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IDENTIDADE 

 

Preciso ser um outro 

Para ser eu mesmo. 

 

Sou grão de rocha 

Sou o vento que a desgasta. 

 

Sou pólen sem inseto 

 

Sou areia sustentando 

 o sexo das árvores. 

Existo onde me desconheço 

Aguardando pelo passado 

Ansiando a esperança do futuro 

 

No mundo que combato morro 

No mundo que luto nasço 

 

Mia Couto, in: Raiz de Orvalho e Outros Poemas 
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RESUMO 

 

REIS, E. Identidade docente: a sua construção nos professores que atuam em 
EaD. 2013. 297f. Tese (Doutorado em Educação: Currículo) - Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2013. 

 
 
A Educação a Distância (EaD) no Brasil já data de algum tempo, o que faz pensar 

sobre a construção da identidade de professores que atuam nessa modalidade de 

ensino. O trabalho docente às vezes é compreendido apenas pela sua dimensão 

técnica, deixando à margem a sua condição humana. Discutir a ação do professor 

na escola somente pelo seu caráter instrumental é abandonar e desconsiderar a 

importância da sua identidade pessoal e profissional no processo educativo. O 

objetivo desta pesquisa foi analisar como ocorre a construção da identidade de 

professores que atuam em EaD e a repercussão dessa identidade na sua atuação 

profissional. A investigação apresenta um estudo de caso de cunho qualitativo. Os 

estudos sobre a profissão e a identidade docente são fundamentados por Carrolo 

(1997); Tardif e Lessard (2011); Castells (2010); Pimenta (1999); Giddens (2004); 

Tardif (2002); Meksenas (2003); Dubar (2002, 2005, 2009); Abbud e Bussmann 

(2002); Brzezinski (2002); Nóvoa (1997); Lawn (2001); Garcia, Hypolito e Vieira 

(2005). As obras de Berger e Luckmann (2009), Freitag (1991), Habermas (1989, 

2003) e Ciampa (1987) sustentam os estudos sobre a identidade do eu. A coleta 

de dados foi realizada em duas fases: na primeira, houve participação de cinco 

sujeitos por meio de aplicação de memorial descritivo e realização de entrevista, 

além de análise da sala virtual da coordenação do curso de letras a distância; na 

segunda, além dos cinco participantes, mais três sujeitos passaram a fazer parte 

da pesquisa ao responder às questões do memorial descritivo em forma de 

entrevista. Num primeiro momento, a análise dos dados foi realizada na 

perspectiva da análise de conteúdo proposta por Bardin (2010). Passou-se, então, 

a analisar também quatro salas virtuais como as disciplinas de Leitura e Produção 

de Textos, Teoria da Literatura I, Língua Latina I e Literatura Portuguesa I. Entre 

os resultados, a investigação verificou que os docentes que atuam em EaD 

constroem sua identidade a partir das experiências vividas, da busca pelo 

conhecimento e pela relação com o outro. A linguagem é o elemento expressivo 
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que permite ao homem identificar-se. Na EaD, por outro lado, as variedades de 

papéis, a desvalorização do trabalho conforme sua execução trazem uma crise da 

identidade, deixando-a mais fragilizada. Os resultados apontam ainda que há 

necessidade de uma proposta de política de identidade para os docentes que 

atuam na EaD. Um aspecto positivo que poderá contribuir com sua identidade no 

processo de ensino-aprendizagem é a busca permanente de um processo 

dialógico que promova ação e reflexão entre os atores da EaD. 

 

Palavras-chave: EaD. Construção da identidade. Currículo. Formação de 
professores. Política de identidade. 
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ABSTRACT 

 

REIS, E. Teaching identity: its construction in the teachers who work in DE. 
2013. 297f. Tese (Doutorado em Educação: Currículo) - Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo, São Paulo, 2013. 
 
 
Distance education (DE) in Brazil dates back some time, which makes to think 

about the construction of identity of teachers who engage in that type of education. 

The teaching work is sometimes understood only by its technical dimension, 

leaving aside its human condition. Discuss the action of the teacher in school just 

for its instrumental nature is to abandon the importance of his personal and 

professional identity in the educational process. The aim of this study was to 

analyze how does the identity construction of teachers who work in DE and the 

repercussion of that identity in their professional performance. The research 

presents a qualitative study of the case. The studies on the teaching profession 

and identity are founded by Carrolo (1997); Tardif and Lessard (2011); Castells 

(2010); Pimenta (1999); Giddens (2004); Tardif (2002); Meksenas (2003); Dubar 

(2002, 2005, 2009); Abbud and Bussmann (2002); Brzezinski (2002); Nóvoa 

(1997); Lawn (2001); Garcia, Hypolito and Vieira (2005). The works of Berger and 

Luckmann (2009), Freitag (1991), Habermas (1989, 2003) and Ciampa (1987) 

support studies on the identity of the I. The data collection was conducted in two 

phases. At first, there were five individuals' participation through the application of 

descriptive memorial and implementation of interviews, and analysis of the virtual 

room of the coordination of Letters Course at a distance. In the second phase, 

beyond the five participants, three more people became part of the research to 

answer to the questions of descriptive memorial in an interview. At first, the data 

analysis was performed from the perspective of content analysis proposed by 

Bardin (2010). There was also the analysis of four virtual rooms us the disciplines 

of Reading and Texts Production, Theory of Literature-I, Latin Language-I and 

Portuguese Literature-I. Among the results, the research found that teachers who 

work in DE construct their identity from the experiences, of the search for 

knowledge and relationship with the other. The language is expressive element 

that allows the man to identify himself. In distance education, on the other hand, 
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the varieties of roles, the depreciation of the work according to its execution, 

brings an identity crisis, making it more fragile. The results also indicate that there 

is need for a proposal of identity politics for teachers who work in distance 

education. One positive aspect that may contribute with their identity (teachers' 

identity) in teaching-learning process is the ongoing search for a dialogical process 

that promote reflection and action among stakeholders of DE. 

 
 
Keywords: DE. Construction of identity. Curriculum. Teacher training. Identity 
politics. 
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INTRODUÇÃO 

Estudar sempre foi a minha1 paixão. Lembro-me de que na infância eu 

aborrecia meus irmãos quando eles estavam estudando; então, para se livrarem 

de mim, passavam tarefas e, assim, cheguei à escola praticamente alfabetizada. 

Por tanta insistência e choros, matricularam-me na escola de 1º Grau Padre 

Antunes Siqueira, em Viana. 

Aos oito anos, descobri a biblioteca pública da cidade e devorei cada livro 

como se fosse o último. Lidos todos, reli-os, mas nunca imaginei que aquela 

paixão poderia levar-me a ser professora de Língua Portuguesa e Literatura 

Brasileira. Primeiro, porque eu gostava mais de matemática. Português, um 

horror! Principalmente após o comentário da professora de português referindo-se 

à conjugação do verbo caber2. Mas o tempo passou. Completei meus estudos em 

escola pública. A família esperava vestibular em Engenharia, mas optei por 

Contabilidade. 

Casei-me, tive filhos e reoptei pelo curso de Letras-Português. Aí começou 

a minha verdadeira descoberta de que realmente queria ser professora. 

Segundo Bach (1977), não é o desafio que define quem somos nem o que 

somos capazes de ser, mas como enfrentamos esse desafio: podemos incendiar 

as ruínas ou construir, por meio delas, passo a passo, um caminho que nos leve à 

liberdade. 

Dessa forma, recordando-me das experiências de magistério, lembro-me 

do entusiasmo do início da carreira, ainda na universidade, “louca” para iniciar e 

pôr em “prática” os meus “conhecimentos” de língua portuguesa. A proposta veio, 

e iniciei a minha “prática” em uma escola de ensino fundamental, em Santa Marta 

de Cima (Vitória/ES). Nos dias de hoje, essa escola deixou de existir. Oba! Sem 

carteira assinada, mas vale a pena. Tinha de começar, “pegar” experiência. Que 

experiência! Logo notei que não adiantava ensinar sujeito ao sujeito de olhos 

embaçados, principalmente quando era sexta-feira. Não era uma boa expectativa 

o aluno passar o final de semana com o pai bêbedo e violento. Outro batia a 

_______________  
 
1
 Na apresentação, em face da descrição e relatos de experiências pessoais, também se fará uso 
ora da primeira pessoa do singular, ora da primeira pessoa do plural. 

2
 Em uma avaliação, a professora pediu que se conjugasse o verbo caber no presente do 
indicativo, pretérito perfeito do indicativo e modo imperativo afirmativo (foi um fracasso!). 
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cabeça na parede quando as coisas não saíam como ele imaginava. Outra, 

agressiva com todos, xingava. Meus “conhecimentos” não eram suficientes para 

“resolver” “aquilo”. 

Era muita “dor” para um educa(dor) trans(ferir) “conhecimento”(PINEL, 

2007). (De) quem para quem? Com base em textos, passou a existir diálogo. O 

texto como lugar de interação (KOCH, 2002). 

O tempo é inexorável. As coisas acomodando / desacomodando até as 

primeiras manifestações de satisfação: Tchau, professora, te amo! Tristeza: 

Professora, a senhora soube?! O quê? O Clério, professora, morreu. Como??? Eu 

o vi ontem!!! É, o tio dele tentou roubar o bar da avó e Clério não deixou. Então, o 

tio deu uma facada no coração dele. A morte, a perda, o inevitável, a tragédia. 

Educação. Qual ação? Choque, impotência, choro, dor. Recomeçar. 

Solidariedade e união. Não esqueço com as minhas retinas fatigadas3 a lápide do 

Clério/Clérios. 

 

Severino retirante, 
Deixe agora que lhe diga: 
Eu não sei bem a resposta 
Da pergunda que fazia, 
Se não vale mais saltar 
Fora da ponte e da vida, 
Nem conheço essa resposta, 
Se quer mesmo que lhe diga 
É difícil defender, 
Só com palavras, a vida, 
Ainda mais quando ela é 
Esta que se vê, Severina (MELO NETO, 1994, p. 35). 

 

Em outras experiências, as mesmas necessidades. Daí a necessidade de 

reflexão. O que fazer? Como fazer? Que tal “ler” a “vida”/ “morte”/ o vivido? Ler o 

outro e ler a si mesmo. Necessidades intrínsecas. Segundo Eizirik, 

 

Seu pensamento produz efeitos na medida em que não nos diz como 
devemos agir, o que devemos fazer, mas sim, em como devemos nos 
questionar: como realizamos nossas lutas, como combatemos? Quem 
são nossos interlocutores? Qual nosso lugar no jogo, nos diversos jogos 
de poder e de verdade? (EIZIRIK, 2006, p. 31). 

 

_______________  
 
3
 Referência aos versosdo poema de Carlos Drummond de Andrade No meio do caminho, da obra 
Alguma Poesia: Nunca me esquecerei desse acontecimento / na vida de minhas retinas tão 
fatigadas. 
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Daí em diante, a necessidade de olhar o olhar do outro. A tentativa de “ler” 

e desvelar o “baço” da íris alheia. Ouvir o inaudível. No grito silencioso, há vozes 

– as vozes dos professores, dos alunos, dos pais. 

Veio o processo de amadurecimento, a busca e a chegada à Escola 

Técnica Federal do Espírito Santo (1990), atualmente Instituto Federal do Espírito 

Santo (Ifes): ilusão, ritmo militar. Novos estudos. Novas descobertas, condições 

de aprimoramento. Novas reflexões. Intervenções. 

 

Acreditamos que a qualificação do professor se constitui numa forma de 
fortalecimento da qualidade e atendimento aos alunos no seu conjunto e 
das crenças dos professores de que podem construir novas alternativas 
e desenvolver novas competências (NÓVOA, 2003

4
 Apud JESUS, 2006, 

p. 97). 

 

Construir o sujeito para o sujeito. A exigência de uma formação ao longo da 

vida. No meio disso tudo, passei a escutar o meu principal cliente: o aluno. Trocar 

as experiências com os adolescentes do ensino médio, grupo de alunos que exige 

do professor atenção, aspectos lúdicos de aprendizagem – leitura e produção. 

Outras preocupações, aulas com o ensino médio para jovens e adultos: 

oportunidade de trocar experiências com pessoas muito experientes. 

Outra oportunidade: mestrado institucional: 

 

...mestrado 

...Brasil 

...Cuba... 

...Bah!
5
 

 

Após conclusão do mestrado (2003), consegui convalidação dos estudos, 

defendendo novamente a dissertação na Universidade Metodista de Piracicaba 

(2006). Em seguida, passei a lecionar na Unidade de Ensino da Serra / Cefetes, 

no curso superior de Sistema de Informações e Redes de Computadores, ao 

mesmo tempo em que assumi a coordenação da Coordenadoria de Códigos e 

Linguagens na Unidade de Ensino de Vitória. Durante o mestrado, desenvolvi no 

Cefetes a minha pesquisa com as turmas de primeiro ano do ensino médio: 

Produção de Texto no Cefetes – uma estratégia pedagógica. 

_______________  
 
4 NÓVOA, Antonio. Profissão professor. 2. ed. Portugal: Porto Editora, 2003. 
5
 Paródia da Canção do Exílio Facilitada, elaborada pela pesquisadora. 
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Realizei pesquisa com os tecnólogos de Saneamento Ambiental, de 

Sistemas de Informação e Redes que resultou no artigo: O Cefetes e o 

Profissional Tecnólogo. 

Em 2006, fui convidada pela equipe de professores da Unidade da Serra 

para fazer parte da Educação a Distância, como professora especialista, com a 

implantação do Curso Superior em Sistemas de Informação. Nova modalidade de 

ensino. Novas reflexões e formações. 

 

Como professor crítico, sou um “aventureiro” responsável, predisposto à 
mudança, à aceitação do diferente, nada do que experimentei em minha 
atividade docente deve necessariamente repetir-se. Repito, porém, como 
inevitável, a franquia de mim mesmo, radical, diante dos outros e do 
mundo. Minha franquia ante os outros e o mundo mesmo e a maneira 
radical como me experimento enquanto ser cultural, histórico, inacabado 
e consciente do inacabamento (FREIRE, 1996, p. 50). 

 

Em 2006, fui convidada para implantar a Unidade de Ensino de Cariacica 

(Campus Cariacica) por meio do Plano de Expansão do Governo Federal, como 

gerente de Ensino de Gestão Educacional. Nessa unidade, além de ministrar 

aulas para o ensino técnico e no programa de Pós-Graduação lato sensu em 

Engenharia Ferroviária, passei a ser responsável pelas diretrizes do ensino: tem 

sido um grande desafio. 

A impressão que tenho é que o tempo não para, e, recentemente, recebi 

um novo convite – o de pensar o projeto da Licenciatura em Letras-Português na 

modalidade a distância. As mesmas perguntas, as mesmas questões: Vou dar 

conta? E os sonhos? Os desejos? As pesquisas? O doutorado? Dessa forma, 

penso em Freire quando ele afirma que: 

 

O educador progressista precisa estar convencido como de suas 
consequências é o ser o seu trabalho uma especificidade humana. Já 
vimos que a condição humana fundante da educação é precisamente a 
inconclusão de nosso ser histórico de que nos tornamos conscientes. 
(FREIRE, 1996, p. 143) 

 

E a vida é feita de novas experiências: Educação de Jovens e Adultos na 

modalidade de Formação Inicial Continuada (Proeja-Fic); pós-graduação em 

Educação profissional e, principalmente, a Educação a Distância (EaD) – 
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motivação da minha pesquisa de doutoramento na Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo (PUC-SP). 

Essa motivação teve início mediante o convite recebido para participar de 

um grupo para implantação do curso superior em Sistema de Informações na 

modalidade a distância para o Instituto Federal do Espírito Santo, pelo programa 

da Universidade Aberta do Brasil (UAB). 

Com uma experiência de 21 anos em educação só no referido instituto, 

aceitei a proposta dos colegas, e passei a trabalhar em conjunto desde a 

elaboração do projeto; em seguida, passei pelo processo de formação de 

formadores até a implementação do projeto que se iniciou em 2006. 

Nesse espaço-tempo, vivenciei vários desafios e sentimentos, entre os 

quais o que me incomodava era se tínhamos a certeza do que estávamos 

fazendo, como estávamos fazendo e quais seriam os resultados desse trabalho. 

Além disso, tenho tido experiências em diversos papéis de um professor em EaD: 

o de ser especialista, conteudista, tutor a distância e outras diversas 

denominações. 

Diante disso, volto-me para a questão do valor da minha docência nesse 

processo – de que forma o uso da tecnologia melhora a aprendizagem –, e essa 

questão faz relembrar-me das aulas de didática: como usar o gravador, o 

retroprojetor, o quadro negro, um bom texto, a música... 

Mas as mídias mudaram bastante! Recordo-me da Deise e da Olívia, duas 

máquinas elétricas da IBM, maravilhosas, que eram motivos de disputas entre 

nós, professores da antiga Escola Técnica Federal. Com a chegada do primeiro 

computador à coordenadoria de Letras e Artes, todos o olhavam com reserva. 

Ficou lá um bom tempo sem uso até que, com cursos instrutivos que a própria 

instituição promoveu, apareceram os primeiros curiosos para utilizá-lo. Estava 

sendo descoberto o Amipro, como editor de texto. Digitar ali era mais fácil, não 

precisava ficar colando papéis em cima das palavras datilografadas erradas. 

Colocar sinais como º e ª bastava digitar ctrl + alt + 166 ou 167. 

Usava-se o computador para elaborar trabalhos escolares, provas, planos 

de ensino e salvar os arquivos. A partir daí virou uma febre: um computador só 

era inadmissível! Todos queriam mais: chegaram o Robin, o Batman (dependendo 

da interface, as máquinas eram nomeadas). Creio que a nomeação ajudou aos 

colegas não temê-los e passaram a se arriscar em usá-los. 



22 
 

Toda essa apropriação foi lenta e ousada. Quando entrei para o grupo da 

EaD, as minhas convicções sobre ensino a distância foram abaladas. Achava que 

era fácil. Ledo engano! Mais difícil era a necessidade de planejar, organizar e de 

ter, principalmente, competência para gerir o tempo. 

Participar da formação em EaD foi imprescindível para entender o 

mecanismo desse processo, mas não o suficiente para me levar a outros 

questionamentos: se o que estou fazendo é socialmente válido, como tem sido a 

realização da docência nesse processo diante dos diversos papéis que 

assumimos na EaD, uma vez que muitos colegas têm se decepcionado com essa 

modalidade de ensino. 

Todas essas dúvidas surgiram principalmente no processo de formação por 

causa de alguns episódios ocorridos, entre os quais o formador com um espírito 

mais mercadológico, preocupado em vender a plataforma moodle. Em momento 

presencial da formação, o “formador” nem sequer olhava para nós, então pensava 

“não posso fazer isso com o meu aluno!” Em momentos de questionamento de 

avaliações e atividades feitas via plataforma, a resposta era desagradável como 

se duvidasse daquilo que era informado. Fiquei bastante preocupada com a 

maneira de como seria a experiência de trabalhar na modalidade a distância, 

mas, curiosa que sou, comecei a me informar mais sobre o assunto e descobri 

que, como modalidades de ensino, há a presencial e a distância. 

A modalidade presencial é a comumente utilizada nos cursos regulares, em 

que professores e alunos se encontram sempre em um mesmo local físico, 

chamado sala de aula, e esses encontros se dão simultaneamente: é o 

denominado ensino convencional. Na modalidade a distância, professores e 

alunos estão separados fisicamente no espaço e / ou no tempo. Essa modalidade 

de educação ocorre no uso de tecnologias de informação e comunicação, 

podendo ou não apresentar momentos presenciais (MORAN, 2012). 

A convergência de tecnologias da informação e comunicação (TIC) no 

computador online tem gerado profunda mudança nos cenários sociais, 

especialmente no educacional. Desde os anos noventas do século 20, com a 

expansão da rede, desenvolve-se outro ambiente sociotécnico, marcado pela 

ampliação extraordinariamente rápida e multifacetada da informação e 

comunicação. Esse ambiente vem trazendo diversas e complexas implicações à 

área da educação, entre as quais uma se destaca: trata-se de uma nova forma de 
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potencializar a aprendizagem que permite aos estudantes, conectados à rede, 

navegar por diversos textos, hipertextos, sons e imagens coloridas, obtendo, 

assim, muito mais informações sobre os seus objetos de estudo e desenvolvendo, 

inclusive, a autoaprendizagem. 

Vivencia-se uma época de incertezas e inseguranças. Ademais, observa-se 

um movimento de mudança entre o paradigma cunhado de “técnico” para alguns 

estudiosos, como Mizukami (1986), ou ainda “racionalista-instrumentalista” para 

outro, denominado “prático” ou “comunicativo-dialógico”, com suporte em autores, 

como Paulo Freire e Habermas. 

Nesse último paradigma, que de fato nos interessa nesta pesquisa, tem 

como base a racionalidade comunicativa. O ensino se faz pela construção e 

reconstrução da identidade pessoal e profissional dos sujeitos que interagem em 

determinados ambientes de aprendizagem. 

A sociedade atual, conclamada por alguns como a sociedade da 

informação, apresenta como característica a acelerada transformação pela qual 

passa o mundo, provocada pelos avanços tecnológicos que incidem na 

constituição de uma nova maneira de pensar o trabalho, o que afeta diretamente 

o universo escolar. Assim, o professor é levado a rever a sua atuação, suas 

responsabilidades e seus processos de formação e de ação. 

Os impactos da reconfiguração do mundo contemporâneo, notadamente ao 

longo da última década do século 20 e primeira década do século 21, ainda 

inconclusa, evidenciam-se nas representações cada vez mais negativas sobre a 

função docente. A escola, tradicionalmente marcada pelas possibilidades de 

ascensão social e de superação das desigualdades sociais, tinha no professor a 

imagem da autoridade constituída, capaz de conduzir jovens e crianças ao 

convívio social e à vida em democracia. 

Essas práticas democráticas são marcadas pelas formas como os sujeitos 

as representam socialmente; a escola e os professores têm um papel 

fundamental na construção dessas práticas. Considerando-se que a noção de 

democracia implica um conceito de cidadania democrática responsável e que 

práticas democráticas, além de políticas, são também pedagógicas, podem-se 

projetar os riscos que corre a democracia com o descrédito da figura do professor 

e o desmantelamento dos sistemas de ensino (TORRES, 2001). 
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Dessa forma, pode-se indagar: quais são as exigências da sociedade 

contemporânea para o professor e como pensar a sua formação? Na 

argumentação de Feldmann: 

 

Pensar a formação de professores é sempre pensar a formação do 
humano e, nessa perspectiva, se vislumbra a construção de mudanças 
em qualquer que seja o seu espaço de ação. Mudança entendida como 
aprimoramento da condição humana, como liberdade de expressão e 
comunicação e como desenho de possibilidades de um mundo melhor, 
de uma melhor convivência entre as pessoas. (FELDMANN, 2009, p.75-
76). 

 

O trabalho docente por diversas vezes é compreendido apenas pela sua 

dimensão técnica, deixando à margem a sua condição humana. Discutir a ação 

do professor na escola apenas pelo seu caráter instrumental é abandonar e 

desconsiderar a importância da sua identidade pessoal e profissional no 

processo educativo. 

Percebe-se que a suposta crise de identidade profissional do professor se 

insere numa crise mais ampla, cujo principal aspecto são as radicais mudanças 

que atingem o mundo do trabalho, as quais têm demandado o 

redimensionamento dos papéis desempenhados pelo professor, o que sugere 

uma crise de identidade. 

Isso fica bem evidenciado na modalidade de ensino a distância quando há 

uma preocupação em descrever os papéis que cabem aos envolvidos no 

processo de ensino-aprendizagem de acordo com o Centro de Educação a 

Distância (Cead). Assim, tem-se no Quadro 1: 
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Quadro 1 - Papéis dos Atores em EaD 

Professor conteudista Professor especialista Tutor a distância Tutor presencial Tutor de laboratório 

(1) Elaborar e disponibilizar o 
material didático, procurando 
aperfeiçoá-lo constantemente. 
(2) Trabalhar na perspectiva 
da concepção de seu Projeto 
Político-Pedagógico. 
(3) Decidir sobre a seleção 
dos conteúdos das disciplinas 
e módulos; 
(4) Produzir atividades para 
facilitar o processo de ensino-
aprendizagem. 
(5) Criar dinâmicas que 
favoreçam trabalhos 
realizados em grupos. 
(6) Diversificar as mídias 
utilizadas no processo de 
ensino-aprendizagem. 
(7) Participar das reuniões 
pedagógicas do curso. 
Realizar atividade de 
extensão e pesquisa em EaD. 
(8) Apoiar a coordenação do 
curso e Cead na seleção de 
tutores presenciais e a 
distância. 
(9) Desenvolver outras 
atividades da mesma 
natureza inerentes ao cargo 
ocupado. 

(1) Gerenciar o processo de 
ensino-aprendizagem de sua 
disciplina. 
(2) Trabalhar na perspectiva 
da concepção de seu Projeto 
Político-Pedagógico. 
(3) Gerenciar o trabalho dos 
tutores a distância, 
responsáveis pela sua 
disciplina. 
(4) Disponibilizar os 
conteúdos e atividades no 
ambiente web. 
(5) Garantir a interação dos 
tutores a distância entre si e 
destes com os tutores 
presenciais. 
(6) Acompanhar e avaliar o 
processo de aprendizagem 
do aluno. 
(7) Corrigir com o tutor a 
distância as atividades 
avaliativas dos alunos 
enviadas pelos polos, 
indicando leituras e/ou 
atividades para facilitar a 
aprendizagem. 
(8) Participar das reuniões 
pedagógicas do curso. 
(9) Acompanhar as 
interações dos alunos por 
meio da lista de discussões, 
fóruns e sala de bate-papo 
da disciplina. 
(10) Registrar 

(1) Realizar as funções e 
avaliação no processo de 
aprendizagem do aluno, 
esclarecendo as suas 
dúvidas quanto aos 
conteúdos. 
(2) Conhecer os objetivos, 
os conteúdos, os critérios 
da avaliação e outros 
aspectos significativos do 
Projeto  Político-
Pedagógico do curso. 
(3) Realizar as atividades 
previstas no planejamento 
da tutoria. 
(4) Estimular, motivar e 
orientar os alunos a 
desenvolver suas 
atividades acadêmicas e 
autoaprendizagem. 
(5) Manter o professor 
especialista informado 
sobre o nível de preparação 
e desenvolvimento dos 
alunos. 
(6) Garantir a interação dos 
alunos entre si e destes 
com os responsáveis pelo 
curso. 
(7) Acompanhar a 
participação dos alunos às 
atividades do curso, 
mantendo contato com 
aqueles que não estão 
desenvolvendo as 

(1) Contribuir com o aluno no 
planejamento e na 
administração do tempo 
acadêmico, visando a sua 
autonomia intelectual. 
(2) Participar das atividades de 
capacitação e de avaliação 
promovidas pela coordenação. 
(3) Estabelecer os horários de 
atendimento presencial com a 
coordenação do polo e cumpri-
los com pontualidade e 
assiduidade. 
(4) Realizar as atividades 
previstas no planejamento da 
tutoria. 
(5) Acompanhar a frequência 
dos alunos às atividades de 
tutoria desenvolvidas e manter 
contato com alunos que não 
procuram a tutoria. 
(6) Estimular, incentivar e 
orientar os alunos a 
desenvolver suas atividades 
acadêmicas e de 
autoaprendizagem. 
(7) Orientar os alunos no 
desenvolvimento das atividades 
teórico-práticas e trabalhos em 
grupo. 
(8) Estimular o aluno a servir-se 
de diversas fontes de 
informação, como as bibliotecas 
e laboratórios dos polos, 
bibliotecas virtuais, entre outras. 

(1) Conhecer os objetivos, 
os conteúdos, os critérios 
da avaliação e outros 
aspectos significativos do 
Projeto Político-
Pedagógico do curso. 
(2) Assessorar os alunos 
no cumprimento de suas 
atividades práticas em 
laboratório. 
(3) Auxiliar o tutor 
presencial e a distância no 
desenvolvimento das 
atividades teórico-práticas 
e trabalhos em grupo. 
(4) Estar disponível para 
atendimento aos alunos 
nos horários 
preestabelecidos. 
(5) Manter o tutor 
presencial informado sobre 
o desenvolvimento dos 
alunos. 
(6) Manter o tutor 
presencial informado, por 
meio de relatórios, sobre a 
frequência dos alunos aos 
laboratórios. 
(7) Participar das reuniões 
de equipe no polo 
municipal. 
(8) Participar da avaliação 
dos resultados da 
disciplina. 
(9) Contribuir para o bom 
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sistematicamente e divulgar 
experiências do cotidiano 
pedagógico para os diretores 
acadêmicos, administrativos 
e coordenadores dos cursos. 
(11) Dispor de horário 
específico de permanência 
para atendimento a tutores a 
distância. 
(12) Elaborar o planejamento 
das atividades de tutoria. 
Realizar atividade de 
extensão e pesquisa em 
EaD. 
(13) Apoiar o Cead na 
seleção de tutores 
presenciais e a distância. 
(14) Inserir-se no projeto de 
capacitação dos profissionais 
envolvidos no curso. 
(15) Desenvolver outras 
atividades da mesma 
natureza inerentes ao cargo 
ocupado. 

atividades propostas. 
(8) Suscitar interesse pela 
investigação e uso de 
bibliotecas e laboratórios. 
(9) Estar atento a estímulos 
para motivar os alunos no 
desenvolvimento das 
atividades propostas. 
(10) Realizar 
sistematicamente 
exercícios de autoavaliação 
e discussão de resultados 
de avaliações propostas 
nas Unidades Didáticas. 
(11) Participar das reuniões 
com o professor 
especialista e o 
coordenador do curso para 
acompanhamento e 
avaliação dos resultados da 
disciplina. 
(12) Participar das 
atividades de capacitação e 
de avaliação; 
(13) Estabelecer os 
horários de atendimento a 
distância com a 
coordenação do curso e os 
professores especialistas e 
cumpri-los com 
pontualidade e assiduidade. 
(14) Participar da correção 
das avaliações de 
aprendizagem. 
(15) Acompanhar o 
processo de orientação e 
aprendizagem do aluno. 
(16) Elaborar um relatório 
semanal cujo modelo será 

(9) Elaborar um relatório 
mensal, cujo modelo será 
fornecido pelo professor 
formador da disciplina a quem o 
relatório deverá ser 
encaminhado no prazo 
estabelecido. 
(10) Responsabilizar-se pela 
interação dos alunos entre si; 
(11) Participar da correção das 
avaliações a distância, quando 
solicitado. 
(12) Responsabilizar-se pelo 
registro e acompanhamento do 
aluno. 
(13) Colaborar para o bom 
funcionamento do curso 
ofertado. 
(14) Manter o coordenador do 
curso informado sobre o 
desenvolvimento do curso. 
(15) Desenvolver outras 
atividades da mesma natureza 
inerentes ao cargo ocupado. 

funcionamento do curso 
ofertado. 
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fornecido pelo professor 
formador da disciplina a 
quem o relatório deverá ser 
encaminhado no prazo 
estabelecido. 
(17) Desenvolver outras 
atividades da mesma 
natureza inerentes ao cargo 
ocupado. 

Fonte: Elaborado com base nos dados disponíveis no Cead, 2012. 
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Percebe-se que, pelas atribuições dadas aos envolvidos no processo de 

ensino-aprendizagem, muito se espera deles, mas, em nenhum momento, é 

proposto refletir sobre o fazer pedagógico, sobre o papel a ser desempenhado, 

sobre o que “ser sendo e sentido de ser” (PINEL, 2007). 

Alves comenta que, 

 

para se pensar a discussão da formulação dos profissionais do ensino 
necessária no momento atual, faz-se indispensável avaliar como se vê e é  
visto esse profissional, pois o fato além de ser um indicador do real, servirá de 
base para as mudanças pretendidas. (ALVES, 1998, p. 49). 

 

Em 2006, durante reunião do grupo Cead do qual a pesquisadora faz parte, 

foi introduzida por ela a seguinte questão: O que é ser professor de EaD? Um 

professor nas funções de especialista e de tutor (denominado professor 1) 

respondeu:  

 

Para mim, não há muitas diferenças entre o professor 
tradicional do ensino presencial e o professor de EaD. Ou 
melhor... não deveria haver. Ao meu ver, o professor é um 
profissional que permite que pessoas (os alunos) 
desenvolvam competências (no sentido de conhecimentos, 
atitudes e habilidades) definidas em um conjunto de objetivos 
estratégicos (os planos de curso e de disciplina) e táticos (o 
plano de aula) utilizando um processo de ensino e 
aprendizagem (didática), avaliações, mediado por algum 
aparato tecnológico operacional (lousa, retro-projetor, data 
show, internet). Observa-se que o chamei de aparato tecnológico 
operacional e, a meu ver, tem objetivo apenas de facilitar ou 
viabilizar relações (aluno X professor X informação) sem substituir 
nenhum elemento fundamental da educação (professor, alunos, 
planejamentos, avaliações). No caso da EaD, esse aparato ainda 
está em construção. Na verdade, ainda se está buscando para a 
EaD metáforas dos elementos tecnológicos consagrados na 
educação presencial: o livro didático; o quadro de giz; o caderno 
de anotações... e a sala de aula. Essa última, na minha opinião, 
um dos mais fantásticos equipamentos já criados (logo à frente do 
palco, do púlpito e do picadeiro). Sendo assim, o professor, na 
modalidade de EaD, fica responsável por criar essas metáforas a 
partir das ferramentas multimidiáticas que temos disponível 
(moodle, teleduc, etc.). Confesso que tem sido uma tarefa 
inglória” (Entrevista, 2009. Grifo nosso).6 

 

O professor 2, na função de especialista, relatou o seguinte:  

_______________  
 
6
 Entrevista realizada com professores do Cead no período de elaboração do Projeto de pesquisa. 



 
 

29 

 

Ser professor a distância é lidar constantemente com anseios e desejos de 
pessoas que não vemos e que não temos tempo de criar empatia. É 
diferente de uma turma presencial que você ouve, vê e já decide esse é 
legal, aquele é chato, é diferente de uma sala de bate-papo na qual você 
pode escolher por afinidades... É mais complicado que ser professor 
presencial. Avolumam-se as tarefas e não dá para fazer piada, relaxar, 
sentir a dinâmica da aula (Entrevista, 2009. Grifo nosso). 

 

O professor 3, também na função de especialista, diz:  

 

Ser professor em educação a distância é antes de mais nada estar 
disposto a quebrar paradigmas e a incorporar recursos tecnológicos 
na sua prática docente que deve ser totalmente mediadora e também 
gestora do processo de ensino-aprendizagem (Entrevista, 2009. Grifo 
nosso). 

 
Percebe-se, nesses relatos, que o professor ainda não sabe se o que faz é 

socialmente válido. Segundo Pinel (2007, p. 276), “a cada experiência, 

(re)nascimentos!”. É hora de acordar. “Essa é a demanda. Acordar para ‘ensinar-

aprender’, algo misturado, onde um ensina e outro aprende, não importando 

quem, desde que ambos se desenvolvam pela aprendizagem sentida”. 

Além disso, percebe-se que, ao se comparar a função de um professor na 

modalidade presencial com a do professor na modalidade a distância, há as 

funções de um professor tradicional desdobradas em outras funções; portanto, há 

uma superespecialização e uma segmentação de tarefas e responsabilidades na 

modalidade a distância. Nesse aspecto, é válido questionar: Como teremos um 

professor reflexivo conforme descrito por Freire (1980, p. 10): “Educador e 

educando, os dois seres criadores, libertam-se mutuamente para chegarem a ser 

ambos, criadores de novas realidades”? 

Belloni (2002) comenta que as dificuldades situadas nas condições de 

aprendizagem dos alunos, entre as quais o fator tempo ou ausência de tempo 

para formação continuada, principalmente para aqueles que já trabalham como 

docentes, não têm sido suficientes para sua reflexão. Ela afirma que: 

 

Do ponto de vista sociológico (...), a questão pode ser assim resumida: 
políticas públicas tecnocráticas geram propostas educacionais 
centradas nos processos de ensino (estrutura organizacional, 
planejamento, concepção, produção e distribuição de materiais etc.), que 
correspondem mais a interesses políticos e econômicos do que a 
demandas e necessidades, e não nos processos de aprendizagem 
(características e necessidades dos estudantes, modos e condições de 
estudo, níveis de motivação etc.), o que, em educação a distância, é 
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fatal. Ou seja, os modelos de educação a distância vigentes no país, 
especialmente os de formação de professores e particularmente a TV 
Escola, referem-se muito mais aos ‘sistemas ensinantes’ do que aos 
‘sistemas aprendentes’ (...) Do ponto de vista pedagógico, podemos 
dizer que, mesmo quando são fundamentadas em teorias 
psicopedagógicas inovadoras (construtivismo, sociointeracionismo, 
interculturalismo), a maioria das experiências não consegue romper 
tendências enraizadas na instituição escolar: incluindo aí a formação 
inicial e continuada de professores – de compartimentar o saber nas 
grandes áreas do conhecimento, de enfatizar os conteúdos em 
detrimento da capacidade de aprender e de resistir à integração de 
novas tecnologias. (BELLONI, 2002, p.137-138). 

