e contextualização dos 

conteúdos trabalhados, uma vez que questionam ações diretamente relacionadas ao 

cotidiano docente do professor cursista para que este possa estar observando e 

verificando o desenvolvimento ou aplicabilidade daquele ou outro conteúdo 

abordado durante cada unidade nas diversas áreas temáticas.  

 

      Figura 35 – Atividade que problematiza e requer conhecimento histórico da comunidade. 
            Fonte: Guia de Estudo do Proformação, Módulo II, Unidade 7, ISC, p.83. 

Além disso, as próprias orientações que são fornecidas para a prática 

pedagógica, fazem com que o professor cursista possa estar trabalhando a 
                                                           
82 São atividades constantes da Seção Abrindo nosso horizontes e que têm a função de proporcionar 
a relação teoria-prática efetiva de cada conteúdo abordado por unidade de estudo e área temática, 
pois chamam o cursista para, através da pesquisa, observação, verificação ou aplicação, a 
necessidade de aprender aquele conteúdo. 
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construção de conceitos e, no exercício docente, com a exploração de conteúdos do 

ensino fundamental, utilizando uma metodologia própria para cada realidade 

apresentada. 

 

    Figura 36 – Orientação para prática pedagógica que possibilita a construção de conceitos. 
            Fonte: Guia de Estudo Proformação Módulo II, Unidade 5, FE, p. 120. 

No entanto, existem algumas atividades que remetem à reflexão da 

própria ação docente, pois solicitam o exercício do pensar sobre a própria prática.  

Observa-se, na figura 37, como a proposta de atividade leva o professor cursista a 

olhar dentro de sua sala de aula e repensar sua própria ação docente: 
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                Figura 37 – Atividade que propõe um olhar para dentro da sala de aula. 
        Fonte: Guia de Estudo Proformação. Módulo III, Unidade 3, FE, p. 97. 

Mesmo assim, pode-se perceber que toda reflexão que os professores 

cursistas e a equipe de formadores fazem está sempre relacionada com a ação 

docente e não com o cotidiano formativo, formador, político e autônomo do 

professor, fazendo com que só se perceba aquilo que está diretamente a prática 

exercida, desenvolvida, mas não em relação a qualidade da formação que se está 
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implementando, essa é uma falha apresentada diante da proposta do material ser 

auto-instrucional. 

Mesmo assim, a reflexão está presente, inclusive no que se refere a 

temas cotidianos que estão presentes nas ações e atitudes apresentadas pelos 

sujeitos no dia-a-dia da escola. 

 

             Figura 38 – Atividade que propõe reflexão a respeito do cotidiano local. 
      Fonte: Guia de Estudo Proformação, Módulo II, Unidade 1, OTP, p. 89. 
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Desta forma, no que se refere à Estrutura Pedagógica dos Guias de 

Estudo do Proformação, este atende, em grande parte, as variáveis de pesquisa 

apresentadas, pois no que concerne aos objetivos da formação profissional dos 

professores (ver anexo 9), a maneira como é apresentado o material impresso do 

Programa atende a todos; no entanto, só se poderia afirmar, com maior intensidade, 

com um conhecimento efetivo da prática docente dos professores habilitados pelo 

Programa. 

O material procura atender aos pressupostos necessários para a formação 
do profissional de educação, fundamentando aspectos legais, estruturais e 
didáticos, históricos da educação (PF2). 

Atende também às exigências feitas nos Referenciais para Formação de 

Professores no que concerne ao conhecimento profissional de professor, pois, como 

qualquer campo de atuação, “o conhecimento profissional do professor representa o 

conjunto de saberes que o habilita para o exercício do magistério e de todas as suas 

funções profissionais” (BRASIL, 1999, p. 84); isto porque, com o currículo 

organizado por áreas temáticas, apresenta os conteúdos explicitados na Base 

Nacional Comum, bem como aqueles da Formação Pedagógica, contemplando as 

necessidades de desenvolvimento exigidas pelos sujeitos em formação, que são 

professores do ensino fundamental de 1ª a 4ª série, EJA e alfabetização. 

 

7.2 Ainda a significação do impresso para a formação de professores a  
distância 

 

Uma análise técnica do material impresso não seria o suficiente para dar 

conta dos objetivos que estão sendo trilhados por esta pesquisa, pois, muito além da 

significação técnica, a mídia impressa do Proformação, como item gerador do índice 

de atendimento do referido programa no País, é, também, responsável pela 

mudança de vida de muitas pessoas. É fato que a educação a distância chega, com 

a mídia impressa, nos tempos da Web, àqueles que não têm a formação desejada e 

exigida por lei para estar no exercício docente. 
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A escolha da mídia no Proformação, mesmo atendendo às premissas do 

Banco Mundial de “formar”, com menos custo, um número maior de pessoas nas 

regiões mais necessitadas do País, objetivando elevar os dados estatísticos 

apresentados internacionalmente, veio também com o objetivo de dar esperança 

para aqueles esquecidos pelas políticas públicas nacionais de formação docente.  

Se este não foi um objetivo formal instituído, tornou-se, no decorrer do 

desenvolvimento do Programa, um objetivo das pessoas que fizeram e fazem o 

Proformação. 

A mídia impressa, para os gestores do Programa, significa alcançar 

aqueles que estão isolados do mundo conectado, pois buscaram atender a 

professores sem habilitação que estavam lecionando nas séries iniciais do 
ensino fundamental em escolas públicas,  espalhados numa região 
geográfica ampla, predominantemente rural. A utilização da educação a 
distância permitiria fazer com que a qualificação (o curso) chegasse até eles 
(CN1). 

Desta forma, o material impresso atenderia aos objetivos do Programa e, 

ao mesmo tempo, à demanda apresentada, pois, com maioria de professores da 

zona rural, 

o material impresso, complementado com os vídeos, seria o ideal. Para 
atingir os professores onde eles estavam, o material impresso ainda era o 
mais aconselhável. Seria, por exemplo, difícil imaginar que eles teriam 
acesso a computadores.... (CN1). 

Educação a distância, formando professores em pleno século XXI, 

usando a mídia impressa, teria que apresentar algum tipo de vantagem, pois com a 

EaD passando por uma transição, se adequando e sendo adequada às TIC com 

todas as suas potencialidades, não poderia estar retrocedendo ao ponto de abdicar 

dos computadores conectados para o material impresso e as fitas de vídeo VHS.   

Mesmo tendo um custo elevado, a mídia impressa continuará existindo na EaD 

deste novo século, pois é uma das maneiras de atender à massa que não tem 

acesso à Web.  Por este fato, uma das vantagens explicitadas pelos entrevistados é 

que o material impresso 
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permite com maior facilidade, o estudo e a aprendizagem do aluno. É 
importante para o aluno do Proformação, ter o seu guia na mão. O guia foi 
criado especialmente com a finalidade de conduzir o processo de 
aprendizagem desses profissionais, possuindo uma linguagem adequada ao 
ensino auto-instrucional, imagens. Até a própria maneira como ele é dividido 
e planejado foi pensando nesse tipo de aprendizagem. 

Outra vantagem é que ele é acessível a todos os alunos (CN1). 

Vale ressaltar, que o impresso permite uma acessibilidade “manipulável”, 

pois a informação, conhecimento que é proposto para se trabalhar, discutir e formar 

é limitado dentro da proposta do “programa de formação” definido por uma equipe 

que atende a princípios e normas básicas da formação de profissionais do Banco 

Mundial, o que sabemos que não apresenta uma proposta de formação integral dos 

sujeitos. 

Outra vantagem apontada pelos entrevistados é que o material impresso 

traz segurança, uma vez que se pode estar em contato com ele o tempo que quiser 

e quando quiser. 

[Os Guias de Estudos] facilitaram muito. Porque antes eu achava que 
estudar sozinho seria muito difícil, mas com ele me senti muito segura, 
porque o livro é um bom professor (PC6). 

Vale acrescentar, que mesmo com a facilidade condicionada de estudo 

individual proporcionada pelo material auto-instrucional, percebe-se que mesmo com 

as propostas complementares de formação crítica desenvolvidas pelos professores 

formadores das agências formadoras, os professores cursistas, ainda se mantinham 

distante de uma condição de análise crítica do material do Programa, uma vez que, 

esses sujeitos, durante a maior parte de sua vida profissional, sofrem com a falta de 

oportunidade de formação, o que faz com que eles, sintam-se presenteados com 

uma proposta auto-instrucional de formação. 

Mesmo assim, os professores formadores chamam a atenção para o fato 

de o impresso ser aquele material próximo da realidade dos cursistas e estes se 

sentirem à vontade: 

o fato de usar o impresso traz uma realidade que o professor já está 
acostumado. o primeiro contato do cursista com o material impresso do 
Proformação é emocionante, pois eles se sentem crianças recebendo um 
livro novo, pois isso não é constante na realidade vivida por esses sujeitos 
(PF1). 
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Dentro da proposta auto-instrucional, no bojo do material impresso, 

aparecem tentativas de mobilização dos sujeitos para reflexão sobre a própria 

prática como o princípio de transformação real, pois as sugestões de atividade para 

aplicação prática, sugeridas pelo material impresso, auxiliaram no processo reflexão 

da própria ação docente, uma vez que, viáveis, aplicáveis e inovadoras para a 

maioria das realidades dos professores cursistas, as sugestões remetiam o 

professor ao desenvolvimento pensado do fazer docente, o que auxiliou no 

desenvolvimento de um trabalho diferenciado, mais atraente e, ao mesmo tempo, 

mais consistente, como explicitados pelos entrevistados a seguir: 

depois que eu comecei a fazer o curso, eu tive uma visão melhor do 
trabalho em sala de aula. Aprendi como trabalhar em grupo, socializar mais 
com os alunos, que antes eu era uma pessoa um pouco perdida nesses 
assuntos, e aí a prática foi uma coisa que me ajudou muito, tinha muita 
coisa dos guias que a gente podia, a depender da série. A gente pegava 
aquelas orientações e ia aplicando na sala de aula e com isso eu senti que 
meu trabalho teve um melhor desenvolvimento (PC2). 

O Proformação tem uma importância social grande principalmente para 
pessoas de regiões desprovidas, pois com professores que aprenderam a 
refletir sobre suas ações, em como a sua escola pode ajudar a comunidade, 
como os alunos podem participar e ajudar ativamente a comunidade 
levando o conhecimento que aprenderam com os professores para dentro 
de suas casas procurando melhorar a sua vida e a dos outros. Professores 
que colocaram seus projetos em prática e mudaram algumas coisas em sua 
comunidade como por exemplo uma professora que desenvolveu um 
projeto para incentivar a comunidade   a conseguir junto a prefeitura a 
construção de um cemitério, pois seus mortos eram enterrados em cidades 
vizinhas (PF1). 

Isso porque o Programa instrumentalizou os professores cursistas com a 

base técnica pedagógica para um bom planejamento e exercício docente, no que se 

refere aos planos e planejamentos, atividades didáticas de intervenção e o 

desenvolvimento propostas pedagógicas diversificadas. 

Todos os professores cursistas, quando perguntados se o Proformação 

possibilitou alguma mudança em sua prática pedagógica e quais mudanças 

ocorreram, responderam que o programa possibilitou uma mudança muito grande, 

principalmente no que se refere à instrumentalização didática e ao uso de novas 

metodologias. Além dessas mudanças que aparecem citadas por 62,5% dos 

entrevistados, a forma de interação com os alunos e a mediação pedagógica, sendo 

que fica claro através das falas dos sujeitos que ainda precisam maturar melhor os 

conhecimentos para se apropriarem do real conceito de mediação pedagógica e 
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como esta se dá no processo ensino-aprendizagem.  As falas são muito incipientes 

e vazias, demonstrando ainda imaturidade intelectual em relação ao assunto.. 

Acredito que o que foi riquíssimo de mudança na minha prática pedagógica 
foi a forma de interagir com os alunos e saber valorizar os alunos com suas 
capacidades e suas realidades (PC6) 

A partir do discurso das professoras entrevistadas, pode-se perceber que 

mediação, para eles, é apenas uma nova maneira de interação com os alunos, uma 

nova forma de dialogar. Contudo, a mediação na concepção vigotskyniana vai além 

do explicitado, porque mediação pedagógica significa a atitude, o comportamento do 

professor que se coloca como um facilitador, incentivador e motivador da 

aprendizagem. Ou seja, uma ponte móvel entre o aprendiz e sua aprendizagem que 

ativamente contribui para que o aprendiz chegue aos seus objetivos, onde a 

construção do conhecimento e a interação social são referentes para o bom 

desenvolvimento do processo de mediação no ensino-aprendizagem. 

Dessa maneira, o material impresso do Proformação pode ser avaliado na 

presente pesquisa como sendo bom, de qualidade mediana, pois apresenta as 

características gerais para atender às necessidades da educação a distância, 

possibilita, dentro das realidades observadas, uma inclusão social dos professores 

antes estigmatizados, além de contribuir para melhoria da instrumentalização 

didática dos professores cursistas, formadores e tutores, auxiliando nos cursos de 

formação de professores do ensino médio presencial e na organização da própria 

prática docente.. 

O Proformação possibilitou um repensar sobre a organização e 

estruturação dos conteúdos para o material impresso na EaD, principalmente nos 

programas, cursos e projetos de formação de professores, uma vez que apresenta 

uma linguagem próxima do professor cursista. Possui, ainda, conteúdos organizados 

de acordo com as necessidades proeminentes da prática pedagógica desses 

professores, atendendo às determinações dos Referenciais para Formação de 

Professores, os PCN do Ensino Médio e a LDB vigente. Sendo um programa 

desenvolvido na modalidade a distância, o Proformação proporcionou, também, a 

retomada da discussão a respeito das tecnologias utilizadas como recurso didático 

na EaD e a forma como são definidas, porque, na grande maioria das vezes, ao se 
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elaborar um curso, “pensa-se primeiramente nas tecnologias a serem usadas do que 

propriamente no seu conteúdo, nos seus objetivos, nos sujeitos a serem atendidos” 

(PRETI, 2000, p.34). Não é o caso do Proformação. 

Falando de prática pedagógica, ao serem analisadas as diversas falas, 

buscando compreender objetivamente o que foi exposto pelos entrevistados, 

percebe-se que os sujeitos formadores apresentavam lacunas no que se referia à 

compreensão de alguns conceitos essenciais para o desenvolvimento da prática 

pedagógica, tais como: mediação e práxis. Surgiu, assim, a necessidade de analisar 

mais profundamente as falas dos professores formadores em questão, uma vez que, 

no papel de formadores, deveriam ter mais clareza em relação a esses aspectos da 

prática docente. 

Ao responder se o Proformação contribuiu para algum tipo de mudança 

na sua prática pedagógica enquanto formadora, a Professora Formadora PF1 

explicita a importância do material impresso do programa e vai além dizendo que: 

Nesse programa, nós passamos a ser mais mediadores do que professores, 
ou seja, aprendemos a adequar os conteúdos ás necessidades dos 
cursistas e de seus alunos, por isso esse material me ajudou tornado minha 
prática mais atraente e significativa (PF1) 

Sendo solicitada a dar mais alguns esclarecimentos no que se refere ao 

fato de serem mais mediadores e a prática ser mais atraente e significativa, a 

professora formadora complementa: 

Atraente, usando formas diferentes de apresentar os conteúdos como jogos, 
leituras compartilhadas, escolha de material extra para facilitar o 
entendimento e na medida do possível adequando esse conteúdo à 
realidade deles.  Significativa, porque percebi durante esses cinco anos que 
através desses jogos, leituras e formas diferentes de apresentação do 
conteúdo, consegui facilitar a aprendizagem tornando-a mais simples e 
significativa para o cursista. Mostrando a ele o porque de aprender algumas 
coisas que achavam desnecessárias (PF1). 

A fala acima conduz ao depoimento da Professora Cursista PC5 quando 

fala da mudança da sua prática pedagógica depois das orientações fornecidas pelo 

material impresso do programa.  A semelhança do conceito e da significação da 

prática desse professor formador com a do professor cursista leva a refletir sobre a 

qualificação desse profissional, não se reportando à titulação, pois possui a titulação 

necessária (especialista), mas no que se refere à ação, conhecimento do seu próprio 
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trabalho e da teoria que sustenta as ações docentes.  Este fato propõe levantar uma 

questão: até que ponto o Proformação contribuiu para a formação dos formadores?  

Será que, com a sistemática de “capacitação”, não continuou a “formar” sujeitos 

reprodutores de modelos e teorias? Ou modificou, realmente, a prática de alguns 

deles? 

A Professora Fomadora PF2 diz: 

muitas informações vistas no material do Proformação ampliaram meus 
conhecimentos, me fizeram refletir sobre minha prática, claro que tive que 
complementar minhas leituras, mas a própria bibliografia indicada pelos 
guias veio me auxiliar muito.  O próprio trabalho de mediação junto ao PC 
exigia uma fundamentação que eu tive que buscar, isso foi muito proveitoso 
na minha formação profissional (PF2). 

Como analisar o depoimento de um professor do ensino médio que tem 

mais de 15 anos de experiência docente, o qual demonstra carência nas questões 

relativas à formação teórica básica e aos subsídios necessários para o 

desenvolvimento das atividades docentes? Difícil aqui contemplar todas as 

interrogações, uma vez que se tem que levar em consideração o fato de estarem 

falando sobre um programa do governo, sendo funcionários do governo e em 

atividade, ainda, no referido Programa.  Informações que servirão de dados para 

uma futura pesquisa sobre a formação e qualificação dos docentes que atuam em 

programas e projetos do governo e que influencia a oferta governamental na prática 

desses profissionais. 

Fica assim demonstrada a lacuna existente no processo de formação 

desses professores formadores para serem os responsáveis diretos pelo ensino-

aprendizagem de sujeitos sedentos de conhecimento, porém, necessitados de 

esclarecimentos, orientações e muitas reflexões sobre o exercício docente e o 

processo de formação. 

Outro questionamento surge: até que ponto um profissional, com mais de 

15 anos de trabalho na área de atuação, precisa de um programa para descobrir que 

é necessário ter noção do todo para trabalhar uma parte do processo ensino-

aprendizagem?  Como se pode analisar a fala a seguir: ingenuidade profissional ou 

falta de conhecimento?   
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Antes eu questionava muito a forma como o conteúdo era apresentado, 
principalmente em minha área [OTP].  Mas o PF precisa conhecer todo o 
conteúdo dos guias das unidades 1 a 4 antes de começar o programa, 
penso que isso vai ajudar muito a entender a dinâmica da organização dos 
conteúdos, além de facilitar a mediação e intervenção junto ao PC, no que 
se refere tanto aos conteúdos dos guias quanto em relação ao memorial e 
principalmente a planos de aula (PF2) 

Tais questionamentos parecem não terem sido feitos por um profissional 

da educação que atua no exercício de formação de professores em uma disciplina 

da base pedagógica de formação profissional.  A realidade mostra que é preciso 

refletir e repensar sobre o processo de seleção de profissionais na educação, pois 

esta pesquisa mostrou que estão presos nos princípios da qualificação, que 

considera em primeiro lugar a titulação. No entanto, não se tem como garantir que o 

profissional qualificado com títulos dê conta da demanda do trabalho docente.   