 

Diferentemente do processo presencial, quer-se explorar aqui o processo 

do fazer pedagógico em EaD, que só ocorre, de forma articulada, entre vários 

atores, ou seja, o ensino a distância é uma nova situação para o professor, que, 

no sistema presencial, tem um contato direto com seu aluno na sala de aula; as 

relações com outros agentes são externas ao ato de ensinar. O triângulo 

professor, conteúdo e aluno foi trespassado por uma estrutura que supõe a 

relação direta com outros atores. 

O ensino a distância indica uma situação em que a separação 

espaço/tempo/lugar coloca desafios antes inexistentes. Então, para perceber a 

manifestação da ação docente, é preciso ver a articulação e convergência entre 

transmissão da ação docente da matéria e interações entre docente/estudantes 

para verificar como isso se processa em nível de todos aqueles que estão no 

lugar docente, pois há papéis diferentes sendo realizados. Há uma fragmentação 

da ação docente. Aqui são destacadas a do tutor a distância e a do professor 

especialista/formador. 

A docência, acima de qualquer outra coisa, não se concentra em nenhum 

dos atores: professor especialista, tutor presencial, tutor a distância. E, no caso da 

identidade, caso se parta da ideia de que é uma construção que em parte emerge 

da ação docente, a compreensão de suas novas facetas está a exigir que se 

observe a atual construção coletiva dessa ação. Nesse sentido, se o professor 

especialista, responsável por uma determinada área do conhecimento, se 

assemelharia àquele que, no ensino presencial, faz a mediação entre um 

conhecimento produzido pela humanidade e o aluno historicamente situado, a 

fragmentação altera esse aspecto, levando a perceber algumas coisas que 

deveriam ser investigadas melhor. Primeiro, existe uma dificuldade na hora de 

definir a importância dos papéis no ensino a distância. Sabe-se que a questão do 
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conteúdo não resume a função da ação do professor, mas esta não existe sem 

aquela; segundo, ao fragmentar a ação, é preciso que cada um cumpra a 

contento sua tarefa. Em face dessa fragmentação, para o aluno, o professor é o 

tutor presencial, aquele com quem está em contato direto, que o ajuda a entender 

as tarefas e está “sempre pronto a auxiliar”. Mas isso não impede certa 

acentuação na divisão entre trabalho “intelectual” e trabalho “manual”, pois o tutor 

presencial tende a não criar nada, apenas repassar. O seu trabalho só existe 

porque existe o trabalho dos demais, o que pode gerar conflitos, pois vem se 

tornando perceptível a dificuldade que os docentes têm, às vezes, de 

compreender bem as próprias tarefas. 

Por fim, em termos de orientações para análise, percebe-se que, para 

compreender o processo de construção de uma identidade docente no ensino a 

distância, torna-se necessário analisar não só a ação de cada sujeito desse 

processo, mas também as relações desses sujeitos entre si. Assim, esta é uma 

situação que nos induz à reflexão sobre as transformações que estão ocorrendo 

na relação professor, aluno e conhecimento, com suas consequências sobre a 

produção de novas identidades docentes, resultantes do entrelaçamento de novos 

atores no processo de ensino-aprendizagem. 

À luz desses argumentos, fica a questão: como ocorre a construção da 

identidade do professor que atua em EaD e qual a repercussão desta na sua 

atuação profissional? 

Em uma análise recente, Gatti e Barreto afirmam que: “os atuais 

estudantes dos cursos de nível superior para a docência formam um grupo 

majoritário (50,4%) que se concentra nas faixas de renda familiar média, cujo 

intervalo é de três a dez salários mínimos” (2009, p. 163). Algumas variações 

favorecem os estudantes das demais licenciaturas em relação aos alunos de 

Pedagogia nas diferentes faixas salariais superiores, conforme aponta a Tabela 1 

do INEP. 

 

Tabela 1– Licenciados: renda mensal da família (Enade 2005) 
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Fonte: MEC/Inep Questionáio Socioeconômico Enade 2005, (GATTI; BARRETO, 2009). 

 

Entende-se que é muito expressivo o percentual de alunos com renda 

familiar até três salários mínimos (39,2%) e escassa a frequência de sujeitos nas 

faixas mais elevadas de renda. Esse fato pode sugerir, como já o faziam Pucci, 

Oliveira e Sguissardi (1991), que esteja havendo um processo de proletarização 

dos trabalhadores em educação, resultante da ampliação exponencial da 

demanda pela universalização do acesso dos alunos à escola, o que também 

pode ser interpretado como uma forma de ascensão de certos estratos 

populacionais a carreiras mais qualificadas (GATTI; BARRETO, 2009). 

Em um estudo comparativo realizado pela Organização das Nações Unidas 

para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) sobre a condição docente, 

apontando as diferenças para menos quanto ao capital cultural familiar entre os 

professores brasileiros e os dos demais países, como Argentina, Peru e Uruguai, 

mostrou-se acentuada a diferença a respeito dos docentes que provêm de 

famílias cujos pais, em sua maioria, têm instrução de nível médio e superior 

(FANFANI, 2007). 

Todo o aparato legal montado para dar suporte inicial à criação de um 

sistema nacional de formação docente, concebido fundamentalmente por meio da 

integração das instituições públicas, e para fazer face à preponderância da 

iniciativa privada na oferta de ensino superior no país não impediu o crescimento 

acelerado e desordenado de EaD, tanto no setor público quanto no privado. Ao 

contrário, é possível admitir que o crescimento decorra justamente dessa forma 

de regulação. 

A urgência política para montar um novo sistema que reverta a situação de 

iniquidade de acesso ao ensino superior em prazo pequeno parece não se 

coadunar com o tempo requerido para que políticas desse porte e dessa 
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envergadura tenham condições de se expandir com base no amadurecimento das 

experiências, na criação de respostas inovadoras a uma realidade nova e mutante 

a ser enfrentada e na montagem de uma infraestrutura permanente e sólida que 

assegure a qualidade dos serviços prestados. 

Evidencia-se, porém, a fragmentação da própria política de formação 

docente em nível superior na esfera do governo central, uma vez que a Secretaria 

de Educação Superior (SESU), órgão tradicionalmente encarregado da sua 

formulação e ordenação, passa a ter um papel coadjuvante no novo arranjo, junto 

com a Secretaria de Educação Básica (SEB). Há, além disso, numerosos indícios 

de que a multiplicação de consórcios e polos para a oferta de cursos de 

licenciatura a distância estejam ocorrendo semque um projeto político-pedagógico 

de formação docente mais adensado no âmbito de sua articulação nacional e 

local tenha sido desenvolvido e compartilhado e sem que as estruturas 

operacionais básicas estejam funcionando adequadamente. 

Parece ser conveniente retomar o conceito de profissionalismo, 

obviamente. Libâneo (2011) diz que profissionalismo significa compromisso com 

um projeto político democrático, participação na construção coletiva do projeto 

pedagógico, dedicação ao trabalho de ensinar a todos, domínio da matéria e dos 

métodos de ensino, respeito à cultura dos alunos, assiduidade, preparação de 

aulas. É reconhecido o universo de dificuldades dos professores, ao assumirem 

os requisitos profissionais e éticos da profissão com os baixos salários, com a 

preparação profissional deficiente, com a baixa autoestima que vai tomando conta 

de sua personalidade. Além disso, são raros os programas de formação 

continuada em serviço e, quando existem, são inadequados, não motivam os 

professores, não se traduzem em mudanças na sala de aula. Esse quadro se 

reflete no exercício profissional dos professores: cai seu interesse pela 

autoformação, pela busca de ampliação de cultura geral e rebaixa seu nível de 

expectativa em relação aos aspectos de desenvolvimento pessoal e profissional. 

As escolas pouco conseguem se organizar para assegurar um ambiente de 

trabalho formativo. Não são apenas os professores das redes públicas que estão 

perdendo o interesse pelo magistério ou deixando a profissão. Conforme 

argumenta Barreto (2008), o portal da Universidade Aberta do Brasil (UAB), em 

discurso muitas vezes circular, parte dos polos e a eles retorna, sempre 

aumentando o seu número. A arquitetura do programa simplesmente remete ao 
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cumprimento das metas estabelecidas no Plano Nacional de Educação (PNE) 

quanto ao número de vagas oferecidas na educação superior. A fundamentação 

pedagógica da proposta não é explicitada, limitando-se à referência à metodologia 

de EaD, de sorte que os textos ficam restritos à dimensão operacional das 

formulações. 

Em vista disso, como assevera Dourado (2008), é preciso que a 

centralidade do projeto político-pedagógico seja estabelecida e atenção maior 

conferida às condições efetivas de ensino-aprendizagem, de forma a romper com 

a prioridade conferida ao aparato tecnológico e ao seu uso, subsumidos como 

responsáveis diretos pela qualidade do ensino ofertada ou pela falta dela. 

São ainda raras as pesquisas que se debruçam sobre os problemas e 

desafios postos pela expansão de EaD e pelas novas dimensões que ela vem 

assumindo no país, o que é compreensível, de certo modo, tendo em conta o seu 

caráter recente. Mas esse é um campo muito eivado de ideologias e cheio de 

radicalizações polarizadoras. De um lado, há autores que se atêm à defesa do 

maior acesso à educação e do melhor domínio das TICs como fatores de 

democratização, além de instituições empenhadas em grandes investimentos 

autopromocionais; de outro, há os que repudiam o uso das TICs como substitutas 

das relações humanas necessariamente envolvidas nos processo de formação e 

se insurgem contra as influências globalizadoras da tendência a adotá-las. 

Em vista da necessidade de superar essas dicotomias, é importante apoiar 

estudos que abordem as questões relativas à gestão desse modelo de formação 

no Brasil, as articulações em rede e a integração de EaD nos Planos de 

Desenvolvimento Institucional das IES, que tragam evidências empíricas sobre o 

funcionamento das dimensões específicas dos cursos no interior das instituições 

e que avaliem os impactos dessa modalidade de ensino quanto a aprendizagens 

profissionais efetivas (GATTI; BARRETO, 2009). 

Alguns estudos sobre a construção da identidade docente apresentam 

variadas conclusões. O trabalho de Alberto Albuquerque Gomes (2008) sobre a 

construção da identidade do professor: uma análise de egressos do curso de 

pedagogia concluiu que as formas de inserção dos professores no mundo do 

trabalho podem ser fundamentais no fortalecimento da identidade docente e que a 

perda de autonomia, as dificuldades de relacionamento entre professores, alunos 

e pais de alunos podem fragilizar essa identidade. O artigo científico de Simone 



 
 

35 

Medeiros (2010) sobre a docência e a formação docente na educação a distância 

relata a necessidade de estudo profundo sobre o tema, uma vez que a forma 

instituída de EaD tem aprofundada a crise da identidade dos profissionais da 

educação a distância que, embora sejam professores da educação presencial (e 

com identidade em construção), não se reconhecem e até mesmo negam a 

docência na educação a distância. 

Por outro lado, a tese de Edwige Simon (2012) intitulada The impact of 

Online Teaching on Higher Educacion Faculty´s Professional Identidy and the role 

of Technology7, que empregou uma abordagem de método misto para investigar o 

impacto de ensino online sobre a identidade profissional do corpo docente do 

ensino superior e o papel desempenhado pela tecnologia no processo, trabalho 

anterior sobre a preparação do corpo docente para ensinar online, não reconhece 

que, antes de mudar as práticas, é necessário analisar os valores e sistemas de 

crenças que sustentam essas práticas. 

Simon analisou os resultados de dois estudos qualitativos que comparam 

diferentes grupos de professores: o primeiro grupo foi composto de professores 

que ensinam tanto online e face a face, mas que manifestaram uma clara 

preferência para a sala de aula face a face e supostamente experimentaram 

dificuldades na promulgação de sua identidade profissional em sala de aula 

online; o segundo grupo foi composto de professores online com um registro de 

excelência de ensino online, que supostamente gostava de ambas as 

modalidades de forma igual. O autor examinou os resultados de uma pesquisa 

com 223 professores de ensino superior que considera o grau em que os 

resultados dos dois primeiros estudos podem ser generalizados. Essa pesquisa 

ajudou a identificar como a aprendizagem online está mudando os professores e 

a profissão docente no ensino superior, porque muitos professores permanecem 

ambivalentes sobre o ensino online, e sugere maneiras de lidar com esses 

desafios. 

Com base nessas evidências e nos estranhamentos relatados por docentes 

envolvidos com a EaD, esta pesquisa se propõe construir a identidade dos 

professores que atuam na EaD. 

_______________  
 
7
The impact of Online Teaching on Higher Educacion Faculty´s Professional Identidy and the role 
of Technology

7
 significa, em tradução livre, O impacto da educação online sobre a identidade do 

profissional da educação superior e o papel da tecnologia: a chegada da era do professor virtual. 
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Embora as normas que regulam a expansão de EaD insistam na sua 

integração ao Plano de Desenvolvimento Institucional das IES, a tendência à 

criação de estruturas paralelas e independentes para a montagem e 

funcionamento desses cursos parece continuar sendo a regra, uma vez que ainda 

não se rompeu com a tradição de segregação dessa modalidadede ensino em 

relação aos cursos presenciais, que constituem o modus operandi pelo qual a 

universidade sempre representou o próprio funcionamento. 

Do ponto de vista do funcionamento dos cursos, observa-se que os 

projetos especiais de formação docente em serviço foram, em regra, objeto de 

acompanhamento próximo e de avaliações externas. Os professores, em sua 

maioria, avaliaram a modalidade como positiva, e os ganhos aferidos parecem ser 

representativos. Não obstante, quando se trata de implementar uma política 

permanente de EaD em condições de igualdade com os cursos presenciais, há 

que considerar que o governo federal não dispõe do aparato de 

acompanhamento, supervisão e fiscalização dos cursos criados. Nem sequer os 

20% de disciplinas a distância que a legislação possibilita sejam introduzidos nos 

cursos presenciais têm sido devidamente supervisionados, embora não seja 

exigência dentro do aspecto legal. Mas, se se quer qualidade, espera-se rigor. 

Como o ensino virtual altera tanto a lógica institucional quanto a própria 

natureza do trabalho docente, é preciso atentar mais para o papel do professor, 

em princípio, expandido na EaD. A experiência da Universidade de Mato Grosso, 

nos seus primórdios, muito investiu na consolidação de uma equipe 

multidisciplinar no seio das próprias licenciaturas. Já a equipe multidisciplinar que 

consta da regulamentação da EaD se refere a professores, tutores e técnicos. É 

certo que os técnicos em EaD são necessários para tornar o sistema operacional 

e adequado às especificidades do ensino a distância. Entretanto, não há indícios 

de especial atenção à articulação dos docentes no âmbito das próprias 

licenciaturas para a elaboração e implementação do projeto pedagógico, 

produção e revisão sistemática do material didático e acompanhamento dos 

tutores e alunos. Um núcleo de EaD não pode se reduzir a uma equipe mínima de 

operadores, mesmo que esses sejam professores, pois é necessário um 

envolvimento mais coletivo dos docentes para acompanhar o processo de ensino-

aprendizagem e equacionar as dificuldades que aparecem. 
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A tutoria tem sido, por sua vez, um dos aspectos mais vulneráveis na 

experiência de EaD. O exame de vários editais lançados para a promoção de 

cursos de EaD feito por Barreto (2008) evidencia a precarização das suas 

atividades. O tutor, segundo a autora, figura como elo mais frágil de uma cadeia 

de simplificações, um desdobramento do processo de esvaziamento da formação 

e do trabalho docente, “não podendo ser desvinculado da aposta centrada nos 

materiais ditos ‘autossuficientes’ e das tecnologias para sua produção e 

circulação” (BARRETO, 2008, p. 925). 

Os recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) 

previstos para o seu pagamento, em geral na forma de bolsas que servem de 

complementação aos salários de professores, preferencialmente das redes 

estaduais ou municipais, não são certamente compatíveis com a montagem de 

um sistema regular de educação, que requer financiamento permanente para 

assegurar a estabilidade de seus quadros. A condição precária que está sendo 

expandida para a sua contratação torna o vínculo do tutor com o programa 

extremamente frágil e não permite investir sistematicamente no seu 

aperfeiçoamento em serviço. 

Há ainda que considerar os estágios de formação docente. Nos programas 

especiais de formação de professores em serviço, os estágios se resolviam bem, 

na medida em que a própria escola em que trabalhavam os professores-alunos 

constituía o locus natural de aproximação teoria-prática. 

Uma vez que os cursos de graduação a distância passam a ser regulares, 

a tendência é que, como os presenciais, eles recebam crescentemente alunos 

egressos do ensino médio, como nas demais licenciaturas. Certamente que a 

atenção maior deverá ser conferida aos requerimentos de estágios nas escolas 

básicas nesse novo formato. 

Apesar de expressamente indutoras da ampliação da oferta de ensino 

superior público, as políticas do governo central, ao conferirem novo marco 

regulatório à educação a distância e equipararem os cursos de EaD aos 

presenciais, abrem novas possibilidades de atuação das IES privadas e novos 

nichos de mercado àquelas empresas que atuam na área com propósitos 

predominantemente mercadológicos, uma vez que, a despeito dos investimentos 

necessários para a criação e manutenção dessa modalidade de curso, seu 

custo/aluno é menor. Os investimentos iniciais são, porém, bem altos, 
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considerando-se, entre outros fatores, a infraestrutura necessária, o que parece 

não estar sendo devidamente cuidado. 

A grande inquietação da comunidade de educadores diante desse quadro é 

que a inserção, nos moldes propostos, de uma modalidade de formação docente 

que é oferecida ainda de maneira mais precária que a dos cursos presenciais, em 

vez de contribuir para a solução da crise de formação de professores, poderá 

tornar mais frágeis os processos de formação docente e desestabilizar uma larga 

experiência acumulada de formação que, a despeito das críticas que lhe são 

devidas, requer alternativas que contribuam para fortalecê-la e consolidá-la. 

De acordo com Medeiros et al (2003), o grande desafio na incorporação 

das tecnologias no meio educacional tem sido o de desenvolver ações 

cooperativas que facilitem o crescimento individual / coletivo e ainda ações que 

busquem a iniciativa, a flexibilidade e a autonomia do sujeito. 

 

O professor e o grupo como um todo passa a ser solicitado a interagir 
com diferentes meios e sujeitos e a compartilhar o conhecimento, para 
construir novas relações, fazendo e desfazendo as informações dadas, 
reconstruindo-a em novos espaços, em diferenciados significados e 
novas formas de organização (MEDEIROS et al., 2003, p. 56). 

 

Diante de todos esses aspectos, pode-se perceber que o professor é o 

agente fundamental de mudanças e interações que precisam ser articuladas e 

entendidas, possibilitando que o conhecimento seja uma constante nessa relação 

de EaD. Assim, nesta pesquisa, temos como objetivo geral: Analisar como 

ocorre a construção da identidade dos professores que atuam em EaD. 

E como objetivos específicos: 

1. Analisar como os professores se identificam como profissional docente. 

2. Identificar os papéis do professor em ambiente em EaD. 

3. Analisar como se relacionam os diferentes papéis do professor em EaD. 

4. Analisar como esses papéis colaboram na construção da identidade do 

professor. 

5. Verificar como a tecnologia se integra na constituição da identidade 

docente. 

Para atingir o objetivo geral e os específicos propostos nesta pesquisa, o 

encaminhamento desta investigação foi dividido em capítulos, para tornar o 

percurso do estudo mais compreensível. 
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Inicialmente, na parte introdutória, é feita a contextualização dos aspectos 

referentes à complexidade do papel do professor no mundo contemporâneo e são 

apresentados a problematização, a justificativa, o percurso da construção da 

identidade profissional da pesquisadora sobre os objetos de estudo e os objetivos 

da investigação. 

No primeiro capítulo, é realizado um estudo sobre a história do ensino 

superior no Brasil. Esse capítulo mostra o surgimento da educação a distância em 

nível mundial e brasileiro, com o intuito de identificar a história, as características 

e a forma como se desenvolveu o processo desse ensino no Brasil e os fatos 

importantes que expliquem o estado atual e os aspectos relacionados ao docente. 

No segundo capítulo, são analisados os conceitos de ensino na 

modalidade a distância, a sua origem e modelos, bem como sua implementação e 

regulamentação na educação brasileira. Além disso, apresenta o contexto desta 

pesquisa. 

O terceiro capítulo se propõe a mostrar o profissional docente e sua 

profissionalidade ao longo do tempo. As influências na sua formação e a maneira 

como os teóricos (Dubar, Habermas, Ciampa, Tardif, Lessard, Pimenta) analisam 

a sua identidade profissional, principalmente na era tecnológica. Além disso, esse 

capítulo se propõe a mostrar a base teórica com a identidade do eu, pautando-se 

nas discussões de Habermas, na teoria do agir comunicativo. 

O estudo segue, no quarto capítulo, com a descrição da metodologia da 

pesquisa, na qual é feita a delimitação do objeto de estudo, são citadas as 

questões que nortearam a investigação, apresentados e descritos os 

participantes, os instrumentos e o relato da coleta de dados, além de relatar o 

modo como foi realizada a análise dos dados. 

No quinto capítulo, o foco se volta para a análise dos dados e 

apresentação dos resultados da pesquisa. Por fim, no sexto capítulo, são 

apresentadas as conclusões do estudo. 
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1 O ENSINO SUPERIOR NO BRASIL 

 

O histórico do ensino superior no Brasil marca-se por sempre relegar esta 

etapa da formação educacional a plano secundário, isso quando não a tratou com 

completo desdém. Tendo como perspectiva esse processo, será discutida aqui a 

formação desse panorama, recuando até o período colonial e passando pelas 

várias reformas universitárias que foram alterando as normas e a legislação 

brasileira para a educação ao longo do tempo. Darão base a essa exposiçãoos 

estudos e discussões dos seguintes autores: Piletti, N. e Piletti, C. (1990), 

Buarque (1994), Ghirarldelli Jr (1999), Demo (1999), Romanelli (2001) e Ramos 

(2004). 

Durante o período colonial, as universidades estiveram proibidas no Brasil, 

assim como a imprensa, dificultando a circulação de livros e do conhecimento. Os 

poucos livros que chegavam ao Brasil eram importados da Europa, não só de 

Portugal como também da França e Inglaterra. Destes últimos ainda existia a 

barreira linguística, pois se exigia o conhecimento de línguas estrangeiras em 

meio a uma população quase completamente formada por analfabetos. Uma das 

razões para a proibição era a tentativa de impedir a circulação de novas ideias 

que pudessem conduzir a independência, principalmente no século 18, desde a 

influência do Iluminismo e da Revolução Francesa. 

Outra razão foi a falta de recursos docentes para enviar à colônia, já que, 

em Portugal, havia apenas uma universidade de prestígio: Coimbra. Embora 

também existisse a Universidade de Évora e Lisboa, entre outros centros de 

ensino superior menores, mesmo assim se tornava inviável o despacho de 

professores para as colônias, sem desfalcar a metrópole. Além, é claro, do ensino 

superior, a impressão e venda de livros, incluindo aqueles intermediados da 

França e Inglaterra, constituíram um grande negócio, gerando imensos lucros 

para a Coroa portuguesa.  

Foi assim que, graças ao enriquecimento dos senhores de engenho no 

novo mundo, as universidades portuguesas ficaram repletas dos filhos de colonos 

endinheirados, que os enviavam à metrópole para os estudos. A Coroa fornecia 

um número limitado de bolsas aos filhos das elites coloniais, quando a opção por 
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cursos universitários se resumia a quatro: Teologia, Direito, Medicina e Filosofia. 

Com isso, o ensino superior em Portugal tornou-se uma imensa fonte de renda 

para a Coroa, até mesmo porque aqueles que não dispunham das bolsas 

oferecidas interessavam-se em arcar com imensas somas para alcançar a 

instrução universitária no reino e assim voltar “doutor”. 

Entrementes, apesar de as universidades estarem proibidas no Brasil, os 

jesuítas foram responsáveis pela criação das primeiras escolas na colônia. O 

lema da ordem era “escrever no papel em branco representado pelas crianças” 

para propagar a fé cristã. Os jesuítas criaram, ao todo, dezessete colégios no 

Brasil. Para supri-los com professores devidamente treinados no ofício, uma vez 

que só colocava na função religiosos que tinham passado por cursos de formação 

superior, a ordem recebeu autorização da Coroa para fundar centros de ensino 

superior, faculdades, embora as universidades continuassem proibidas. 

O primeiro estabelecimento de ensino superior no Brasil foi fundado pelos 

jesuítas em 1550, em Salvador, na Bahia, sede do governo geral, com a criação 

do curso de Artes e Teologia, mais tarde agregando o de Ciências Naturais e 

Filosofia, com duração de três anos, compreendendo o ensino de lógica, física, 

matemática, ética e metafísica. 

Em 1553, os jesuítas fundaram o curso de Teologia pura, com quatro anos 

de duração, destinado a formar novos quadros de religiosos, enquanto o curso de 

Ciências Naturais e Filosofia continuou a formar professores e foi aberto também 

aos leigos. 

Na realidade, muitos optavam por cursar primeiro Teologia, consagrando-

se sacerdotes, cursando depois Filosofia para se formarem professores, já que 

todo jesuíta era um educador. 

As faculdades jesuítas se disseminaram, sendo instaladas, posteriormente, 

em São Paulo, em Pernambuco, no Maranhão, no Pará e no Rio de Janeiro, 

inclusive com a fundação de um novo curso: Matemática. 

No entanto, esse tímido início passou por um retrocesso no século 18, 

quando marquês de Pombal, déspota esclarecido que governou em nome do rei 

D. José I, como primeiro ministro, expulsou os jesuítas do Brasil. Ele fechou as 

faculdades da Ordem de Jesus e colocou os sargentos, os únicos que sabiam ler, 

escrever e fazer contas simples, além dos oficiais das milícias, como professores 

nos colégios. 
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O ressurgimento do ensino superior no Brasil teria que aguardar até o início 

do século 19, com a vinda da família real em 1808. 

Uma das primeiras medidas do príncipe regente, o qual se tornaria rei em 

1817, com a morte de D. Maria (a louca), foi a abertura dos portos às nações 

amigas, em resumo, aos navios ingleses, o que possibilitou a importação e franca 

circulação de livros ingleses no Brasil, fomentando a construção do conhecimento 

na área de exatas e biológicas, apesar de o modelo educacional adotado ser, 

contraditoriamente, o francês. 

D. João VI não criou universidades no Brasil, optando pelo sistema de 

cátedras, unidades de ensino de extrema simplicidade, formadas por professores 

que, com os próprios meios, ensinavam seus alunos em locais improvisados, 

cobrando pelo serviço. 

Em 1808, D. João VI fundou a cátedra de Medicina na Bahia e no Rio de 

Janeiro e, em 1819, a cátedra de Engenharia, embutida na Academia Militar, 

destinada a formar oficiais no Rio de Janeiro. 

Em 1813, as cátedras evoluíram, originando as escolas, academias e 

faculdades especializadas, unidades de ensino superior organizadas em torno 

das cátedras, com seriação, meios de ensino e locais próprios e fixos, o que fez 

nascer uma estrutura burocrática não docente dando apoio aos professores e 

alunos. 

As cátedras de Anatomia e de Cirurgia foram reunidas a outras recém-

criadas, originando a Academia de Medicina do Rio de Janeiro e da Bahia, as 

quais fazem parte, contemporaneamente, das respectivas universidades federais. 

Em decorrência desse princípio, o sistema de cátedras originou uma 

tradição nos meios universitários brasileiros que se mantém até hoje, com base 

na amizade e no corporativismo, em que o titular de uma disciplina se sente dono 

de sua cadeira, podendo cometer excessos e abusos. 

Depois da independência do Brasil, em 1822, as tendências iniciadas 

anteriormente foram mantidas, a despeito da necessidade da formação de uma 

nacionalidade brasileira. 

Em 1827, D. Pedro I fundou Faculdades Jurídicas em São Paulo e Olinda, 

esta última foi depois transferida para Recife. 

Em 1832, a província de Minas Gerais deu origem à primeira tentativa de 

criação de uma faculdade desvinculada do governo central, fundando o curso de 
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Estudos Mineralógicos em Ouro Preto. A tentativa não obteve sucesso, embora 

se encontre atualmente integrada à respectiva universidade federal. 

O curso de Engenharia só foi desvinculado de instituições militares em 

1874, quando D. Pedro II passou a responsabilidade da administração para o 

Ministro do Império, originando a Escola Politécnica do Rio de Janeiro, destinada 

a formar engenheiros não militares. 

Até então, as elites optavam por enviar os filhos para Portugal, a França e 

a Inglaterra para estudar, uma tendência que se manteria ao longo do século 19 e 

início do 20. Porém, o governo imperial foi gradualmente mudando o panorama 

com base no incentivo ao surgimento de faculdades isoladas. 

O final do século 19, depois da Guerra do Paraguai, assistiu a uma onda 

progressista, com a expansão da economia cafeeira e a construção de ferrovias, 

estradas, portos e fábricas de tecido. A consequência foi o surgimento de uma 

camada média ligada ao comércio e formada por operários nas cidades, as quais 

passaram a contar com uma série de serviços públicos, tais como iluminação a 

gás e água encanada. As mudanças, junto com o crescimento do aparelho 

burocrático do Estado, fomentou a demanda por profissionais capacitados 

tecnicamente, fazendo o governo imperial criar uma legislação que normatizasse 

e restringisse o acesso a diversos cargos públicos. 

O funcionalismo público se tornou o melhor dos empregos, mas, para 

conseguir uma colocação, era necessário possuir formação superior específica, 

criando uma cultura voltada para a valorização dos bacharéis e criando demanda 

por vagas nas faculdades. Simultaneamente, os barões do café começaram a 

pressionar D. Pedro II para ampliar o acesso às faculdades. Uma pressão que foi 

acompanhada pelas reivindicações da classe média urbana. 

Todos queriam garantir que os filhos pudessem se tornar bacharéis para 

ter acesso aos cargos públicos ou para poder entrar na política. Isso como forma 

de manter o status da família ou melhorar de vida. 

O número de faculdades, até então exclusivamente vinculadas ao governo 

imperial, começou gradualmente a aumentar e cátedras se juntaram originando 

novas academias e faculdades. No entanto, com a tendência positivista já 

dominando o panorama e principalmente forte entre os militares, as universidades 

não foram cogitadas. 
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Para os positivistas, as universidades eram vistas como centros 

metafísicos, a verdadeira ordem e progresso – lema do positivismo depois 

incorporado à bandeira do Brasil pelos republicanos – só poderia surgir com base 

no ensino tecnicista. Seguindo o modelo da Faculdade de Filosofia da 

Universidade de Berlim, teoricamente baseado no cultivo do livre saber, mas na 

prática calcada no ensino da técnica, foi adotado por paradigma. O imperador 

instituiu os centros de livre docência, criando faculdades de Medicina, 

Engenharia, Direito, Odontologia, Arquitetura, Economia, Serviço Social e 

Jornalismo. 

Desde 1808, a admissão dos candidatos às escolas superiores estava 

condicionada à aprovação nos chamados “exames preparatórios”, prestados no 

estabelecimento de ensino procurado pelo dito candidato. 

A partir de 1837, os concluintes do curso secundário do recém-criado 

Colégio Pedro II passaram a ter o privilégio de matrícula, sem exames, em 

qualquer escola superior do Império. 

Também por volta de 1837, diante das pressões das elites, os “exames 

preparatórios” passaram a ser realizados perante juntas especiais nas capitais 

das províncias, passando a não ter mais validade instantânea, e sim permanente. 

Esses exames deixaram de ser aplicados de forma integrada, e, em um único 

momento, o estudante passou a ser examinado por disciplina no tempo e lugar 

mais convenientes para si, o que facilitou o acesso não só para as elites como 

também para os filhos de operários. 

A situação permaneceu inalterada até a proclamação da República em 

1889, quando o regime federalista permitiu e incentivou a criação de faculdades 

estaduais públicas e privadas. 

Com base em alterações na legislação, a República fomentou o ideal de 

livre ensino positivista, segundo o qual todos os cidadãos deveriam ter as 

mesmas oportunidades educacionais. 

Junto com a Constituição de 1891, vieram reformas educacionais que 

transformaram o Colégio Pedro II em Ginásio Nacional, convertido em modelo 

para a criação de novas escolas públicas. 

Nesse sentido, o acesso à educação pública e gratuita foi estendido ao 

ensino superior, principalmente para os concluintes das escolas que mantivessem 

os parâmetros do Ginásio Nacional. 
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Desde que essas escolas públicas se submetessem à fiscalização federal, 

seus estudantes teriam direito ao ingresso no ensino superior sem precisar 

prestar “exames”. 

Em 1901, o privilégio foi estendido aos colégios privados, criando uma 

ampla demanda por novas faculdades, fazendo surgirem inúmeros centros de 

ensino superior privados, embora não tivessem sequer o status de faculdade. 

Para termos uma ideia desse crescimento, entre 1891 e 1910, foram 

criados, no Brasil, 27 escolas superiores, entre as quais nove de medicina, 

obstetrícia, odontologia e farmácia, oito de direito, quatro de engenharia, três de 

economia e três de agronomia. 

No entanto, a busca da população por prestígio e poder pelo diploma, junto 

com a facilitação do acesso, trouxe consigo um problema: o excesso de 

diplomados, muito além da capacidade do mercado de absorver essa mão de 

obra, o que motivou uma nova reforma educacional, em uma tentativa de conter o 

acesso ao nível superior. 

A reforma Rivadário Corrêa, nome do titular do Ministério da Justiça e dos 

Negócios Interiores, originou o decreto 8.659, de 5 de abril de 1911, normatizando 

o ensino médio e superior. 

Os concluintes do ensino médio, incluindo o Ginásio Nacional, deixaram de 

gozar do privilégio de ingresso direto no ensino superior. Os estabelecimentos de 

ensino superior federal passaram a ser considerados corporações autônomas, 

devendo cobrar taxas para os exames de admissão, matrícula, curso, uso da 

biblioteca e emissão de certificado. 

Essa era uma forma de tentar incentivar uma manutenção financeira 

independente do poder público. A sistemática dos exames de admissão também 

foi modificada, passando a constar de uma única forma escrita sobre línguas e 

ciência, tendo novamente validade apenas imediata. 

A tentativa de diminuir o número de diplomados não surtiu efeito, ao 

contrário, multiplicou as faculdades privadas, conduzindo a reforma educacional 

Carlos Maximiliano, nome do novo Ministro do Interior. 

A reforma tencionava corrigir as distorções da Lei 8.659, originando o 

Decreto 11.530, de 18 de março de 1915. 
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A nova reforma manteve a extinção dos privilégios dos concluintes do 

Ginásio Nacional e o ingresso ao ensino superior por meio dos “exames de 

admissão”, os quais passaram a ser chamados de “exames vestibulares”. 

Todavia, trouxe mudanças profundas: além da aprovação no vestibular, 

passou a exigir a apresentação do certificado de conclusão do curso ginasial, o 

qual antes não era necessário, bastando a aprovação nos exames de admissão. 

Para que se expedisse certificado de conclusão, os cursos ginasiais 

passaram a ser obrigados a realizar um exame final, o qual instituições de ensino 

fixadas em cidades com menos de cem mil habitantes não podiam realizar. 

Na prática, forçava os concluintes do curso ginasial a se deslocarem para 

os centros urbanos mais destacados para realizarem os exames finais, iniciando 

um processo de elitização do ensino superior. No entanto, apesar de a reforma ter 

reduzido o acesso, não freou a ampliação do número de faculdades nem resolveu 

o problema do excesso de diplomados. 

Assim, foi instituída a reforma Rocha Vaz, nome do presidente do Conselho 

Superior de Ensino, órgão criado para fiscalizar as instituições superiores. Essa 

reforma foi promulgada mediante o Decreto 16.782-A, de 13 de janeiro de 1925, o 

qual finalizou o processo de elitização do ensino superior no Brasil. 

O decreto procurou restringir o acesso impondo um número de vagas fixas 

por curso e turma, conforme determinação de cada diretor de faculdade, e deveria 

ser aprovado pelo Conselho Superior de Ensino. Antes não havia um número de 

vagas fixo, todos os aprovados no vestibular tinham direito ao ingresso. Com a 

reforma, passaram a ter direito à vaga somente os candidatos mais bem 

classificados até o limite de vagas. A reforma atingiu seu objetivo, diminuindo a 

procura pelos cursos mais concorridos, conduzindo estudantes das classes mais 

baixas para os cursos menos procurados, reduzindo o número de diplomados em 

Direito, Medicina e Engenharia, cursos que passaram a ser destinados às elites. 

Em seu último pronunciamento, o imperador D. Pedro II anunciou a 

intenção de criar duas universidades, uma no sul e outra no norte, mas, com a 

proclamação da República, o projeto nunca foi posto em prática, e o predomínio 

das ideias positivistas entre os republicanos atrasou o aparecimento de 

universidades no Brasil. 

A primeira universidade criada no país, embora não constituísse 

propriamente o que se entende pelo termo (agregando docência e pesquisa), 
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nasceu em Manaus, em 1909, fomentada pela prosperidade econômica do 

chamado ciclo da borracha. 