No caso de programas e projetos, as formações continuadas desses 

profissionais deveriam contemplar essa questão, essa lacuna, no entanto, esta é 

utilizada como um processo de modelação desses profissionais para que trabalhem 

dentro das normas e diretrizes traçadas pelas instituições promotoras.  As 

capacitações aparecem como uma forma de direcionar as ações a serem 

desenvolvidas e manter o controle de reprodução do conhecimento e de 

desenvolvimento das atividades próprias de cada programa e/ou projeto. 

Ficou claro que esses profissionais ainda não têm nítida a compreensão 

da práxis83 e da função social de cada um deles frente àqueles que estão sendo 

formados.  Nesse sentido, as interrogações continuam: a prática pedagógica é 

passível de mudanças? E de onde devem partir as mudanças? 

 

 

                                                           

83 Práxis aqui é compreendida enquanto formadora e, ao mesmo tempo, forma específica do ser 
humano, considerando que “o ser humano, enquanto ser autocriativo, é capaz de atuar através de 
uma práxis ativa, sendo que esta é compreendida na essência das atividades que se produzem 
historicamente, que se renovam continuamente e se constituem através de práticas. Assim, a 
realidade humano-social criada pela práxis apresenta a história como um processo prático pelo qual o 
humano se distingue do não-humano, mediante a diferenciação das suas práticas“ (HETKOWSKI, 
2004, p. 138). 
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7.3 Alguns entraves encontrados no percurso 

 

Fazer pesquisa em educação é algo muito complexo, principalmente 

quando os sujeitos envolvidos são pessoas que frequentemente sofrem pressões e 

ameaças de órgãos externos, tornando-os permanentemente reféns do poder 

político local.  Esse foi um dos fatores que geraram entraves ao desenvolvimento 

desta pesquisa, pois todos os sujeitos entrevistados são professores municipais 

locais e, inibidos pela situação e pelo gravador, apresentaram-se com o “medo” ou 

vergonha e não discorreram tranquilamente sobre as questões que lhes eram feitas, 

pautando-se, muitas vezes, em respostas vazias e sucintas, o que dificultou a 

análise das falas. 

Além dessa questão, para os professores cursistas entrevistados a 

referência da mídia impressa não era pontual nas falas sobre a qualidade do 

material do programa, pois sempre se referiam ao Proformação como um todo, 

localizando o programa como de fundamental importância para a melhoria da prática 

pedagógica cotidiana, da vida enquanto sujeitos de uma comunidade. Agora eram 

reconhecidos como professores formados e do aspecto profissional-econômico, 

porque passaram a receber salários como professor nível 1 e a serem respeitados 

nas reuniões de coordenação como alguém que tem voz e vez, “não sendo mais o 

“leigo” que não sabia de nada, porque não tinha diploma do magistério” (PC6).  

Vale ressaltar que duas das entrevistadas fizeram alguns 

questionamentos no sentido de saber se o que falariam na entrevista, se a 

Secretaria de Educação teria acesso, pois as questões políticas do município são 

muito grandes e elas não queriam se comprometer, deixando claro assim mais um 

fator que interferiu na emissão das respostas para os questionamentos que eram 

feitos, talvez até pelo fato do Proformação ter sido um programa oferecido pelo 

“governo”.  Este é um ponto que indica o nível de alienação que ainda possuem 

esses professores e leva a rever a função de um programa de formação de 

professores frente às mazelas instituídas pela politicagem coronelista que ainda 

perduram em muitos lugares do interior do Estado da Bahia. 
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Portanto, para a coleta dos dados, foi necessário a realização, além das 

entrevistas, de mais duas visitas ao município para poder dialogar com os sujeitos 

em contexto mais informal e sem a obrigatoriedade de estarem atendendo a uma 

ação da pesquisa, para que assim se pudesse obter respostas mais consolidadas 

sobre a avaliação e importância da mídia impressa do programa e perceber o nível 

da mudança ocorrida na prática e na vida dessas pessoas após sua passagem pelo 

Proformação. 

Difícil também foi encontrar disponibilidade dos professores formadores 

para a realização da coleta de dados, pois todos estavam participando do processo 

de implementação do Proinfantil e não disponibilizavam tempo diurno para serem 

entrevistados.  A solução encontrada foi marcar um horário pelo MSN, o que limitou 

também o desdobramento das respostas para as perguntas que eram feitas.   Vale 

acrescentar que esse processo foi muito enriquecedor, pois assim, pode-se perceber 

que, apesar de usar a mídia impressa, o Proformação implementou a cultura da 

utilização dos recursos de comunicação digital entre os professores formadores, no 

sentido de fazer um melhor “acompanhamento” do desenvolvimento do Programa 

nos Estados, assim os formadores utilizam constantemente as ferramentas digitais 

para comunicação com os órgãos centrais do Programa (CNP e EEG).  
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8  REFLETINDO SOBRE O FIM DE UM COMEÇO E O INÍCIO DE UM 
RECOMEÇAR 

 

Falar em educação a distância hoje é, no mínimo, buscar a lógica de 

convergência, integrando aos diferentes processos pedagógicos todas as 

tecnologias disponíveis, inclusive a impressa, que se constitui numa mídia para 

atendimento de uma EaD de massa, como pode ser visto nesta dissertação. 

Pesquisar sobre a mídia impressa utilizada na EaD parece ser algo sem 

futuro, quando se pensa no contexto urbano em que se vive, mas o “quadro muda 

de cor” ao se investigar sobre o impresso de um programa de formação de 

professores, principalmente, de professores que, em sua grande maioria, são de 

zona rural, desprovidos de muitos benefícios como: energia elétrica, telefone e água 

encanada.  Nesse contexto, a mídia impressa está para atender, principalmente, 

aqueles que estão sendo formadores na realidade de zona rural, em um contexto 

específico e que, diferentemente dos centros urbanos, têm a responsabilidade de 

ser, em muitos casos, a única esperança de avanço educacional, a qual poderá 

auxiliar no processo de mudança do contexto da condição social e cultural em que 

vivem, pois buscam, na educação, soluções e respostas para os problemas 

existentes. 

Enfatizar essa situação faz com que se possa remeter um outro olhar 

para a educação a distância oferecida hoje no Brasil e rever as formas de oferta de 

cursos, programas e projetos, principalmente, no que se refere à escolha da mídia, 

que possibilita a inclusão ou exclusão de pessoas, a depender de sua opção, do 

custo e da forma de acesso. 
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Assim, constatamos que a mídia impressa do Proformação pode ser 

qualificada como um material que atende ás necessidades do material auto-

instrucional, mas ainda precisa de muitos ajustes para atender a proposta de 

formação crítica e autônoma de professores, como prevê os Referenciais de 

Formação de Professores do MEC.  

Nesse sentido, podemos afirmar que o material impresso do Proformação 

atendeu aos objetivos do Programa e ao mesmo tempo possibilita uma reflexão a 

respeito da opção do material auto-instrucional para formação docente, uma vez que 

temos que estar, permanentemente, discutindo, refletindo sobre temas subjetivos 

que dizem respeito a formação, a prática e a profissão docente.  Nesse sentido, está 

classificado como de qualidade boa, uma vez que: 

a) Em relação a adequabilidade da mídia impressa para EaD se 

apresenta da seguinte forma: 

1. Em relação a apresentação e design atende a 75% dos requisitos exigíveis, 

adequando-se às exigências no que se refere a um bom material impresso 

para EaD. 

2. Atende em 100% aos aspectos gerais para EaD, no entanto, fica a desejar no 

que diz respeito a linguagem e características textuais para EaD, 

principalmente, por não se reportar às necessidades cotidianas dos sujeitos e 

por ser pobre em relação a intratextualidade, isto é, no aspecto de trazer 

fatos, recortes, situações cotidianas e o uso de outras mídias como suporte 

ao material impresso. 

Pode-se observar o geral da análise do material impresso do programa no quadro a 

seguir: 
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CATEGORIAS 

 

Variáveis Analisadas 

 

Atende 

 

Não atende 

Atende em 
parte 

Interface interativa   X 

Fácil entendimento X   

Elementos tipográficos 
adequados 

X   

 

 

APRESENTAÇÃO E 
DESIGN Existe estética imagética X   

Usabilidade X   

Multivocalidade   X 

Intratextualidade  X  

Intertextualidade   X 

 

LINGUAGEM E 
CARACTERÍSTICAS 

TEXTUAIS PARA 
EAD 

Multilinearidade  X  

Objetivos explícitos, claros e 
coerentes 

X   

Fontes bibliográficas X   

Síntese – Para “relembrar” – X   

 

 

ASPECTOS GERAIS 
PARA EAD Atividades de aprendizagem X   

Assim, podemos concluir que o material impresso do Proformação atende 

a 61,5% das variáveis analisadas, principalmente no que se refere aos aspectos 

gerais para EaD, onde são atendidas todas as variáveis de análise e no que diz 

respeito a apresentação e design, o que demonstra qualidade estética do material 

impresso do programa.  No entanto, no que diz respeito a linguagem e 

características textuais para EaD, o material fica a desejar, pois dentro do padrão 

auto-instrucional apresenta pouca qualidade no que se refere a diversidade e 

criatividade na escrita do texto em parte de todo material impresso do programa.  

Assim reflete o fato de em 23,1% das variáveis analisadas apenas atender em parte 

aos aspectos abordados. 

Com a habilitação em serviço desses professores, a análise e as 

considerações do material impresso do Proformação não atendem às necessidades 

emergidas durante a pesquisa, uma vez que, para um programa de formação de 

professores, este deve, assim como todos aqueles propostos nas modalidades a 

distância e/ou presencial, melhorar a qualidade do ensino através da mudança da 
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prática pedagógica do professor.  Nesse sentido, há um avanço na análise dos 

dados, pois o objeto em questão remete também à análise da prática pedagógica 

dos sujeitos envolvidos.  

b) Ao analisar a estrutura pedagógica do material impresso, 

apresentamos o quadro a seguir: 

 

CATEGORIAS 

 

Variáveis Analisadas 

 

Atende 

Não  

atende 

Atende em 
parte 

Relevantes à formação do professor X   

Resgatam aspectos socioculturais X   

 

TEMAS 
Adequados à realidade local 

docente 
  X 

Adequabilidade da linguagem X   

Ordenação e sequenciação de 
idéias 

X   

Atuais e pertinentes X   

Transferibilidade e aplicabilidade X   

Relevância X   

 

 

 

CONTEÚDOS 
Proporciona o desenvolvimento de 

novas competências 
  X 

Clareza nas orientações para auto-
estudo 

X   

Propicia a interdisciplinaridade   X 

Promove a interação (aluno/objeto 
do conhecimento) 

  X 

Promove a interação com outras 
mídias 

 X  

 

 

 

METODOLOGIA Diversifica aspectos didático-
pedagógicos 

X   

Motivadoras   X 

Problematizadoras   X 

Contextualizadas   X 

Exeqüíveis X   

Favorece a construção de conceitos   X 

 

 

ATIVIDADES DE 

APRENDIZAGEM 

Permite a auto-avaliação   X 
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As informações apresentadas acima ficam melhor visualizadas nos 

gráficos abaixo: 

Análise Estrutura Pedagógica Material 
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Gráfico 6 

Análise Estrutura Pedagógica Material 
Impresso - GERAL
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Gráfico 7 

Nesse sentido concluímos que o material impresso do Proformação 

atende a 50% das variáveis analisadas e não atende a apenas 5% do total, no que 

diz respeito a estrutura pedagógica, ficando claro que o ponto mais vulnerável são 

as atividades de aprendizagem, pelo fato do material ter uma proposta auto-

instrucional, dificultou o encaminhamento de propostas ousadas e críticas na 
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concepção da estrutura de conteúdos do Programa, o que limita a ampliação dessa 

categoria. 

Desta forma, a imersão no universo do Proformação, principalmente nas 

questões referentes ao uso do material impresso, foi essencial para o entendimento 

de que é imprescindível questionar a proposta pedagógica do curso, do programa e 

o objetivo real da EaD,  problematizando a forma de escolha da mídia e da 

metodologia de trabalho para esta modalidade educacional no Brasil, principalmente 

na Bahia.   

Na Bahia, ainda se têm 2% do total de professores do Estado sem a 

formação mínima exigida pela legislação, que é o magistério, 88,8% sem ensino 

superior84 e, desse total, 37% que são de zona rural e não têm acesso à rede 

conectada, além de estarem em pleno exercício da função docente em classes do 

ensino fundamental de 1ª a 4ª série e não disporem de tempo regular para se 

dedicar aos estudos. 

Através dessa pesquisa, afirmamos que, ainda, há a necessidade da 

utilização da mídia impressa na EaD, em função do seu alcance e pelo fato de ser 

de fácil manuseio e transporte, bem como implementar um repensar sobre os 

processos de construção, elaboração dessa mídia.  Nesse sentido, destaca-se a 

emergência de composição de grupos multidisciplinares para construção desse 

material e que os professores formadores têm que ser os autores (elaboradores) e 

os docentes dos referidos cursos, para que o material ganhe vida e possa ser 

ressignificado pelos próprios autores no fazer pedagógico cotidiano da ação 

docente, no exercício da práxis. 

Ao analisar o material impresso do Proformação, reportou-se às 

realidades existentes na Bahia, sentindo que, cada vez mais, existe a necessidade 

da utilização da mídia impressa em EaD e que esta mídia precisa propor tópicos de 

reflexão e problematização da prática pedagógica desses sujeitos professores, uma 

vez que um grande número vive sob um regime, ainda, dominado pela política 

coronelista interiorana, que rege o sistema de empregos, principalmente, na 

educação do interior deste Estado. Assim, as propostas de reflexão e 
                                                           
84 Dados do Anuário Estatístico da Educação da Bahia, 2004. 
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contextualização da prática pedagógica sugeridas pelos Guias de Estudo do 

Proformação podem servir de exemplo para outros programas de formação de 

professores, enquanto um princípio ativo para chamada ao exercício crítico 

necessário para constituição da identidade docente. 

Para que possa contribuir com esse processo de reflexão e formação 

profissional docente, o material impresso deve ser uma ferramenta básica de 

aprendizagem e ser elaborado tendo como base os princípios de, 

necessariamente, ser autoexplicativo, para que permita o exercício da auto-

aprendizagem; ser motivador, incentivando e estimulando ao estudo; 
apresentar características variadas: senso adequado aos vários estilos de 

aprendizagem. 

 Apresentar características da criticidade, possibilitando ao estudante 

encontrar as informações necessárias a sua aprendizagem autônoma e 

esclarecimento de possíveis dúvidas; permitindo que o estudante “caminhe” 

livremente pelo material proposto, implicando na estruturação própria do seu 

conhecimento, para tanto, e para atender as exigências da formação docente, no 

que tange a habilitação em todos os níveis de ensino, não é adequado um 

material impresso elaborado dentro da proposta auto-instrucional para ações de 

formação de professores a distância, pois este implica em modelos sistêmicos e 

pouco abertos. 

Nesse sentido, um bom material impresso para EaD é aquele que 

apresenta alguns requisitos básicos que possibilitem a: 

 sensibilização dos alunos para o que vai ser ensinado/ 

aprendido, o que pode ser apresentado com uma linguagem 

mais informal e estimulante; 

 apresentação do conteúdo de forma lógica e organizada; 

 apresentação de objetivos claros que permitam o estudante a 

auto-organizar-se; 

 proposição de atividades de aprendizagem reflexivas e 

complementares; 

 retomada, revisão dos pontos estudados. 
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Além desses aspectos, devem ser observados aqueles diretamente 

ligados às necessidades da EaD, que são o uso de signos, de imagens que 

complementem os textos e que dêem significados aos conteúdos e uma 

comunicação de mão dupla, na qual o texto deve ser construído na perspectiva 

dialógica, onde o autor deve conversar com o aluno, dando-lhe possibilidades 

para que este expresse suas impressões, pontos de vista e novas 

aprendizagens, refletindo sobre sua formação, isto é, o texto deve dar mais 

ênfase à aprendizagem do que ao ensino. 

Nesse sentido, o material impresso para EaD precisa 

adotar um estilo mais coloquial, mas deve ser claro e enxuto, tomando-
se grande cuidado para apresentar as informações de modo controlado, 
articulando-as com atividades e exercícios que devem permear o texto, 
e não ficar soltos no final.  É necessário incluir casos e exemplos 
cotidianos, de maneira a mobilizar os conhecimentos prévios dos alunos 
e facilitar a incorporação das novas informações aos esquemas mentais 
preexistentes.  As atividades de estudo, bem como os casos e 
exemplos, devem integrar organicamente o texto, funcionando como 
recursos de tessitura, e não como apêndices dispensáveis.  Isso 
significa que o aluno é levado a raciocinar e refletir com base nos 
exemplos, casos e atividades de estudo, de tal maneira que esses 
elementos se tornam essenciais para a compreensão do texto 
(SALGADO, 2002). 

Isto porque, precisa apresentar na sua estrutura introdução, objetivos específicos 

de acordo com os conhecimentos propostos pelos conteúdos, estrutura de 

apresentação dos conteúdos em seções, geralmente vinculadas aos objetivos; 

chamada para continuidade dos estudos, isto é, uma conclusão que fecha o 

tema e convida para a ampliação dos estudos; atividades de aprendizagem que 

possam ser desenvolvidas partindo de casos, reflexões cotidianas e de 

assimilação conceitual; referências bibliográficas, as quais podem ser 

comentadas; sugestões de leituras para ampliação dos estudos; e uma síntese 

geral dos conteúdos trabalhados, possibilitando uma releitura dos temas 

estudados. 

Para que essa construção se dê de maneira organizada e que atenda 

aos requisitos necessários da EaD, torna-se indispensável a composição de uma 

equipe de trabalho que defina os princípios e concepções pedagógicas, no 

sentido de utilizar um padrão de “linguagem” na elaboração do material didático 

impresso, adequando-o ao projeto pedagógico do programa e às exigências da 
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EaD, bem como às necessidades do público a ser atendido. Aconselha-se, 

então, a desenvolver uma pesquisa anterior a respeito das necessidades e 

características básicas das realidades dos potenciais sujeitos atendidos pelo 

Programa. 

Atendendo a esses critérios e mais uma equipe técnica para 

diagramação, formatação e design, o material impresso potencializa uma 

ferramenta pedagógica extremamente viva no desenvolvimento do processo 

ensino-aprendizagem desses estudantes. 