A Universidade de Manaus juntou os cursos de Engenharia, Direito, 

Medicina, Farmácia, Odontologia e formação de oficiais da Guarda Nacional 

apenas em uma instituição. No entanto, sua vida foi breve, a universidade acabou 

paralelamente ao fim da prosperidade da borracha, em 1926, sendo diluída e 

restringida a faculdades independentes, incorporadas à recém-criada 

Universidade Federal do Amazonas em 1962. 

Desse modo, a reforma educacional Rivadário Corrêa, de 1911, ao permitir 

a cobrança de taxas pelas instituições de ensino superior, permitiu o surgimento 

de duas outras universidades, uma particular e outra estadual. 

No mesmo ano da reforma, em 1911, um “sócio capitalista”, um 

empresário, criou a Universidade de São Paulo (não confundir com a USP), 

esperando recuperar o investimento por meio da cobrança de taxas e oferecendo 

os cursos de Medicina, Odontologia, Farmácia, Comércio, Direito e Belas Artes. 

Entretanto, concorrendo com a Faculdade de Medicina, criada pelo governo do 

Estado de São Paulo, esvaziada devidoa custos elevados, a primeira 

universidade privada brasileira tornou-se inviável, sendo extinta em 1917. 

Em Curitiba, capital do Paraná, em 1912, o governo do estado criou uma 

universidade que oferecia os cursos de Direito, Engenharia, Medicina, Farmácia, 

Odontologia e Comércio. A universidade era dotada de orçamento e verbas 

públicas, porém a proibição da expedição de certificado de conclusão do ginásio 

para cidades com menos de cem mil habitantes esvaziou seus cursos, resultando 

em sua dissolução poucos anos depois. Os seus cursos se tornaram faculdades 

independentes, posteriormente incorporadas, em 1950, à Universidade Federal do 

Paraná. 

Assim, a primeira universidade de fato a obter sucesso e perpetuar sua 

continuidade surgiu somente em 1920, com a criação da Universidade do Rio de 

Janeiro, por iniciativa do governo federal, que juntou as Faculdades Federais de 

Medicina e Engenharia, além da Faculdade de Direito, numa única instituição 

realmente voltada para o ensino e pesquisa. 

A mesma técnica de criação de universidade por aglutinação de faculdades 

foi adotada pelo governo do Estado de Minas Gerais em 1927, que juntou as 
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Faculdades de Engenharia, Direito, Medicina, Odontologia e Farmácia para criar a 

Universidade do Estado de Minas Gerais, dotada de verba pública. 

Tanto no Rio de Janeiro como em Minas Gerais, foi criado um Conselho 

Universitário, formado pelos diretores das faculdades e dois professores de cada 

centro, compondo a administração de cada universidade. Essas universidades 

tinham ainda um funcionamento bastante independente e pouco integrado. 

Até então, embora existisse uma legislação para o funcionamento das 

faculdades, não havia normatização para as universidades, o que foi corrigido 

pelo Decreto 5.616, de 28 de novembro de 1928. O decreto determinou que as 

universidades passassem a gozar de “perfeita autonomia administrativa, 

econômica e didática”, fixando o ingresso de alunos mediante as mesmas normas 

vigentes para as faculdades, sendo fiscalizadas pelo Departamento Nacional de 

Ensino. 

Na prática, o decreto vedava a criação de universidades privadas, pois 

exigia fundação mediante lei estadual ou federal, devendo o reitor ser nomeado 

pelo governador do estado ou pelo presidente da República. Para a criação de 

uma universidade, ficava determinado ainda ser necessário, no mínimo, três 

faculdades funcionando ininterruptamente há pelo menos quinze anos. 

Com base no Decreto de 1928, surgiu, em 11 de abril de 1931, a Lei 

19.851, promulgando, pretensiosamente, o Estatuto das Universidades 

Brasileiras. Esse estatuto era pretensioso porque existiam até então apenas duas 

universidades no Brasil, porém estabeleceu padrões de organização para as 

instituições de ensino superior. Assim, cada universidade seria criada pela 

reunião de faculdades, pelo menos três, obrigatoriamente, entre as seguintes: 

Direito, Medicina, Engenharia, Educação, Ciências e Letras. Além disso, a direção 

de cada faculdade seria entregue a uma congregação, integrada pelos 

professores catedráticos efetivos e por um representante eleito dos livre-

docentes. Concernente à gestão, três a seis catedráticos, escolhidos pelo ministro 

da Educação, dentre uma lista elaborada pela congregação, constituiriam o 

conselho técnico administrativo de cada faculdade. O diretor de cada faculdade 

seria, também, escolhido pelo ministro da Educação, usando a mesma 

sistemática. E a administração central da universidade seria composta pelo 

conselho universitário e pelo reitor, este escolhido pelo presidente da República 

ou governador do Estado com base em uma lista de três professores eleitos pela 
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comunidade acadêmica interna. Isso em caso de universidade pública, já que o 

decreto passou a permitir novamente a criação de instituições privadas. Neste 

caso, era livre a nomeação do reitor, cujo veto à escolha caberia ao ministro da 

Educação. 

O corpo docente seria constituído por professores catedráticos, um para 

cada cadeira do curso, cargo vitalício após dez anos de exercício, cujo acesso se 

daria mediante aprovação em concurso de títulos. O catedrático indicava seus 

auxiliares, os quais estavam obrigados a se submeter ao concurso de livre-

docente para se manter no cargo. 

Todo curso superior, de instituição pública ou privada, precisava ser 

credenciado pelo Ministério da Educação para expedir diplomas. Quanto ao 

ingresso dos estudantes, a fixação de um número de vagas, o exame vestibular e 

a apresentação de certificado de ensino médio foram ratificados, sendo 

acrescentada uma prova de idoneidade moral. 

O estatuto refletia o resultado da Revolução de 1930, que levou Getúlio 

Vargas ao poder, espelhando o controle estatal sobre a educação, por meio da 

intervenção do ministro da Educação na nomeação do corpo diretivo das 

faculdades e universidades. 

Assim, fomentou a criação da terceira universidade brasileira em 1934: a 

Universidade do Rio Grande do Sul, com uma orientação totalmente diversa da 

daquelas já existentes. Ao invés de resultar da reunião de faculdades 

preexistentes, dada a abertura propiciada pelo Estatuto das Universidades 

Brasileiras, o qual deixou de exigir a existência de três faculdades há pelo menos 

quinze anos, foi criada a partir de uma única faculdade. 

A Universidade do Rio Grande do Sul foi criada tendo por base a Escola de 

Engenharia de Porto Alegre, existente desde 1896 e mantida pelo mecenato de 

uma baronesa, o que permitiu a contratação de cinquenta professores 

estrangeiros, principalmente alemães, o que contrariava o paradigma francês em 

voga. 

Desde 1907 a faculdade tinha passado a ser mantida pelo governo do 

Estado, por meio de uma taxa de 2% cobrada sobre rubricas do orçamento 

público, a qual, em 1909, foi elevada para 4%. Em 1928, contando com hum mil e 

duzentos alunos, começou a oferecer os cursos de Agronomia, Veterinária, 
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Química e formação de operários industriais e agrícolas, passando a chamar a si 

mesma de Universidade Técnica do Rio Grande do Sul em 1932. 

Em 1934, finalmente a instituição adquiriu o status e reconhecimento como 

universidade. No mesmo ano surgiu, em São Paulo, a Universidade de São Paulo 

(USP), ao passo que, em 1940, apareceu no Rio de Janeiro a primeira 

universidade privada: a Pontifícia Universidade Católica, a PUC. A partir de então 

se multiplicaram as universidades pelo Brasil. 

Nasceu em 27 de maio de 1933, a Escola Livre de Sociologia e Política de 

São Paulo, instituição privada, destinada a formar a elite dirigente das grandes 

empresas particulares. 

Inspirado pela iniciativa, o governo do Estado de São Paulo, ocupado por 

Armando Salles de Oliveira, professor da Escola Politécnica, criou, em 25 de 

janeiro de 1934, por meio de decreto estadual, a Universidade de São Paulo, a 

USP. Para integrar o corpo docente da nova universidade, diante da carência de 

doutores no Brasil, foram contratados treze professores europeus – seis 

franceses, quatro italianos e três alemães. Política que se manteve até 1942, 

totalizando a passagem de quarenta e cinco professores estrangeiros até essa 

data, os quais formaram uma mão de obra altamente qualificada, aproveitada nos 

quadros da própria universidade, fortalecendo a tradição acadêmica francesa no 

Brasil. 

A USP acabou se tornando, acima de tudo, um centro de formação de 

pesquisadores, incentivada por meio da dotação de uma porcentagem do ICMS 

para sua manutenção. 

Seguindo o mesmo modelo, em 1947 foi criada a Fundação de Amparo à 

Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), mantida por meio de 0,5% da 

receita do estado, para sustentar as pesquisas. Atualmente, a FAPESP responde 

por 90% do financiamento de pesquisas no Estado de São Paulo. 

Quando chegou ao fim o Estado Novo e começaram os governos 

populistas, iniciou-se um processo de ampliação do acesso ao ensino médio, 

conduzindo também a ampliação da demanda por acesso ao ensino superior. 

Ao mesmo tempo que novas faculdades e universidades privadas surgiram, 

o governo federalizou faculdades privadas e estaduais, reunindo-as para criar 

novas universidades federais, o que levou à reforma de 1950, promulgada pela 

Lei 1.254. 
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A reforma transformou os professores e funcionários de universidades 

vinculadas aos Estados e à União em funcionários públicos, com remuneração e 

privilégios idênticos aos seus colegas da Universidade do Brasil, antes chamada 

Universidade Federal do Rio de Janeiro. 

Os docentes passaram a contar com estabilidade e aposentadoria integral, 

tendo a obrigação de desempenhar a função docente junto com a de pesquisador, 

em regime de dedicação integral e exclusiva, ainda atualmente em voga. A 

reboque da nova orientação, em 1951 surgiu o Conselho Nacional de Pesquisa 

(CNPq) e a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES). 

O CNPq, desde 1971 nomeado como Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico, apesar de manter a sigla, foi criado 

para incentivar e financiar as pesquisas em âmbito universitário. A CAPES, 

destinada a estimular e fiscalizar, assim como financiar, os cursos de pós-

graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) nas universidades. 

Pouco antes do Golpe Militar de 1964, a comunidade acadêmica tinha 

iniciado a discussão em torno da necessidade de reforma universitária, 

envolvendo a criação de institutos de pesquisa, a modificação da estrutura da 

carreira docente, o reajuste salarial dos professores e a assistência aos 

estudantes por meio de bolsas, alimentação, alojamento. No entanto, o governo 

militar atravancou a discussão, adiando as reformas, as quais terminaram sendo 

parcialmente postas em prática, em 1968, pelas Leis 5.539 e 5.540. Essas leis 

criaram o Estatuto do Magistério Superior Federal, embora as mudanças viessem 

mais ao encontro do acirramento do controle do Estado sobre as universidades. 

O regime de cátedras foi extinto, substituído pelos departamentos, visando 

a eliminar a duplicidade de disciplinas oferecidas em vários cursos, restringidas a 

um único departamento, eliminando gastos em duplicidade. 

A extinção das cátedras foi acompanhada tanto pela aposentadoria 

compulsória de professores que se opunham ao regime militar quanto pela 

destituição de reitores e outros administradores, substituídos por interventores 

nomeados pelo governo federal. 

A reforma de 1968 criou, também, o Conselho Federal de Educação (CFE), 

o qual optou por instituir o sistema de créditos nas universidades públicas, 

visando a impedir a formação de turmas. 
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Seguindo a orientação, os campi das universidades foram transferidos para 

as periferias, seguindo o modelo americano, aglutinando todas as faculdades em 

um mesmo local. Tudo pensado para exercer pressão e controle eficaz sobre 

estudantes e professores. 

O CFE, ao mesmo tempo que fragmentou o ensino público, procurou 

incentivar a iniciativa privada, retirando uma série de restrições,tais como 

exigências quanto à qualificação docente, a um número mínimo de periódicos nas 

bibliotecas, à pesquisa necessária ao status de universidade. 

Desde janeiro de 1995, o governo federal empreendeu uma série de 

reformas no ensino superior, seguindo orientações da Constituição de 1988 e da 

Nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), pela forma do 

capítulo IV da Lei 9.394/96. 

Foram promulgados novas leis e decretos, porém a legislação passou tão 

somente a se preocupar em ampliar o acesso ao ensino superior, sobretudo 

fomentando o aparecimento crescente de instituições privadas. 

Pouco foi feito no sentido de fazer cumprir a determinação constitucional da 

LDB de obrigar as universidades privadas a ter pelo menos um terço de seu corpo 

docente titulado trabalhando em regime de tempo integral. Isso se deu a despeito 

da tentativa de criar parâmetros de avaliação da qualidade dos cursos de 

graduação. 

Em 2011, configurou-se, no Brasil, a existência de 2.365 instituições de 

nível superior, divididas entre as universidades, faculdades, centros federais e 

institutos federais de categorias públicae privada, conforme mostra a Tabela 2. 

 

Tabela 2 – Número de instituições superiores no Brasil 

Unidade 
Federação/Categoria 

Administrativa 

Instituiçõesde Ensino Superior 

Total geral 

Total Capital Interior 

BRASIL 2.365 819 1546 

Pública 284 95 189 

Federal 103 64 39 

Estadual 110 31 79 

Municipal 71 - 71 

Privada 2.081 724 1.357 
Fonte: INEP (2012). 

 

Os dados do INEP revelam que, nas últimas duas décadas, em muitas 

regiões do Brasil, o crescimento dos cursos superiores ultrapassou o percentual 
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de 20% em decorrência da multiplicação desmedida, em muitos casos, de escolas 

superiores privadas. 

Embora devamos reconhecer que existem avanços consideráveis no que 

se refere à educação superior no Brasil, não mais restrita a um estrato 

definidamente determinado para acesso, e que os últimos anos têm sido 

marcados por intensos debates sobre o sentido e o significado das escolas 

superiores no sistema educacional brasileiro, articulando-a ao conjunto de 

resultados também provenientes da educação básica, o que temos ainda é um 

ritmo de passos largos, mas por vezes de caminhos tortuosos e descontínuos. 

Vejamos sinteticamente o percurso histórico do ensino superior no Brasil, 

apresentado no Quadro 2. 

 

Quadro 2 – Panorama histórico do curso superior no Brasil 

Período Fatos Importantes 

Colonial Proibição da existência de universidade – população quase que 
totalmente analfabeta. 

Jesuítas criam as primeiras escolas (17 colégios). 
Criação do primeiro estabelecimento de ensino superior na Bahia. 

Marquês de Pombal fechou as faculdades jesuíticas – retrocesso na 
educação brasileira. 

1808 – vinda da 
família real 

- Implantação de cátedras (unidades de ensino de extrema simplicidade) 
– Cátedra de engenharia com objetivo de formar oficiais. 

Independência – a 
partir de 1822 

- Fundação de faculdades jurídicas em São Paulo e Olinda (PE). 
- Desvinculação do curso de Engenharia de Instiuições Militares – 

Origem da escola politécnica do Rio de Janeiro. 

Final do século 19 - Junção de cátedras que originaram novas academias e faculdades. 
- Tendência Positivista – Crença em ensino tecnicista. 

- Criação de centros de livre-docência – faculdades de Medicina, 
Engenharia, Direito, Odontologia, Arquitetura, Economia, Serviço Social 

e Jornalismo. 

1909 - Criação da primeira universidade – Universidade de Manaus 
(agregando docência e pesquisa – Ciclo da Borracha). 

1911 - Criação da Universidade de São Paulo (não confundir com a USP). 

1912 - Criação da Universidade do Paraná. 

1920 - Criação da Universidade do Rio de Janeiro – Primeira universidade a 
obter sucesso e perpetuar a sua continuidade. 

1927 - Criação da Universidade do Estado de Minas Gerais. 

1934 - Criação da Universidade do Rio Grande do Sul – contratação de 50 
professores estrangeiros, a maioria eram alemães. 

- Criação da USP - diante da carência de doutores no Brasil, foram 
contratados treze professores europeus – seis franceses, quatro 

italianos e três alemães. 

1940 em diante - Criação da primeira universidade privada – Pontifícia Universidade 
Católica – PUC Rio. 

- Multiplicação do número de universidades. 

De 1930 a 1964 - Houve uma forte expansão do sistema público federal de educação 
com a contratação de grande número de professores europeus. 

Em 1968 Inicia-se uma fase da educação superior brasileira com o movimento da 
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reforma universitária, que tinha como base a eficiência administrativa, 
estrutura departamental e a indissociabilidade do ensino, pesquisa e 

extensão como mote das instituições de ensino superior. 

Década de 1970 O contexto da época impulsionou o desenvolvimento de pós-graduação 
e a possibilidade de realização de cursos de pós-graduação no exterior, 

com vistas à capacitação avançada do corpo docente brasileiro. 

A partir de 1990 Inicia-se uma fase com a Constituição de 1988 e com a homologação de 
leis que passaram a regular a educação superior. Necessidade de 
flexibilização do sistema, redução do papel exercido pelo governo, 

ampliação do sistema e melhoria nos processos de avaliação com vistas 
à elevação da qualidade. 

Fonte: A autora, 2013. 

 

1.1 OS CURSOS SUPERIORES EM EAD NO MUNDO E NO BRASIL 

Na análise de Pereira e Moraes (2009), o acesso à educação superior 

encontra-se em pauta no mundo todo. No entanto, são os países 

economicamente desenvolvidos em que a universalização da educação básica já 

foi resolvida, os quais atualmente se voltam mais decididamente para políticas 

visando ao alargamento das oportunidades educacionais do ensino superior. A 

contribuição da educação a distância para essa área vem de longa data. Por volta 

de 1920, pouco depois da instituição do regime socialista na antiga União 

Soviética, foram oferecidos à população daquele país cursos que adotaram a 

metodologia a distância, de nível secundário e superior. As ações foram 

realizadas tanto em escolas universitárias e politécnicas convencionais como em 

instituições universitárias de ensino a distância. 

Em 1929, surgiu a primeira instituição estatal de ensino a distância na 

Europa Ocidental: o Centre National d’Enseignement par Correspondence 

(CNEC), criada na França, posteriormente denominada Centre Nationale de 

Enseignement à Distance (CNED). Os objetivos iniciais da instituição visavam à 

criação de uma forma de educação alternativa no sistema educacional daquele 

país, tendo-se, após a grande guerra, voltado para a formação de adultos. 

As autoras (2009) assinalam outra iniciativa, a da University of South Africa 

(UNISA), que, desde 1946, oferece cursos a distância e que foi reconhecida, a 

partir de 1962, como uma universidade de educação a distância. 

Entretanto, na visão de autores clássicos, como Holmberg, Rumble, Kaye, 

o grande desenvolvimento da educação a distância no ensino superior, em nível 

mundial, deu-se por volta da década de 1970, quando as tecnologias de 
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comunicação de massa começam a ser aplicadas à educação. Nesse período, 

surgem as primeiras universidades abertas europeias, como a pioneira Open 

University, na Inglaterra (1969); a UNED, na Espanha (1972); a Fernuniversitat, 

na Alemanha (1974). Nas duas décadas seguintes, foram criadas outras 

universidades abertas em países de todos os continentes, com o intuito precípuo 

de promover a democratização da educação. As universidades abertas possuem 

estruturas autônomas, centradas na educação a distância, razão pela qual são 

classificadas como instituições unimodais ou especializadas, e apresentam 

diferentes modelos de funcionamento, adaptados às características do contexto 

econômico, social e cultural em que se inserem. 

Algumas dessas instituições transformaram-se em megauniversidades, 

atingindo níveis de atendimento superior a cem mil alunos. Pelos dados 

disponíveis em 1995, havia dez megauniversidades no mundo, a saber: Anadolu 

University, Turquia, com 567 mil alunos; China Tv University System, China, com 

530 mil alunos; Universitas Terbuka, Indonésia, com 353 mil alunos; Sukhothai 

Thamnathirat Open University, Tailândia, com 300 mil alunos; Indira Ghandi 

National Open University, India, com 242 mil alunos; The Open Univesity, 

Inglaterra, com 200 mil alunos; Korea National Open University, Coreia, com 196 

mil alunos; Centre Nationale d`Enseignement à Distance, França, com 184 mil 

alunos; University of South Africa, África do Sul, com 130 mil alunos; e 

Universidad Nacional de Educación a Distancia, Espanha, com 110 mil alunos. 

Uma alternativa para a ampliação de matrículas no ensino superior surge 

em instituições convencionais, tradicionalmente de ensino presencial, que adotam 

o sistema dual mediante a oferta paralela de programas de educação a distância 

para populações afastadas dos grandes centros universitários. Essas instituições, 

chamadas bimodais ou integradas, funcionam em países da Europa, como 

França, Alemanha e Suécia, e em outros, como Austrália, Canadá e Estados 

Unidos, onde essa prática é amplamente difundida. Registra-se, ainda, uma 

tendência muito recente das universidades presenciais a adotar regimes mistos 

dentro dos mesmos programas de graduação, com a oferta de disciplinas em 

moldes presenciais e a distância, para alunos dos cursos convencionais 

matriculados na instituição. A pressão por mais vagas e o concurso das novas 

tecnologias criam as condições para os sistemas dual e misto se expandirem em 

universidades do mundo todo, com a crescente utilização da metodologia de 
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educação a distância na oferta de programas, cursos ou disciplinas isoladas. As 

instituições unimodais de educação a distância estão capacitadas, em princípio, a 

expandir significativamente a população estudantil sem aumentar despesas, em 

razão de os custos operacionais per capita serem baixos nesse tipo de 

organização. Em relação às instituições bimodais, à medida que alternam as suas 

atividades acadêmicas presenciais com as não presenciais, ampliam a sua 

capacidade física, liberando salas de aula para atender a um maior número de 

alunos. 

Não obstante, novos acontecimentos prometem remodelar os ambientes de 

aprendizagem. Os progressos recentes das tecnologias da informação e 

comunicação abrem perspectivas inusitadas para o desenvolvimento da educação 

superior a distância, com a criação das chamadas universidades virtuais. As suas 

características fogem inteiramente aos padrões existentes, uma vez que não 

exigem campus – no sentido físico – para o seu funcionamento. O processo de 

aprendizagem aberto e a distância realiza-se no ciberespaço, sendo a 

comunicação de professores e tutores com estudantes, e dos estudantes entre si, 

desenvolvida no ambiente virtual. No campo da educação a distância, essa 

modalidade de atendimento tem surgido de iniciativas isoladas de instituições 

unimodais ou bimodais, como também de um conjunto de organizações 

consorciadas. 

No primeiro caso, pode ser citada a Universtat Oberta de Catalunya, 

exemplo típico de uma instituição unimodal de ensino a distância com atuação 

exclusiva no sistema virtual de aprendizagem. Para o seu funcionamento, conta-

se com centros de apoio, em todo o país, equipados para atividades discentes e 

culturais online. A segunda situação, a das instituições bimodais, pode ser 

encontrada em universidades convencionais, algumas de grande prestígio, que 

passaram a oferecer cursos virtuais paralelamente aos presenciais, entre as quais 

a University Simon Frasere e a University British Columbia, no Canadá; Stanford 

Online, nos Estados Unidos; e a University of Southern Queensland, na Austrália. 

Por último, as universidades virtuais consorciadas, que se destacam não somente 

pela forma inovadora por que se organizam e funcionam, como também pelo seu 

potencial e abrangência das operações que executam, nos níveis nacional, 

internacional e transcontinental. Os consórcios são constituídos por um número 

variável de instituições. Podem provir de acordos bilaterais, como é o caso da 
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parceria entre a Universidade Carl von Ossietsky, de Oldenburg, na Alemanha, e 

a Universidade de Maryland, nos Estados Unidos, ou podem envolver um 

conjunto maior de consorciados. A Universitas 21, por exemplo, é um consórcio 

constituído por instituições dos países de língua inglesa, como a Escócia, 

Inglaterra, Austrália, Nova Zelândia, Canadá, Hong Kong e Singapura, além da 

Universidade de Michigan, nos Estados Unidos. 

A difusão em ritmo exponencial dos novos instrumentos que permitem 

acesso ao ciberespaço, aliada à crescente possibilidade de diminuição de custos 

e aumento de facilidades para conexão, aumenta o interesse pela educação por 

meio da rede mundial de computadores nos demais países. Pode ser 

mencionado, a título de ilustração, o consórcio UNIREDE, criado em 2000, no 

Brasil, que reúne mais de sessenta instituições públicas de ensino superior e 

centros federais de educação tecnológica, além da Universidade Aberta do Brasil 

(UAB) em 2005, com afinalidade expressa de “democratizar e ampliar o acesso 

ao ensino superior de alta qualidade e ser um canal privilegiado de capacitação 

do magistério” (UAB, 2013). 

A flexibilidade nas operações interinstitucionais, possibilitada pelo uso 

intensivo das tecnologias da informação e comunicação, pode representar uma 

contribuição inestimável para elevar o ensino superior a novos níveis. Entretanto, 

tratando-se de ações conjuntas entre países ou localidades, há que atentar para 

possíveis riscos de injunções que possam ferir a identidade dos beneficiários ou 

representar, de alguma forma, desrespeito às diferenças. 

Historicamente, a educação formal no país tem seus fundamentos em um 

ensino cujos objetivos foram, com frequência, o privilégio de determinados 

segmentos da população. Romanelli (2001), em um dos estudos mais 

significativos acerca da história da educação brasileira, aponta o seu caráter 

elitista. 

Apesar das mudanças econômicas, políticas e sociais, a educação formal 

no Brasil mantém a seletividade e a exclusão daqueles que, na verdade, mais 

necessitam dela. Tratar então da EaD significa trabalhar com um tema, cuja 

proposta será a de romper com um ciclo determinado há muito tempo. 

Esse rompimento, no entanto, não pode ter em sua base a substituição de 

sistemas presenciais por sistemas a distância, pois, em nosso país, propostas de 

inovações educativas são tomadas, frequentemente, na perspectiva de solucionar 
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problemas de acesso e permanência de alunos nos sistemas de ensino. Assim, 

não se podem confundir propostas relacionadas à educação a distância e a 

necessidade de romper o ciclo da seletividade e exclusão do sistema educacional 

brasileiro. A educação a distância tem, em sua base, a ideia de democratização e 

facilitação do acesso à escola, não a ideia de suplência ao sistema regular 

estabelecido, tampouco a implantação de sistemas provisórios, mas a de 

sistemas fundados na Educação Permanente – demanda que a sociedade nos 

impõe, nos dias de hoje, como forma de superação de problemas relativos ao 

desenvolvimento econômico e tecnológico vivenciados atualmente (PEREIRA; 

MORAES, 2009). 

Desde 1970, assiste-se às tentativas de organização de experiências em 

EaD no Brasil, sem que isso se consolidasse efetivamente em sistemas baseados 

nessa modalidade. Essas experiências tiveram, em seu início, uma intervenção 

governamental acentuada, trazendo componentes ideológicos necessários à 

manutenção do regime militar brasileiro que ocupava, naquele momento, o poder 

de Estado. Grande parte das resistências a essa modalidade de ensino está 

associada ao regime ditatorial e à difusão dos chamados modelos tecnológicos 

tão em voga nessa mesma época. A ideia de desenvolvimento, de crescimento 

econômico, foram os argumentos utilizados pelos militares para a reforma 

educacional de 1972, principalmente para justificar a ampliação das ofertas 

educacionais que tinham por base uma formação mínima para o mundo do 

trabalho, entendido como o mundo da rápida industrialização. 

Com o processo de democratização do país na década de 80, a EaD foi 

relegada ao esquecimento. Toda luta pela abertura política acabou por gerar 

posições contrárias aos projetos e programas desenvolvidos no período militar. 

Esse fato é compreensível porque consideramos a importância da luta dos 

educadores brasileiros pela chamada escola de qualidade, entendida como uma 

escola democrática tanto no aspecto relativo ao acesso da população ao sistema 

formal de ensino quanto no relativo à permanência da clientela em fase de 

escolarização nesse mesmo sistema. 

Na década de 1990, ao vivenciar com maior intensidade o processo de 

abertura econômica, que expressou, em curto prazo, uma forte pressão pela 

denominada educação continuada e permanente, além de trazer consigo toda a 

discussão em torno do uso das novas tecnologias, a EaD novamente é 
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considerada como uma possibilidade real de ampliação de oportunidades 

educacionais para toda a população. O fato é que se vivencia um momento 

contraditório quando se trata de EaD. A discussão acerca de suas reais 

possibilidades, os níveis de qualidade educacional, o problema do uso das novas 

tecnologias, o acesso a essas mesmas tecnologias e a necessidade de 

reformulação dos sistemas públicos de ensino para o atendimento das novas 

demandas educativas geram uma série de incertezas quanto ao futuro dos 

processos educativos como são conhecidos atualmente. 

Vive-se um momento histórico em que os antigos modelos educacionais já 

não se sustentam, porém os novos estão em processo de constituição e 

construção. Nessa perspectiva, grande parte das resistências à EaD estão postas 

justamente nesse negar – o que era anterior – e no construir novas alternativas 

educativas. Vivenciar as mudanças, sem que estejam definidos a priori novos 

modelos, parece ser o grande dilema dos educadores atualmente. No caso 

brasileiro, a EaD expressa um pouco o movimento entre propostas educativas 

com objetivos mais “democratizadores” e momentos políticos que determinaram 

visões diferenciadas sobre o que seria a democratização do ensino. 

A Universidade de Brasília (UNB), segundo Moraes (2002), é pioneira em 

iniciativas de educação a distância no ensino superior brasileiro. O seu projeto 

original já preconizava, em 1961, o emprego das tecnologias na educação, de 

forma democrática e criativa. A Faculdade de Educação (FE/UNB), comprometida 

com essa concepção inovadora, participou, em diferentes fóruns de discussão, da 

elaboração e implementação das políticas de EaD no País, especialmente nos 

anos de 1990. Destaque-se sua decisiva participação na criação e no 

funcionamento do Consórcio Brasileiro de Educação a Distância (BRASILEAD), 

em 1994, que congregava um número significativo de universidades públicas 

brasileiras e que pode ser considerado o embrião tanto da Universidade Virtual 

Pública do Brasil (UNIREDE) como da Universidade Aberta do Brasil (UAB), que, 

apesar de não ser referenciada por Vianney et al. (2003, 38-45), o é por Niskier 

(1999,409-410) e Fiorentini e Moraes (2000,128-132). 

A experiência da FE/UNB com a Educação a Distância foi apresentada no 

Congresso Internacional Virtual Educa Barcelona 2004, com o artigo: Outra 

educação a distância possível: Comunidade de trabalho/aprendizagem em rede 

(CTAR). Em sua concepção pedagógica, destaca-se a busca pela 
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superação da ótica do professor como mero executor de rotinas 
didáticas, da mera transmissão de informações, para a cuidadosa 
construção da autoria, da interlocução compromissada, apoiada na 
interatividade, no diálogo e na reflexão a partir da prática e sobre a 
prática, durante o processo, entre todos os participantes (CTAR, 2004, 
p.10). 

 

É importante ressaltar que têm sido de grande importância o apoio da 

Cátedra UNESCO de Educação a Distância da Faculdade de Educação da 

Universidade de Brasília e a continuidade da cooperação acadêmica 

internacional, na forma de efetivo intercâmbio, realizada mediante Acordo de 

Cooperação com a Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), 

Espanha, apoio da Embaixada da Espanha, a Agência Espanhola de Cooperação 

Internacional (AECI) e em Convênio com a Universidade Aberta (UA), 

Lisboa/Portugal. Além da participação de professores dessas universidades, 

conta-se ainda com a contribuição de professores e convidados da Simon Fraser 

University (Canadá), da Université de Poitiers (OAVUP) e Université Paris VIII 

(Embaixada da França) e da Universidade Virtual Latinoamericana (PEREIRA; 

MORAES, 2009). 

1.1.1 Contexto da EaD na educação brasileira 

O Decreto nº 5.622, de 19 de dezembro de 2005, regulamentou a EaD no 

Brasil, obedecendo à determinação presente na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional – Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Em seu artigo 

primeiro, o Decreto caracteriza a EaD 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. 

 

É nesse contexto que será situado o ensino a distância no Brasil. A 

intenção do governo brasileiro de aumentar a possibilidade de acesso ao ensino 

superior desencadeou, com base na referida Lei de Diretrizes e Bases, uma 

grande oferta de cursos de formação a distância. Aqui se centra na UAB porque 

sua criação, em nível nacional, permitiu que esse processo de oferecimento de 

cursos fosse desenvolvido e coordenado pelas instituições públicas de ensino 
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superior. Isso tem fornecido elementos para estudar, de forma mais ampla, as 

transformações suscitadas no trabalho docente envolvido na UAB, o foco 

empírico de análise. 

Assim, em 2005, o Ministério da Educação, no âmbito do Fórum das 

Estatais pela Educação, propôs uma articulação entre instituições públicas de 

ensino superior, estados e municípios brasileiros para promover, por meio da 

metodologia da EaD, acesso ao ensino superior para camadas da população que 

estão excluídas do processo educacional. Esse sistema foi formado por 

instituições que levaram e levam o ensino superior público aos municípios que 

não têm oferta ou cujos cursos ofertados não são suficientes para atender a todos 

os cidadãos. Cabe destacar, ainda, que o Sistema Universidade Aberta do Brasil 

tem como prioridade a formação de professores para a Educação Básica. O site 

da UAB (2012) explica que: 

 

A Universidade Aberta do Brasil é um sistema integrado por 
universidades públicas que oferece cursos de nível superior para 
camadas da população que têm dificuldade de acesso à formação 
universitária, por meio do uso da metodologia da educação a distância. 
O público em geral é atendido, mas os professores que atuam na 
educação básica têm prioridade de formação, seguidos dos dirigentes, 
gestores e trabalhadores em educação básica dos estados, municípios e 
do Distrito Federal. 

 

O mesmo site (2012) afirma também que o Sistema UAB foi instituído pelo 

Decreto 5.800, de 8 de junho de 2006. Ao plantar a semente da universidade 

pública de qualidade em locais distantes e isolados, o referido sistema diz 

incentivar o desenvolvimento de municípios com baixos IDH e IDEB. 

Em dezembro de 2011, durante o 5º Encontro Nacional de Coordenadores 

do Sistema da Universidade Aberta do Brasil, João Carlos Teatini, diretor de 

Educação a Distância da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (CAPES), ressaltou o rápido desenvolvimento do sistema e afirmou: 

 

Apesar de a UAB ter sido criada em 2006, o início dos cursos e a grande 
expansão se deu de 2008, 2009 em diante. Já estamos com mais de 190 
mil alunos, 618 polos ativos de apoio presencial. Temos números 
impensáveis sabendo que o sistema foi construído em três ou quatro 
anos, algo absolutamente inédito. O Brasil tem dificuldades grandes. A 
partir daí ressalto a capacidade de as instituições conseguirem trabalhar, 
se expandir, dar resposta às demandas que a população brasileira tem. 
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Como pensar na organização de uma Universidade nesse organograma 

descentralizado por polos, como da Universidade Aberta do Brasil? Como pensar 

na fragmentação e ampliação de cursos em um contexto que mistura 

intensificação do tempo de trabalho e exigências de novas competências? 

Para Belloni, as instituições superiores 

 

... encontram-se desaparelhadas, com um corpo docente mal preparado 
para enfrentar os desafios postos pelas novas tecnologias de 
comunicação e informação acrescentando ainda, a falta de participação 
das Instituições de Ensino Superior onde o ensino e a pesquisa parecem 
evoluir alheios ao progresso técnico, consequências diretas da falta de 
política para a área. (BELLONI, 2006, p. 15) 

 

É importante ressaltar que, na EaD, a complexidade de funções é 

intensificada. Para Belloni (2002) e Litwin (2001), algumas funções do tutor são 

definidas com base no material instrucional do curso e nas necessidades dos 

alunos. Por exemplo, material mais autoinstrucional demanda um tutor mediador, 

material menos autoinstrucional demanda um tutor convencional ou conteudista. 

As necessidades dos alunos, como reaprender a estudar, gestão de conflitos, 

mudanças de atitudes e valores, implicam o desenvolvimento de novas 

estratégias pelo tutor. As funções do tutor são compreendidas como orientador, 

facilitador da aprendizagem, motivador e avaliador. Mas como se qualificar ante 

os novos contextos? 

Mill alerta para a expansão dos cursos de EaD e indica um caminho a ser 

estruturado nas Universidades. Assevera ele: 

 

Pelo que evidenciam os dados, o trabalho na EaD é realmente mais 
exigente e mais cansativo em termos de tempo e atenção do 
trabalhador. É preciso, portanto, que sejam pensadas as especificidades 
do teletrabalho, em geral, e do teletrabalho docente, em particular. 
Parece uma boa sugestão que isso comece pela legislação trabalhista 
para esse grupo de teletrabalhadores. (MILL, 2006, p. 242) 

 

Castel, reafirmando essa sugestão e ressaltando sua importância, ressalta 

que 

 

... desenhar eventualidades que comprometerão num sentido diferente 
em função das opções que forem feitas(ou ao contrário, que não forem 
feitas) em matéria de política econômica, de organização do trabalho e 
de intervenções do Estado social. (CASTEL, 1998, p. 560). 
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Castel (1998) ainda acrescenta que o amanhã pode ser desconhecido, mas 

será trabalhado com base na herança de hoje. Nesse sentido, como o docente 

está construindo os modelos educacionais para gerações futuras? Será a lógica 

da quantidade prevalecendo sobre a qualidade que vai reger a expansão das 

universidades públicas? 