Então, mesmo buscando finalizar este começo, o ponto final ainda não 

pode ser colocado, pois, aqui se inicia o recomeço dos processos de reflexão, de 

produção e de construção do conhecimento, continuam no sentido de buscar 

possibilidades que atendam aos anseios daqueles que passaram pelo Proformação 

e agora vislumbram a entrada no ensino superior.  Nessa perspectiva, a educação a 

distância continua sendo a modalidade possível da esperança e justiça social diante 

das poucas chances que essas pessoas têm de continuar seus estudos, aprofundar 

seus conhecimentos, uma vez que a realidade socioeconômica das localidades 

atendidas pelo programa não mudou muito nesses últimos cinco anos, no entanto os 

sonhos e desejos educacionais ampliaram suas fronteiras. 

Enfim, precisa-se continuar a desenvolver pesquisa relativas ao uso das 

mídias na EaD, investigar os processos de elaboração destas mídias e a qualidade 

daquelas que já atendem aos programas de EaD na Bahia, visando apresentar 

alternativas viáveis para os órgãos e instituições que ofertam e/ou pretendem 

propiciar educação a distância para formação de professores, no exercício da 

docência.  

As inquietações que surgiram ao longo da pesquisa e não foram ainda 

aquietadas acompanharão os estudos futuros e que se refletem, no momento, pelas 

questões mobilizadoras: como as propostas de inclusão digital realmente inserem os 

sujeitos nesse contexto das TIC? A produção de material didático para EaD, na 

Bahia, já apresenta uma lógica própria da construção escrita e de design?  Que 

pontos de evolução já se apresentam desde o desenvolvimento da primeira ação em 

EaD no Estado (2000) nos materiais didáticos impressos e digitais utilizados pelas 
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instituições que oferecem cursos a distância para formação de professores em 

exercício no Estado da Bahia?   

Nesse sentido, pretende-se continuar a pesquisa, aprofundando a análise 

a respeito das possibilidades das mídias impressa e digital multimidiática para EaD, 

dentro da perspectiva de um material didático construído, elaborado especificamente 

para atender a programas e cursos de formação de professores, no pleno exercício 

da docência. Além de fomentar ações para constituição de equipes multidisciplinares 

para pensarem, planejarem, elaborarem material didático para EaD  utilizando as 

mídias impressa, multimidiática on line e digital, nos espaços públicos de ensino 

superior no Estado da Bahia. 
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Processo n°xxxxxxxxx /xxxxx 
ACORDO DE PARTICIPAÇÃO N X/2002 QUE 
ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO POR MEIO DO 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 
REPRESENTADO PELA SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA, O GOVERNO DO 
ESTADO DO XXXXX, REPRESENTADO PELA 
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E 
AS PREFEITURAS MUNICIPAIS 
MENCIONADAS NO FINAL DESTE 
INSTRUMENTO. 

 

 

A União, por intermédio do MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO representado pela 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA, doravante denominada SEED, sediada na 
Esplanada dos Ministérios, Bloco L, 1° andar, Brasília/DF, inscrita no CNPJ/MF 
00.394.445/0540-23, neste ato representada pelo seu Secretário XXXXXXXXXXXXXX, 
Carteira de Identidade n.° XXX-, CPF n.º XXXXXXX, brasileiro naturalizado, casado, 
residente e domiciliado XXXXXXXXXXXXXXXXX, nomeado por Decreto de XXXXXXX1, 
publicado no Diário Oficial de XXXXX Seção XX, página 1, consoante delegação de 
competência que lhe foi atribuída pela Portaria n.° XXXX, publicada no Diário Oficial de 
XXX, página XXX, Seção XX, o GOVERNO DO ESTADO DO XXXXX, doravante 
denominado ESTADO, representado pela SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, 
neste ato representada pelo seu Secretário XXXXXXXXXXXXXXXX, residente e domiciliado 
a  XXXX, XXXXXXXXXXXX, Carteira de Identidade n° XXXXXXXXX, expedida pela, CPF n° 
XXXXXXXXXX, e as PREFEITURAS MUNICIPAIS enumeradas no final deste instrumento, 
doravante denominadas MUNICÍPIOS PARTICIPANTES, representadas pelos respectivos 
Prefeitos Municipais qualificados no final deste instrumento, resolvem celebrar o presente 
ACORDO DE PARTICIPAÇÃO  regido, no que couber, pela Lei n° 8.666/93 com suas 
alterações subseqüentes e Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996, mediante as cláusulas 
e condições a seguir estabelecidas.  

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 

Este Acordo tem por objeto fixar princípios e compromissos para permitir a 
habilitação dos professores das quatro séries iniciais do ensino fundamental e classes de 
alfabetização, com duração de dois anos, na modalidade de ensino a distância, de 
acordo com as Diretrizes Gerais do Programa de Formação de Professores em 
Exercício–PROFORMAÇÃO, parte integrante deste Acordo independente de 
transcrição.  

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES 
 

I - Para  o fiel cumprimento  das  atividades  previstas  na  implantação  e 
desenvolvimento das atividades do PROFORMAÇÃO, em âmbito nacional, obriga-se a 
SEED a: 

1. elaborar proposta técnica, pedagógica e financeira; 

Anexo 4 – Minuta do Acordo de Participação de 2002 



 192

2. definir estratégia de implementação e gerenciamento;  

3.  efetivar atividades gerenciais necessárias à execução;  

4.  acompanhar, monitorar e avaliar as atividades nos Estados e Municípios; 

5. instituir e manter sistema de monitoramento das atividades dos seguintes 
profissionais e setores administrativos: Professor Cursista-PC, Tutor–TR, Agência 
Formadora–AGF, Órgão Municipal de Educação–OME, Equipe Estadual de 
Gerenciamento–EEG; 

6. criar Sistema de Informações do Proformação-SIP para acompanhamento do 
desempenho acadêmico e das atividades dos PC, TR, AGF, OME e EEG; 

7. responsabilizar-se  pela  impressão  e  reprodução dos  materiais  escritos, 
videográficos e outros necessários à implementação e divulgação do programa, para os 
Estados que optarem pelo idioma espanhol nos Módulos III e IV; 

8. providenciar distribuição do material impresso e videográfico para as AGF, 
OME e EEG; 

9. definir calendário do curso; 

10. coordenar o serviço de comunicação; 

11. promover encontros e/ou seminários; 

12. prestar cooperação técnica às EEG;  

13. responsabilizar-se pelo acompanhamento da execução do objeto deste 
Acordo, por intermédio do seu Departamento de Política de Educação a Distância; 

14. capacitar os novos tutores em conjunto com as AGF; 
15. notificar  ao  Tribunal  de  Contas  do  ESTADO  ou  MUNICÍPIOS 

PARTICIPANTES, conforme o caso, eventuais irregularidades no decorrer da execução. 
 

II - Para o fiel cumprimento das atividades previstas na implantação e 
desenvolvimento das atividades do PROFORMAÇÃO, em âmbito estadual, obriga-se o 
ESTADO a: 

 
1. coordenar, acompanhar, monitorar e executar as atividades pertinentes, 

conforme as orientações da Coordenação Nacional do Proformação, doravante denominada 
CNP; 

2. disponibilizar recursos humanos, técnicos e materiais indispensáveis ao bom 

funcionamento da EEG e das AGF; 

3. submeter o projeto do curso ao Conselho Estadual de Educação para obter 
autorização de funcionamento, em consonância com a Lei n° 9.394/96 e legislação estadual; 

4. definir a localização das AGF, considerando a distribuição geográfica, o número 
de PC e as condições técnicas necessárias à execução do  programa;  

5. participar do processo de seleção dos TR;  
6. responsabilizar-se pelo pagamento de seus TR; 
7. disponibilizar Professores Formadores - PF para a capacitação dos TR; 
8. capacitar os novos componentes da EEG e os coordenadores e novos PF das 

AGF; 
9. criar mecanismos legais de apoio financeiro para a manutenção do PC durante 

os dois anos de implementação do programa até a conclusão de sua habilitação em 
Magistério, em conformidade com o disposto no Art. 87, §3º, III, da Lei nº 9.394/96 – Lei de 
Diretrizes e Bases, Art. 30, I e VI, e Art. 213, § 1º da Constituição Federal;  

10. disponibilizar transporte e alimentação enquanto durar o curso: 
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a) durante as visitas dos componentes da EEG e do Assessor Técnico do 
programa às AGF e aos TR; 

b) durante as visitas dos TR para observação de prática pedagógica, reunião 
mensal encontro quinzenal, reforço da Prova Bimestral e Provas Bimestrais; 

c) para o PC durante o encontro quinzenal e reforço da Prova Bimestral e Provas 
Bimestrais; 

11. disponibilizar meios de transporte, alimentação e hospedagem para os PC e 
TR participarem das fases presenciais; 

12. disponibilizar espaço físico adequado com aparelhos de televisão e vídeo para 
a realização do encontro quinzenal, garantindo os trabalhos dos PC e TR; 

13. organizar calendário escolar compatível com as atividades do programa, 
criando mecanismos que assegurem o cumprimento do cronograma de implementação 
proposto; 

14. definir e implementar estratégias de divulgação do  programa; 
15. coordenar o serviço de comunicação; 
16. disponibilizar linha telefônica 0800 nas AGF ou chamada a cobrar; 
17. disponibilizar provedor  de Internet e endereço eletrônico nas AGF; 
18. manter técnico(s) de informática disponível(is) e transporte para que este(s) 

possa(m) dar suporte técnico de hardware e software às AGF. 
19. promover a articulação de diretorias e setores encarregados das ações; 
20. articular as ações desenvolvidas pelos componentes nacional, estadual e 

municipal, de modo a assegurar a unidade do programa em todas as instituições que dele 
participam; 

21. fornecer informações e dados à SEED e apresentar relatórios técnicos e 
gerenciais  sobre a execução conforme orientações da CNP;  

22. estabelecer, em conjunto com os MUNICÍPIOS PARTICIPANTES, requisitos 
institucionais necessários à implementação e execução do  programa; 

23. tomar medidas corretivas imediatas para a execução do programa em âmbito 
municipal, a partir dos resultados dos dados do monitoramento e avaliação recomendados 
pela CNP; 

24. promover encontros, workshops e seminários; 
25. acompanhar a distribuição dos materiais escritos e videográficos junto às AGF, 

dando ciência à CNP;  
26. analisar relatórios e documentos enviados à EEG dando ciência aos 

interessados do teor da análise efetuada; 

27. disponibilizar a biblioteca estadual para uso dos PC, TR e PF; 
28. arquivar adequadamente cópias de todos os materiais produzidos para o 

programa; 
29. responsabilizar-se pela segurança e manutenção dos equipamentos e 

materiais didáticos do programa, disponibilizados pela SEED às AGF; 
30. disponibilizar todos os equipamentos necessários para a implementação do 

programa, no caso de constituição de novas AGF, no mesmo padrão da CNP, tais como: 
materiais instrucionais (vídeo, televisão, antena parabólica, livros pedagógicos), 
computadores com capacidade técnica suficiente (memória, fax modem, placa de rede, CD 
ROM) com todos os aplicativos e programas desenvolvidos pela CNP; 

31. transferir das AGF desativadas todos os equipamentos e bens adquiridos pela 
SEED e que foram disponibilizados na execução da primeira edição do programa, no caso 
de constituição de novas AGF; 

32. manter as AGF com a mesma estrutura e equipamentos disponibilizados pela 
SEED na primeira edição do programa. 

33. responsabilizar-se pela total elaboração e implementação dos conteúdos e 
estratégias referentes à Educação Infantil, incluindo, materiais, recursos humanos, 
recursos financeiros, capacitação, monitoramento, avaliação e pela adequação do sistema 
de informações gerenciais compatível com a CNP. 
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III - Para o fiel cumprimento das atividades previstas na implantação e 

desenvolvimento das atividades do PROFORMAÇÃO, em âmbito municipal, obrigam-se os 
MUNICÍPIOS PARTICIPANTES a: 

 
1. coordenar, acompanhar, monitorar e executar o programa; 
2. indicar técnico para compor o OME na Secretaria de Educação respectiva, com 

a finalidade de coordenar, executar, acompanhar e supervisionar os trabalhos;  
3. receber as inscrições dos PC (das redes estadual e municipal) que lecionam em 

escolas situadas no município e encaminhá-las para a EEG;  
4. participar do processo de seleção dos TR; 
5. responsabilizar-se pelo pagamento de seus TR; 
6. criar mecanismos legais para a manutenção dos PC durante os dois anos de 

implementação do programa até a conclusão da habilitação em magistério, em 
conformidade com o disposto no Art. 87, §3º, III,da Lei nº 9.394/96 – Lei de Diretrizes e 
Bases e no Art. 30, I e VI, e art. 213, § 1º da Constituição Federal; 

7. disponibilizar transporte e alimentação enquanto durar o curso: 
a) durante as visitas do TR para observação de prática pedagógica, reunião 

mensal, encontro quinzenal, reforço da Prova Bimestral e Provas Bimestrais; 
b) para o PC durante o encontro quinzenal, reforço da Prova Bimestral e Provas 

Bimestrais; 
8. disponibilizar meios de transporte, alimentação e hospedagem para os PC e 

TR participarem  das fases presenciais; 

9. disponibilizar espaço físico adequado com aparelhos de televisão e vídeo para a 
realização do encontro quinzenal, garantindo os trabalhos dos PC e TR; 

10. organizar calendário escolar compatível com as atividades  do programa, 
criando mecanismos que assegurem o cumprimento do cronograma de implementação 
proposto; 

11. colaborar na divulgação do  programa; 
12. coordenar o serviço de comunicação; 
13. articular as ações desenvolvidas por todos os participantes de modo a 

assegurar a unidade do Programa nas diferentes instâncias municipais;  
14. atender às solicitações de providências, de informações e/ou correções 

gerenciais apresentadas pela AGF, EEG e pela CNP; 
15. atender às AGF e EEG quanto à nova seleção de TR, sempre que solicitada 

alguma substituição; 
16. estabelecer, em conjunto com o Estado, requisitos institucionais 

necessários à implementação e execução do programa;  

17. disponibilizar a biblioteca municipal para uso dos PC, TR e PF; 
18. promover e/ou propor encontros, workshops e seminários; 
19. acompanhar a distribuição dos materiais escritos e videográficos junto às AGF, 

dando ciência à CNP;  
20. elaborar relatórios técnicos e gerenciais da execução do programa no 

município, para registro e envio à EEG, AGF e CNP; 

21. arquivar adequadamente cópias de todos os materiais produzidos para o 
programa. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS RECURSOS FINANCEIROS  
 

 A SEED, disponibilizará recursos financeiros, mediante instrumentos próprios e de 
conformidade com a legislação pertinente, para pagar as despesas referentes à hora/aula 
dos PF nas fases presenciais, reforço da PB, reunião mensal e na capacitação do TR, 
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mediante a correspondente prestação de contas de sua aplicação e certificação de 
despesas. 
 
SUBCLÁUSULA ÚNICA – Os ESTADOS e MUNICÍPIOS PARTICIPANTES disponibilizarão 
recursos financeiros, utilizando o percentual previsto no Art.  212 da Constituição Federal, 
para custear: 

a) o pagamento de despesas de manutenção da AGF, no valor mínimo de R$ 10,00 
(dez reais) mensais por  PC de sua rede; 

b) a remuneração ou gratificação do TR, no valor mínimo de R$ 30,00 (trinta reais) 
mensais por PC de sua rede. 

CLÁUSULA  QUARTA – DA IMPLEMENTAÇÃO ANUAL  
 

A implementação das ações do PROFORMAÇÃO, decorrentes deste instrumento, no 
ESTADO e MUNICÍPIOS PARTICIPANTES será feita mediante a celebração de 
instrumentos próprios, em conformidade com a legislação que regula a matéria. 

 
CLÁUSULA QUINTA –  DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

 

O descumprimento de qualquer das cláusulas deste instrumento poderá ocasionar as 
sanções previstas na Lei n° 8.666/93, no que couber, a todos os partícipes. 

 

SUBCLÁUSULA ÚNICA – No caso de rescisão, estando a implementação do programa em 
seu último módulo, a conclusão das atividades deverá ser assumida pelos partícipes, 
assumindo, assim, as obrigações a eles pertinentes. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DOS BENS 
Os bens materiais adquiridos ou produzidos com recursos da SEED,  que compõem 

o acervo das AGF, bem assim o material instrucional produzido para o desenvolvimento do 
curso em todas as suas etapas, e que ainda não foram objeto de doação, serão 
incorporados ao patrimônio do ESTADO ou MUNICÍPIOS PARTICIPANTES, conforme o 
caso, após cessadas as atividades do Programa, de conformidade com a legislação 
pertinente. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO 
 

Este Acordo de Participação terá vigência de 24 (vinte e quatro) meses, a partir de 
XXXXXX, podendo ser prorrogado mediante Termo Aditivo, para dar cobertura à 
regulamentação da atuação dos partícipes enquanto durar o curso, conforme disposto no 
Art. 57, da Lei n° 8.666/93. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DA MODIFICAÇÃO 
  
 Este Acordo de Participação poderá ser modificado por meio de Termo Aditivo, de 
comum acordo entre as partes, respeitado seu objeto, com prazo de 60 (sessenta) dias de 
antecedência. 
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CLAÚSULA NONA – DA DENÚNCIA E RESCISÃO 
 

Este Acordo poderá ser denunciado mediante notificação expressa por qualquer 
das partes, ou unilateralmente no interesse da Administração, mediante comunicação formal 
com antecedência de 30 (trinta) dias, e rescindido por descumprimento do seu objeto. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA PUBLICAÇÃO 

 

A SEED fará publicar no Diário Oficial o extrato deste Acordo de Participação em 
conformidade com o disposto no Parágrafo único, Art. 61, da Lei n.º 8.666/93. 
 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO 
 

O Foro é o da Justiça Federal, Seção Judiciária de Brasília, Distrito Federal, para 
dirimir litígios decorrentes deste Acordo, que não possam ser solucionados 
administrativamente. 
 

E por estarem de pleno acordo, firmam o presente Acordo em 02 (duas) vias 
de igual teor e forma, perante as testemunhas abaixo, que também o subscrevem, 
para que produza seus efeitos legais. 
 

Brasília – DF, de 2002. 
 