Por intermédio do sistema UAB, o Centro Federal de Educação 

Tecnológica do Espírito Santo (atualmente Ifes) ofereceu, em 2007, 320 vagas 

para o curso superior em Sistemas de Informação, primeiro curso nessa 

modalidade. Na época, foram inseridos aproximadamente 18 professores 

especialistas e sessenta tutores. 

A  

 

Figura 1 apresenta a quantidade de alunos e de cursos ofertados na 

modalidade de EaD no Cead. 

 

Figura 1 – Quantidade de alunos matriculados e cursos oferecidos em EaD 

 

Fonte: Cead.ifes.edu.br/2012. 

 

Atualmente, os cursos em execução no Cead buscam atender a dois 

programas do governo federal para a modalidade EaD: A Escola Técnica Aberta 

do Brasil (E-TEC) e o Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB). Por meio da 

E-TEC, é ofertado o Curso Técnico em Informática, e da UAB, o Ifes oferece, em 
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parceria com as prefeituras dos municípios do Estado do Espírito Santo, o Curso 

Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas e a 

Licenciatura em Informática. Além disso, o Cead oferta, atualmente, o curso de 

pós-graduação lato sensu: Educação Profissional Integrada à Educação Básica 

na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos, Educação e Informática na 

Educação e Gestão Pública Municipal. Em fevereiro de 2012, iniciou-se mais um 

curso de formação no Ifes: o de Letras-Português a distância, foco desta 

pesquisa. 

A educação visa à promoção e à realização humana, portanto deve 

promover nos alunos mudanças de atitudes e comportamentos para desencadear 

uma nova maneira de pensar e um agir crítico, criativo, capaz de solucionar 

problemas de seu cotidiano. Ela deve ainda promover a emancipação, que só 

ocorrerá por meio de uma consciência crítica. Assim, a organização do processo 

educativo deve contribuir para a formação de valores essenciais ao homem e 

úteis para colaborar com as transformações sociais. 

Nessa concepção surge o Plano de Ações Articuladas (PAR), que é um 

programa governamental criado para gerenciar as ações com base no diagnóstico 

e na avaliação, apresentados com base no Plano de Desenvolvimento da 

Educação (PDE), apresentado pelo Ministério da Educação em abril de 2007. Tal 

Plano disponibilizou aos estados, Distrito Federal e municípios os instrumentos 

para a avaliação e implementação de políticas de melhoria da qualidade da 

educação, sobretudo da educação básica pública, conforme declara o MEC: 

 

O Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação, instituído pelo 
Decreto 6.094 de 24 de abril de 2007, é um programa estratégico do 
PDE, e inaugura um novo regime de colaboração, que busca concertar a 
atuação dos entes federados sem ferir-lhes a autonomia, envolvendo 
primordialmente a decisão política, a ação técnica e atendimento da 
demanda educacional, visando à melhoria dos indicadores educacionais. 
Trata-se de um compromisso fundado em 28 diretrizes e 
consubstanciado em um plano de metas concretas, efetivas, que 
compartilha competências políticas, técnicas e financeiras para a 
execução de programas de manutenção e desenvolvimento da educação 
básica. 
A partir da adesão ao Plano de Metas Compromisso Todos pela 
Educação, os estados e municípios elaboram seus respectivos Planos 
de Ações Articuladas. 
Para auxiliar na elaboração do PAR, o Ministério da Educação criou um 
novo sistema, o SIMEC – Módulo PAR Plano de Metas -, integrado aos 
sistemas que já possuía, e que pode ser acessado de qualquer 
computador conectado à internet, representando uma importante 
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evolução tecnológica, com agilidade e transparência nos processos de 
elaboração, análise e apresentação de resultados dos PAR. (MEC, 2010, 
p. 3). 

Com metas claras, passíveis de acompanhamento público e controle 

social, o MEC pode assim disponibilizar, para consulta pública, os relatórios dos 

Planos de Ações Articuladas elaborados pelos estados e municípios que aderiram 

ao Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação. 

Nesse sentido, e em termos de organização, o PAR está estruturado em 

quatro grandes dimensões de atuação: 

a) Gestão Educacional. 

b) Formação de Professores e dos Profissionais de Serviço e Apoio Escolar. 

c) Práticas Pedagógicas e Avaliação. 

d) Infraestrutura Física e Recursos Pedagógicos. 

Sendo assim, por meio do cumprimento das ações voltadas à formação de 

professores, inseridas no segundo eixo norteador de políticas educacionais, surge 

o Curso de Licenciatura de Letras-Português a Distância, com a finalidade de 

suprir a demanda por educadores capacitados na área de Língua Portuguesa no 

Estado do Espírito Santo, para atuarem na educação básica e no ensino 

profissional. Assim, espera-se obter a melhoria da qualificação profissional e, 

consequentemente, melhoria da qualidade de ensino e aprendizagem. 

O Curso de Licenciatura em Letras-Português do Instituto Federal do 

Espírito Santo (Ifes) tem por objetivo formar professores com uma visão 

interdisciplinar e transdisciplinar que sejam capazes de atuar, com competência, 

nos diversos níveis e modalidades de ensino em colaboração com profissionais 

das diversas áreas do conhecimento humano. O curso aspira, ainda, a formar 

profissionais comprometidos com o gerenciamento do processo de ensino-

aprendizagem, qualificados para tal função e estimulados a pesquisar, criar e 

investir na própria formação. 

Serão objeto de pesquisa os envolvidos no processo de ensino-

aprendizagem, principalmenteo coordenador do curso, os professores formadores 

e tutores a distância desse curso. 

Para entender melhor a estruturação do curso e os procedimentos que 

envolvem o processo-ensino-aprendizagem, é importante aprofundar a respeito 
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da educação a distância no Brasil, dos modelos existentes e da proposta 

assumida como política de governo. 
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2 EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA: CONCEITO, MODELOS E FUNÇÕES 

Existem vários conceitos de Educação a Distância e todos apresentam 

alguns pontos em comum. Entretanto, cada autor ressalta e/ou enfatiza alguma 

característica em especial na sua conceitualização. Bernardo (2009) apresenta a 

configuração do quadro dos autores e suas concepções, no percurso de algumas 

décadas, relativas à EaD: 

1. o conceito de Dohmem em 1967, que enfatiza a forma de estudo na 

Educação a Distância: 

Educação a Distância é uma forma sistematicamente organizada de 
autoestudo onde o aluno instrui-se a partir do material de estudo que Ihe 
é apresentado, o acompanhamento e a supervisão do sucesso do 
estudante são levados a cabo por um grupo de professores. Isto é 
possível através da aplicação de meios de comunicação, capazes de 
vencer longas distâncias. 

 

2. o conceito de Peters em 1973, que dá ênfase à metodologia da Educação a 

Distância e torna-a passível de calorosa discussão, quando finaliza 

afirmando que “a Educação a Distância é uma forma industrializada de 

ensinar e aprender”: 

Educação/ensino a distância é um método racional de partilhar 
conhecimento, habilidades e atitudes, através da aplicação da divisão do 
trabalho e de princípios organizacionais, tanto quanto pelo uso extensivo 
de meios de comunicação, especialmente para o propósito de reproduzir 
materiais técnicos de alta qualidade, os quais tornam possível instruir um 
grande número de estudantes ao mesmo tempo, enquanto esses 
materiais durarem. É uma forma industrializada de ensinar e aprender. 

 

3. o conceito de Moore em 1973, que ressalta que as ações do professor e a 

comunicação deste com os alunos devem ser facilitadas: 

Ensino a distância pode ser definido como a família de métodos 
instrucionais onde as ações dos professores são executadas à parte das 
ações dos alunos, incluindo aquelas situações continuadas que podem 
ser feitas na presença dos estudantes. Porém, a comunicação entre o 
professor e o aluno deve ser facilitada por meios impressos, eletrônicos, 
mecânicos ou outro. 

 

4. o conceito de Holmberg em 1977, que enfatiza a diversidade das formas de 

estudo: 

 



 
 

68 

O termo Educação a Distância esconde-se sob várias formas de estudo, 
nos vários níveis que não estão sob a contínua e imediata supervisão de 
tutores presentes com seus alunos nas salas de leitura ou no mesmo 
local. A Educação a Distância beneficia-se do planejamento, direção e 
instrução da organização do ensino. 

 

5. o conceito de Keegan em 1991, que destaca a separação física entre 

professor-aluno e a possibilidade de encontros ocasionais: 

O autor define a Educação a Distância como a separação física entre 
professor e aluno, que a distingue do ensino presencial, comunicação de 
mão dupla, onde o estudante beneficia-se de um diálogo e da 
possibilidade de iniciativas de dupla via com possibilidade de encontros 
ocasionais com propósitos didáticos e de socialização. 

 

6. o conceito de Chaves, em 1999, que ressalta as características separação 

física e o uso de tecnologias de telecomunicação: 

 
A Educação a Distância, no sentido fundamental da expressão, é o 
ensino que ocorre quando o ensinante e o aprendente estão separados 
(no tempo ou no espaço). No sentido que a expressão assume hoje, 
enfatiza-se mais a distância no espaço e propõe-se que ela seja 
contornada através do uso de tecnologias de telecomunicação e de 
transmissão de dados, voz e imagens (incluindo dinâmicas, isto é, 
televisão ou vídeo). Não é preciso ressaltar que todas essas tecnologias, 
hoje, convergem para o computador. 

 

 

Entretanto, o conceito de Educação a Distância no Brasil é definido 

oficialmente no Decreto nº 5.622, de 19 de dezembro de 2005: 

Art. 1º Para os fins deste 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). 

Essa definição da Educação a Distância complementa-se com o primeiro 

parágrafo do mesmo artigo, em que é ressaltado que esta deve ter 

obrigatoriamente momentos presenciais, como especificados: 

§ 1º A Educação a Distância organiza-se segunndo metodologia, gestão 
e avaliação peculiares, para as quais deverá estar prevista a 
obrigatoriedade de momentos presenciais para: 
I – avaliações de estudantes; 
II – estágios obrigatórios, quando previstos na legislação pertinente; 
III – defesa de trabalhos de conclusão de curso, quando previstos na 
legislação pertinente e 
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IV – atividades relacionadas a laboratórios de ensino, quando for o caso 
(BRASIL, 2005). 

 

Para compreender melhor esses conceitos, é interessante conhecer os 

modelos teóricos oriundos da economia e da sociologia industrial, sintetizados 

nos paradigmas fordismo e pós-fordismo em que se baseia/baseou a EaD. A 

importância desse debate é crucial, já que esses modelos criados para descrever 

formas específicas de organização da produção econômica têm não apenas a 

elaboração dos modelos teóricos, mas também, por meio deles, as próprias 

políticas e práticas de EaD, no que diz respeito tanto às estratégias desenvolvidas 

como à organização do trabalho acadêmico e de produção de material 

pedagógico. 

Segundo análise feita por Belloni (2006), a polêmica que opõe os modelos 

fordista e pós-fordista na EaD vem desde os anos oitenta e gira sobretudo em 

torno do trabalho de Otto Peters, reitor de Universidade Aberta de Hagen na 

Alemanha, durante os anos setenta, e grande especialista de EaD. Desde a 

década de 1970, Peters vem desenvolvendo análises das características da EaD 

com base em comparações e analogias com a produção industrial de bens e 

serviços que identificam, nos processos de EaD, os principais elementos dos 

processos de produção industrial agrupados, no que se convencionou chamar 

“modelo fordista”: racionalização, divisão do trabalho, mecanização, linha de 

montagem, produção de massa, planejamento, formalização, estandardização, 

mudança funcional, objetivação, concentração e centralização (KEEGAN, 1986). 

Para que seja mais bem compreendido esse caminho que parece tomar a 

EaD, talvez seja importante, mesmo que de maneira sintética, o esclarecimento 

de alguns desses conceitos. Raggat (1993) assim o define: 

 
Fordismo é um sistema de produção industrial caracterizado por: um 
elenco limitado de produtos estandardizados; métodos de produção de 
massa; automação usando máquinas dedicadas à produção de um 
produto determinado; força de trabalho segmentada responsável por 
tarefas fragmentadas e especializadas; controle centralizado; e 
organização hierárquica e burocratizada. A relação positiva de 
custo/eficiência deriva das economias de escala obtidas através de 
longos ciclos de produção, da quase uniformidade de serviços e de 
reduções nos custos de trabalho (RAGGAT, 1993, p. 23). 

 

O avanço tecnológico, no entanto, determina a necessidade de 

reestruturação dos processos de produção industrial. Mesmo como modelo 
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industrial dominante no século passado, o fordismo acabou, após sucessivas 

crises e transformações do sistema capitalista, demonstrando seu esgotamento. 

Surgiram, então, novos modelos de produção industrial baseados no uso 

intensivo das novas possibilidades oferecidas pela tecnologia e também, como 

decorrência disso, em novas formas de organização do trabalho: o neofordismo e 

o pós-fordismo. 

O neofordismo, também identificado como o “modelo japonês”, investe em 

estratégias da produção de novos produtos visando a segmentos específicos do 

mercado e na tecnologia e flexibilização e novas formas de organização do 

trabalho. Porém, conserva do modelo fordista formas fragmentadas e controladas 

de organização, ou seja, baixa responsabilização do trabalho (BELLONI, 2006). 

O pós-fordismo, ao investir na responsabilização do trabalho, propondo alta 

inovação dos produtos e grande variabilidade do processo de produção, se 

propõe como uma forma capitalista mais “justa e democrática”, algo como um 

capitalismo do futuro. 

A distinção fundamental nesses conceitos, no que concerne mais 

diretamente ao campo da educação, diz respeito à responsabilização do trabalho, 

que implica uma força de trabalho muito mais qualificada (capaz de tomar 

decisões) do que o modelo fordista ou neofordista. É típico das formas fordistas 

de organização do processo de trabalho industrial de serem desqualificantes, ou 

seja, de provocar uma espécie de desqualificação do trabalhador por excesso de 

especialização, relacionada com a segmentação do processo em tarefas 

rotineiras (BELLONI, 2006). 

Como já se enfatizou, o pós-fordismo se caracteriza por níveis elevados de 

três variáveis: inovação do produto, variabilidade do processo e responsabilidade 

de trabalho. Dessa maneira, um modelo pós-fordista de EaD teria que ser 

descentralizado e conservar a integração entre os diferentes modos de estudo 

(convencional e a distância). A equipe acadêmica deveria manter o controle e 

autonomia com relação a seus cursos e assim poder ajustar rapidamente 

currículos e métodos, atendendo às necessidades cambiantes dos estudantes 

(CAMPION, 1993). 

Parece que o modelo de EaD – que mesmo incipiente aqui se expande 

quase de forma exponencial – pode ser identificado ainda com os modelos 

fordistas de produção industrial. Racionalização, divisão acentuada do trabalho, 
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alto controle dos processos de trabalho, produção de “pacotes educacionais”, 

burocratização e concentração e centralização da produção são as suas 

características básicas. Com base na crítica de alguns autores (RENNER, 1995; 

RAGGAT, 1993), podem-se apontar seus principais aspectos negativos: 

desqualificação dos quadros acadêmicos e técnicos das instituições (sua 

“alienação” em processos fragmentados e estandardizados de trabalho), 

desumanização do ensino com a mediatização e burocratização das tarefas de 

ensino e aprendizagem. Ademais, mesmo em termos meramente econômicos, 

sua defasagem em relação às novas demandas surgidas com as transformações 

econômicas e tecnológicas. 

Farnes (1993) sugere que às diferentes fases de produção (pré-industrial, 

industrial pré-fordista, fordista e pós-fordista) corresponderiam quatro estágios do 

setor educacional: o modelo artesanal à educação elementar de massa, seguida 

da educação secundária de massa e, como objetivo ainda a ser atingido, a 

educação superior e continuada também de massa. 

Segundo o autor (1993), o alto grau de industrialização da educação 

interfere nas avaliações sobre a qualidade de ensino. Chamando a atenção para 

o fato de que a educação convencional também é industrializada (de massa), ele 

ressalta que o não reconhecimento desse fato tende a exagerar as diferenças 

entre o ensino convencional e a distância, fator que poderia levar a considerações 

injustificadas sobre diferenças de qualidade. A qualidade da educação deveria 

“permanecer distinta de modelos industriais que servem ao propósito de estruturar 

os modos de distribuição do ensino enquanto produto, mas não às formas como a 

educação é concebida”. Embora tal distinção possa parecer desejável, na prática 

é sabido que ele é dificilmente realizável: os modelos industriais de produção já 

penetraram em todas as esferas sociais, e o setor educacional não é uma 

exceção (BELLONI, 2006). 

2.1 FUNÇÃO DOCENTE NA EAD E SUA FORMAÇÃO 

Tem-se percebido que, nos últimos anos, vêm ocorrendo, no trabalho 

docente, várias mudanças, potencializadas pelo número crescente de cursos a 

distância. Nesse processo, a formação dos professores vem sempre se 

estruturando na tentativa de qualificação do trabalho. Nóvoa esclarece que: “A 
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profissionalização docente começa a ser exigida desde o século XVII quando o 

corpo de professores religiosos (controlados pela igreja) é substituído pelo corpo 

de professores laicos (controlados pelo estado)” (NÓVOA,1999, p. 22). 

Nóvoa (1999) ainda completa que, nesta época, para exercer tal atividade, 

torna-se necessária a obtenção de uma licença em que se circunscreve um 

campo de atuação e define um perfil de competências criando, então, um campo 

de profissionalização. 

Nesse campo, várias são as indagações, das quais uma é considerada 

importante, a de Paiva (2000, p.52), que alerta sobre o modelo de competências 

para o campo de atuação do trabalho do docente que traz consigo um conjunto de 

habilidades que começa com uma alfabetização tecnológica e termina com a 

naturalização da fragmentação, precarização e intensificação do trabalho. 

O processo de mudanças e de transformação nos campos de atuação dos 

docentes, no contexto da EaD, vai se reconfigurando. Nos referenciais do 

Ministério da Educação (2007) para qualidade nos cursos superiores a distância, 

é explicitado que é enganoso considerar que os programas a distância minimizam 

o trabalho e a mediação do professor. Mill (2006) se refere a esse campo de 

atuação como “Polidocência” e Belloni (2002), “Trabalho Coletivo”. Mas que perfil 

de profissional é esse? Mill (2006) observa, em sua tese de doutorado, que nessa 

“Polidocência” existem profissionais a distância e presenciais e com funções 

diferentes. Zuin ressalta 

 
... que o risco de tornar o professor em uma entidade coletiva é o de 
pulverizar a autoridade de tal professor a ponto dele se rearticular na 
forma do autoritarismo imagético que arrefece o desenvolvimento das 
reapresentações e, portanto, o raciocínio crítico (ZUIN, 2006, p. 949). 

 

Até o momento pouco se tem aprofundado nos estudos em relação a esse 

profissional na educação a distância, à sua atuação, às concepções presentes 

nos projetos, à sua prática de interação com o aluno e principalmente ao fato de 

considerar o aumento de ofertas de cursos a distância. 

Se ainda não se chegou, ou se tem dificuldade de chegar, a uma conclusão 

a respeito da formação do professor que atua em todos os níveis de ensino de 

maneira presencial, mais complexo é pensar a formação desse profissional em 

uma modalidade que tem assumido um espaço significativo: a educação a 

distância. Conforme Nogueira, 
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o desenvolvimento de educação a distância no mundo está 
intrinsecamente ligado ao desenvolvimento tecnológico das sociedades, 
tornando inevitável sua associação aos avanços da informática e os 
meios de comunicação de massa.(NOGUEIRA 1996, p. 35). 

 

Se, para alguns, é importante o uso das tecnologias em educação para os 

propósitos de formação permanente, para outros, a EaD não passa de ambientes 

instrucionais que degradam esse universo de oportunidades (DEMO, 2006). 

Embora, há algum tempo, a utilização dos recursos de informática na 

educação, formação e informação tenha deixado o plano das discussões teóricas, 

tornando-se realidade, o emprego desses recursos na educação tem sido 

recebido com reservas. 

A adoção das tecnologias da educação, informação e comunicação no 

ensino não deve ser vista nem como modismo nem como a cura de todos os 

males. Não se pode rejeitá-la, mas é válido verificar se a tecnologia está 

satisfazendo os objetivos de educação, formação e informação (e como o faz) 

dentro de um conceito em que ela existe para auxiliar o ensino, e não para 

substituir o professor. 

A EaD difere do ensino convencional primariamente no isolamento e na 

maior autodisciplina requerida de seus estudantes. Devido a essas 

características, é crucial assegurar que o ensino a distância proporcione apoio 

adequado aos alunos, bem como interatividade. 

Vergara (2007) afirma que a história de pedagogia, que tem focalizado o 

ensino presencial, ressalta a importância do relacionamento professor-aluno no 

processo de construção do conhecimento. E, para dar conta de tudo isso, o 

professor precisa dominar as linguagens contemporâneas, isto é, saber 

comunicar-se por meio dessas linguagens, ou seja, ser emissor e receptor crítico 

competente. Para Freire (1996), a figura do professor sabe-tudo e entregador de 

informações não se sustenta mais. O professor precisa ser um ser criativo, com 

iniciativa, capaz de interpretar e solucionar problemas, de buscar, selecionar, 

interpretar, organizar e gerar informações, de aprender continuamente. 

Mas qual é a formação pretendida pela Educação a Distância? Que 

professor se espera formar? Belloni (1998, p. 16) assinala que os professores 

formam um grupo prioritário e estratégico para qualquer melhoria dos sistemas 

educacionais e não se pode perder de vista que “qualquer melhoria ou inovação 
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em educação passa necessariamente pela melhoria e inovação na formação de 

formadores”. 

Aliás, a definição sobre que professor se espera formar sinaliza o modelo 

de educação a distância que pretende assumir. Daí decorre o questionamento: 

existe um perfil docente definido? Alguns teóricos debateram a questão. Para Mill, 

 

... o trabalho docente a distância se organiza de forma coletiva e 
cooperativa. O trabalho nessa modalidade educacional é extremamente 
fragmentado e cada parte das atividades que compõem o trabalho 
docente virtual é atribuída a um trabalhador diferente (ou a um grupo 
deles) (MILL, 2006, p.212). 

 

E Santos afirma que: 

Na EaD a mediação pedagógica exercida pelo tutor, que está 
praticamente ausente fisicamente se constitui em uma dupla mediação – 
a tecnológica e a pedagógica- que aumentam a complexidade da relação 
pedagógica... (Santos 2002, p.184). 

 

Para Belloni (2006), a EaD já não é mais um paliativo, ou emergencial, mas 

se apresenta como mais um modo regular de oferta de ensino, utilizada 

principalmente tanto para o ensino superior quanto para a formação inicial ou 

continuada, cuja demanda tende a crescer exponencialmente. Atualmente, com o 

avanço dos cursos a distância, esse modelo de ensino é uma realidade e 

simultaneamente um desafio. 

Segundo Prado (2009), no contexto de alguns cursos na modalidade a 

distância, a ênfase é direcionada para um dos elementos do processo de ensino-

aprendizagem – material, atividades e interação, que são tratados isoladamente. 

 

Neste caso, há geralmente uma supremacia entre eles, por exemplo, 
quando o foco centra no ensino a mediação pedagógica tende a 
enfatizar a produção de materiais. Ao contrário deste foco, quando a 
ênfase é centrada na aprendizagem, a mediação pedagógica privilegia 
as interações (PRADO, 2009, p.117). 

 

Ao focar elementos distintos da aprendizagem (material, ambiente virtual, 

avaliação), a função do tutor é deliberadamente esvaziada, e essa estratégia 

pode ser explicada com base em vários fatores. 
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Dessa forma, torna-se necessária uma formação específica do professor 

para a EaD, pois ele não pode simplesmente repetir o que ele conhece de sua 

experiência como aluno universitário em cursos totalmente presenciais, pois, 

como aponta Cunha, “a maioria dos professores não faz uma reflexão rigorosa 

sobre suas práticas e, como produto acabado dos processos que os formaram, 

repete os mesmos rituais pedagógicos que viveu”. (1997, p. 42) 

A formação que se postula pretende um sujeito, no caso um professor, que 

 

constrói porque age, que, diante de um programa de ensino, elabora 
perguntas, critica conteúdos, questiona formas de abordagem, relaciona 
o conteúdo proposto com outros conteúdos, relaciona os conteúdos com 
os fenômenos observados no cotidiano, que constrói formas inéditas, 
sintetizando sua experiência e sua história individual (BECKER, 2002, p. 
89). 

 

Se ao homem, como afirma Sócrates, basta saber o que é bom para que 

ele seja bom, será possível ao professor saber o que é professor para sê-lo? Só 

numa sociedade utópica se poderá reconquistar a conciliação do professor com 

os valores que lhe impõem aqueles que apenas esperam que ele cumpra os seus 

deveres e ignoram praticamente todos os seus direitos, a começar pelo próprio 

direito de ser um cidadão digno. 

É preciso reconhecer que, como educadores, todos estão também se 

reeducando. Em nossa área de atuação, não se pode (ou pode-se?) fazer de 

conta que nada esteja ocorrendo. Ao conhecer a potencialidade das novas 

tecnologias aplicadas ao processo de ensino-aprendizagem, é preciso ter 

coragem, humildade e paciência de se pôr no papel de mestre-aprendiz e 

redescobrir, como os alunos, um jeito melhor de ensinar e de aprender. 

Na EaD, a atividade docente é solitária; cada profissional deve cumprir com 

suas responsabilidades e deveres profissionais, ou seja, cada professor é o maior 

responsável pela sua formação. Segundo Belloni (2006), o papel que o professor 

assume na EaD é o de parceiro do estudante no processo de construção do 

conhecimento, ou seja, ocorre a transformação do professor de uma entidade 

individual em entidade coletiva, em que o foco deixa de ser o ensino e passa a ser 

a aprendizagem. A autora ainda destaca a necessidade de uma formação 

docente voltada para essas necessidades que os prepare para a inovação 

tecnológica e suas consequências pedagógicas e para a formação continuada. 
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Belloni (2006, p. 83) tece considerações a respeito do professor de EaD 

que indica as modificações de papéis que devem ser realizadas pelo professor 

presencial que se dedica à EaD (Quadro 3). 

Quadro 3– Papel do professor em EaD 

PROFESSOR PRESENCIAL PROFESSOR DA EaD 

* De mestre (que controla e administra 
as aulas) 

* Para parceiro (prestador de serviços quando o aluno 
sente necessidade, ou conceptor – realizador de 
materiais). 

* Só se atualiza em sua área específica. * Atualização constante, não só em sua disciplina. 

* Passa do monólogo sábio de sala de 
aula 

* Para o diálogo dinâmico dos laboratórios, salas de 
meios, e-mails, telefone. 

* Do monopólio do saber 
* À construção coletiva do conhecimento, por meio da 
pesquisa. 

* Do isolamento individual 
* Aos trabalhos em equipes interdisciplinares e 
complexas. 

* Da autoridade * À parceria. 

* Formador – orienta o estudo e a 
aprendizagem, ensina a pesquisar, a 
processar a informação e a aprender... 

* Pesquisador – reflete em sua prática pedagógica, 
orienta a pesquisa de seus alunos e dela participa... 

Fonte: Belloni (2006, p. 84). 

 

Analisando do Quadro 3, é possível perceber um novo papel para esse 

professor, que antes era o “formador”, o “mestre” e agora, diante das novas 

tecnologias, surge o “pesquisador”, o “parceiro”, que poderá, no estudo presencial 

e a distância, contribuir com esse aluno. Mas será isso mesmo que ocorre? 

Segundo Belloni (2006, p. 85), podem-se analisar as funções dos 

professores na modalidade EaD em: 

 

1. professor formador: orienta o estudo e a aprendizagem, sendo 
correspondente a função pedagógica do professor no ensino presencial; 
2. professor conceptor e realizador de cursos e materiais: 
prepara os planos de estudo, currículos...; 
3. professor pesquisador: pesquisa e se atualiza em várias 
disciplinas e metodologias de ensino/aprendizagem, reflete sobre sua 
prática pedagógica...; 
4. professor tutor: orienta o aluno em seus estudos de acordo com 
as disciplinas de sua responsabilidade, em geral participa das atividades 
de avaliação; 
5. professor tecnólogo educacional: especialista em novas 
tecnologias, função nova, é responsável pela organização pedagógica 
dos conteúdos, adequação aos suportes técnicos a serem utilizados na 
produção dos materiais, assegurar integração entre a equipe técnica e 
pedagógica; 
6. professor recurso: esta função poderá ser exercida também pelo 
tutor, ele assegura uma espécie de “balcão” de respostas a dúvidas com 
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relação aos conteúdos de uma disciplina ou questões relativas à 
organização dos estudos e das avaliações; 
7. professor monitor: muito importante em certos tipos de EaD, 
especialmente em ações de educação popular com atividades 
presenciais de exploração de materiais em grupos de estudo. O monitor 
coordena e orienta esta exploração, é uma função de caráter mais social 
que pedagógico, sendo formada uma pessoa da própria comunidade 
para exercer esta função. 

 

Diante das afirmações da autora (2006), percebe-se a complexidade da 

função docente em cursos de EaD, não podendo nem deixar que ele perca sua 

identidade de professor nem permitir que deixe de desenvolver suas dimensões 

na atuação docente, que será, concomitantemente, pedagógica, tecnológica e 

didática. 

Pinel (2007) afirma que o “nascido” de nossas práticas inventadas é como 

um barco que sai do porto seguro e se lança ao mar. Na deriva, pode alcançar 

experiências que a ele permite apreender os sentidos do conflito. O autor ressalta: 

 

O “não saber” ilumina – de fato – os sujeitos capazes de se mostrar 
sabidos (pela autonomia e participação), abertos aos saberes 
tradicionais e os que se hão de inventar, nos mistérios que se hão de 
inventar, nos mistérios que hão de “pintar por aí”, por aqui, por lá. Por 
isso demandam ação docente, e impõe essa formação continuada... 
(PINEL, 2007, p.277). 

 

A sala aula virtual não difere tanto da sala de aula presencial, como afirma 

Simonson (2000), uma vez que o professor faz uso da literatura já existente para 

ministrar suas aulas. A mediatização feita pelos recursos cada vez mais 

modernos da informática assusta, mas o ensino a distância apenas requer mais 

disciplina, atitudes mais bem delimitadas, previstas, organizadas. Em ambas as 

modalidades de ensino, a atuação de um educador experiente, conhecedor do 

conteúdo, é imprescindível. Dessa forma, a problemática envolvida nessa questão 

é a falta de critérios bem definidos que possibilitem maior autoconfiança ao 

professor, para que ele desempenhe virtualmente calcado em princípios básicos 

do ensino com os quais ele lida tão bem, sua função. 

A formação do professor de EaD deve ser continuada e visar a seu 

desenvolvimento na qualidade de educador em qualquer modalidade de ensino, e 

não apenas na educação a distância, pois ela deve constituir uma oportunidade 

de que o professor dispõe para interagir e discutir com seus pares sobre as 

constantes mudanças no campo da educação de forma construtiva e flexível, por 
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meio de um ambiente online que lhe permite participar sem comprometer 

sobremaneira suas demais atividades. Valente e Almeida (2007) ressaltam que 

deve prover ao professor condições para que ele construa conhecimento sobre as 

técnicas computacionais, entenda por que e como integrar o computador na sua 

prática pedagógica e seja capaz de superar barreiras de ordem administrativa e 

pedagógica. 

Por outro lado, Cunha argumenta: 

 

O ensino está todo construído sobre a concepção de conhecimento 
como produto, em que as certezas são estimulantes e até são o fiel da 
balança da aprendizagem. O professor quer ser seguro, e isto para ele 
significa ter todas as respostas prontas, organizadas sem surpresas e 
descaminhos. Seu arcabouço intelectual está construído (ou 
reproduzido?) e aceita como seu papel principal melhor transmitir seu 
conhecimento aos alunos. Suas práticas de avaliar – punem a dúvida, o 
erro, o pensamento divergente. Suas relações com os estudantes podem 
ser até afetivas, mas são pouco emancipatórias. De suas pesquisas 
(quando existem) traz para o ensino só os resultados, sem mais novas 
certezas. (CUNHA, 1997, p. 67). 

 

Nesse contexto, é muito importante pensar em uma formação de professor 

que o torne um sujeito capaz de refletir a sua prática, tenha condições de 

trabalhar de forma autônoma, uma vez que, geralmente, a formação de 

educadores em ambientes telemáticos está centrada na pedagogia das 

competências, na adaptação e na instrumentalidade, expressas na construção do 

conhecimento sem considerar, na sua formação, a si mesmo (professor) como 

sujeito histórico e leitor de si e de sua circunstância. Pesce, que analisou o modus 

operandi de vários programas de formação de professores na modalidade a 

distância, programas propostos pelas políticas públicas do governo federal, 

afirma: 

 

A racionalidade imperante em boa parte dos programas de formação de 
educadores em ambientes digitais não tem promovido movimento de 
crítica, autocrítica e reflexão. Quando esses ocorrem, é quase sempre de 
forma pragmática e internalista, voltada para as possibilidades de ação 
imediata do professor, desconsiderando-o como sujeito possuidor de 
autonomia relativa em fase das circunstâncias sócio-históricas nas quais 
se insere. Observa-se uma tônica neopragmática travestida em 
princípios como produtividade e cognitivismo, visto que esses princípios 
edificam processos de formação voltados para a adaptação dos 
educadores às suas circunstâncias. (PESCE, 2009, p. 136) 
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Concordando com Pesce (2009), a formação de professor deve ser 

pautada em uma proposta dialógica de formação em que as discussões sobre 

questões educacionais devem surgir com base na observação das questões 

históricas e sociais de dimensão mais ampla com as quais a escola se defronta 

no seu dia a dia. De outra forma, 

 

o desenho de formação deve emanar do mundo da vida da escola em 
questão, deve partir da concretude histórica dessa casa. É o mundo da 
vida da escola que deve ser tematizado nas distintas ações de formação 
docente (PESCE, 2009, p. 143). 

 

No dizer habermasiano (2003), interesse desta pesquisa, é importante a 

construção de uma proposta de formação de educadores que se dirija da 

racionalidade sistêmica para a comunicativa. Essa proposta defende a 

constituição da profissionalidade docente com base no caráter relacional, afeito à 

dimensão culturalista, apoiado no polo ontológico, em diálogo com o gnosiológico, 

uma vez que esse enfoque se volta para a emancipação, em uma estrutura que 

propicie a leitura crítica das circunstâncias microestruturais e macroestruturais 

concernentes ao trabalho docente. 

Buscam-se no agir comunicativo as bases de uma formação emancipadora 

e compromissada com a descolonização do mundo da vida dos educadores pelo 

sistema, mediante a relação dialógica que se erige mediante o argumento livre de 

coação (PESCE, 2009). 

No entanto, é oportuno dizer que é importante a presença de recursos 

digitais no processo de formação de formadores em país, como o Brasil, de 

dimensões continentais. Mas ampliar a compreensão crítica desse instrumental, 

sem divinizá-lo ou demonizá-lo é o nosso dever. Assim, veja-se a seguir a 

constituição da identidade do profissional docente na visão de vários estudiosos. 
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3 A CONSTITUIÇÃO DA IDENTIDADE PROFISSIONAL DO PROFESSOR 

"O professor é aquele que faz brotar duas ideias onde antes só havia uma.” 

(Elbert Hubbard) 

 

O professor tem uma atividade. O nome deriva do latim professus, “aquele 

que declarou em público”, do verbo profiteri, “declarar publicamente, afirmar 

perante todos”, formado por pro-, “à frente”, mais fiteri, “reconhecer, confessar”. 

Trata-se de uma pessoa que se declara apta a fazer determinada coisa, no caso, 

ensinar. 

Tardif e Lessard (2011) abordam o motivo por que se deve estudar a 

docência como um trabalho. Os autores pontuam cinco momentos para relacionar 

a docência ao trabalho: no primeiro, esclarecem o status crescente que os ofícios 

e as profissões humanas interativas vêm adquirindo na organização 

socioeconômica do trabalho; no segundo, situam a docência nessa organização; 

no terceiro, discutem modelos de trabalho docente impostos pela organização 

industrial; no quarto, dizem algumas palavras sobre a necessidade de vincular a 

questão da profissionalização do ensino com a da análise do trabalho docente; no 

quinto, destacam os postulados que justificam a abordagem e a importância que 

dão à interação humana na análise da docência. 