 
 
 
 

SEED 

 

 

 

 

 

SECRETÁRIO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 

 
 
 
 
Testemunhas: 
Nome:      Nome:    
CPF: CPF: 
RG:            RG: 
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CREDENCIAIS DOS PREFEITOS DOS MUNICÍPIOS PARTICIPANTES / ESTADO DO 
XXXXX 

  
 

  

 

 ______________________________________

Prefeita de  

CPF:  
CI:

 

  

 

____________________________________ 

Prefeita de  

CPF:  
CI:

 

  

 

______________________________________ 

Prefeita de  

CPF:  
CI:

  

 

 ____________________________________ 

Prefeita de  

CPF:  
CI:

  

  

 

______________________________________ 

Prefeita de  

CPF:  
CI:

  

 

  

____________________________________ 

Prefeita de  

CPF:  
CI:
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Ao final do Programa, espera-se que o Professor Cursista seja 
capaz de: 
 

 

 Dominar todo o instrumental necessário para o desempenho 

competente de suas funções. 

 Tematizar a própria prática e refletir criticamente a respeito dela. 

 Conhecer e aceitar as características de seus alunos. 

 Respeitar as diversidades culturais e lidar bem com elas. 

 Ser comprometido com o sucesso dos alunos e com o 

funcionamento democrático da escola em que atua. 

 Valorizar o saber que produz em seu trabalho cotidiano e ter 

consciência de sua dignidade como ser humano e como 

profissional. 

 Conhecer os fundamentos da cidadania. 

 Utilizar formas contemporâneas de linguagem. 

 Dominar os princípios científicos e tecnológicos que sustentam a 

moderna produção da vida contemporânea. 

 
O curso  se propõe a contribuir para a formação de um professor capaz 
de continuar aprendendo e um cidadão responsável e participativo, 
integrado ao projeto da sociedade em que vive e, ao mesmo tempo, 
crítico e transformador. 
 

 
Fonte:  Guia Geral do Proformação, 2004, p. 18. 

 
 

 

 

 

Anexo 5 – Perfil do Professor que se pretende formar 
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Anexo 6 – Modelo de Histórico Escolar do Proformação 

Frente 
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Verso 
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA  
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO  
COORDENAÇÃO ESTADUAL EXECUTIVA DO PROJETO  FUNDESCOLA 
PROFORMAÇÃO – PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM EXERCÍCIO  

 
Nº   

DIR
EC 

 
LOCALIZ

AÇÃO 
DAS 
AGF 

 
MUNICÍPIOS QUE FAZEM 

PARTE DA AGF 

- 
Nº DE  PROFESSORES / 

CURSISTAS 

 
ESTABELECIMENTO

S  SEDE  DE AGF 

 
Nº DE 
TUTO
RES 

   REDE 
MUNICIPAL 

REDE 
ESTADUAL 

  

 
01 

 
1-C 

 
Salvador 

01 Vera Cruz 
02 Salvador(Comunitária

s) 

13 
63 

 
00 

Instituto Central de 
Educação Isaias 
Alves – ICEIA 
Praça do Barbalho s/n 
– Barbalho (71) 326-
1012 

01 
05 

Subtotal     76   06 
     

02 
 
 
 
 

 
02 

 
Feira de 
Santana 

01 Candeal 
02 Conceição do Jacuípe 
03 Ichu  
04 Ipecaetá  
05 Nova Fátima 
06 Rafael Jambeiro 
07 São Gonçalo dos 

Campos 

12 
04 
03 
51 
07 
21 
14 

 
00 

 
Instituto de Educação 
Gastão Guimarães 
Av. Sampaio s/n –
Centro 
Tel. (75) 623-0260 

02 
01 
01 
05 
01 
02 
02 

Subtotal    112   14 
     

03 
 

03 
 

Alagoinh
as 

01 Alagoinhas 
02 Aporá 
03 Itanagra 
04 Jandaíra 
05 Pedrão 
06 Rio Real 

13 
06 
06 
21 
13 
32 

 
00 

Colégio Estadual Dr. 
Magalhães Neto, 3ª 
Travessa Joaquim 
José Leal, s/n- Praça 
Kennedy 
Tel. (75) 421- 2527 

01 
01 
01 
02 
01 
03 

Subtotal    91   09 
 

04 
 
 
 

 
04 e 
29 

 
Santo 

Antônio 
de Jesus 

01 Aratuípe 
02 Brejões  
03 Conceição do Ameida 
04 Elísio Medrado 
05 Mutuípe   
06 Nazaré 
07 Ubaíra 

08 
27 
21 
11 
04 
15 
09 

 
00 

Colégio Estadual 
Francisco da 
Conceição Menezes 
Rua Machado 
Bittencourt s/n- 
Andaia 
Tel.: (75) 731-3502 

01 
02 
02 
01 
01 
02 
01 

Subtotal    95   10 
         

05 
 

05 
 

Valença 

01 Cairú 
02 Nilo Peçanha 
03 Pres. Tancredo Neves 
04 Taperoá 
05 Valença 

10 
102 
89 
15 
10 

00 Colégio Estadual de 
Valença – COESVA 
Praça 2 de Julho s/n- 
Centro 
Tel. (75) 741-1177 

01 
09 
08 
02 
01 

Subtotal     226   21 
 

06 
 

 
05 

 
Camamu 

01 Camamu 
02 Igrapiuna 
03 Ituberá 

95 
33 
08 

00 Colégio Estadual Luiz 
Rogério de Souza  
Pç. Luiz Rogério de 
Souza  
Tel. : (73) 255-2160 

09 
03 
01 

Subtotl    136 00  13 
 

07 
 
 

 
05 

 
Gandú 

01 Itamarí 
02 Nova Ibiá 
03 Piraí do Norte 
04     Teolândia 

09 
22 
58 
22 

 
 

00 

Colégio Estadual 
Eliseu Leal 
Rua Eliseu Cabral Leal 
s/n- Bairro 
Independência 
Tel. (73) 254-0064 
FAX 254-1289 

01 
02 
06 
02 

Subtotal    111 00  11 
 

08 
 

 
06 e 
14 

 
Ilhéus 

 
01 Itacaré 
02 Itororó 
03 Una  
04 Uruçuca      

 
28 
46 
33 
14 

 
00 

Colégio  Estadual de 
Ilhéus 
Av. Antônio Carlos 
Magalhães- 755, 
Bairro do Malhado 
Tel. (73) 231- 7880 

 
03 
05 
03 
02 

Subtotal    121   13 

Anexo 7 – Quadro de AGF e municípios atendidos em 2000 
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09 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
07 

 
Itabuna 

01 Almadina 
02 Camacã 
03 Coaraci 
04 Floresta Azul 
05 Gov. Lomanto Júnior 
06 Ibicaraí 
07 Itaju do Colônia 
08 Itajuípe 
09 Pau Brasil 
10 Santa Cruz da Vitória 
11 Ubaitaba 

01 
21 
05 
06 
10 
11 
08 
14 
31 
06 
07 

 
00 

 
Colégio Estadual de 
Itabuna 
Av. Presidente 
Kennedy  - São 
Caetano 
Tel. (71) 211- 4662 

01 
02 
* 

01 
01 
01 
01 
01 
03 
01 
01 

Subtotal    120   13 
Este município está dividindo o TR com o município de Coaraci.              

 
10 

 
 
 

 
08 

 
Eunápoli
s 

01 Belmonte 
02 Eunápolis 
03 Guaratinga 
04 Itabela 
05 Itapebi(se retirou) 
06 Porto Seguro 
07 Santa Cruz Cabrália 

12 
43 

124 
22 

 
48 
14 

 
00 

 
Colégio Estadual  Dr. 
Clériston Andrade 
Rua Paulino Mendes 
Lima, 674 
Tel.: (73) 281-5686 e 
2604 

01 
04 
12 
02 

 
05 
01 

Subtotal    263   25 
                 

11 
 
 

 
09 

 
Teixeira 
de Freitas

01 Alcobaça 
02 Itanhém 
03 Medeiros Neto 
04 Nova Viçosa 
05 Prado 
06 Teixeira de Freitas 
07 Vereda 

49 
10 
20 
09 
14 
06 
20 

 
00 

 
Escola Democrática 
Rui Barbosa 
Rua Leur Lomanto s/n- 
Centro 
Tel.: (73) 291-6401 

04 
01 
02 
01 
01 
01 
02 

Subtotal    128 00  12 
 

12 
 

 
 
 
 
 

 
10 

 
Paulo 
Afonso 

01 Adustina 
02 Cícero Dantas 
03 Fátima 
04 Heliópolis 
05 Jeremoabo 
06 Macururé 
07 Novo Triunfo 
08 Paripiranga 
09    Pedro Alexandre 

33 
14 
30 
14 
68 
24 
09 
12 
54 

 
00 

 
Centro Integrado de 
Educação de Paulo 
Afonso Dr. Luiz Viana 
Filho. 
Rua dos Estudantes  
s/n 
Tel.: (75) 281-5066 e 
5616 

03 
02 
03 
01 
06 
03 
01 
01 
05 

Subtotal    258   25 
 

14 
 
 

 
11 e 
12 

 
Tucano 

01 Euclides da Cunha  
02 Itapicuru   
03 Quijingue 
04 Tucano 

49 
40 
68 
72 

 
00 

Escola de 1º e 2º 
Graus Luiz Eduardo 
Magalhães 
Rua São Felix- Centro 
Tel. 9 127-9605 

04 
03 
07 
07 

Subtotal    229   21 
 

15 
 
 

 
 12 

 
Valente  

01 Nordestina  
02 Queimadas 
03 Retirolândia  
04 Santa Luz 
05 Valente 

17 
09 
04 
01 
10 

 
00 

 
Escola Estadual 
Wilson Lins 
Rua Sete de Setembro 
– Centro 
Tel. (75)  263-2361 

02 
01 
* 
* 

02 

Subtotal    41   05 
• Estes Municípios estão dividindo o TR com o município de Valente. 
 

 
16 

 
 

 
 
 
 

 
12 

 
Serrinha 

 

01 Araci 
02  Biritinga 
03 Lamarão 
04 Nova  Soure  
05 Olindina 
06 Ribeira do Amparo 
07 Serrinha 
08      Teofilândia  

22 
32 
03 
19 
15 
28 
36 
43 

 
00 

 
Escola Normal de 
Serrinha 
Rua André Negreiros 
Falcão, 132- Bairro do 
Ginásio tel.: (75) 261-
2889 

02 
03 
01 
02 
02 
02 
03 
04 

Subtotal    198   19 

 
17 

 
 

 
12 

 
Monte 
Santo  

 
01 Cansanção  
02 Monte Santo  

 
25 

154 

 
00 

Instituto de Educação 
de Monte Santo  
Rua Aloísio de Castro 
s/n Bairro São 
Francisco 
Tel. 75 275-1203  

 
03 
14 

Subtotal    179   17 
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18 

 
 

 
 
 

 
13 

 
Jequié 

01 Apuarema 
02 Itagi 
03 Itagibá 
04 Itiruçú 
05 Lafaiete Coutinho 
06 Lagedo do Tabocal 
07 Planaltino(se retirou) 

47 
08 
16 
02 
11 

 
20 

 
 
 

00 

Instituto Reges 
Pacheco 
Rua 15 de Novembro 
s/n Bairro- Campo 
América 
Tel.: (73) 525-4113 

04 
01 
02 
01 
01 

 
01 

Subtotal    104   10 
 

19 
 

 
15 

 
Juazeiro 

01 Curaçá 
02 Juazeiro 
03 Pilão Arcado 
04 Uauá 

16 
30 
17 
15 

 
00 

Escola Normal 
Estadual Edvaldo M. 
Boaventura 
Rua do Cajueiro s/n 
Cajueiro 
(74) 811-0009 

02 
03 
02 
02 

Subtotal    78   09 
 

20 
 
 
 
 

 
16 e 
17 

 
Jacobina 

01 Miguel Calmon 
02 Mirangaba 
03 São José do 

Jacuípe(se retirou) 
04 Saúde 
05 Umburanas 
06 Várzea do Poço 
07 Várzea Nova 

11 
06 

 
 

17 
35 
08 
30 

 
00 

 
Centro Educacional 
Deocleciano Barbosa 
de Castro 
Praça Presidente 
Kennedy 200, Bairro  
Estação 
Tel.: (74) 621-3967  

01 
01 

 
02 
03 
01 
03 

Subtotal    107   11 
 

21 
 
 

 
18 

 
Itaberaba 

01 Bonito 
02 Lajedinho 
03 Nova Itarana 
04 Rui Barbosa 

24 
08 
22 
12 

 
00 

 
Colégio Estadual de 
Itaberaba 
Rua Góes Calmon , 34  
Centro 
Tel. (75) 251-1204 

03 
01 
02 
01 

Subtotal    66   07 
 

22 
 

 
19 

 
Brumado 

01 Abaira 
02 Aracatu 
03 Barra da Estiva 
04 Contendas do Sincorá
05 Dom Basílio 
06 Ituaçú 
07 Jussiape 
08 Livramento de N. 

Senhora 
09 Malhada de Pedras 
10 Rio de Contas 

11      Tanhaçu 

14 
04 
25 
06 
18 
17 
16 
47 
04 
17 
26 

 
00 

 
Colégio Estadual de 
Brumado 
Av. D. Guilherme Dias, 
280 – Centro tel. (75) 
441-1604 

01 
01 
02 
01 
02 
02 
02 
04 
01 
02 
03 

Subtotal    194   21 

 
25 

 
 
 

   
21 e 
27  

   
Lapão 

01 Ibipeba  
02 Ibititá  
03 Irecê  
04 Lapão  
05 São Gabriel  
06 Seabra  
07 Souto Soares 

05 
20 
08 
13 
24 
11 
08 

 
00 

 
 
 
 
 

 
Colégio Estadual 
Justiniano de Castro 
Dourado  
Av. Justiniano de 
Castro Dourado – 
Centro  
Tel. (74) 657-1212 
 

01 
02 
01 
01 
02 
01 
01 

Subtotal    89   09 

       
23 

 
 
 
 
 

 
14, 

20 e 
24 

 
Vitória da 
Conquista

01 Belo Campo 
02 Bom Jesus da Serra 
03 Cândido Sales 
04 Caraíbas 
05 Itambé 
06 Piripá 
07 Vitória da Conquista 

02 
59 
15 
26 
11 
21 
21 

 
00 

 
Instituto de Educação 
Euclides Dantas 
Praça Guadalajara s/n- 
Bairro Recreio tel. (77) 
422-3354  

01 
05 
01 
03 
01 
03 
02 

Subtotal    155   16 
 

24 
 
 

   
21 

 
 Central 

01 Central 
02 Itaguaçu  da Bahia  
03 Jussara 
04 Xique – Xique 

08 
10 
23 
63 

 
00 

 

 
Colégio Estadual José 
de Souza Machado 
Rua D.Pedro II – 
Centro 
Tel.(74) 655-1146  

01 
01 
02 
05 

Subtotal    104   09 
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26 

 
 
 
 

 
22 

 
Ibotirama  

01 Barra  
02 Brotas de Macaúbas  
03 Ibotirama  
05 Oliveira dos Brejinhos  
06 Serra Dourada  
07 Sítio do Mato 

20 
29 
50 
44 
21 
22 

 
00 

 
Colégio Estadual 
Marechal Castelo 
Branco  
Rua Pedro Olímpio de 
Souza  s/n – Centro 
 tel.(77) 698-1173 

02 
03 
04 
04 
02 
02 

Subtotal    186   17 
 

28 
 
 
 

 
24 

 
Caetité  

01 Caculé  
02 Caetité 
03 Condeúba 
04 Guajeru  

13 
04 
42 
17 

 

 
00 

 
Instituto de Educação 
Anísio Teixeira  
Praça da Bandeira s/n 
Bairro São José tel. 
(77) 454-2138 

02 
01 
03 
02 

 

Subtotal    76   08 
 

29 
 
 

 
25 

 
Barreiras  

01 Angical 
02 Baianópolis 
03 Riachão das Neves  
04 São Desidério  
05 Sta. Rita de Cássia  
06     Wanderley   

13 
06 
21 
22 
13  
15 

 
00 

 
Colégio Est. Antônio 
Geraldo  
Rua 19 de maio, nº 01 
– Centro tel. (77)  611-
4200  

02 
01 
02 
02 
01 
02 

Subtotal    90   10 
 

32 
 
 
 
 
 

 
30 

 
Guanambi 

01 Candiba  
02 Carinhanha  
03 Correntina 
04 Iuiu 
05 Pindaí  
06 Santa Maria da Vitória
07 Urandi(se retirou) 

02 
18 
35 
04 
07 

 
11 

 
00 

 
Centro Educacional 
João Durval Carneiro  
Av. Santos Dumont –
Centro  
tel. (77) 451-3344 
              451-2600  

01 
02 
03 
01 
01 

 
01 

Subtotal    77   09 
 

33 
 
 
 
 
 

 
Espe
cial  

 
Santo 
Amaro  

01 Cachoeira  
02 Maragojipe  
03 Santo Amaro  
04 São Felipe 
05 São Felix  
06 São Sebastião do 

Passé 
07 Sapeaçu  
08 Teodoro Sampaio  

11 
10 
20 
57 
08 

 
07 
11 
09 

 
00 

 
Centro Educacional 
Teodoro Sampaio  
Rua Ferreira Bandeira 
s/n – Centro tel. (75) 
241-1260 

01 
01 
02 
05 
01 

 
01 
01 
01 

Subtotal    133   13 
Total de Professores Cursistas (leigos):   3840                                         Total de Tutores: 383 
                                           Total geral: 169 Municípios participantes 
 
Em julho/agosto de 2002, nas 29 Agências Formadoras foram habilitados em Magistério de 1ª a 4ª séries 3779 
Professores Cursistas de 171 municípios do Estado da Bahia 
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COLETA DE DADOS PARA PESQUISA 
PROFORMAÇÃO: Ressignificando o uso da mídia impressa na educação a distância para formação 

de professores. 
Mestranda: Mary Valda Souza Sales 

 
IDENTIFICAÇÃO DO PROFESSOR CURSISTA 

 
Nome: 

Data de Nascimento: 

Endereço: 

 Telefone de contato: 

Escola que leciona: Série: 

Vínculo com o município:  (   ) contratado   (   ) efetivo 

Tempo de docência: 

Escolaridade ao entrar no Proformação: Período que participou do Proformação: 

Município: Data da entrevista: 

 
IMPRESSÕES SOBRE O PROFORMAÇÃO 

 
1. Fale um pouco sobre a importância do Proformação na sua vida profissional e pessoal. 
 
2. Indique os pontos positivos e negativos do Programa. 

 
 
3. Para você, o material didático impresso do Proformação, possui linguagem clara e de fácil 

compreensão? Por quê? 
 
4. A linguagem utilizada nos Guias de Estudo do Proformação facilitou ou não seus estudos 

individuais? Explique. 
 

 
5. Cite as principais dificuldades encontradas por você nos momentos de estudos individuais. 
 
6. Que mudanças ocorreram na sua prática pedagógica após sua participação no Proformação? 

Cite algumas. 
 

 

 

Anexo 8 – Ficha de identificação do Professor Cursista utilizada na entrevista 