Na sociedade moderna, até pouco tempo, o trabalho material foi 

considerado o arquétipo do trabalho humano e, de forma mais ampla, da atividade 

humana, caracterizada conforme as orientações teóricas, como práxis ou 

atividade produtiva. Tanto os marxistas como os funcionalistas e os liberais, além 

dos psicólogos, dos engenheiros do trabalho e dos ergônomos, tiraram os 

modelos teóricos do trabalho largamente da esfera das atividades humanas sobre 

a matéria e sobre os artefatos técnicos. Seguindo o movimento comunista e as 

abordagens críticas (Escola de Frankfurt, Neomarxismo), a sociologia do trabalho 

tentou definir a identidade e a ação dos atores sociais pelo status de que 

gozavam no sistema produtivo de bens materiais, esse mesmo caracterizado por 

critérios, como a modernização, a divisão do trabalho, a especialização, a 

racionalização. Era, portanto, o fato de estar envolvido em relações sociais de 

produção que definia o trabalhador e, mais que isso, o cidadão. Essas relações 

sociais de produção, por sua vez, eram vistas como o centro da sociedade, e o 
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trabalho produtivo, como o setor social mais essencial, aquele por que se 

garantiam simultaneamente a produção econômica da sociedade e seu 

desenvolvimento material. Na verdade, é ainda a mesma visão que está por trás, 

atualmente, das ideologias desenvolvimentistas e neoliberalistas (TARDIF; 

LESSARD, 2011). 

Os modelos clássicos de trabalho se originaram de cinco postulados 

(COSTER; PICHAULT, 1998; TOURAINE, 1998), a saber: 

 

o trabalho industrial produtor de bens materiais é o paradigma do 
trabalho; esse paradigma estende sua hegemonia teórica e prática às 
demais atividades humanas; 
os agentes sociais se definem por suas posições no sistema produtivo; 
as posições centrais são ocupadas pelos detentores (capitalistas) e os 
produtores (operários) de riquezas materiais; 
enfim, o sistema produtivo é o coração da sociedade e das relações 
sociais (TARDIF; LESSARD, 2011, p. 16). 

 

Esses postulados não apenas retratam as ideias dos teóricos, de 

sociólogos ou de economistas, mas também estão de acordo com a ideologia 

dominante na sociedade industrial e com seu ethos, como o analisou Weber em A 

ética protestante e o espírito do capitalismo (1967). Esse ethos remete a uma 

moral do trabalho, que Lalive-d'Épinay assim resume: 

 

O ser humano é definido ontologicamente como um ser do dever; o 
trabalho - subentendido o trabalho produtor de bens materiais - é o 
primeiro dos deveres, o meio por excelência de cumprimento dos outros 
deveres; a noção de dever está estritamente associada ao princípio de 
responsabilidade (ou liberdade) individual, responsabilidade para consigo 
e para com os seus, no presente e no futuro; a responsabilidade 
individual leva a adotar um comportamento racional, quer dizer, o 
esforço, o trabalho, a previsão, a economia; assim, a realização do 
indivíduo consiste em encontrar seu justo lugar na sociedade, passa pela 
assunção de uma função e papeis precisos ligados ao trabalho. (LALIVE-
D'ÉPINAY, 1998, p. 58). 

 

Daí se pode questionar: qual é o lugar da docência e qual o significado do 

trabalho dos professores a esses postulados e ao ethos que eles propõem? Se 

houve uma época ou se, para alguns, o ensino ainda é visto como ocupação 

secundária ou periférica em relação ao trabalho material e produtivo, fazendo que 

a docência e seus agentes fiquem subordinados à esfera da produção, porque 

sua missão primeira é preparar os filhos dos trabalhadores para o mercado de 

trabalho? O tempo de aprender não tem valor por si mesmo; é simplesmente uma 
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preparação para a "verdadeira vida", ou seja, o trabalho produtivo, ao passo que, 

comparativamente, a escolarização é dispendiosa, improdutiva ou, quando muito, 

reprodutiva. Em grande parte, a sociologia da educação que adota, nesse ponto, 

as ideologias sociais interiorizou essas representações e trouxe essas categorias 

para dentro do campo da análise do ensino. 

Porém, essa visão do trabalho não corresponde, de fato, à realidade 

socioeconômica das sociedades modernas avançadas8. A primeira tese que 

Tardif e Lessard defendem é a ideia de que, “longe de ser uma ocupação 

secundária ou periférica em relação à hegemonia do trabalho material, o trabalho 

docente constitui uma das chaves para a compreensão das transformações atuais 

das sociedades do trabalho”. (TARDIF; LESSARD 2011, p. 17). 

Essa tese se apoia em quatro constatações, que se apresentamde forma 

resumida: 1ª. constatação – cerca de cinquenta anos, a categoria dos 

trabalhadores produtores de bens materiais está em queda livre em todas as 

sociedades modernas avançadas. Ela não forma mais o protótipo nem mesmo da 

classe assalariada, laboriosa e, acima de tudo, não constitui mais o principal vetor 

da produção e da transformação dessas sociedades; 2ª. constatação– na 

sociedade dos serviços, grupos de profissionais, cientistas e técnicos ocupam 

progressivamente posições importantes, até dominantes, em relação aos 

produtores de bens materiais. Esses grupos criam e controlam o conhecimento 

teórico, técnico e prático necessário às decisões, às inovações, ao planejamento 

das mudanças sociais e à gestão do crescimento cognitivo e tecnológico; 3ª. 

constatação – novas atividades trabalhistas estão relacionadas historicamente às 

profissões e aos profissionais que são representantes típicos dos novos grupos 

de especialistas na gestão dos problemas econômicos e sociais com auxílio de 

conhecimentos fornecidos pelas ciências naturais e sociais. As atividades 

burocráticas também dispensam, frequentemente, serviços de especialistas 

integrados a uma nova divisão do trabalho. Eles trabalham em função de uma 

racionalidade instrumental e planificada, orientada para o sucesso e a 

coordenação eficaz dos meios e dos fins. Um trabalho assim supõe, portanto, 

_______________  
 
8
 A expressão "sociedades modernas avançadas", emprestada do sociólogo britânico Anthony 
Giddens (1987; 1996), mostra que ainda estamos na fase da modernidade e não numa pós-
modernidade (LYOTARD, 1979) válida somente para alguns fenômenos culturais limitados a uns 
poucos setores das sociedades modernas avançadas. 
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implicitamente, uma integração de conhecimentos formais na esfera da gestão 

social: utilização da estatística e de vários instrumentos de medida, teorias dos 

comportamentos, das organizações, análises e pesquisas frequentes. Em grande 

parte, os debates atuais sobre a profissionalização do ensino devem ser 

relacionados a essas orientações gerais na evolução das profissões e das 

atividades burocráticas "racionais"; 4ª. constatação – entre as transformações 

em curso, parece essencial observar o crescente status de que gozam, na 

organização socioeconômica, nas sociedades modernas avançadas, os ofícios e 

profissões que têm seres humanos como “objeto de trabalho”. Essas ocupações 

se referem ao que Tardif e Lessard (2011) denominam de trabalho interativo, cuja 

característica essencial é colocar em relação, no quadro de uma organização 

(escola, hospitais, serviços sociais, prisões), um trabalhador e um ser humano 

que se utilizam de seus serviços. 

Tardif e Lessard afirmam que os ofícios e profissões que lidam com o outro 

com certeza nem sempre têm contornos bem delimitados: 

 

Por exemplo, em alguns setores dos serviços (vendas, seguradoras, 
indústrias de restauração, etc.) as interações entre os trabalhadores e 
seus clientes são nominais e episódicas; elas são igualmente 
mediatizadas por produtos. Em todo caso, em diversas outras ocupações 
socialmente centrais (educação, serviços terapêuticos, psicológicos e 
médicos, trabalhos de enfermaria, de polícia e carceragem, serviços 
sociais onde os funcionários trabalham na presença de pessoas, além 
das numerosas profissões de serviço aos clientes: consultores, 
advogados, etc.), as relações entre os trabalhadores e as pessoas 
constituem o processo de trabalho, o qual consiste em manter, mudar ou 
melhorar a situação humana das pessoas, inclusive as pessoas elas 
próprias, como é o caso, por exemplo, nas terapias, na medicina, na 
educação, na readaptação, etc. O importante aqui é compreender que as 
pessoas não são um meio ou uma finalidade do trabalho, mas a 
"matéria-prima" do processo do trabalho interativo e o desafio primeiro 
das atividades dos trabalhadores. (TARDIF; LESSARD 2011, p. 19) 

 

Em suma, essas constatações e os fenômenos que elas indicam mostram 

que as análises clássicas baseadas sobre o paradigma hegemônico do trabalho 

material, sejam de inspiração marxista, funcionalista ou liberal, não correspondem 

bem às transformações em curso nos últimos cinquenta anos. Além disso, tudo 

leva a crer que essas transformações estão longe de concluir-se, considerando-se 

as tendências atuais, caracterizadas pela globalização das economias, dos 

intercâmbios e das comunicações e pela desestruturação/reestruturação das 

práticas e das formas do trabalho. 
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Então, qual é o lugar da docência entre essas transformações? Sabe-se 

que a docência é uma das mais antigas ocupações modernas da mesma forma 

que a medicina e o direito. Quando é situada na organização socioeconômica do 

trabalho, ela representa um setor nevrálgico em todos os aspectos. 

Para UNESCO, Brasil paga pouco a professor, conforme reportagem de 

Antonio Gois, (Folha de São Paulo, 2012). Problemas na formação continuada 

dos professores e até mesmo na formação inicial, além da baixa remuneração, 

compõem um cenário preocupante, de acordo com Célio da Cunha, consultor em 

educação da Organização no Brasil, UNESCO. Ao comentar o estudo 

Professores do Brasil: Impasses e Desafios, lançado pela UNESCO em 2009, 

Cunha (2012, sem paginação) lembrou que os professores representam o terceiro 

maior grupo ocupacional do país (8,4%), ficando atrás apenas dos escriturários 

(15,2%) e dos trabalhadores do setor de serviços (14,9%). A profissão supera, 

inclusive, o setor de construção civil (4%). O especialista destaca, entretanto, que 

é preciso “elevar o status” do professor no Brasil. A própria UNESCO, ao concluir 

o estudo, recomendou a necessidade de “uma verdadeira revolução” nas 

estruturas institucionais e de formação. Dados da pesquisa revelam que 50% dos 

alunos que cursam o magistério e que foram entrevistados disseram que não 

sentem vontade de ser professores. Outro dado “de impacto”, segundo Cunha 

(2012, sem paginação), é o que trata dos salários pagos à categoria – 50% dos 

docentes recebem menos de setecentos e vinte reais (R$720) por mês. 

O estudo alerta para um grande “descompasso” entre a formação teórica e 

a prática do ensino. Para Cunha (2009), a formação do docente precisa 

estabelecer uma espécie de “aliança” entre o seu conteúdo e um projeto 

pedagógico, para que o professor tenha condições de entrar em sala de aula. 

Como recomendações, a UNESCO defende a real implementação do novo 

piso salarial e a política de formação docente, lançada recentemente. Cunha 

(2012, sem paginação) acredita que esses podem ser “pontos de partida” para 

uma “ampla recuperação” da profissão no Brasil. Segundo ele 

 

se houver continuidade e fazendo os ajustes necessários que sempre 
surgem, seguramente, daqui a alguns anos, podemos ter um cenário 
bem mais promissor do que o atual”, disse, ao ressaltar que, sem 
professores bem formados e com uma remuneração digna, não será 
possível atingir a qualidade que o Brasil precisa para a educação básica. 
Isso coloca em risco o futuro do país, por conta da importância que a 
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educação tem em um mundo altamente competitivo e em uma sociedade 
globalizada. (CUNHA, 2012, sem paginação) 

 

Em outubro de 2012, a Universo Online (UOL)9, portal de conteúdo na 

internet, publicou que um professor brasileiro ganha menos que metade do salário 

dos docentes dos países que componhem a Organização para Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE). Em comparação com os países da OCDE, 

o Brasil está entre aqueles com menor investimento anual por aluno do grupo, 

sendo o terceiro que menos investe por aluno no pré-primário (US$1,696) e no 

secundário (US$2,235). 

O estudo revela que a formação dos educadores é praticamente feita por 

eles mesmos. Quem ganha tem de assumir até três empregos e não pode se 

dedicar. “Há relação direta entre salário do professor e desempenho dos alunos”, 

diz Juçara Dutra Vieira, presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores 

em Educação. Em São Paulo, o acúmulo de aulas em escolas públicas chega a 

sessenta e quatro (64) aulas semanais. 

Os autores do estudo citam o aumento da relação de alunos/professor em 

sala de aula como um problema comum em quase todos os países. Esse e outros 

fatores, segundo a UNESCO, contribuem para a decadência das condições de 

trabalho e desencorajam novos professores. 

No entendimento da UNESCO, o estudo deixa claro que, em países em 

que as condições de trabalho dos professores são boas, a qualidade da educação 

tende a ser melhor. 

No caso da relação alunos/professor, o estudo citou também dados de 

países muito pobres. Em alguns deles, como Congo, Moçambique e Senegal, a 

relação alunos/professor chega a setenta (70). 

Na comparação entre nações desenvolvidas e em desenvolvimento – o que 

deixa de fora a maioria dos países da África e os mais pobres da Ásia –, o Brasil 

também tem um resultado muito inferior à média das demais. De um total de 

quarenta e três (43) países onde foi possível comparar o indicador, o Brasil 

apresentou a sexta maior média de alunos/professor no ensino primário: 28,9. 

No ensino médio, o Brasil tem a maior relação (38,6) na comparação com 

trinta e três (33) nações desenvolvidas e em desenvolvimento. O número total de 

_______________  
 
9
 www.educação.uol.com 
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países comparados varia conforme o indicador porque alguns deles não têm 

estatísticas para comparação. Segundo declarações de Ulysses Cidade 

Semeghini (2011, sem paginação), diretor do FUNDEF (Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério), o MEC 

tem tentado fazer que seja adotado um aumento efetivo nos salários. 

O Fundo redistribui recursos a estados e municípios de acordo com o 

número de matrículas. Por lei, sessenta por cento (60%) da verba destinada à 

educação deve ser gasta com remuneração de professores. De acordo com o 

órgão, de 1998 a 2000, o salário médio nacional aumentou trinta por cento (30%) 

(no Nordeste, 60%).  

No Brasil, temos 357.418 docentes em exercício, por organização 

acadêmica e grau de formação das instituições de ensino superior – IES-2011 

(Tabela 3). 

 

Tabela 3 – Docentes em exercício em instituições superiores 

Unidade da 
Federação/ 
categoria 

administrativa 

Docentes em exercício das IES-2011 

Total 

Total Sem 
Graduação 

Gradua-
ção 

Especiali-
zação 

Mestra-
do 

Doutorado 

Brasil 357.428 23 14.061 99.231 137.090 107.013 

Pública 139.584 17 9.437 18.004 41.136 70.990 
Federal 84.408 5 6.172 5.923 24.412 47.896 
Estadual 47.376 11 2.985 8.974 13.544 21.862 
Municipal 7.800 1 280 3.107 3.180 1.232 
Privada 217.834 6 4.624 81.227 95.954 36.023 

Fonte: Inep, 2012. 

 

Tardif e Lessard (2011) afirmam que a questão dos modelos de gestão e 

de realização do trabalho docente leva diretamente ao tema da profissionalização 

do ensino. Há mais de quinze anos, os debates, as pesquisas e as reformas 

relacionadas ao ensino vêm dando bastante espaço a esse tema. Junto a isso 

vem se enxertando toda uma série de proposições visando a transformar e a 

melhorar tanto a formação dos mestres quanto o exercício da docência. Ambos os 

autores argumentam: 
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Tanto na Europa quanto na América no Norte observa-se a existência de 
alguns consensos a respeito disso: dar novamente poder, sobretudo aos 
estabelecimentos locais e aos atores da base; promover uma ética 
profissional fundamentada no respeito aos alunos e no cuidado 
constante de favorecer seu aprendizado; construir com as pesquisas 
uma base de conhecimentos ao mesmo tempo rigorosa e eficiente que 
possa ser realmente útil na prática; derrubar as divisões que separam os 
pesquisadores e os professores experientes e desenvolver colaborações 
frutuosas; valorizar a competência profissional e as práticas inovadoras 
mais que as ações realizadas segundo receitas ou decretos; introduzir 
nos estabelecimentos escolares uma avaliação do ensino que permita 
uma melhora das práticas e dos atores; fortalecer a responsabilidade 
coletiva dos professores e favorecer sua participação na gestão da 
educação; integrar os pais na vida da escola e nos processos de decisão 
a respeito dos alunos; reduzir a burocracia que desvia, muitas vezes, as 
reformas a seu favor; introduzir no ensino novos modelos de carreira 
favorecendo uma diversificação das tarefas; valorizar o ensino na opinião 
pública. (TARDIF; LESSARD, 2011, p. 27) 

 

Mas, com o tempo, constatamos que essas proposições generosas nunca 

chegam a ser incorporadas realmente no funcionamento dos estabelecimentos 

escolares e nas práticas dos profissionais do ensino. Muitos professores 

permanecem amarrados a práticas e métodos tradicionais de ensino, enquanto os 

estabelecimentos escolares são, muitas vezes, refratários a reformas, seja porque 

há inércia e costume, seja simplesmente porque não recebem recursos 

financeiros, materiais e temporais necessárias para levá-las adiante. Enfim, a 

própria estruturação das organizações escolares e do trabalho dos professores se 

presta pouco a uma profissionalização séria desse ofício: fechados em suas 

classes, os professores não têm nenhum controle sobre o que acontece fora 

delas; eles privilegiam, consequentemente, práticas marcadas pelo 

individualismo, ausência de colegialidade, recurso à experiência pessoal como 

critério de competência. Em suma, longe de estar se profissionalizando, constata-

se que esses diferentes fatos levantam no fundo toda a questão da proletarização 

do trabalho docente ou, ao menos, da transformação de grupos de professores 

em equipes de executivos que não têm nenhum vínculo com as decisões que os 

afetam. 

De maneira simples, pode-se dizer que antes de Marx a relação do 

trabalhador com o objeto de trabalho era considerada uma relação de 

transformação do objeto pelo sujeito humano, porém esse continuava semelhante 

a si mesmo nessa atividade. Marx, contudo, mostrou que o processo do trabalho 

transforma dialeticamente não apenas o objeto, mas igualmente o trabalhador, 

bem como suas condições de trabalho. Trabalhar não é exclusivamente 
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transformar um objeto em alguma outra coisa, em outro objeto, mas é envolver-

se, a um só tempo, numa práxis fundamental em que o trabalhador também é 

transformado por seu trabalho. Em termos sociológicos, dir-se-á que o trabalho 

modifica profundamente a identidade do trabalhador: o ser humano torna-se 

aquilo que ele faz. O agir, quer dizer, a práxis, deixa então de ser uma simples 

categoria que exprime as possibilidades do sujeito humano de intervir no mundo, 

e torna-se a categoria central por meio da qual o sujeito realiza sua verdadeira 

humanidade. 

Quanto ao trabalho sobre e com os seres humanos, esse leva antes de 

tudo a relações entre pessoas, com todas as sutilezas que caracterizam as 

relações humanas estudadas, por exemplo, pelo psicossociólogo Goffman em La 

mise en scène de la vie quotidienne (1973): negociação, controle, persuasão, 

sedução, promessa. Esse trabalho sobre o humano evoca atividades, como 

instruir, supervisar, servir, ajudar, entreter, divertir, curar, cuidar, controlar. Essas 

atividades se desdobram segundo modalidades complexas em que intervêm a 

linguagem, a afetividade, a personalidade, ou seja, um meio em vista de fins: o 

terapeuta, o docente, o trabalhador de rua engajam diretamente sua 

personalidade no contato com as pessoas e estas os julgam e os acolhem em 

função dela. 

Então, como analisar o trabalho docente? Tardif e Lessard (2011) dizem 

que o primeiro passo a ser dado para analisar o trabalho dos professores é fazer 

uma crítica resoluta das visões normativas e moralizantes da docência, que se 

interessam antes de tudo pelo que os professores deveriam ou não fazer, 

deixando de lado o que eles realmente são e fazem. Essas visões normativas e 

moralizantes têm suas raízes históricas no ethos religioso da profissão de ensinar, 

que é, antes de tudo, um trabalho orientado por uma ética do dever com forte 

conteúdo religioso, fundamentado na obediência cega e mecânica a regras 

codificadas pelas autoridades escolares, e muitas vezes, religiosas. “Durante 

muito tempo, ensinar foi sinônimo de obedecer e de fazer obedecer” (VINCENT, 

1994, p. 344). 

Em diversos países, a docência ainda está vinculada a isso. Depois, esse 

ethos religioso passa a ser criticado, mas também retomado pelo “discurso 

filosófico da modernidade” (HABERMAS, 1989) que, a partir do século 18, 

interpretara a educação como um instrumento de emancipação coletiva e atribuíra 
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aos professores uma missão quase evangélica, mas de fundo profano e laico: 

instruir o povo, formar cidadãos esclarecidos, graças às luzes da instrução e do 

conhecimento, finalmente partilhado (CONDORCET, 1989). Nos séculos 19 e 20, 

foi o poder público que havia retomado por conta própria esse discurso investindo 

massivamente no campo educativo e tratando os professores como um corpo do 

Estado destinado a prestar serviços à nação. Mais uma vez, a obediência revela-

se a chave-mestra do trabalho docente, embora ele mude de sentido: já não basta 

obedecer a regras cegas, mecânicas, mas trata-se de compreendê-las e 

interiorizá-las como cidadãos responsáveis. Desde então, os professores são 

considerados agentes sociais investidos de uma multidão de missões, variáveis 

segundo as ideologias e os contextos políticos e econômicos vigentes. 

Uma ideia de Dubet (1994) parece importante para pensar a experiência 

atual do oficio de professor. Para ele, a experiência dos atores sociais é, hoje, 

dominada pela heterogeneidade dos princípios culturais e sociais que organizam 

suas condutas. De acordo com o autor, os atores sociais adotam 

simultaneamente diversos pontos de vista. Como Habermas (2003) tenta 

demonstrar num outro contexto, a teoria do Agir Comunicativo, os atores sociais 

vivem em vários mundos ao mesmo tempo e dispõem de recursos de diversas 

racionalidades e saberes. Para Dubet (1994), ainda falando desse assunto bem 

próximo das teorias da pós-modernidade, os papéis, as posições sociais e a 

cultura não bastam para definir os elementos estáveis da ação, porque os 

indivíduos não cumprem um programa predefinido, adotado de uma vez por todas 

no início de sua socialização, mas procuram construir uma unidade experimental 

ou vivenciada a partir dos diversos elementos da vida social e da multiplicidade de 

orientações que trazem consigo. 

 

A maioria dos docentes descrevem suas práticas não em termos de 
funções, mas em termos de experiência. Por um lado, eles são 
submetidos a um status que impõe regras e distribui proteções que, na 
maior parte, eles aceitam e defendem, mas que definem apenas bem 
parcialmente o que eles fazem e o que são. Ao contrário, os docentes 
(...) consagram uma grande energia para dizer que não são redutíveis ao 
que a instituição faz e espera deles, na medida em que essa apresenta 
vários princípios contraditórios. Por outro lado, os docentes se referem 
sem cessar a uma interpretação pessoal de sua função por meio da 
construção de um ofício apresentado como uma experiência privada, 
quando não íntima. Tal intimidade vem do fato de os atores terem que 
combinar lógicas e princípios diversos, geralmente opostos, uma 
combinação que eles percebem como obra sua, como a realização ou o 
revés de sua personalidade. Assim, mesmo estando ligados às regras 



 
 

90 

burocráticas que os oprimem, os docentes definem seu ofício como uma 
experiência, como uma construção individual realizada a partir de 
elementos dispersos: o respeito ao programa, a preocupação pelas 
pessoas, o apreço pelas performances, pela justiça (DUBET, 1994, p. 
16-17). 

 

Essa situação descreve muito bem uma importante parte de nosso material 

empírico, no qual os docentes deixam evidentes, sistematicamente, por meio da 

própria fala, as tensões, os dilemas, as contradições que estruturam a própria 

experiência de trabalho. Essa experiência heterogênea não se separa das duas 

dimensões anteriores do seu trabalho, ou seja, a atividade e o status, pois é 

exatamente na ação cotidiana e nos papéis de que se revestem que os docentes 

fazem a experiência de uma espécie de esquartejamento entre lógicas 

contraditórias. 

 

3.1 A IDENTIDADE DOCENTE 

A identidade é conceituada como fonte de significados e experiências de 

um povo, construída processualmente, num imbricados de inter-relações sociais, 

num dado tempo e espaço históricos, processados por sujeitos e pelos grupos 

sociais que reorganizam significados, conforme influências socioculturais 

(CASTELLS, 2010). Tem-se a identidade do ponto de vista individual, que implica 

um sentimento de unidade, e a identidade coletiva, que existe no interior dos 

grupos e estruturas sociais, e esta é vivenciada de forma subjetiva e objetiva 

pelos sujeitos, enquanto a identidade profissional constitui uma identidade 

coletiva, conferindo a esses profissionais papéis e status sociais. 

Lembrando Ciampa (1987), a identidade é metamorfose, ou seja, no 

aspecto sociológico, toda e qualquer identidade é construída, e o processo de 

construção de significado e experiência ocorre baseado em atributos culturais que 

se inter-relacionam e que são inerentes a uma determinada sociedade 

circunscrita ao espaço e tempo históricos. À identidade profissional, configura-se 

uma identidade coletiva. 

Poder-se-ia também definir identidade como um conjunto de características 

pelas quais alguém pode ser reconhecido. No aspecto sociológico, identidade 

pode ser definida como características distintivas do carácter de uma pessoa ou o 
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carácter de um grupo que se relaciona com o que eles são e com o que tem 

sentido para eles. Algumas das principais fontes de identidade são o gênero, a 

orientação sexual, a nacionalidade ou a etnicidade, e a classe social. O nome é 

um marcador importante da identidade individual, e dar um nome é também 

importante do ponto de vista da identidade do grupo (GIDDENS, 2004, p. 694). 

Entende-se que a identidade social é construída pelos sujeitos sociais de 

uma perspectiva interacionista, na qual as expectativas que os membros do grupo 

têm sobre os papéis a serem desempenhados pelos sujeitos constituem os pilares 

de sustentação. Em outras palavras, a aceitação de determinada identidade social 

supõe que haja interação entre os sujeitos na sua construção e partilha, 

assegurando assim um compromisso do/com o grupo e definindo os sentimentos 

de pertença social que sustentam a existência do grupo. Ou seja: a identidade 

possui simultaneamente uma dimensão individual, isto é, as ideias, concepções e 

representações que cada indivíduo constrói sobre si mesmo, e uma dimensão 

coletiva, isto é, os papéis sociais que cada pessoa desempenha em cada grupo a 

que pertence (familiar, profissional, escolar, religioso). Para a construção da 

identidade, portanto, concorrem dois processos distintos, a saber: um processo 

autobiográfico (a identidade do eu) e um processo relacional (a identidade para o 

outro) (DUBAR, 2005). 

Os modos como a pessoa vive seus papéis nos diferentes grupos se 

influenciam mutuamente, de forma que a identidade se constitui na interação das 

especificidades desses grupos a que o indivíduo pertence. Isso significa que ela 

possui variadas dimensões que se articulam e mudam no tempo: na verdade, não 

se tem uma identidade, e sim identidades (MEKSENAS, 2003, p. 7). 

Em outras palavras, o conteúdo das identidades sociais construídas no 

interior de um grupo social define as diversas dimensões das comparações 

sociais, que reforçam o sentido dessa identidade. As identidades sociais estão 

marcadas pelas semelhanças entre si. Normas típicas do grupo, como atitudes e 

comportamentos explicitamente reconhecidos como valores coletivos, são formas 

relevantes de expressão da identidade de seus membros. Isso quer dizer que a 

identidade da pessoa se configura no seu sentimento de pertença a determinados 

grupos levando-a a agir prioritariamente a respeito dos interesses coletivos. 

Dubar (2005) trabalha com a delicada questão da composição identitária 

dos indivíduos, com base nas várias dimensões que entram nessa composição, 
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tais como a psicológica, a antropológica e, sobretudo, a dimensão do trabalho. 

Esse estudo, embora não trate do grupo ocupacional docente, é bastante 

revelador, pois, com apoio na discussão teórica básica e na investigação em 

vários grupos de trabalhadores empresariais, propõe uma visão sobre o processo 

de construção identitária, envolvendo, ao mesmo tempo e ao longo do tempo, 

várias facetas em interação constante. 

Assim, são apresentados o lado biográfico e o relacional; o de pertença 

atribuída e o de pertença adquirida ou escolhida; a identidade “para si” e a 

identidade “para os outros”, ou “pelos outros”, entre outros aspectos muito 

sugestivos. Mas o que vale destacar é a importância atribuída pelo autor ao 

aspecto profissional, como um dos principais componentes da identidade dos 

indivíduos. 

A noção de trabalho sofre, segundo Dubar (2005), sua transformação mais 

significativa e passa a ser uma relação de serviço em todos os setores, nas 

grandes, médias e pequenas empresas e até nas funções públicas. Ela 

acompanha a evolução do trabalho industrial, agrícola, artesanal e mesmo o 

movimento de terceirização das atividades e põe no seu centro a relação com o 

cliente, interno ou externo, final ou intermediário, direto ou indireto. A confiança é 

fundamental para assegurar a relação com o cliente e sua satisfação. A relação 

cliente-fornecedor está no centro dos dispositivos da “qualidade total”. 

Dubar (2005) diz que todas essas transformações acabam por desmantelar 

setores inteiros da economia na França, nos últimos 30 anos. E com isso se 

desmorona, para o trabalhador, uma maneira de praticar seu ofício e definir e 

estruturar sua vida por meio dele, de seus valores e as maneiras de ser e fazer, 

construídos coletivamente e passados, muitas vezes, de pai para filho. Eles se 

ancoravam numa estabilidade de regras, uma proteção do métier, que se perdeu 

quando o Estado abriu suas fronteiras e caíram as barreiras aduaneiras. Entram 

em crise as identidades “categoriais” de ofício, ligadas a uma organização mais 

aproximada do tipo comunitário. Entram em cena as identidades construídas por 

meio de conflitos sociais, mais de origem “profissional”, de coletivos de 

assalariados, não se caracterizando como “lutas de classe”. 

A identidade construída pode ser pessoal ou coletivo: no primeiro, é 

configurada pela história e experiência pessoal e implica um sentimento de 

unidade, originalidade e continuidade; já no segundo, tem-se uma construção 
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social que se processa no interior dos grupos e das categorias que estruturam a 

sociedade, conferindo à pessoa um papel e um status social. Carrolo (1997, p. 26) 

“reconhece o professor como um profissional de identidade ‘unitas multiplex’”. A 

unidade profissional múltipla emerge da articulação de dois processos identitários 

pelos quais se constrói a identidade coletiva: um processo que alude à identidade 

pessoal – identidade para si – e outro à identidade social – identidade para 

outrem. 

Não se pode esquecer que todos os componentes necessários para a 

construção da sociedade, seja pessoal, seja coletiva, são processados pelos 

sujeitos e pelos grupos sociais que reorganizam significados de acordo com a 

influência das tendências sociais e dos projetos culturais, enraizados na 

sociedade. Segundo Pimenta, existem passos para construção da identidade do 

professor: 

 

a) O primeiro passo corresponde à significação social da profissão, a 
reafirmação da prática e a revisão das tradições; 
b) O segundo passo na construção da identidade do professor 
relacionar-se com a discussão da questão do conhecimento. O 
conhecimento subdivide-se em três estágios: o da informação; o da 
análise, classificação e contextualização da informação; e da 
inteligência, sabedoria e consciência; 
c) O terceiro passo na construção da identidade do professor vem a ser 
conhecer as realidades escolares, com o olhar de um futuro professor, 
não mais como aluno. (PIMENTA, 1999, p. 19-25) 

 

No início, a reforma educacional preocupava-se com a organização 

curricular; agora, preconiza-se a formação docente e os saberes docentes. Assim, 

percebe-se que o melhor modo de formar professores é com base na análise da 

prática do outro, que o torna capaz de desenvolver a capacidade crítico-reflexiva 

para interagir com o conhecimento, gerar novos saberes e, com isso, reconstruir a 

identidade do professor (TARDIF, 2002). 

Quanto à identidade profissional dos professores, parece que ela vem 

passando, como a dos outros grupos ocupacionais, por fortes repercussões das 

transformações ocorridas no mercado, bem analisadas por Dubar (2005). Mas, 

além dessas repercussões, que atingem a todos, dentro do magistério a questão 

da identidade sempre sofreu as injunções decorrentes de certa fragilidade, própria 

de um grupo cuja função não parece tão específica aos olhos da sociedade, 
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especialmente no caso dos professores do ensino elementar, a ponto de levar 

certos adultos a pensar que qualquer um deles pode exercê-la. 

O grande número de pessoas que a exercem, com diferentes qualificações 

(e até sem nenhuma especificamente), também concorre para essa fragilidade, 

assim como o crescente número de mulheres, o que alguns autores consideram 

um traço das ocupações mais fracas, ou, no máximo, semiprofissões. E a lista 

das fragilidades da “profissão” docente não para por aí. Poder-se-ia também 

enumerar a entrada e saída da profissão, sem o controle dos próprios pares; a 

falta de um código de ética próprio; a falta de organizações profissionais fortes, 

inclusive sindicatos, o que, na comparação com o caso francês, deixa os 

professores em situação ainda mais frágil; ademais, sem querer esgotar a lista, a 

constatação de que a identidade “categorial” dos professores foi sempre bem 

mais atenuada, isto é, nunca chegou a ser uma “categoria” comparável à de 

outros grupos ocupacionais. E isso não apenas no Brasil. 

A formação docente preocupa-se, cada vez mais, com a formação de uma 

nova identidade docente com base em princípios éticos, investigativos, críticos e 

reflexivos. Segundo Pimenta (1999, p. 28-29), “a formação de professores vem se 

opondo à racionalidade técnica até então vigente”. Considera-se, cada vez mais, 

o professor como um intelectual em processo contínuo de formação. Esse 

processo contínuo de formação desencadeia uma constante reflexão sobre suas 

práticas e experiências cotidianas, o que ressignifica os saberes docentes e, 

consequentemente, a identidade do professor. 

A profissão docente pode ser entendida como “função social especifica e 

especializada, por realizar parcela significativa da atividade educativa que a 

sociedade considera relevante para sua conservação e transformação” (ABBUD; 

BUSSMANN, 2002, p.135). Esses profissionais para tanto precisam construir um 

conjunto de habilidades pessoais, teóricas e de práticas metodológicas que 

envolvam um processo constante de tomada de decisões, num trabalho que tem 

como “objeto” o outro ser humano, o que modifica a natureza do trabalho docente 

e das atividades desenvolvidas. 

O saber e o saber ensinar são considerados como dimensões do processo 

de educar, que caracteriza o trabalho dos docentes, característica comum entre 

eles: o ensino. Nesse processo, os conhecimentos historicamente acumulados e 

os conhecimentos pedagógicos tornam-se o que Abbud e Bussmann (2002) 
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chamam de conhecimento pedagógico, que envolve realidades múltiplas. A 

formação desses profissionais, o trabalho cotidiano e o próprio saber deles que 

estão relacionados com suas identidades individuais, experiências de vida e 

histórias profissionais, construídas por eles em suas relações pessoais e outros 

saberes, formam o saber-fazer docente, proveniente de diferentes espaços e 

tempos entrelaçados. Brzezinski (2002, p.10), de acordo com Sarmento (1998), 

considera que a 

 

profissionalidade docente será um conjunto maior ou menor de saberes 
e desempenho de suas capacidades de que dispõe o professor, no 
desempenho de suas atividades, e o conjunto do grupo profissional dos 
professores num dado momento histórico (SARMENTO, 1998, p. 3). 

 

A autora segue considerando que os saberes e capacidades são marcados 

por mudanças, que se ressignificam de acordo com o momento histórico vivido 

nas sociedades. Tais transformações vivenciadas pelos docentes podem levá-los 

a atingir condições ideais que podem garantir e garantem um exercício 

profissional de qualidade, e esse processo pode conduzir a profissionalização. 

Profissionalidade e profissionalização traduzem as condições de 

aperfeiçoamento, qualidade no exercício profissional e conferem status e valor 

à/aos profissionais. As Políticas de formação e carreira: ...“nos dias atuais, essas 

políticas apresentam nuanças de perversidade e constituem um obstáculo para os 

professores como categoria profissional, como identidade coletiva, desenvolvem 

um processo de profissionalização” (BRZEZINSKI, 2002, p. 9), o que, de alguma 

maneira, contribui para a ideia de crise do profissional docente, segundo Pereira e 

Martins (2002). 

Nesse ensejo, vale lembrar que o professor é a pessoa. E uma parte 

importante da pessoa é o professor. De acordo com Nóvoa (1997, p. 25), 

 

a formação não se constrói por acumulação (de cursos, de 
conhecimentos ou de técnicas) mas, sim através de um trabalho de 
reflexividade crıtica sobre as práticas de (re)construção permanente de 
uma identidade pessoal. Por isso, é tão importante investir a pessoa e 
dar um estatuto ao saber da experiência. 

 

A reflexividade crítica sobre as práticas e as experiências cotidianas 

viabiliza a constante reformulação da identidade do professor, como profissional e 

como indivíduo. No entanto, o discurso oficial sobre a construção de uma nova 
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identidade docente tem sido a tônica das normalizações e diretrizes para a 

formação de professores e serve de instrumento regulatório do trabalho dos 

professores. A identidade do professor também tem sido objeto de incursões 

teóricas das pesquisas educacionais, inclusive esta, que recuperam concepções 

sobre o professor reflexivo, o olhar investigativo, a ressignificação de práticas e 

saberes docentes, articulando discurso sobre a nova identidade do professor e 

sua formação. 

A discussão sobre essa temática leva a outros questionamentos: o que diz 

o discurso oficial contemporâneo sobre a identidade do professor? Como se 

insere nas políticas de formação do professor? Em que direção os marcos 

regulatórios têm sido reformulados diante de novas relações de trabalho do 

professor? 

A relação entre as representações sobre o professor ideal, a 

responsabilidade profissional e a qualidade da educação apresenta-se com 

frequência como um consenso; no entanto, a existência de um discurso fabricado 

sobre o professor visa a instrumentalizar novas estruturas de trabalho e novo 

perfil profissional (aqui o caso dos professores envolvidos na educação a 

distância). E no contexto das reformas educacionais brasileiras, já tratadas 

anteriormente, mostra-se como a outra face da moeda, a imagem resultante de 

um novo projeto organizativo de escola. 

Ao analisar os variados momentos-chave do século 20, Lawn (2001) 

identifica um discurso governamental que foi construído e manteve diferenciadas 

identidades de professores, por exemplo, o profissional colonizado, modelo criado 

no processo de modernização administrativa dos anos vinte; o profissional 

moderno, desde os anos sessenta, modelo de profissionalismo que emergiu no 

Estado do Bem-Estar Social. Na contemporaneidade, um novo paradigma 

discursivo que alude ao Pós-Estado de Bem-Estar Social centrado na 

performatividade e eficiência. De acordo com Lawn (2001, p. 128), os professores 

são induzidos a interiorizar uma concepção que propõe ao professor: 

 

1. Assumir responsabilidade pessoal pelo seu próprio desenvolvimento 
no trabalho e avaliar a sua própria prática (em comparação com outros). 
2. Esperar sucesso, por parte dos alunos. 
3. Trabalhar sob forte liderança. 
4. Estabelecer redes com outros professores e trabalhar com pais e 
empresas. 
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5. Em troca do exercício destas competências, receberão um melhor 
salário e uma melhor estruturação da carreira, desde que se submetam a 
uma avaliação regular do seu desempenho e sejam devidamente 
apreciados. 

 

Assim, o atual discurso destaca que ao professor corresponde a tarefa de 

responder a situações cotidianas no seu trabalho e aprender seu novo perfil 

profissional. Nesse aspecto, há que levar em consideração as inovações 

tecnológicas do campo educacional que transformou a atividade docente, assunto 

discutido nesta pesquisa. Entre essas transformações, destaca-se a modificação 

nos meios de trabalho com o emprego amplo das tecnologias de informação e de 

comunicação como instrumental de pesquisa, de educação e de extensão. Os 

computadores tornaram-se ferramentas de acesso e divulgação da informação, 

busca de referências científicas, comunicação entre alunos e professores, 

recursos multimídia, entre outros, tudo em tempo real e diversas vezes sem 

intermediários. Para Campos (2009), os cursos de educação a distância, sejam 

da rede pública, sejam da iniciativa privada, tornaram-se fonte de acesso à 

educação e à certificação para muitos brasileiros. Muitos aspectos dentro dessa 

modalidade de ensino merecem atenção, uma vez que trazem alterações 

importantes nas formas de organização do trabalho docente, identificam-se 

mudanças profundas no domínio das mediações entre o trabalho e tecnologias e 

flexões biográficas nas trajetórias dos professores que precisam ser evidenciadas. 

Resta dizer e reafirmar a importância da conscientização por parte dos 

professores de como se está construindo a identidade profissional docente, ou 

melhor: quais as representações e discursos que estão sendo atribuídos aos 

professores? O que se está fazendo da imagem dos professores na sociedade? 

Essa atitude pode proporcionar ao profissional docente desconstruir a possível 

imagem negativa e/ou estereotipada que o discurso educacional oficial insiste em 

veicular; uma imagem precisa ser negada e substituída por aquela construída por 

meio do envolvimento do professorado nesse movimento emancipatório. É o que 

Garcia, Hypolito e Vieira afirmam: 

 

Tratar da identidade docente é estar atento para a política de 
representação que instituem os discursos veiculados por grupos e 
indivíduos que disputam o espaço acadêmico ou que estão na gestão do 
Estado.  É considerar os efeitos práticos e as políticas de verdade que 
discursos veiculados pela mídia impressa, televisiva e cinematográfica 
estão ajudando a configurar. A identidade docente é negociada entre 
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essas múltiplas representações, entre as quais, e de modo relevante, as 
políticas de identidade estabelecidas pelo discurso educacional oficial. 
Esse discurso fala da gestão dos docentes e da organização dos 
sistemas escolares, dos objetivos e das metas do trabalho de ensino e 
dos docentes; fala também dos modos pelos quais são vistos e falados, 
dos discursos que os veem e através dos quais eles se veem, 
produzindo uma ética e uma determinada relação com eles mesmos, que 
constituem a experiência que podem ter de si próprios. (2005, p. 47) 

 

Na década de 1980, o pesquisador espanhol, radicado na Colômbia, Jesús 

Martín-Barbero trouxe uma nova percepção da comunicação com o 

desenvolvimento dos estudos de recepção. Até então, as teorias a respeito da 

comunicação concentravam suas atenções “no pólo da emissão e do conteúdo 

das mensagens”.  

Martín-Barbero (1997, p. 287) propõe uma análise da comunicação tirando 

o foco exclusivamente do emissor e lançando um olhar para a comunicação como 

“processo produtor de significações e não de mera circulação de informações, no 

qual o receptor, portanto, não é um simples decodificador daquilo que o emissor 

depositou na mensagem, mas também um produtor”. A comunicação deixa de ser 

um processo puramente ideológico e sua análise se centra em seu caráter como 

questão de cultura, que envolve sujeitos e atores, sendo fundamentalmente 

marcada por um processo de produção, e não de mera reprodução (MARTÍN-

BARBERO, 2002). 

Por meio dessa perspectiva, a comunicação passou a ser analisada como 

um processoem que o receptor tem não só um papel fundamental de receber as 

mensagens enviadas pelo emissor, mas ainda o de influenciá-las mediante seu 

poder de análise e crítica. O receptor passa a ser visto como um sujeito que tem 

autonomia e interfere na comunicação com suas contribuições no sentido de 

aceitá-las, construir as próprias opiniões e modificá-las conforme seu repertório 

prévio de experiências, negando a visão até então vigente de que quem recebe a 

mensagem é um sujeito acrítico, facilmente manipulado, e que não tem nenhum 

ato de participação ativa no processo comunicacional. Com isso, a comunicação 

passa a ser “um processo social compartilhado e mediado pelos meios de 

comunicação, mas não determinado só por eles” (SOUZA, 1999, p. 56). 

Das análises iniciais dos meios e do poder dos emissores sobre os 

receptores, vistos predominantemente numa perspectiva de manipulação e 

massificação das mensagens, uma se volta para as mediações sociais e culturais 
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que fazem parte do repertório de experiências dos receptores (CITELLI, 2004). 

Como resume Martín-Barbero (2002, p. 55), tais análises comprovam a 

importância de “estudar não o que fazem os meios com as pessoas, mas o que 

fazem as pessoas com elas mesmas, o que elas fazem com os meios, sua 

leitura”. 

Vejam-se as ideias principais deste capítulo que enfatiza tanto o trabalho 

docente quanto a construção da sua identidade (Quadro 4). 

 

Quadro 4 – Ideias-chave de professor/identidade/identidade docente 

PROFESSOR/PROFISSÃO 
DOCENTE 

IDENTIDADE IDENTIDADE DOCENTE 

1 Tem uma atividade. O 
nome deriva do latim 
professus, “aquele que 
declarou em público”, do 
verbo profiteri, “declarar 
publicamente, afirmar perante 
todos”, formado por pro-, “à 
frente”, mais fiteri, 
“reconhecer, confessar”. 
Trata-se de uma pessoa que 
se declara apta a fazer 
determinada coisa, no caso, 
ensinar. 

1. Fonte de significados e 
experiências de um povo, 
construída processualmente, 
num imbricado de inter-
relações sociais, num dado 
tempo e espaço históricos, 
processados por sujeitos e 
pelos grupos sociais que 
reorganizam significados, 
conforme influências 
socioculturais (CASTELLS, 
2010). 

1. Carrolo (1997, p 26) 
reconhece o professor como 
um profissional de identidade 
“unitas multiplex”. 

 

2. A primeira tese que Tardif 
e Lessard (2011, p. 17) 
defendem é esta: “longe de 
ser uma ocupação secundária 
ou periférica em relação à 
hegemonia do trabalho 
material, o trabalho docente 
constitui uma das chaves 
para a compreensão das 
transformações atuais das 
sociedades do trabalho”. 

 

2. É metamorfose, ou seja, 
no aspecto sociológico, toda 
e qualquer identidade é 
construída, e o processo de 
construção de significado e 
experiência ocorre baseado 
em atributos culturais que se 
inter-relacionam e são 
inerentes a uma determinada 
sociedade circunscrita ao 
espaço e tempo históricos   
(CIAMPA, 1987). 

2. Pimenta (1999) - a) O 
primeiro passo corresponde à 
significação social da 
profissão, à reafirmação da 
prática e à revisão das 
tradições; b) O segundo passo 
na construção da identidade do 
professor relaciona-se com a 
discussão da questão do 
conhecimento. O 
conhecimento subdivide-se em 
três estágios: o da informação; 
o da análise, classificação e 
contextualização da 
informação; o da inteligência, 
sabedoria e consciência; c) O 
terceiro passo na construção 
da identidade do professor é 
conhecer as realidades 
escolares, com o olhar de um 
futuro professor, não mais 
como aluno. 

3. “Durante muito tempo, 
ensinar foi sinônimo de 
obedecer e de fazer 

3. Identidade como um 
conjunto de características 
pelas quais alguém pode ser 

3. Percebe-se que o melhor 
modo de formar professores é 
pela análise da prática do 
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obedecer” (VINCENT, 1994, 
p. 344). 

reconhecido (GIDDENS, 
2004). 

outro, que o torna capaz de 
desenvolver a capacidade 
crítico-reflexiva para interagir 
com o conhecimento, gerar 
novos saberes e, com isso, 
reconstruir a identidade do 
professor (TARDIF, 2002). 

4. A maioria dos docentes 
descrevem suas práticas não 
em termos de funções, mas 
em termos de experiência. 
(DUBET, 1994) 

4. Constitui-se pela interação 
das especificidades desses 
grupos a que pertencemos. 
Isso significa que ela possui 
variadas dimensões que se 
articulam e mudam no tempo: 
na verdade, não temos uma 
identidade, e sim identidades. 
(MEKSENAS, 2003, p. 7). 

 

4. Dentro do magistério, a 
questão da identidade sempre 
passou por injunções 
decorrentes de certa 
fragilidade, própria de um 
grupo cuja função não parece 
tão específica aos olhos da 
sociedade, especialmente no 
caso dos professores do 
ensino elementar, a ponto de 
levar certos adultos a pensar 
que qualquer um deles pode 
exercê-la (DUBAR, 2002). 

5. A profissão docente pode 
ser entendida como “função 
social específica e 
especializada, por realizar 
parcela significativa da 
atividade educativa que a 
sociedade considera 
relevante para sua 
conservação e 
transformação” (ABBUD; 
BUSSMANN, 2002). 

5. Para a construção da 
identidade, portanto, 
concorrem dois processos 
distintos, a saber: um 
processo autobiográfico (a 
identidade do eu) e um 
processo relacional (a 
identidade para o outro) 
(DUBAR, 2009). 

 

5. Considera-se, cada vez 
mais, o professor como um 
intelectual em processo 
contínuo de formação, o qual 
desencadeia uma constante 
reflexão sobre suas práticas e 
experiências cotidianas, o que 
ressignifica os saberes 
docentes e, 
consequentemente, a 
identidade do professor 
(PIMENTA, 1999). 

6. A educação como um 
instrumento de emancipação 
coletiva atribuirá aos 
professores uma missão 
quase evangélica, mas de 
fundo profano e laico: instruir 
o povo, formar cidadãos 
esclarecidos, graças às luzes 
da instrução e do 
conhecimento, finalmente 
partilhado (CONDORCET, 

1989). 

6. Ao aspecto profissional, 
como um dos principais 
componentes da identidade 
dos indivíduos (DUBAR, 
2005). 

6. A formação desses 
profissionais: o trabalho 
cotidiano e o próprio saber 
deles que estão relacionados 
com suas identidades 
individuais, experiências de 
vida e histórias profissionais, 
construídas por eles em suas 
relações pessoais e outros 
saberes, formam o saber-fazer 
docente, proveniente de 
diferentes espaços e tempos 
entrelaçados (ABBUD; 
BUSSMANN, 2002). 

  7. “nos dias atuais, essas 
políticas apresentam nuanças 
de perversidade e constituem 
um obstáculo para os 
professores como categoria 
profissional, como identidade 
coletiva, desenvolvem um 
processo de 
profissionalização.” 
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(BRZEZINSKI, 2002, p.9). 

  8. A ideia de crise do 
profissional docente, Pereira e 
Martins (2002). 

  9. A formação não se constrói  
por acumulação (de cursos, de 
conhecimentos ou de 
técnicas), mas, sim,por meio 
de um trabalho de 
reflexividade crítica sobre 
aspráticas de (re)construção 
permanente de uma 
identidade pessoal. Por isso, é 
tão importante investir a 
pessoa e dar um estatuto ao 
saber da experiência (NÓVOA, 
1997). 

  10. Lawn (2001) identifica um 
discurso governamental que foi 
construído e manteve 
diferenciadas identidades de 
professores; por exemplo, o 
profissional colonizado, modelo 
criado no processo de 
modernização administrativa 
dos anos vinte, o profissional 
moderno, nos anos sessenta, 
modelo de profissionalismo 
que emergiu no Estado do 
Bem-Estar Social. Na 
contemporaneidade, um novo 
paradigma discursivo que 
alude ao Pós-Estado de Bem-
Estar Social centrado na 
performatividade e eficiência. 

  11. Tratar da identidade 
docente é estar atento para a 
política de representação que 
institui os discursos 
veiculados por grupos e 
indivíduos que disputam o 
espaço acadêmico ou que 
estão na gestão do Estado. É 
considerar os efeitos práticos 
e as políticas de verdade que 
discursos veiculados pela 
mídia impressa, televisiva e 
cinematográfica estão 
ajudando a configurar. A 
identidade docente é 
negociada entre essas 
múltiplas representações, 
entre as quais, e de modo 
relevante, as políticas de 
identidade estabelecidas pelo 
discurso educacional oficial. 
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Esse discurso fala da gestão 
dos docentes e da 
organização dos sistemas 
escolares, dos objetivos e das 
metas do trabalho de ensino 
e dos docentes; fala também 
dos modos pelos quais são 
vistos e falados, dos 
discursos que os veem e 
através dos quais eles se 
veem, produzindo uma ética e 
uma determinada relação 
com eles mesmos, que 
constituem a experiência que 
podem ter de si próprios. 
(GARCIA; HYPÓLITO;  
VIEIRA, 2005). 

Fonte: A autora, 2013. 
 
 

3.2 A IDENTIDADE DO EU 

 
Uma parte de mim 
É todo mundo 
outra parte é ninguém: 
fundo sem fundo. 
 
Uma parte de mim 
É multidão: 
Outra parte estranheza 
E solidão 
 
Uma parte de mim 
Pesa e pondera: 
Outra parte: 
Delira 
 
Uma parte de mim 
Almoça e janta: 
Outra parte se espanta. 
 
Uma parte de mim: 
É permanente: 
Outra parte: 
Se sabe de repente. 
 
Uma parte de mim 
É só vertigem: 
Outra parte: 
É linguagem. 
 
Traduzir uma parte 
Na outra parte 
- que é uma questão 
De vida e morte – 
Será Arte? 
(FERREIRA GULLAR, de Na Vertigem do Dia (1975-1980)) 
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Ferreira Gullar, no poema Traduzir-se, questiona o que é arte. A arte é um 

substantivo feminino que determina um conjunto de regras para dizer ou fazer 

com acerto alguma coisa ou expressão de um ideal de beleza, concretizado em 

qualquer obra de gênero artístico. Nesse poema, existe uma dualidade em todas 

as estrofes: “Uma parte de mim / É todo mundo. / Outra parte é ninguém”. Todo 

mundo e ninguém poderia ser explicado por meio da leitura da obra: o Auto da 

Lusitânia (episódio de Todo o Mundo e Ninguém), de Gil Vicente. 

“Uma parte de mim / É multidão. / Outra parte estranheza / E solidão” //. 

Nesse caso, às vezes, o eu lírico se sente acompanhado por muitas pessoas, ou 

melhor, por uma multidão. Outras vezes, ele estranha-se e sente uma grande 

solidão. Mesmo que você esteja acompanhado da multidão, pode-se encontrar 

sozinho. O texto oscila entre “uma parte”, que se volta para a vivência social, e 

“outra parte”, o “outro” lado, escondido, da interioridade. 

“Uma parte de mim / Pesa, pondera: / Outra parte / Delira” //. Uma parte é 

pesada como joio carregado nas costas ou sobre a sua cabeça. O peso é tão 

grande, que o leva a refletir sobre a real necessidade de conviver com isso, é a 

razão. A outra parte delira, mostra sensibilidade. A arte faz o eu lírico delirar, ficar 

alegre. “Uma parte de mim / Almoça e janta: /Outra parte se espanta.” //. A parte 

que “almoça e janta” pertence ao homem comum. E a parte que “se espanta” 

pode ser considerada a arte. Porque a arte espanta, choca, deixa perplexo. “Uma 

parte de mim / É permanente: / Outra parte: / Se sabe de repente.” // A parte que 

“É permanente” é imutável, corrente contínua. Representa a rotina, a 

permanência. “Se sabe de repente” pode ser interpretado como a parte mutável. 

Uma corrente alternada. Representa o novo, a mudança. 

“Uma parte de mim / É só vertigem: / Outra parte: É linguagem.” // A parte 

que “É só vertigem” está relacionada à tonteira, é o estar fora da realidade. A 

parte que é “Linguagem” (conjunto de sinais falados, escritos ou gesticulados de 

que se serve o homem para exprimir suas ideias e sentimentos) refere-se ao 

conhecimento, à sabedoria, à intelectualidade. A “linguagem” representa também 

a comunicação com o outro, enquanto a “vertigem” é sair de si. “Traduzir uma 

parte / Na outra parte / - o que é uma questão de vida ou morte - / Será arte?” // 

Aqui está talvez a parte mais difícil de entender. No léxico, “traduzir” pode 

significar verter, significar, demonstrar, representar, simbolizar. No poema, pode 

significar a interpretação de uma parte na outra, a interpenetração dos dois lados 
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humanos, o mais racional e o mais emotivo, o solitário e o comunicativo, na busca 

de um viver mais pleno. O título do poema é “Traduzir-se”, diferente de traduzir de 

uma língua para a outra. O “se” aqui é reflexivo, implicando, portanto, a 

convivência das duas partes, o que significa uma questão de vida ou de morte na 

manutenção do próprio eu, que precisa conjugar os dois lados. Isso será arte? O 

autor termina por levar ao questionamento do que é arte, no qual se pode ver o 

diálogo entre a tradição (“permanente”) e a ruptura, o novo (“se sabe de repente”), 

entre a retórica clássica (“pesa, pondera”) e a romântica (“delira”). 

Para se ter uma noção do eu/mim/outro, é necessário conhecer a realidade 

social em que se vive. Segundo Berger e Luckmann (2009), a realidade da qual 

se tem consciência, bem como o conhecimento que se tem dela, é um produto da 

sociedade construída pelo próprio homem. Assim, ao mesmo tempo que o 

homem constrói e molda a sociedade, é por ela influenciado, é por ela moldado. 

Os autores exploram a questão passando por uma abordagem dos aspectos 

sociológicos da realidade e do conhecimento, pela análise dos fundamentos do 

conhecimento na vida cotidiana, pela análise da sociedade como realidade 

objetiva e pela análise da sociedade como realidade subjetiva. A relação entre o 

indivíduo e o mundo social é ditada pela percepção do mundo que o indivíduo 

tem, que passa a ser o seu conhecimento e que construiu influenciado pelo 

próprio mundo e pelo seu significado subjetivo. Assim, a realidade social vai se 

reforçando e se moldando na dialética da facticidade objetiva e significado 

subjetivo, dando, entretanto, caráter de afastamento da realidade a eventuais 

desvios radicais da ordem institucionalizada. 

Como citado, a construção ocorre em três níveis: indivíduos, grupo e 

sociedade. O indivíduo percebe os fatos, aplica nesses fatos os seus valores e 

obtém seu conhecimento, formando assim a sua ideologia individual, ou seja, seu 

conjunto de ideias individuais, seus valores. Numa segunda instância, observa-se 

que esse indivíduo pertence a vários grupos, ou a uma classe, e suas ideias 

também ajudarão a formar a ideologia desses grupos e dessa classe junto com o 

contexto social em que estão inseridos. Os vários valores, as várias ideologias de 

classes vão coexistir, interagir-se, subjugar umas às outras, formando o que pode 

ser chamado de ideologia o conjunto de ideias da sociedade. 

A vida cotidiana apresenta-se como uma realidade interpretada pelo 

homem comum. Os autores apresentam uma diferenciação entre os homens 
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comuns e os filósofos, atribuindo aos primeiros uma interpretação simples da 

realidade, no contexto da sua vida diária, enquanto atribui aos segundos um 

constante questionamento da realidade. 

O estudo proposto parte da análise da consciência desse homem comum, 

considerando principalmente que é na realidade da vida cotidiana que a sua 

consciência é exigida ao máximo; daí a necessidade de abordar alguns 

fundamentos do conhecimento dessa vida cotidiana. 

Tem-se a consciência também de que o mundo apresenta diversas 

realidades, que existem choques entre as percepções dessas realidades, mas 

que permanece como fundamental a percepção da vida cotidiana. Por exemplo, 

as artes ou as religiões são produtores de outros significados, de outras 

realidades. 

A realidade da vida cotidiana apresenta-se ao homem de forma já pronta. 

Nascendo num determinado local, numa determinada época, numa determinada 

família, com determinadas influências políticas, religiosas ou culturais, o homem 

passa a incorporar esses aspectos antes de ter condições de influenciá-los. Essa 

realidade já pronta apresenta também duas possibilidades: uma mais próxima e 

outra mais longe: a mais próxima é aquela com a qual se tem o convívio diário; a 

mais longe se refere àquela com que não se tem esse convívio, mas existe uma 

relação de proximidade pelo assunto ou pelo interesse. 

A intersubjetividade também está presente na realidade cotidiana, ao 

participar do mundo junto com os demais indivíduos. Isso distingue a realidade 

cotidiana das outras de que ele tem consciência, como o mundo dos sonhos. A 

realidade cotidiana pode ser interpretada de diversas formas, dependendo de 

quem o faz. Contudo, há um senso comum, que é a realidade que todos partilham 

e de que fazem parte. 

Assim, mesmo existindo uma visão já estabelecida, cada um tem 

experiências pessoais diferentes que acabam dando uma nova forma pessoal ao 

conhecimento existente, permanecendo, entretanto, uma visão comum, um senso 

comum. 

Na análise de Berger e Luckmann (2009), a temporalidade também 

influencia o desvio da realidade cotidiana. A estrutura temporal de uma sociedade 

é extremamente complexa, visto que as restrições temporais são 

interdependentes. A estrutura temporal também influencia o posicionamento do 
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indivíduo na sociedade, assim aspectos relacionados ao “quando” o indivíduo 

pode isto ou aquilo sempre estão presentes. 

As interações sociais e o convívio pessoal são elementos essenciais da 

realidade da vida cotidiana. Somente essa realidade permite um efetivo convívio. 

O estabelecimento de padrões comuns, pela própria realidade cotidiana, é o 

agente que permite a interação entre os indivíduos, justamente com base nos 

referenciais comuns estabelecidos. 

A forma mais básica de interação social é a interação face a face. Nesta 

situação, um indivíduo é apreendido pelo outro. Um é plenamente real para o 

outro, convivendo num mesmo local e num mesmo momento histórico, podendo 

um observar as reações do outro em relação às suas atitudes. Porém nunca vai 

compreendê-lo por completo, mesmo que o outro conte todo o seu passado, toda 

a sua história. Nessas interações, está presente o conceito de tipificação. É ela 

que, muitas vezes, determina o tipo de relação que um indivíduo terá com o outro, 

por meio de relações entre padrões, por exemplo, associações de características 

físicas com preferências pessoais ou com atividades profissionais. 

A realidade da vida cotidiana é expressa e representada por sinais e pela 

linguagem. Isso é fundamental para que ocorra a objetivação, ou seja, o fato da 

produção e transmição do conhecimento. Além da interação direta, como a face a 

face, existem outras influenciadas por fatores como o tempo, que exigem outras 

formas de transmissão. É aí que surgem as linguagens e os sinais. 

A compreensão deles é fundamental para o entendimento da realidade. Há 

que fazer uma diferenciação entre os significados subjetivos e as objetivações por 

meio dos sinais produzidos pelos homens. Assim, por exemplo, uma arma pode 

ser tanto o símbolo da caça de animais (como instrumento fundamental de um 

povo primitivo) como símbolo de violência na vida contemporânea. 

A linguagem da interação face a face é a mais efetiva, nenhum outro 

modelo pode reproduzi-la. Entretanto, faz-se necessário o estabelecimento de 

pontes entre as diferentes zonas dentro da realidade da vida cotidiana, 

principalmente em razão do tempo, do espaço e dos aspectos sociais, assim a 

linguagem transcende o hiato do tempo, do espaço e dos fatores sociais, 

tornando presentes situações separadas por esses fatores. Berger e Luckmann 

(2009, p. 57) afirmam: “Deste modo, a linguagem é capaz de se tornar o 
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repositório objetivo de vastas acumulações de significados e experiências, que 

pode então preservar no tempo e transmitir a gerações seguintes”. 

Na situação face a face, a linguagem possui uma qualidade inerente de 

reciprocidade que a distingue de qualquer outro sistema de sinais. E essa análise 

do papel da linguagem é válida com relação tanto aos fatos associados aos 

outros quanto ao associado “comigo”. É a linguagem um elemento fundamental 

para “falar de si mesmo até conhecer a si mesmo” (BERGER; LUCKMANN, 2009, 

p. 58). 

Ainda segundo os autores (2009), a linguagem acaba dando uma 

representação simbólica ao conhecimento da vida cotidiana. Esse conhecimento 

é um elemento importante, pois as estruturas básicas da vida cotidiana são 

apresentadas pelo “estoque” social do conhecimento. Nesse estoque está 

também o conhecimento de como ele, o estoque, é distribuído. 

Diferentemente de outros animais, o homem não nasce biologicamente 

completo, determinando um desenvolvimento orgânico submetido a uma contínua 

interferência socialmente determinada. Quer dizer: à medida que se vai tendo o 

complemento do seu desenvolvimento orgânico, vai-se também sendo 

socialmente formado. Os mesmos processos sociais que determinam a 

constituição do organismo produzem também o EU em sua forma particular. 

Assim esse EU não pode ser compreendido fora do contexto social em que foi 

formado (BERGER; LUCKMANN, 2009). 

O organismo humano não possui meios biológicos necessários para dar 

estabilidade à conduta humana. Assim, surge a Ordem Social, um produto do 

homem, uma progressiva criação humana, existindo unicamente na atividade 

humana. 

Daí se vê a origem da institucionalização, que surge como certa 

comodidade para as pessoas. Atividades sujeitas aos hábitos, já 

institucionalizados, libertam o sujeito de uma carga de decisões, economizando 

uma carga psicológica. Toda institucionalização tem uma história e não pode ser 

compreendida sem a compreensão da história. 

Para Berger e Luckmann (2009), a institucionalização ocorre sempre que 

há uma tipificação recíproca de ações de determinado grupo de indivíduos por 

esse grupo. Em segunda instância, as tipificações começam a passar para 

gerações sucessoras do grupo institucionalizante. A nova geração vai interiorizar 
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a instituição primária e, quando forem capazes, vai também modificar aquela 

instituição de modo a realizar a tarefa de alcançar os seus objetivos e suprir as 

suas necessidades. Mas somente com o aparecimento de uma nova geração é 

possível falar propriamente de um novo mundo social. 

Organizações institucionalizam realidades cotidianas que existem 

objetivamente, independentemente das pessoas. As pessoas não as entendem, 

necessitam “sair de si” para entendê-las. Entretanto, as objetividades do mundo 

institucional, por mais maciças que pareçam ao indivíduo, são uma objetividade 

produzida e construída pelo próprio homem. 

Desse modo, a sociedade é um produto humano. A sociedade é uma 

realidade objetiva. O homem é um produto social gerando a dialética do Homem 

criador X Homem criado. 

Afirmando o processo de institucionalização, deve-se considerar que os 

indivíduos analisam o seu mundo social pela ótica construída com base no próprio 

mundo. Assim, o mundo funciona para o indivíduo exatamente como ele o vê, 

exatamente como deveria funcionar. É a análise de um fato pelos próprios 

caminhos que levaram a esse fato. Isso reforça o discurso e dá legitimação à 

realidade social. É nesse contexto que qualquer desvio da ordem institucional tem 

caráter de afastamento da realidade. 

Partes das experiências humanas são consideradas relevantes para um 

grupo ou indivíduo, sendo mantidas nas memórias e discutidas nos grupos 

(sedimentação). A linguagem é novamente a forma de transmissão das 

sedimentações objetivadas, de forma que quem não passou pela experiência 

possa ter possibilidade de entendê-la. 

Com o tempo ou a repetição dessas experiências, cria-se a necessidade de 

que sejam repassadas na forma de informação para as futuras gerações. Surge, 

assim, a tradição. 

Existem papéis e responsabilidades, normalmente estipulados e aceitos 

pela sociedade, de repasse desses conhecimentos, normalmente associados a 

alguns símbolos ou ritos. Cabe destacar que toda a transmissão de significado 

implica procedimentos de controle e legitimação. 

Desse modo, as instituições requerem e determinam um conjunto de 

papéis para os indivíduos. Esses papéis têm a função primordial de controlar a 

institucionalização, representando a instituição e sua conduta. Assim os papéis 
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credenciam os executores ao mesmo tempo que servem de referência para os 

controles. Por outro lado, quanto aos executores, ao praticarem um papel, 

participam de um mundo social; ao interiorizarem esse papel, o mesmo mundo 

torna-se agora subjetivamente real para ele. Berger e Luckmann (2009, p. 81-82) 

exemplificam: 

 

Chamemos, portanto, nossas duas pessoas simplesmente A e B. Logo 
que A e B entram em ação comum, qualquer que seja a maneira, 
produzir-se-ão rapidamente tipificações. A observa B executar. Atribui 
motivos às ações de B e, ao ver repetirem-se as ações, tipifica os 
motivos como recorrentes. À medida que B continua operando, A pode 
logo ser capaz de dizer para si mesmo “ah! Lá vai ele de novo”. Ao 
mesmo tempo, A pode admitir que B está fazendo a mesma coisa com 
relação a ele. Desde o início tanto A quanto B admitem esta 
reciprocidade da tipificação. No curso de sua interação estas tipificações 
serão expressas em padrões específicos de condutas. Isto é, A e B 
começarão a desempenhar papéis vis-a-vis um do outro. Isto acontecerá 
mesmo se cada qual continuar a realizar ações diferentes das do outro. 
A possibilidade de tomar o papel do outro aparecerá com relação às 
mesmas ações executadas por ambos. Isto é, A apropriar-se-á 
interiormente dos reiterados papéis de B, fazendo deles os modelos de 
seu próprio desempenho. 

 

Os papéis ainda representam as instituições ao mesmo tempo que também 

são aparelhos legitimadores da sociedade. Exemplo clássico é um monarca, 

símbolo vivo da monarquia. 

Também o acervo de conhecimentos de uma sociedade é dividido, parte 

dele é geral, de acesso a todos; parte dele é de acesso restrito somente a alguns 

papéis. Essa diferenciação também faz parte do acervo e assim também só é 

destinada a alguns papéis. 

Assim uma nova dialética se estabeleceno entendimento que as ordens 

sociais só existem por meio dos papéis e estes são estruturados conforme a 

ordem social vigente. 

Na análise de Berger e Luckmann (2009), há a questão da sociedade como 

realidade subjetiva. Nesse caso, as objetivações da realidade estão à disposição 

das pessoas para que sejam interiorizadas. Interiorizar é assimilar, compreender, 

tornar subjetivo. A interiorização consiste na percepção, interpretação, 

questionamento, conclusão, argumentação de uma situação que está objetivada. 

É o sujeito assimilando a realidade segundo suas interpretações e suas 

conclusões, decorrentes de suas particularidades. 
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Dessa interiorização formam-se o universo simbólico, a identidade 

subjetiva e o acervo social do conhecimento. Tudo o que está objetivado é um 

reflexo do acervo social do conhecimento. Tudo aquilo que as pessoas pensam 

reflete o que está objetivado na sociedade. Aquilo que as pessoas acreditam que 

são, ou seja, a sua identidade subjetiva nada mais é do que o resultado do 

relacionamento delas com o mundo objetivado. 

Tudo o que um indivíduo objetiva é algo socialmente condicionado. É 

condicionado pelo que ele é, pelo que ele fala, pelo seu estudo, pelo seu 

vocabulário, enfim, pelos seus valores. A sociedade influencia a objetivação 

particular, pois o indivíduo a interioriza primeiro, antes de formar a sua opinião por 

meio do seu conhecimento. Se o indivíduo participa do processo de interiorização-

subjetivação-objetivação, sente-se participante da sociedade e forma e transforma 

a sociedade subjetiva. 

A socialização se apresenta em duas etapas: primária e secundária. A 

primeira consiste em fazer que o indivíduo seja capaz de interagir na sociedade, 

de interiorizar, subjetivar, objetivar e, dessa forma, ser um ser social capaz de 

modificar o meio em que vive no intuito de suprimir as suas necessidades. 

Essa etapa é desenvolvida na infância. O indivíduo se torna um membro da 

sociedade. A primeira coisa que acontece é a formação da identidade. No início, a 

pessoa forma a sua personalidade em razão daquilo que ela não é nos outros 

("ainda não sei o que sou, mas sei o que não sou"). O bebê, por exemplo, não 

sabe quem ele é, mas sabe que não é sua mãe, nem seu pai, nem o que come, 

nem o lugar onde dorme. Nessa socialização o indivíduo aprende a falar, a se 

comunicar e a se comportar diante das regras gerais da sociedade. 

A segunda etapa é um processo que introduz o indivíduo já socializado em 

novos setores da sociedade. É dentro das instituições que ocorre a socialização 

secundária. O indivíduo agora começa a interiorizar conceitos inerentes àquela 

instituição em que ele tem que viver, trabalhar ou se divertir. 

Ao contrário da socialização primária, em que o indivíduo aceitava tudo 

passivamente devido à confiança dispensada a seus pais, por exemplo, na 

socialização secundária, o indivíduo já se reserva o direito de contestar o que lhe 

é objetivado, condicionado pelo seu universo simbólico. 

A conservação dos conhecimentos da socialização primária é muito 

grande. Já na socialização secundária é mais difícil: um aprendizado teórico 
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necessário à formação profissional tende a ser esquecido se não for de interesse 

do estudante. 

A realidade subjetiva interiorizada pelas duas socializações pode ser 

vulnerável à realidade dinâmica, isto é, aquilo que o indivíduo sabe é 

constantemente desafiado por aquilo que acontece. Há dois tipos de 

conservação: a rotineira e a crítica. A conservação rotineira mantém a realidade 

interiorizada na vida cotidiana, ao passo que a conservação crítica mantém a 

realidade interiorizada nas situações de crise. 

A conservação rotineira é dada todo o dia no contato com as coisas. Os 

indivíduos se afirmam de como e o que eles são pelo fato de exercer suas 

atividades e observar o mundo. O veículo mais importante para a conservação da 

realidade é a conversa, é a intersubjetividade. E, de forma implícita, é responsável 

pela conservação de boa parte da realidade subjetiva. 

Porém, ao mesmo tempo que a conversa mantém a realidade, também a 

modifica; abandona alguns pontos, acrescenta outros; enfraquece alguns setores, 

reforça outros. O simples fato de não falar, não conversar sobre determinado 

assunto, torna-o constante por falta de crítica a respeito. Assim, o diálogo também 

é um agente de transformação. 

Na conservação crítica da realidade subjetiva, os procedimentos de 

manutenção são quase idênticos aos rotineiros, exceto que as confirmações de 

realidade devem se tornar mais explícitas e intensas: técnicas, rituais, uso da 

força. 

A sociedade é interiorizada pelo indivíduo e influencia-o em seus 

interesses, na sua capacidade de vocabulário, nos seus interesses político-

partidários, nos seus interesses econômicos. Assim, o indivíduo somente 

interioriza aquilo que é de seu interesse, o que ele necessita tornar subjetivo para 

ele. E o seu interesse é socialmente condicionado. 

Não existe socialização perfeitamente bem-sucedida em que tudo o que 

está objetivado pela sociedade se torna subjetivo para um indivíduo qualquer. E 

também não há possibilidade de que toda a identidade e todo o universo 

simbólico de um indivíduo sejam totalmente objetivados. Então, a proposta de 

interação total à sociedade é impossível. 

O maior grau de socialização pode ser observado em sociedades com uma 

divisão muito simples do trabalho e mínima distribuição do conhecimento. Nessas 
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condições, as identidades produzidas pela socialização são socialmente 

preestabelecidas. Todos têm consciência do seu papel na sociedade, não 

gerando crises de identidade. 

Quanto maior o conhecimento disponível em estruturas sociais, maior é a 

dificuldade de uma socialização perfeitamente bem-sucedida, permanecendo uma 

dialética entre as realidades objetiva e subjetiva. 

Sobre as teorias da identidade, os autores (2009) afirmam que a identidade 

começa a nascer devido à localização que a pessoa tem em determinado grupo 

(sou um pai, sou um filho) e em determinado estado social (sou menino, sou 

menina). Os processos de formação da identidade e do acervo social do 

conhecimento são processos que acontecem simultaneamente na sociedade. É 

disso que a sociedade vive. Estar em sociedade significa participar da dialética 

desse processo. Ser um ser social é fazer parte desse processo de interiorizar, 

subjetivar e exteriorizar, objetivar. 

As estruturas sociais definem tipos de identidade. Por razões diversas, 

certos sujeitos se afastam desse tipo padrão definido. Normalmente esse 

afastamento é decorrente de um processo inadequado de socialização primária. 

Assim, passa a existir um conflito entre a identidade individual e o modelo 

desenhado pela sociedade. As iniciativas psicológicas e terapêuticas surgiram a 

fim de amenizar o efeito desse afastamento, de buscar a reintegração da 

identidade do sujeito à sociedade. 

É possível e verificável a existência de mais de uma identidade individual. 

Uma predominante e outra, diga-se assim, mais escondida. Por vezes, em 

situações específicas, a identidade escondida se apresenta no lugar da 

predominante. 

Assim, a identidade individual é o elemento-chave da realidade subjetiva, 

formada por processos sociais. Nesse aspecto, o organismo influencia as 

atividades humanas, influenciando assim a construção da realidade, ao mesmo 

tempo que é influenciado por ela. Um exemplo de influência da realidade sobre o 

organismo é a questão de diferentes expectativas de vida em sociedades ou 

culturas diferentes. 

A sociedade também define certos hábitos, por exemplo, padrões de 

alimentação, de atividades físicas, de cuidados com o corpo. 
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O homem é, na sua essência, um animal que busca a sobrevivência, tendo 

as atividades de reprodução e alimentação como fundamentais. As sociedades, 

as realidades construídas definem padrões para esses comportamentos, mas, 

mesmo com esses padrões já estabelecidos (já socialmente construídos), 

permanece, mesmo nos indivíduos já socializados, a dialética interna contínua 

entre a identidade construída e o componente biológico. É uma dialética 

entendida como uma luta entre um “eu superior” e um “eu inferior”, associados 

respectivamente à identidade social e à animalidade pré-social, possivelmente 

antissocial. 

Por outro lado, Jürgen Habermas (2002), filósofo alemão da Escola de 

Frankfurt, retoma um dos mais caros temas do iluminismo e da modernidade: a 

afirmação do sujeito que inventa a sociedade civil perante o Estado. Vê no 

processo de subjetivação a identidade de um eu que se efetiva na relação 

dialética do sujeito com o outro, na intersubjetividade. Seu conceito de 

subjetividade ocorre no social: o homem só adquire consciência de si mesmo por 

meio do outro, ao desenvolver uma interação reflexiva por meio da linguagem – 

da ação comunicativa – e em relação com e na construção de um mundo 

objetivo. 

A sociedade, para Habermas (1989), constitui-se de um todo formado de 

estruturas objetivas e de intersubjetividades produzidas por meio da linguagem e 

da ação. Em relação ao materialismo histórico, ele retorna ao ponto de partida, as 

categorias analíticas de Marx, revisando-as, mas acreditando que "seu potencial 

de estímulo não chegou ainda a se esgotar" (HABERMAS, 1989, p.11). As 

categorias reconstruídas tentam articular as estruturas normativas do 

desenvolvimento do eu e a lógica de desenvolvimento das sociedades, buscando 

homologias entre modelos de conformação histórica das identidades coletivas. 

Para Habermas (1989), o processo evolutivo da sociedade não se apóia, 

como indicava Marx, na contradição dialética entre forças produtivas e relações 

de produção e na luta de classes, mas as forças produtivas desenvolvem-se, e as 

formas de integração social (relações de produção) amadurecem de acordo com 

a capacidade dos sujeitos da espécie humana em duas dimensões: no nível do 

saber e do agir técnico-estratégico (do trabalho) e no do saber e do agir prático, 

moral e comunicativo (da interação). O processo evolutivo da sociedade depende, 

pois, do desenvolvimento das capacidades e competências dos indivíduos que a 
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ela pertencem. Habermas (1989) abandona, portanto, a filosofia da história, na 

perspectiva marxista, em direção a uma teoria da evolução social entendida como 

uma análise reconstrutiva da lógica própria do desenvolvimento da aprendizagem 

humana. O processo de emancipação do sujeito que Marx havia ancorado na 

crítica da economia política, que lhe fornecia critérios historicamente 

determinados, os quais tornavam possível uma diferenciação entre interesses 

legitimamente humanos e os interesses que impediam a desalienação, passa a 

ser entendido por Habermas (1989) como um processo de comunicação. A 

comunicação linguística, o diálogo sem coações externas constituem, portanto, a 

saída para a alienação, para a perda da individualidade do sujeito e para a 

recuperação da autonomia da sociedade. 

Enfatizando o potencial emancipatório da esfera cultural, na qual se dão os 

processos de interação em detrimento da esfera do trabalho – regido pelas regras 

de uma racionalidade instrumental –, Habermas (1989) aponta a formação do 

sujeito, da identidade do eu, como um processo de aquisição de uma 

competência interativa que consistiria na capacidade de participar de sistemas de 

ação cada vez mais complexos, em que poderia questionar as "pretensões de 

validade" embutidas na linguagem institucionalizada, por meio da argumentação, 

e buscar o entendimento (consenso) sobre a validade das normas sociais. A 

direção do desenvolvimento no processo de formação é marcada por uma 

crescente autonomia a respeito da independência com que o eu resolve os 

problemas. O eu autônomo e competente é aquele que reage à coerção da 

sociedade, opondo-se à heteronomia imposta pelo social. Para Habermas, o eu 

socialmente competente refere-se ao sujeito que atingiu, 

 

cognitivamente, o estágio pensamento hipotético-dedutivo (na acepção 
de Piaget); linguisticamente, o estágio da fala argumentativa; 
moralmente o estágio pós-convencional (de acordo com Köhlberg); e 
interativamente, a habilidade de assumir a perspectiva dos outros, 
examinando sua própria ação e interação à luz da reciprocidade de 
direitos e deveres (segundo Mead) (Habermas, 1989, p. 61). 

 

Os sujeitos dotados de competência interativa (tanto cognitiva, como 

linguística, moral e motivacional) seriam capazes de reconstruir as leis que regem 

o mundo natural por meio da busca argumentativa e processual da verdade, 

questionar o sistema de normas que vigora na sociedade, buscar novos princípios 
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normativos para a ação individual e coletiva à base do melhor argumento e, 

consequentemente, reorganizar sua sociedade em bases justas e igualitárias 

(FREITAG, 1991). 

Habermas (1989), depois de questionar os potenciais emancipatórios do 

proletariado, concebido como sujeito da história, abandonar o modelo da 

alienação e da reapropriação das forças produtivas e indagar sobre a validade e 

as possibilidades de alterações revolucionárias nas condições atuais do 

capitalismo tardio, propõe, como conteúdo político da formação do sujeito, não a 

formação da consciência de classe – na medida em que esta, no sentido 

marxista, para ele já não existe –, mas a formação de eus competentes, que 

atuam em espaços institucionalizados do estado de direito democrático, em que a 

comunicação possibilita a sua individualização como sujeitos membros da 

sociedade. 

Habermas (1989) propõe que estruturas de reconhecimento mútuo se 

transportem por meio de processos de formação de vontade e opinião 

radicalmente democráticos e generalizadores de interesse para as relações 

sociais intermediadas pelo dinheiro e poder, exercendo influência sobre as 

limitações e as trocas entre mundo da vida e o sistema técnico-instrumental, de 

modo a obrigar a novas divisões do poder, domesticando social e ecologicamente 

a economia de mercado capitalista. Para o filósofo, esta é a nova face da luta 

política: a influência indireta, exercida pelo mundo cultural (o mundo da interação) 

e seus valores de solidariedade, sobre os mecanismos autorreguladores do 

sistema, cuja persistência não pode ser infringida por meio de uma ação direta. 

Para Habermas (1989), há duas dimensões da sociedade que se 

interpelam: o Mundo da Vida, onde o processo comunicativo ocorre, onde 

relações intersubjetivas se organizam intuitivamente, onde ocorrem as 

problematizações e discussões práticas que podem ou não levar às discussões 

de valores morais; o Mundo do Sistema, que se caracteriza pela organização 

estratégica econômica e política, onde impera a não linguagem, a não discussão, 

ou seja, é a macroestrutura em que se organizam as formas de produção do 

capitalismo mecânico e instrumental que comanda, mais ou menos, o mundo 

simbólico da vida. É interessante notar que as relações que o indivíduo 

estabelece com essas duas dimensões sociais são dialéticas: ao mesmo tempo 
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que se relaciona no mundo prático da vida, relaciona-se com a ideologia do 

sistema. 

Desse modo, a práxis comunicativa ocorre nesses espaços cultural, social 

e individual, nos quais seus intérpretes buscam reconhecer-se como identidades 

únicas e, concomitantemente, como uma identidade comunitária, comunicacional, 

relacional. 

É na análise desse mundo vital que Habermas (1989) encontra a saída 

para a razão, para a moral, pois, podendo analisar, discutir, problematizar o 

mundo da vida, é que os indivíduos poderão se descolonizar do sistema. 

Habermas argumenta: 

 

Enquanto falante e ouvinte se entendem frontalmente acerca de algo 
num mundo, eles movem-se dentro de horizontes do seu mundo de vida 
comum (...). A situação do discurso é holístico (...) o excerto de um 
mundo de vida que tanto constitui o contexto como fornece os recursos 
para o processo de compreensão. O mundo de vida forma um horizonte 
e ao mesmo tempo oferece uma quantidade de evidências culturais das 
quais os participantes no ato de comunicar, nos seus esforços de 
interpretações retiram padrões de interpretações consentidas 
(Habermas, 1989, p. 278-279). 

 

Dessa forma, o conceito de Mundo da Vida é parte integrante do conceito 

de agir comunicativo, pois só há ação linguística num mundo vital. Da mesma 

forma que conceito de Sistema coexiste ao agir instrumental, isto é, um mundo 

orientado sob a orientação sistêmica. No conceito dialético de sistema, 

transparece uma característica de progressivo desgaste entre mundo da vida e 

sistema, em que ora as estruturas sistêmicas começam a organizar também o 

mundo da vida, ora o mundo da vida se manifesta contra o sistema instrumental 

de coação social. 

Elaborado seguindo a lógica do estruturalismo genético e influenciado por 

Piaget e Kohlberg, Habermas (1989) propõe uma reconstituição de modelos 

racionais de desenvolvimento moral e cognitivo que ocorretanto na esfera 

individual quanto no desenvolvimento das sociedades. 

Esse desenvolvimento se dá no sentido egocêntrico para uma interação 

universal e reflexiva, que poderá originar uma moral pós-convencional, a qual 

parece um posicionamento utópico do autor, já que ele afirma que nenhuma 

sociedade alcançou tal estágio. 
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Para abarcar uma boa gama de características dos três níveis de 

desenvolvimento moral, interação e evolução comunicacional que Habermas 

formulou, será usada a tabela de Kohlberg (KOHLBERG apud HABERMAS, 1989, 

p.60, 61) e as tabelas do próprio Habermas (1989, p. 191, 200-202). 

No nível pré-convencional, em razão de seu egocentrismo, a criança 

desta etapa é capaz de perceber regras culturais e noções de justiça simples 

(certo ou errado, bom ou mau), por meio de aprendizados por consequências 

físicas ou hedonistas, nos quais a figura de reciprocidade linguística representa 

autoridade e poder. Divide-se em dois estágios: 

Estágio 1 – Orientação por punição e obediência: caracteriza-se pelo 

aprendizado por meio das consequências físicas do ato e não significa 

entendimento do valor moral da sanção ou recompensa. Habermas nomeia este 

estágio como interação governada por autoridade. 

Estágio 2 – Orientação instrumental relativista: a ação justa caracteriza-

se em realizar algo que satisfaça os próprios carecimentos ou o carecimento do 

outro, quando este tiver alguma utilidade para si. Habermas (1989) situa esta fase 

como a da cooperação voltada para o interesse, isto é, a interação cooperativa 

comunicativa está ligada aos interesses individuais, e não aos interesses do 

grupo maior. 

No nível convencional – Mais descentrado de si e de suas razões 

egocêntricas, o indivíduo agora absorve os valores culturais mais sofisticados, 

desenvolvendo um caráter de lealdade e apoio a essas regras morais da 

sociedade, que se sobrepõem agora às expectativas particulares do indivíduo. 

Nesta etapa, o indivíduo age seguindo normas sociais com intuito de se identificar 

com o grupo a que pertence e, simultaneamente, busca definir-se como uma 

identidade única, inserida num contexto social predeterminado. Desenvolve-se em 

dois estágios: 

Estágio 3 – A concordância interpessoal ou a orientação: bom moço - 

moça bem comportada. É nomeado por Habermas como a fase do agir em 

papéis, em que o arbítrio do indivíduo é orientado pela regra social. Neste estágio, 

o indivíduo é dirigido pelo comportamento da aprovação da maioria: realizar boas 

ações. Corresponde ao estereótipo social do bom e simpático. Os papéis são 

experimentados seguindo uma resposta de comportamento esperado de 

determinado papel. 
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Estágio 4 – Orientação lei e ordem: há expectativa de agir conforme a 

autoridade e ordem social. Habermas designa que a interação que impera neste 

nível é guiada por “normas interiorizadas da vontade coletiva, do que já foi 

legitimado socialmente, sendo que este tipo puro de agir orientado por regras. Dá 

origem ao entendimento mútuo” (HABERMAS, 1989, p.193). 

A importância do nível convencional é imensa, nela ocorrem as aquisições 

de papéis comunicacionais, processo esse iniciado no período pré-convencional 

com a diferenciação primeira do eu-tu. Nesse período, a criança aprende a 

dominar a sua linguagem, que simboliza todo seu universo cultural e social, busca 

seguir as regras, as normas. É um momento de internalização de valores à 

medida que o agir, governado por interesse (estágio 2), é substituído, 

paulatinamente, por agir regulado por normas – em agir estratégico –, pois, num 

grupo que segue um padrão social estabelecido cujasregras são conhecidas, é 

possível organizar estratégias de ação coletiva. Segundo Habermas (1989, p. 

192): 

 

Com a construção de um mundo social de relações interpessoais 
reguladas legitimamente, forma-se uma atitude de conformidade às 
normas e uma correspondente perspectiva, que complementam as 
atitudes básicas e perspectivas do mundo associadas ao mundo interno 
e externo. 

 

Essa relação, por meio de atitudes motivadas por mundo externo e interno, 

revela uma motivação para a relação que oscila entre o dever de seguir as regras 

sociais e a inclinação para realizar algo criativamente ou fora dos padrões de 

comportamentos esperados, ou dentro do contexto de interação. 

No nível pós-convencional, autônomo ou fundado em princípios – há o 

esforço de descentralização total das regras morais impostas pela sociedade. 

Esse esforço segue com o desenvolvimento do indivíduo, desde o nível pré-

convencional, em que a relação é simbiótica e depois se descentraliza para uma 

relação dual em que há a percepção do outro, até o período convencional, em 

que o indivíduo se compreende potente de fala interativa, já que internalizou os 

princípios básicos de interação. No período pós-convencional, o indivíduo busca 

agora uma autonomia em relação aos princípios morais para fundamentar outras 

normas ou as próprias normas dos conceitos morais, podendo agora ser 
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analisados com afastamento da realidade. Esse processo de diferenciação 

comunicacional constitui-se em discurso. Este nível compreende dois estágios: 

Estágio 5 – A orientação legalista social contratual: refere-se à 

realização do discurso orientado em análises de princípios gerais de direito e 

justiça, nos quais as sociedades, bem como os indivíduos, procuram examinar 

criticamente a sociedade e suas regras, instituindo, simultaneamente, leis gerais 

democráticas (as constituições, por exemplo) obtidas consensualmente; ao 

mesmo tempo buscam relativizá-las em razão de valores e opiniões pessoais 

autônomas. Esse ponto de oscilação motivacional entre autonomia e heteronomia 

caracteriza uma evolução fundamental no raciocínio humano e humanitário, pois 

se concretiza com a formação da solidariedade entre pares, comunitária e 

socialmente, pela busca do agir sob o entendimento mútuo. 

Estágio 6 – A orientação no sentido de princípios éticos universais: o 

que é moral e justo é definido pela consciência guiada por princípios éticos 

autonomamente construídos, tornando o discurso mais abstrato, à medida que 

mais se distancia dos acontecimentos factuais da vida prática, e mais éticos, à 

medida que é construído pela compreensão lógica, pela universalidade e pela 

consciência. Os princípios de justiça, reciprocidade e igualdade são definidos e 

revelados por meio de um discurso dialético de busca cooperativa da verdade. 

Como se pode ver, as características do agir comunicativo desenvolvem-se 

simultaneamente com a evolução das relações para a construção moral do 

indivíduo e da sociedade. Dessa forma, a interação comunicacional que ocorria, 

no período pré-convencional, sob um agir aproximado por autoridade ou voltado 

para o interesse egocêntrico, evolui para um agir orientado por normas mediante 

o desenvolvimento de identidades de papéis. Esse agir evolui para uma 

orientação de entendimento mútuo, já universalizado pela livre argumentação 

caracterizada pelo ato do discurso. Tal modelo de desenvolvimento da identidade 

do eu compreende as “estruturas do agir comunicativo no qual o ser humano e a 

sociedade adentram e progressivamente vão desenvolvendo a autonomia e a 

competência interativa” (HABERMAS, 1989, p.70). 

Nesse nível, a identidade pós-convencional pode ser entendida como 

possibilidade histórica atual de concretizar o que Ciampa (1987) denomina de 

Identidade Metamorfose. Os termos “vida-morte-vida” sintetizam, para Ciampa 

(1987), o movimento humano e desvelam a identidade metamorfose. O autor 
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(1987, p. 157) afirma: “A identidade aparece como a articulação de várias 

personagens, articulação de igualdades e diferenças, constituindo, e constituída 

por uma história pessoal”. 

É a personagem que liga a pessoa à objetividade, ao mundo cotidiano. 

Sem possibilidade de constituir personagens, a identidade não se desenvolve. As 

personagens interagem e fazem a história por meio da qual o homem se constrói 

e se hominiza, produzindo-se e produzindo o mundo. De um lado, a história tem 

uma autoria coletiva em que há coautores: história constituída em reciprocidade 

pelos autores que também são personagens; de outro, a história é constituída 

pelo autor como narrativa. 

O autor narrador é autor em obra. “Assim podemos analisar como o 

produto é produzido, ou seja, o próprio processo de produção” (CIAMPA, 1987, p. 

159). A identidade é vista como representação e, a um só tempo, como processo 

de produção. Sendo assim, a identidade é o próprio processo de identificação. 

Para compreender a questão da identidade, não se pode perder de vista a 

relação constante entre o homem e a sociedade como dois lados de uma mesma 

moeda, um processo inseparável; cada um vai transformando-se e sempre se 

autodeterminando como si mesmo. Esse é o processo permanente e infindável 

que permite definir identidade como metamorfose (CIAMPA, 1987). 

Nessa concepção de identidade e nessa lógica do desenvolvimento, 

entende-se que a educação, bem como as outras agências institucionais de 

nossa sociedade, tem papel fundamental na construção de identidades sociais 

mais emancipadas, mais críticas. 

Integrada no social, a identidade do eu desenvolve-se segura de suas 

ações por ser norteada por princípios morais que envolvem – tanto decisões 

individuais quanto aquelas de envolvimento comunitário. Assim, a acuidade de um 

agir comunicativo torna-se essencial, e a capacidade argumentativa de cada 

membro tem a oportunidade de desenvolver-se plenamente. Ao tratar de 

desenvolvimento cognitivo e moral, ligados à teoria da comunicação, Habermas 

(1989) diz que a finalidade do indivíduo era emancipar-se, ao falar da liberdade 

para discutir e transformar seu mundo social. Tal desenvolvimento está ligado à 

evolução complexa da competência interativa, em que o homem, como identidade 

do eu, transcende os conflitos de ação para estruturação sadia de consciência 

moral. Assim desenvolvida, esta será mobilizadora de ações sociais motivadas 
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por uma profunda liberdade e comprometimento ético interno. A identidade do eu 

significa “uma liberdade que (...) põe limites a si mesma” (HABERMAS, 1989, 

p.72). 

O Quadro 5 apresenta um panorama de alguns conceitos e os respectivos 

autores. 

 

Quadro 5– Conceitos importantes e respectivos autores 

CONCEITOS IMPORTANTES AUTORES 

...ao mesmo tempo que o homem constrói e molda a 
sociedade é por ela influenciado, é por ela moldado. 

Berger e Luckmann (2009). 

A realidade da vida cotidiana apresenta-se ao homem de 
forma já pronta. Nascendo num determinado local, numa 
determinada época, numa determinada família, com 
determinadas influências políticas, religiosas ou culturais, o 
homem passa a incorporar esses aspectos antes de ter 
condições de influenciá-los. 

Berger e Luckmann (2009). 

As interações sociais, o convívio pessoal são elementos 
essenciais da realidade da vida cotidiana. Somente essa 
realidade permite um efetivo convívio. 

Berger e Luckmann (2009). 

“É a linguagem um elemento fundamental para “falar de si 
mesmo até conhecer a si mesmo”. 

Berger e Luckmann (2009). 

Os mesmos processos sociais que determinam a constituição 
do organismo produzem também o eu em sua forma particular. 
Assim esse eu não pode ser compreendido fora do contexto 
social em que foi formado. 

 
Berger e Luckmann (2009). 

A identidade começa a nascer devido à localização que a 
pessoa tem em determinado grupo (sou um pai, sou um filho) 
e em determinado estado social (sou menino, sou menina). 

 
Berger e Luckmann (2009). 

O homem só adquire consciência de si mesmo por meio do 
outro, ao desenvolver uma interação reflexivapor meio da 
linguagem – da ação comunicativa – e em relação com e na 
construção de um mundo objetivo. 

Habermas (1989) 

O eu autônomo e competente é aquele que reage à coerção 
da sociedade, opondo-se à heteronomia imposta pelo social. 

Habermas (1989) 

A práxis comunicativa ocorre nesses espaços cultural, social e 
individual, nos quais seus intérpretes buscam reconhecer-se 
como identidades únicas esimultaneamente como uma 
identidade comunitária, comunicacional, relacional. 

 
Habermas (1989) 

“A identidade aparece como a articulação de várias 
personagens, articulação de igualdades e diferenças, 
constituindo, e constituída por uma história pessoal”. 

 
Ciampa (1987) 

A identidade é o próprio processo de identificação. Ciampa (1987) 

Para compreendera questão da identidade, não se pode 
perder de vista a relação constante entre o homem e a 
sociedade como dois lados de uma mesma moeda, um 
processo inseparável, cada um vai transformando-se e sempre 
se autodeterminando como si mesmo. Esse é o processo 
permanente e infindável que permite definir identidade como 
metamorfose. 

 
 

Ciampa (1987) 

A identidade do eu significa “uma liberdade que (...) põe limites 
a si mesma”. 

Habermas (1989) 

Fonte: A autora (2013). 
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Reinterpretando as características dos três níveis de desenvolvimento 

moral, de interação e de evolução comunicacional que Habermas (1989) 

formulou, será utilizada, em nível de análise, a proposta apresentada no Quadro 

6. 

 

Quadro 6 – Proposta de ação comunicativa 

PROPOSTA DE HABERMAS PROPOSTA DA PESQUISADORA 

NÍVEIS ESTÁGIOS NÍVEIS ESTÁGIOS 

PRÉ-
CONVENCIONAL 

1. Interação governada por 
autoridade. 

PRÉ-
CONVENCIONAL 

1. Processo comunicativo 
que envolve cumprir 
ordem. 

2. Interação cooperativa. 
2. Processo comunicativo 
que envolve cooperação 
por interesse. 

CONVENCIONAL 

3. Ação em papéis. 

CONVENCIONAL 

3. Processo comunicativo 
por agir em papéis (tutor, 
formador...). 

4. Legitimação social por 
vontade coletiva. 

4. Processo comunicativo 
que envolve acordos entre 
o grupo. 

PÓS-
CONVENCIONAL 

5. Busca do agir sob o 
entendimento mútuo. 

PÓS-
CONVENCIONAL 

5. Processo comunicativo 
que vai além do eu-tu. Faz 
análise da conjuntura para 
obter solidariedade. 

6. Discurso dialético de 
busca cooperativa da 
verdade. 

6. Processo comunicativo 
que revela emancipação, 
proposta coletiva. 

Fonte: A autora (2012). 
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4 ENCAMINHAMENTO METODOLÓGICO 

 

Lutar com as palavras 
É a luta mais vã. 
Entanto lutamos 
Mal rompe a manhã. 
São muitas, eu pouco. 
Algumas, tão fortes 
Como o javali. 
(O LUTADOR – Carlos Drummond de Andrade) 

 

Nesse poema a luta é tomada como tema central, mas trata-se de uma luta 

interior, que é travada entre o poeta e as palavras, remetendo ao próprio trabalho 

poético. Uma luta que se realiza no íntimo, em que a própria atividade poética é 

vista com desconfiança profunda, traduzindo uma espécie de dilaceramento do 

sujeito. 

Outra questão está no fato de que a linguagem é o material básico da lírica 

que diz respeito à sua dimensão propriamente social. Como se sabe, salvo por 

força de abstração extrema, não existe linguagem em estado de pureza absoluta, 

desvinculada do tecido social da experiência. A linguagem, que só se concretiza 

no contexto vivo da enunciação, articula-se como atividade material prática e está, 

de saída, impregnada de uma dimensão social. Mesmo quando institui um 

universo próprio, governado por uma lógica particular que parece desligar-se da 

lógica da sociedade, às vezes chegando mesmo a negar a realidade histórica 

para constituir-se como algo autônomo, a ordenação das palavras no poema 

mantém um vínculo com a experiência social real. Por isso, pode-se dizer que, 

assim como a realidade social se altera historicamente, também os processos de 

formalização se alteram, muitas vezes redefinindo o próprio modo como a lírica 

estabelece seus relacionamentos com a sociedade, aproximando-se ou 

distanciando-se dela. Além disso, as cisões da sociedade se depositam na 

linguagem, refletindo-se, de várias maneiras, na escolha do vocabulário, na 

elaboração da sintaxe, nos modos de expressão, nos subentendidos, nas 

inflexões, no tom. 

É com esse material, histórico e socialmente marcado, que os poetas 

trabalham, ao comporem seus versos. Certamente, os resultados dessa 

elaboração da linguagem na poesia lírica podem variar bastante, pois, como foi 
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dito antes, tudo depende do arranjo específico dado às palavras para chegar a 

uma configuração capaz de formalizar o sentido total do poema. Assim também é 

o percurso metodológico de uma pesquisa. 

Aqui será delineada a trajetória metodológica desenvolvida para o alcance 

dos objetivos propostos, com base na concepção de que a metodologia escolhida 

pode ser comparada ao rumo ou direcionamento pretendido com os objetivos 

traçados. Serão também delineados os elementos metodológicos essenciais ao 

desenvolvimento da pesquisa, tais como: tipo de pesquisa, cenário e sujeitos 

pesquisados, aspectos éticos, coleta e análise dos dados. 

O ato de pesquisar é uma atividade em que se busca responder a 

indagações para descobrir a realidade por meio de uma constante aproximação. 

Deve ser realizado trilhando-se um caminho específico, com instrumental próprio. 

A esse processo sedenomina metodologia, a qual inclui, além de concepções 

teóricas de abordagem, técnicas que viabilizam a apreensão da realidade 

(MINAYO, 2005). 

Entretanto, mesmo assim, pergunta-se: para que pesquisar? Pedro 

Goergen (1982, p. 65) opina: “A pesquisa nas Ciências Sociais não pode excluir 

de seu trabalho a reflexão sobre o contexto conceitual, histórico e social que 

forma o horizonte mais amplo, dentro do qual as pesquisas isoladas obtêm o seu 

sentido”. 

Os estudos empíricos ou teóricos podem mudar de sentido com base na 

consciência dos pressupostos sociais, culturais, políticos ou mesmo individuais, 

que se escondem sob a aparência dos fatos objetivos. 

Segundo Chizzotti (2008), a pesquisa científica é caracterizada pelo 

esforço sistemático de explicitar ou compreender os dados encontrados e, 

eventualmente, orientar a natureza ou as atividades humanas mediante critérios 

claros, explícitos e estruturados, com uso de teoria, método e linguagem 

adequada. 

Habermas (in: Chizzotti, 2008, p. 25-26) procurou mostrar que toda forma 

de conhecimento procede de um interesse fundamental: 

 

conhecimento científico ligado ao interesse técnico – transformar a 
natureza pelo trabalho; conhecimento hermenêutico interessado na 
comunicação – elucidação do sentido da linguagem e conhecimento 
crítico, interessado na emancipação das formas de opressão. 
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Assim, adota-se a pesquisa qualitativa para nortear este estudo. Segundo 

Minayo (1995, p. 21-22), 

 

a pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se 
preocupa, nas ciências sociais, com um nível de realidade que não pode 
ser quantificado, ou seja, ela trabalha com o universo de significados, 
motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a 
um espaço mais profundo das relações dos processos e dos fenômenos 
que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis. 

 

Os estudos de pesquisa qualitativa diferenciam entre si quanto ao método, 

à forma e aos objetivos. Godoy (1995, p. 62) ressalta a diversidade existente 

entre os trabalhos qualitativos e enumera um conjunto de características 

essenciais capazes de identificar uma pesquisa desse tipo, a saber: 

 

(1) o ambiente natural como fonte direta de dados e o pesquisador como 
instrumento fundamental; 
(2) o caráter descritivo; 
(3) o significado que as pessoas dão às coisas e à sua vida como 
preocupação do investigador; 
(4) enfoque indutivo. 

 

O desenvolvimento de um estudo de pesquisa qualitativa supõe um corte 

tempo-espacial de determinado fenômeno por parte do pesquisador. Esse corte 

define o campo e a dimensão em que o trabalho será desenvolvido, isto é, o 

território a ser mapeado. O trabalho de descrição tem caráter fundamental em um 

estudo qualitativo, pois é por meio dele que os dados são coletados. 

Chizzotti (2008, p. 28) afirma que a pesquisa qualitativa 

 

recobre, hoje, um campo transdisciplinar, envolvendo as ciências 
humanas e sociais, assumindo tradições ou multiparadigmas de análise, 
derivadas do positivismo, da fenomenologia, da hermenêutica, do 
marxismo, da teoria crítica e do construtivismo, e adotando multimétodos 
de investigação para o estudo de um fenômeno situado no local em que 
ocorre, e, enfim, procurando tanto encontrar o sentido desse fenômeno 
quanto interpretar os significados que as pessoas dão a eles. 

 

Existem literaturas independentes e detalhadas sobre o grande número de 

métodos e de abordagens classificados como pesquisa qualitativa, tais como: o 

estudo de caso, a política e a ética, a investigação participativa, a entrevista, a 

observação participante, os métodos visuais e a análise interpretativa (DEZIN; 

LINCOLN, 2006). 
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O método utilizado, o de estudo de caso, é considerado, segundo Yin 

(2005), como um tipo de análise qualitativa. Aqui, é investigado como ocorre a 

construção da identidade de professores que atuam na EaD. Assim, focaliza-se o 

curso de Licenciatura em Letras-Português do Instituto Federal do Espírito Santo 

– campus Vitória. 

Chizzotti (2008, p. 135) explica: 

 

O estudo de caso é uma estratégia de pesquisa bastante comum na 
clínica psicológica e médica, na atividade educacional, jurídica, 
empresarial, sanitária e jornalística nas quais, em geral, o caso é dado 
ao profissional para que reúna informações sobre um determinado 
produto, evento, fato ou fenômeno social contemporâneo complexo, 
situado em seu contexto específico. Objetiva reunir os dados relevantes 
sobre o objeto de estudo e, desse modo, alcançar um conhecimento 
mais amplo sobre esse objeto, dissipando as dúvidas, esclarecendo 
questões pertinentes, e, sobretudo, instruindo ações posteriores. 

 

Para discutir o método do estudo de caso, três aspectos devem ser 

considerados: a natureza da experiência como fenômeno a ser investigado, o 

conhecimento que se pretende alcançar e a possibilidade de generalização de 

estudos por meio do método. 

Quanto à profundidade ou natureza da experiência, para Stake (2006), o 

que é condenado no método é justamente o aspecto mais interessante de sua 

natureza: ele está epistemologicamente em harmonia com a experiência daqueles 

que com ele estão envolvidos. Portanto, para essas pessoas constitui-se numa 

base natural para generalização. Isso é especialmente importante na área de 

ciências sociais em que os estudos estão fundamentados na relação entre a 

profundidade e tipo da experiência vivida, a expressão dessa experiência e a 

compreensão dela. 

Quanto ao tipo de conhecimento que se pretende adquirir, Stake (2006, p. 

433) apresenta a diferença entre explanação e compreensão de um fenômeno. 

No método do estudo de caso, a ênfase está na compreensão, fundamentada 

basicamente no conhecimento tácito que, segundo o autor, “tem uma forte ligação 

com intencionalidade, o que não ocorre quando o objetivo é meramente 

explanação, baseada no conhecimento proposicional”. Assim, quando a 

explanação, ou a busca de um conhecimento proposicional, seja a “alma” de um 

estudo, o estudo de caso pode ser uma desvantagem; mas, quando o objetivo é a 

compreensão, ampliação da experiência, a desvantagem desaparece. 
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Pode-se dizer que os estudos de caso têm algumas características em 

comum: são descrições complexas e holísticas de uma realidade, que envolvem 

um grande conjunto de dados; os dados são obtidos basicamente por observação 

pessoal; o estilo de relato é informal, narrativo, e traz ilustrações, alusões e 

metáforas; as comparações feitas são mais implícitas do que explicitas; os temas 

e hipóteses são importantes, mas são subordinados à compreensão do caso. 

Assim, um estudo de caso “é mais indicado para aumentar a compreensão de um 

fenômeno do que para delimitá-lo; é mais idiossincrático do que pervasivo; e 

apesar de ser usado na construção de teorias, pode não ser o melhor método 

para isto” (DENZIN; LINCOLN, 2006, p. 135). 

Yin (2001) discute que a adoção do método do estudo de caso é adequada 

quando são propostas questões de pesquisa do tipo “como” e “por que” nas quais 

o pesquisador tenha baixo controle de uma situação que, por sua natureza, esteja 

inserida em contextos sociais. Embora o pesquisador utilize um quadro teórico 

referencial como ponto de partida para utilização do método, alguns estudos 

organizacionais se enquadram em situações em que o pesquisador se vê frente a 

frente com problemas a serem compreendidos e para os quais estudos 

experimentais não podem ser aplicados; ou em situações em que estudos de 

natureza predominantemente quantitativa não dão conta dos fenômenos sociais 

complexos que estejam envolvidos. 

Na primeira fase da condução de estudos de caso, deve-se atentar 

 

para o desenvolvimento do protocolo, documento formal que contém os 
procedimentos, os instrumentos e as regras gerais a serem adotados no 
estudo e onde estão listados: uma visão geral do projeto, com tema do 
mesmo, questões de estudo e leituras norteadoras; procedimentos a 
serem adotados para coleta dos dados (observação em campo, 
entrevistas, análise documental, etc.); plano de análise dos dados 
coletados, com discriminação da natureza das informações colhidas 
(informações descritivas, informações explanatórias) (YIN, 2001, p. 89-
91). 

 

Na segunda fase do estudo, são colhidas as evidências que comporão o 

material sobre o caso; trata-se da análise de documentos (da empresa, de órgãos 

relacionados), do desenvolvimento de entrevistas às pessoas relacionadas ao 

caso, de observações (direta ou participativa, quando o observador faz parte da 

realidade sob estudo) ou mesmo da utilização de artefatos (câmaras de vídeo, por 

exemplo). 
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O que é fundamental, nesse momento, é a utilização de várias fontes de 

evidência, como a triangulação de dados, de avaliadores, de métodos ou mesmo 

de teorias ou perspectivas diferentes que estejam explicando os dados. A não 

utilização de múltiplas fontes de evidência pode propiciar alguns dos erros 

frequentemente apontados por aqueles que são críticos ao método, como 

generalizações infundadas e não validação dos constructos. Entretanto, essa 

questão de validade é enfaticamente discutida no âmbito da pesquisa qualitativa, 

conforme apresenta Rey (2002, p. 65), quando diz que “o valor do conhecimento 

não pode ser julgado apenas pela correspondência entre suas formas e a 

realidade estudada, mas por sua capacidade de construção sobre o estudado”. 

Na última fase do estudo, buscam-se a categorização e a classificação dos 

dados, tendo-se em vista as proposições iniciais do estudo. Embora haja várias 

estratégias para esta etapa, Yin (2001) propõe duas estratégias gerais: basear a 

análise em proposições teóricas, organizando-se o conjunto de dados com base 

nelas e buscando evidência das relações causais propostas na teoria; 

desenvolver uma estrutura descritiva que ajude a identificar a existência de 

padrões de relacionamento entre os dados. 

 

4.1 A QUESTÃO E SUBQUESTÃO DE PESQUISA 

A questão central que norteia a investigação em relação ao 

encaminhamento da coleta e análise de dados foi definida da seguinte maneira: 

analisar a forma como ocorre a construção da identidade de professores que 

atuam em EaD e a repercussão dessa identidade na sua atuação profissional. 

Para colaborar na definição dos caminhos de desenvolvimento do estudo, 

também foram levantadas as seguintes subquestões: 

1. Analisar como os professores se identificam como profissional docente. 

2. Identificar os papéis do professor em ambiente de EaD. 

3. Analisar como se relacionam os diferentes papéis do professor em EaD. 

4. Analisar como esses papéis colaboram para a construção da identidade do 

professor. 

5. Verificar como a tecnologia se integra na constituição da identidade docente. 
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4.2 DELIMITAÇÃO DA PESQUISA 

O objeto de estudo da proposta de pesquisa é a construção da identidade 

profissional de professores que atuam na Educação a Distância. 

Para responder às questões formuladas e atingir os objetivos enunciados 

na introdução desta pesquisa, foram definidos os parâmetros de delimitação do 

objeto de estudo, segundo a proposta de Miles e Huberman (2003), descrita no 

Quadro 7. 

 

Quadro 7 – Delimitação da pesquisa 

PARÂMETROS DESCRIÇÃO 

MEIO 

O local de coleta de dados foi o campus da instituição que oferta o curso de 
Letras-Português a Distância. Lá, há reunião com o grupo. Na primeira 
etapa, foi entregue um memorial descritivo para coleta de dados quando 
também foram feitas as entrevistas. O curso em tela faz parte do programa 
do governo – Plano de Ações Articulada (PAR) –, que é um programa 
governamental criado para gerenciar as ações por meio do diagnóstico e da 
avaliação apresentados com base no Plano de Desenvolvimento da 
Educação (PDE), apresentado pelo Ministério da Educação em abril de 
2007. 

ATORES 
Profissionais licenciados em Letras-Português e ou Português-Iinglês, 
participantes do curso de Licenciatura em Letras-Português a Distância. 

EVENTOS 
A sala da coordenação no ambiente virtual de aprendizagem e as salas 
virtuais de aprendizagem das disciplinas em que os atores atuam, conforme 
designação de seu papel. 

PROCESSOS 
Serão analisados os fóruns e chats das disciplinas em que trabalham os 
atores discriminados. 

ELEMENTOS 

Na primeira parte da pesquisa, o foco foi o memorial descritivo em que os 
atores falam sobre a profissão professor, como se veem, a atuação no 
ensino a distância, o papel desempenhado e o processo comunicativo no 
ambiente virtual de aprendizagem. 

Fonte: A autora (2012). 

 

4.3 PARTICIPANTES DO ESTUDO 

Há algum tempo, existe a pergunta: por que ainda há jovens querendo ser 

professor? Uma época em que esse profissional tem de brigar para ser valorizado 

e, segundo algumas pesquisas, os jovens não querem ser professores. Por quê? 

Mal remunerados, enfrentam vários tipos de violência e, ao longo do tempo, têm 

tido a sua identidade deteriorada. 

Em pesquisa recente no Brasil, Gatti e Barreto (2009) afirmaram que, 

quando indagados sobre a principal razão que levou os estudantes a optar pela 

licenciatura, 65,1% dos alunos de Pedagogia atribuem a escolha ao fato de 
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querer ser professor, ao passo que esse percentual cai para aproximadamente a 

metade entre os demais licenciandos. 

Por isso, para delimitar o grupo de participantes que comporiam a 

pesquisa, optou-se por manter o foco em professores licenciados em Letras-

Português e/ou em Letras Inglês-Português do curso de Licenciatura de Letras-

Português a Distância. Na primeira etapa, participam da coleta de dados cinco 

professores: três pertencentes ao quadro de servidores do Instituto Federal do 

Espírito Santo e dois da Universidade Federal do Espírito Santo, mas todos estão 

envolvidos no curso de Licenciatura em Letras a Distância. Ao longo da pesquisa, 

mais três participantes fizeram parte da investigação, os três pertencem ao 

quadro de servidores do Instituto Federal do Espírito Santo. 

Esses participantes têm o seguinte perfil: o Docente 1 (mestre em 

Literatura Brasileira, doutoranda na mesma área) com 24 anos de experiência em 

magistério; o Docente 2 (mestre e doutor na área de Linguística aplicada à 

Língua Materna) com 27 anos de experiência no magistério e é também 

coordenador do curso; o Docente 3 (mestre em Educação e Linguagem) com 24 

anos de experiência em magistério; o Docente 4 (mestre em Língua Portuguesa) 

com 14 anos de experiência em magistério; o Docente 5 (Especialista em Gestão 

Educacional) com 12 anos de experiência em magistério. Desses cinco sujeitos 

de pesquisa tem-se o correspondente memorial descritivo (Apêndice A). As 

entrevistas foram realizadas com apenas dois deles, docentes 1 e 2 (Apêndice B). 

Além disso, há o acesso ao ambiente moodle em que trabalharam e/ou trabalham 

os envolvidos na pesquisa. 

Na segunda parte da investigação, três participantes (Docente 6, Docente 

7 e Docente 8) foram acrescidos à pesquisa, dois dos quais participaram apenas 

da entrevista, pois acharam muito grande o memorial descritivo para ser 

preenchido; então, aproveitou-se a própria entrevista para adicionar as questões 

presentes do memorial descritivo. Um deles, além da entrevista, preencheu o 

questionário descritivo (Apêndices A e B). 

Houve dificuldade com os participantes do curso para responder ao 

memorial descritivo e participar da entrevista devido à jornada de trabalho extensa 

e ao período prolongado de greve: duas longas greves em período curto de 

trabalho entre elas. 



 
 

131 

Com a autorização da coordenação do curso e da diretoria geral do 

campus, a pesquisadora obteve acesso ao ambiente virtual de aprendizagem. No 

entanto, ao ser inserida como pesquisadora do curso, o sistema impede o acesso 

às descrições dos chats para analisá-los. Assim, somente os fóruns das salas 

virtuais foram analisados, além dos especificados nas salas virtuais em geral. 

 

4.4 TECNICAS E INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

Neste estudo, foram escolhidos como técnicas para a coleta de dados o 

memorial descritivo e a entrevista semiestruturada. 

O memorial descritivo é uma autobiografia que descreve, analisa e critica 

acontecimentos sobre a trajetória acadêmico-profissional e intelectual do 

profissional. Nesse caso, será usado o memorial como técnica para que o 

docente fale sobre a sua vida profissional, sua experiência de vida, sua escolha 

como profissional docente e a sua experiência com a docência online. 

Elaborar um memorial descritivo é reconstituir a própria existência. Essa 

não é uma tarefa fácil, pois, na opinião de Moraes (1992), o memorial é um retrato 

crítico do indivíduo visto por múltiplas facetas através dos tempos, o qual 

possibilita inferências de suas capacidades. De acordo com Boaventura (1995, p. 

15) “memorial é não somente crítico, como autocrítico do desempenho acadêmico 

do profissional. Crítica que conduz forçosamente à avaliação dos resultados 

obtidos na trajetória da carreira científica”. 

Discorrendo sobre biografia, Bakhtin (1992, p. 166) afirma que o valor 

biográfico “pode ser o princípio organizador do que eu mesmo tiver vivido, da 

narrativa que conta a minha própria vida, e pode dar forma à consciência, à visão, 

ao discurso, que terei sobre minha própria vida”. Uma visão que, segundo o autor, 

não se constrói sem a participação de outros. 

Para Bakhtin (1992, p. 166), o autor da biografia é o outro possível, que se 

encontra presente em todos os momentos em que o sujeito busca reconstrução 

de uma vida exterior para si: “é o outro possível que penetrou em minha 

consciência e que com frequência me governa a conduta, o juízo de valor e que, 

na visão que tenho de mim, vem colocar-se ao lado do meu eu-para-mim”. 
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Assim, ao relatar situações vividas, o sujeito objetiva-se por intermédio dos 

outros, os quais que fornecem a referência para a maneira de olhar para os 

eventos narrados. 

Daí vale perguntar: é possível estabelecer algum tipo de distinção entre o 

sujeito da narração e aquele da vida vivida? As considerações de Bakthin sobre a 

autobiografia nos levam a pensar que sim, 

 

pois mesmo que o sujeito que relata tenha como matéria a própria vida, 
ainda assim, a narração não se confunde com a vida vivida. No relato 
autobiográfico, organiza-se uma representação que o sujeito faz da sua 
vida. A narrativa implica, portanto, a construção de uma perspectiva a 
partir da qual o sujeito se olha, se fala, e fala sobre os outros e sobre o 
seu trabalho (Bakthin, 1992, p. 165). 

 

Outro instrumento selecionado para coletar os dados foi a entrevista 

semiestruturada, que, de maneira flexível, permite ao entrevistado estruturar as 

ideias referentes ao foco de pesquisa do entrevistador. As entrevistas serviram 

como uma das informações da triangulação de dados, acrescentando ainda o 

memorial descritivo e as salas virtuais em que se tem a manifestação do 

profissional docente em seu processo de atuação no ambiente. 

A interação que acontece entre os sujeitos envolvidos no processo da 

entrevista direciona para a construção de significados, pois o entrevistador possui 

conhecimentos sobre a temática a ser desenvolvida, e a situação exige uma 

organização do pensamento de forma que o momento da entrevista seja profícuo 

e possibilite ampliação de ideias e conhecimentos. Szymanski (2002) considera 

que o processo interativo resultante da entrevista é complexo e tem caráter 

reflexivo, ou seja, “refletir a fala de quem foi entrevistado, expressando a 

compreensão da mesma pelo entrevistador e submeter tal compreensão ao 

próprio entrevistado, é uma forma de aprimorar a fidedignidade” (SZYMANSKI, 

2002, p.15). 

Szymanski (2002) explica que a reflexividade se relaciona a dois aspectos: 

1) como ferramenta que ajuda na construção de uma relação mais horizontal / 

simétrica entre pesquisador / pesquisado; 2) permite ao entrevistador analisar a 

compreensão que o pesquisado atribui à sua fala, de forma a garantir uma maior 

fidelidade aos significados por ele expresso nas entrevistas. O pesquisador, ao 

deparar-se com a própria fala, na fala do pesquisado, depara outro movimento 
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reflexivo, pode retomar o tema discutido, construindo uma nova narrativa, até com 

significados distintos do primeiro momento em que a entrevista foi realizada. 

Conforme Triviños (1987, p.146), “a entrevista semiestruturada valoriza a 

presença do investigador, oferece todas as perspectivas possíveis para que o 

informante alcance a liberdade e a espontaneidade necessárias, enriquecendo a 

investigação”. 

Ainda para esse autor (1987, p. 146), a entrevista semiestruturada tem 

como característica questionamentos básicos que são apoiados em teorias e 

hipóteses que se relacionam ao tema da pesquisa. Os questionamentos dariam 

frutos a novas hipóteses surgidas com base nas respostas dos informantes. O 

foco principal seria posto pelo investigador-entrevistador. Complementa o autor 

afirmando que a entrevista semiestruturada “... favorece não só a descrição dos 

fenômenos sociais, mas também sua explicação e a compreensão de sua 

totalidade ...”, além de manter a presença consciente e atuante do pesquisador no 

processo de coleta de informações (TRIVIÑOS, 1987, p. 152). 

Para Manzini (1990/1991, p. 154), a entrevista semiestruturada está 

focalizada em um assunto sobre o qual se confecciona um roteiro com perguntas 

principais, complementadas por outras questões inerentes às circunstâncias 

momentâneas à entrevista. Para o autor, “esse tipo de entrevista pode fazer 

emergir informações de forma mais livre e as respostas não estão condicionadas 

a uma padronização de alternativas”. 

Além dos tipos de perguntas apresentados, Triviños (1987) distingue quatro 

categorias: 1) perguntas denominadas consequências, por exemplo, “o que pode 

significar para a comunidade urbana, na qual vive a grande quantidade de 

pessoas, quem não sabe ler nem escrever?”; 2) perguntas avaliativas, do tipo 

“como julga a resposta da vizinhança ao convite para participar da organização de 

uma cooperativa?”; 3) questões hipotéticas, tais como: “se você observasse que 

seus alunos brigam frequentemente entre si, qual seria seu comportamento como 

professor?”; 4) perguntas categoriais: se você observasse as respostas de seus 

vizinhos ante a possibilidade de organização de uma cooperativa, em quantos 

grupos nós poderíamos classificá-los”. Conclui o autor salientando que as 

categorias de perguntas não deveriam ser amarras para entravar a pesquisa, mas 

para abrir perspectivas para análise e interpretação de ideias. 
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Nessa pesquisa, para refletir sobre os resultados, utilizar-se-á a análise de 

conteúdo segundo Laurence Bardin. Bardin (2010), na sua obra, descreve a 

história da “análise de conteúdo” afirmando que 

 

é essencialmente referenciar as diligências que nos Estados Unidos 
marcaram o desenvolvimento de um instrumento de análise de 
comunicações é seguir passo a passo o crescimento quantitativo e a 
diversificação qualitativa dos estudos empíricos apoiados na utilização 
de uma das técnicas classificadas sob a designação genérica de análise 
de conteúdo; é observar a posteriori os aperfeiçoamentos materiais e as 
aplicações abusivas de uma pratica que funciona há mais de meio 
século (BARDIN, 2010, p. 15). 

 

Assim a autora reflete sobre a composição histórica, mas ressalta que se 

torna necessário pôr em questão as suas condições de aparecimento e de 

extensão em diversos setores das ciências humanas, sobretudo pela classificação 

que emerge das relações de análise do conteúdo, e não com disciplinas vizinhas 

pelo seu objeto ou pelos seus métodos Bardin (2010), antes de analisar as 

técnicas modernas do século 20 (operacionais pelas ciências humanas) perpassa 

por um breve passeio pela hermenêutica, retórica e lógica – práticas anteriores à 

análise de conteúdo. 

Algumas intercorrências afetam a investigação e a prática da análise de 

conteúdo. Para Bardin (2010), a primeira é a recusa do uso do computador; a 

segunda é o interesse pelos estudos inerentes à comunicação visual; a terceira é 

a inviabilidade de precisão dos trabalhos linguísticos. Assim, a autora utiliza como 

marco, após meados dos anos setenta, a importante proliferação dos 

computadores pessoais e as experiências em inteligência artificial, aumentando, 

nesse contexto, a esperança nas possibilidades informáticas. Porém, a análise de 

conteúdo multiplica as aplicações ao concentrar-se na transposição informática, 

em matéria de inovação metodológica. “Mas observa com interesse as tentativas 

que se fazem no campo alargado da análise de comunicações: lexicometria, 

enunciação linguística, análise de conversação, documentação e base de dados, 

etc” (BARDIN, 2010, p.27). 

Bardin (2010, p.20) conceitua a análise de conteúdo como uma “técnica de 

investigação que tem por finalidade a descrição objetiva, sistemática e 

quantitativa do conteúdo manifesto da comunicação”. 
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Nesse tipo de análise, a autora aponta como pilares a fase da descrição ou 

preparação do material, a inferência ou dedução e a interpretação. Dessa forma, 

os principais pontos da pré-análise são a leitura flutuante (primeiras leituras de 

contato - os textos), a escolha dos documentos (no caso, os relatos transcritos e o 

memorial descritivo), a formulação das hipóteses e objetivos (relacionados com a 

temática), a referenciação dos índices e elaboração dos indicadores (a frequência 

de aparecimento) e a preparação do material. Por isso, todas as entrevistas foram 

registradas por meio de gravação em áudio, transcritas na íntegra e autorizadas 

pelos participantes. Ademais, os textos passaram por pequenas correções 

linguísticas, não eliminando, porém, o caráter espontâneo das falas. Para o 

tratamento dos dados, a técnica da análise temática ou categorial foi utilizada e, 

de acordo com Bardin (2010), baseia-se em operações de desmembramento do 

texto em unidades, ou seja, descobrir os diferentes núcleos de sentido que 

constituem a comunicação e posteriormente realizar o seu reagrupamento em 

classes ou categorias. Assim, na fase seguinte, exploração do material, tem-se o 

período mais duradouro: a etapa da codificação, na qual são feitos recortes em 

unidades de contexto e de registro; a fase da categorização, na qual os requisitos 

para uma boa categoria são: exclusão mútua, homogeneidade, pertinência, 

objetividade, fidelidade e produtividade. Já a última fase, do tratamento e 

inferência à interpretação, permite que os conteúdos recolhidos constituam dados 

quantitativos e/ou análises reflexivas, em observações individuais e gerais das 

entrevistas e do memorial descritivo. 

Para o encaminhamento da análise de dados, foram definidos os seguintes 

códigos e categorias, apresentados no Quadro 8, conforme esquema de 

descrição sugerido por Meyer (2010): 

 

Quadro 8 – Códigos de análise 

CÓDIGO EXPLICAÇÃO FINALIDADE 

Ser professor - 
Trajetória 

Por que escolheu a profissão de 
professor? 

O objetivo era identificar se escolheu a 
profissão por desejo, influência da 

família, outro motivo. 

Ser professor – 
Importância 

social 
Visão que tem da profissão. 

O objetivo era distinguir se tem uma 
visão positiva ou negativa da profissão. 

Ser professor - 
Desafios 

Desafios na carreira de 
magistério e na formação. 

Identificar as opiniões, as experiências 
em ser docente. 

Ser professor – 
na EaD 

As experiências na EaD, a 
atuação; se o fato de estar na 

EaD, o uso tecnológico modificou 

Dados para analisar como os docentes 
se sentem no ambiente em EaD, 
proporciona ganhos ou perdas à 
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a prática em sala de aula. docência. 

Ser professor – 
Estímulo e 

Desestímulo 

O estímulo para experenciar a 
modalidade da EaD. 

Por que entrou na modalidade EaD. 

Ser professor - 
Formação 

A formação ajudou a 
desempenhar melhor o papel na 

vida profissional. 

Como vê a própria formação para 
desempenhar o seu papel na docência 

na modalidade presencial ou a distância. 

Ser professor - 
papéis 

Como vê a docência na EaD em 
seus diversos papéis. 

Como os participantes exercem o seu 
papel e o que acham dele. 

Ser professor – 
Metodologia 

UAB 

Como o docente vê a 
metodologia da UAB na sua 

prática docente. 

Verificar os aspectos positivos e 
negativos da metodologia UAB na 

prática docente. 

Ser professor – 
Presencial X 

EaD 

O docente nas diferentes 
modalidades. 

O que é ser professor, a sua identidade 
nas diferentes modalidades. 

Fonte: A autora (2012). 
 

4.5 RELATO DA COLETA DE DADOS 

A pesquisadora entende que, se se quer analisar a construção da 

identidade dos professores que atuam na EaD, nada melhor que os participantes 

narrem a sua vida profissional: desde a escolha da profissão até as variadas 

experiências vividas por eles como profissional na modalidade presencial e a 

distância. Assim, pensou-se no memorial descritivo e na entrevista para coletar os 

dados, além de verificar a atuação desses participantes no ambiente virtual para 

almejar o objetivo central desta pesquisa. Seguem-se as etapas que couberam a 

esse estudo. 

 

4.5.1 A primeira etapa: o memorial descritivo e a entrevista 

Nessa etapa, a autora se encontrou com os participantes para entrevistá-

los e conversou sobre a possibilidade de enviar o memorial descritivo por e-mail 

para responder às questões sobre a atuação deles na licenciatura em Letras-

Português a Distância. O e-mail foi enviado e respondido por alguns. As 

entrevistas foram marcadas, realizadas e transcritas. Os dados da entrevista 

completam as informações do memorial. 

Nessa etapa, ocorreram dois momentos: o inicial e o final. 

Assim estão disponíveis, em fase inicial, a etapa, a descrição, os objetivos 

correspondentes e as fontes de dados dos participantes de acordo com Quadro 9. 
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Quadro 9 – Etapa inicial da pesquisa 

Etapa Descrição Objetivo 
Instrumento de 

coleta de 
dados 

Fontes de dados/ 
participantes 

Inicial 

Relato sobre 
a vida 

profissional 
na 

modalidade 
presencial e 
a distância 

Conhecer o perfil 
dos participantes; 

analisar como 
atuam como 
docentes na 
modalidade 

presencial e a 
distância; 

conhecer a 
trajetória da vida 

profissional; 
analisar como se 

veem como 
docentes; 

identificar o papel 
assumido na 
educação a 
distância e a 
respectiva 

experiência nessa 
modalidade de 

ensino; 
analisar como 

constroem a sua 
identidade 

profissional. 

Memorial 
descritivo e 
entrevista 

semiestruturada 

Cinco profissionais 
docentes da licenciatura 

em Letras-Português. 
Cinco participantes, 

sendo: 
a) uma mestra em 

Literatura e doutoranda 
na mesma área; 
b) um doutor em 

Linguística Aplicada ao 
Ensino de Língua 

Portuguesa; 
c) uma mestra em 

Educação e Linguagens; 
d) uma mestra em 

Língua Portuguesa; 
e) uma especialista em 

gestão escolar. 

Fonte: A autora (2012). 
 

Em um segundo momento, mais três participantes foram acrescidos à 

investigação: um mestre em Literatura e doutorando em Literatura, com cinco 

anos de experiência em magistério, denominado aqui de Docente 6; um doutor 

em Estudos Literários com 25 anos de experiência em magistério, denominado 

Docente 7; outro mestre em Linguística com oito anos de experiência em 

magistério, denominado Docente 8. 

Assim, passa-se a ter uma nova configuração da pesquisa descrita com o 

acréscimo de três novos participantes, conforme apresentado no Quadro 10: 

 

Quadro 10 – Etapa final da pesquisa 

Etapa Descrição Objetivo 
Instrumento de 
coleta de dados 

Fontes de dados/ 
participantes 

Final 

Relato sobre 
a vida 

profissional  
na 

modalidade 
presencial e 

1. Conhecer o perfil 
dos participantes. 

2. Analisar como 
atuam como 
docentes na 
modalidade 

Memorial descritivo 
e entrevista 

semiestruturada 

Oito profissionais 
docentes da licenciatura 

em Letras-Português 
e/ou Letras Português-

Inglês, sendo: 

a) um mestre em 
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a distância presencial e a 
distância. 

3. Conhecer a 
trajetória da vida 

profissional. 

4. Analisar como se 
veem como 
docentes. 

5. Identificar o papel 
assumido na 
educação a 
distância e a 
respectiva 

experiência nessa 
modalidade de 

ensino. 

6. Analisar como 
constroem a sua 

identidade 
profissional. 

Literatura e doutorando 
na mesma área; 

b) um doutor em 
Linguística Aplicada ao 

ensino de Língua 
Portuguesa; 

c) um mestre em 
Educação e Linguagens; 

d) um mestre em língua 
Portuguesa; 

e) um especialista em 
gestão escolar; 

f) um mestre e 
doutorando em 

Literatura; 

g) um doutor em 
Estudos Literários; 

h) um mestre em 
Linguística. 

Fonte: A autora (2013). 
 

4.5.2 A segunda etapa: sala virtual da coordenação e dos participantes 

Como ilustração, a Figura 2 mostra a sala da coordenação do curso de 

Letras-Português a Distância. Nela, estão disponibilizados os seguintes espaços 

que foram analisados: Fóruns de Notícias, Ponto de Encontro, Hora do Cafezinho, 

Espaço de Interação, Fórum de Discussão Geral e Fórum por Disciplina. 

 

Figura 2 – Sala da Coordenação 
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Fonte: Cead (2012). 

 

Na sala dos participantes, são analisados os espaços interativos. Neles, 

verifica-se a atuação do participante e como exerce o seu papel no ensino a 

distância e como ocorre o processo comunicativo dos participantes nesse 

ambiente. Aqui, continua-se com o foco nos mesmos participantes da primeira 

etapa. 
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5 DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

Neste capítulo, são apresentados os resultados das análises de dados do 

memorial descritivo e da entrevista, respondidos pelos sujeitos participantes deste 

estudo, bem como a sala virtual onde atuam, conforme a função correspondente. 

 

5.1 O MEMORIAL DESCRITIVO E A ENTREVISTA 

A opção da pesquisadora foi apresentar essas análises com base nas 

questões dispostas nos instrumentos mencionados. Nesta fase, analisa-se a 

primeira subquestão da pesquisa: como os professores se identificam como 

profissional docente. 

Tanto o memorial descritivo quanto a entrevista traçam a dimensão da 

identidade docente dos sujeitos da pesquisa. Assim, extraídos desses 

documentos, configura-se uma grande categoria, circunscrita no termo 

Identidade (I). E, a partir dela, esboçam subcategorias de acordo com o percurso 

de vida profissional desses docentes. 

No primeiro aspecto da trajetória de vida dos docentes, inquire-se acerca 

de dois temas. O primeiro deles (1), sobre o porquê da escolha de ser professor. 

E o segundo (2), sobre qual seria a importância da profissão docente para ele e 

para a sociedade. 

Concernente ao primeiro ponto, seguem trechos de repostas dos 

professores, concedidas em entrevista 10: 

Docente 1: “Desde criança, sempre gostei de ensinar e de escrever. Na 

verdade, entrei para o curso de Letras para me tornar escritora, mas acabei 

professora”. 

Docente 2: “O fato de ter um acesso mais fácil ao mercado de trabalho e 

gostar de me relacionar com o ser humano, é uma profissão na qual me sinto 

útil para meu semelhante”. 

Docente 3: “Nasci respirando educação, pois pertenço a uma família 

mineira em que a profissão passou de geração a geração como algo capaz de 

promover mudanças individuais e sociais. Tive exemplos muito significativos junto 

_______________  
 
10

 As respostas, em sua integralidade, encontram-se na seção APÊNDICE deste material. 
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à avó, à mãe e a tias. Ao longo de minha trajetória profissional, mesmo tendo 

“flertado” com outras áreas, como a psicologia e a antropologia, optei mesmo por 

atuar como professora e pedagoga”. 

Docente 4 (relato sobre que o tinha levado a escolher o curso de Letras): 

“num primeiro momento, era um curso da área de humanas que me chamava à 

atenção, não pensei exatamente na possibilidade de ser professor. Comecei 

a atuar como professor a partir do 5º período do curso e a prática de sala de aula 

foi me seduzindo e passou a ser a minha profissão durante dez anos. Durante 

esse tempo trabalhei nos três níveis de ensino (1º e 2º graus e superior) das 

redes pública e privada.” 

Docente 5: “desde criança sempre me identifiquei com o ensino. A 

brincadeira preferida era ‘escolinha’, adorava ‘brincar de ensinar’ e dar aulas de 

reforço aos meus irmãos mais novos e seus amigos.” 

Docente 6: “sempre quis ser professor de língua portuguesa, desde muito 

novinho, enfrentei resistência da família e dos próprios professores ao afirmar que 

queria fazer o curso de letras.” 

Docente 7: disse que “me tornei professor por influência da família: meu 

pai era um leitor assíduo; minhas duas irmãs se tornaram professoras e tenho 

uma aproximação muito forte com a literatura porque sempre quis ser músico”. 

Docente 8: “nunca fiz uma reflexão sobre a escolha da profissão. Tenho 

uma irmã que é professora, mas, como morei no interior, onde não havia muitas 

opções, acabei fazendo magistério no ensino médio. Quando chegou a época do 

vestibular, pensei em Letras por causa dos aspectos linguísticos. Pensei também 

em jornalismo, pensei em vários cursos de licenciatura, mas optei por Letras”. 

Deduz-se dos depoimentos dos Docentes 1 e 4 o desejo de ensinar, de 

escrever e de se sentirem seduzidos pela área de humanas. No entanto, a 

escolha que levaria, num primeiro momento, a ser ou realizar algo nessa área 

(escritora / área de humanas), acabou por se concretizar mesmo na profissão de 

docente. 

Já os Docentes 2, 5 e 6 fizeram uma escolha de ser docente. Um por 

sentir-se útil à sociedade e lhe dar a possibilidade de entrar mais rápido no 

mercado de trabalho (2). Além disso, possibilitar relações entre os seres 

humanos. Os outros dois (5 e 6) porque, desde criança, sonhavam com a 

profissão de professor, apaixonaram-se pelo ensino. 
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Enquanto os Docente 3 e 7 revelaram certa influência familiar. Um (3) 

disse respirar educação, pertencer a uma família de professores (geração a 

geração: mãe, tias e avó). Flertou com outras áreas, mas convictamente quis ser 

docente. O outro (7) rebeceu inflência das irmãs professoras e do pai, um leitor 

assíduo. 

O Docente 8 fez a escolha mais levado pela falta de opção, por morar no 

interior. 

Disponibilizando os dados no software Atlas ti, construiu-se a Figura 3– 

Trajetória da escolha de ser docente – em que se percebe uma variação por 

escolha, por desvio, por herança familiar e por falta de opção. 

 

Figura 3– Trajetória da escolha de ser docente 

 

Fonte: A autora (2013). 
 

 

Nos casos apresentados, vê-se a escolha da profissão docente relacionada 

à utilidade social, o que é preconizado por Pimenta (1999), quando aborda a 
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significação social da profissão, e reiterado por Abbud e Bussmann (2002). 

Ademais, percebe-se a profissão herdada, conforme discursos dos Docentes 3, 5 

e 7 quando falam da herança de sua profissionalidade. Além disso, há o caso do 

Docente 6, que enfrentou resistência por parte da família e dos próprios 

professores. Isso aponta o que Vincent (1994, p.344) afirmou sobre a profissão 

docente: “Durante muito tempo, ensinar foi sinônimo de obedecer e de fazer 

obedecer”. Há ainda o fato de que, para muitos, a profissão é relegada a segundo 

plano, fragilizando-a. Além da falta de prestígio social, ou por isso mesmo, existe 

no senso comum a ideia de que qualquer pessoa pode ser professor. É nesse 

sentido a discussão de Dubar (2002), afirmando que, dentro do magistério, a 

questão da identidade sempre passou pelas injunções decorrentes de certa 

fragilidade, própria de um grupo cuja função não parece tão específica aos olhos 

da sociedade, especialmente no caso dos professores do ensino elementar, a 

ponto de levar certos adultos a pensarem que qualquer um deles pode exercê-la. 

No segundo ponto, em relação à forma como vê a profissão, no plano 

individual, e como ela é aceita socialmente, o Docente 1 revela o descompasso: 

“acredito na crucial importância do professor na organização da sociedade, 

mas a sociedade não acredita”. Na opinião desse docente ainda: “em geral, os 

professores são os alunos menos preparados, aqueles que sentem que não 

teriam oportunidade de cursos com maior potencial econômico”. 

O Docente 2 agrega valor à importância da profissão, declarando que “o 

professor é um formador de consciência ou de opinião. Sua importância está no 

poder de construir conhecimentos capazes de favorecer a ascensão social do 

aluno”. 

O Docente 3 não destoa da concepção dos dois outros colegas de 

profissão. Para ele, a importância de “ser professor está diretamente ligado à 

possibilidade de, na dimensão do possível, contribuir para a transformação da 

sociedade brasileira”. Entretanto, deixa explícito que dispensa visões 

românticas sobre a atuação do professor. E menciona outro âmbito da questão, 

defendendo a ideia de políticas públicas capazes de valorizar a profissão e de 

destinar recursos financeiros necessários para pôr o Brasil em outros níveis de 

qualidade social da educação no cenário mundial. Disse ainda que “lutei durante 

grande parte de minha vida (e continuo lutando!)” em defesa de uma educação de 

qualidade.  
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O mesmo Docente 3 condena a mercantilização da educação hoje vivida 

no país, classificando-a como assustadora, assim como a redução dos 

professores a meros executores:  

 

Enfim, o que vigora com muita força, tanto em instituições públicas como 
nas instituições privadas, são as “leis” da subserviência e do 
oportunismo. Como manda quem pode e obedece quem tem juízo, a 
alienação e a mediocridade se tornaram uma moeda de troca também 
nos meios educacionais (MEMORIAL DESCRITIVO, 2012, grifo nosso). 

 

Em outras palavras, o Docente 4 disse que “ser professor requer 

dedicação, compromisso e, principalmente, vocação e persistência”. Como em 

todas as profissões, 

 

você deve gostar do que faz para ser feliz e, consequentemente, fazer 
os outros que convivem com você felizes também. Qualquer profissão é 
importante para a sociedade porque cada atividade cumpre uma função 
social. A de ser professor é, sem dúvida, uma das mais citadas como 
essencial, exatamente porque tem a função de “ensinar”. De modo geral, 
as pessoas lembram o professor, independentemente da profissão 
escolhida, como aquele responsável pela formação profissional e, 
em muitos casos, pessoal também. Pensando assim, o professor é 
uma profissão fundamental para a sociedade, embora ainda não seja 
respeitada como deveria (MEMORIAL DESCRITIVO, 2012, grifo nosso). 

 

O Docente 5 vê a profissão de professor como muito gratificante, 

 

pois estamos contribuindo diariamente para a formação de sujeitos 
críticos e para a construção de uma sociedade mais justa. Independente 
da área de atuação, temos a chance de levar nossos alunos a 
questionarem o sistema no qual se inserem e a buscarem sua autonomia 
como sujeitos. Além disso, sabemos que grande maioria dos problemas 
sociais reside na educação pública deficitária, e que isso é um problema 
histórico. Por isso, penso que ser professor é mais do que uma 
profissão; é uma espécie de militância, uma ideologia, uma luta por 
uma sociedade mais igualitária (MEMORIAL DESCRITIVO, 2012, grifo 
nosso). 

 

Para o Docente 6, a sociedade enxerga o professor como profissional 

de extrema relevância, mas em contra partida 

 

os pais conhecem (sabem) as agruras da profissão  e não querem que 
os filhos passem por essa carreira porque sabem que é uma carreira 
sofrida, penosa. É mais ou menos essa visão que a sociedade tem da 
carreira de professor. Não valoriza e acaba criando meio que 
inconscientemente uma espécie de cultura da desvalorização, de 
desprestígio da carreira de professor. Gosto muito de dar aula, gosto da 
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minha profissão de professor (MEMORIAL DESCRITIVO, 2012, grifo 
nosso). 

 

O Docente 7 disse que, para ele,  

 

além de desafio constante, o dia a dia com o conhecimento e 
descobertas é instigante. É um trabalho que sempre é possível escapar 
da rotina e do exercício automático. Há sempre uma novidade 
acontecendo e de fácil observação. Atuar como professor é formar a 
base para tudo. Apesar de a sociedade ter aprendido a desrespeitar a 
importância do professor, vejo esse ofício como a profissão do futuro: 
acredito que a importância do professor e da escola será uma discussão 
calorosa nos próximos anos (ENTREVISTA, 2012, grifo nosso). 

 

O Docente 8 julga que a profissão de professor “é fundamental para o 

desenvolvimento das outras profissões. É uma profissão basilar. Às vezes, 

penso se continuo nessa, tenho dúvidas, mas ao mesmo tempo, não me vejo 

fazendo outra coisa”. 

Nesse ponto, os docentes são unânimes em afirmar a importância da 

docência para transformar a sociedade. Aqui é exposto o que Ciampa (1987) 

aborda, no que se refere à questão da compreensão da identidade: não se pode 

perder de vista a relação constante entre o homem e a sociedade como dois 

lados de uma mesma moeda, um processo inseparável; cada um vai 

transformando-se e sempre se autodeterminando como si mesmo. Esse é o 

processo permanente e infindável que permite definir identidade como 

metamorfose. 

Com base no Quadro 4 (p. 98), pode-se definir o profissional docente de 

acordo com as afirmações dos participantes da pesquisa, conforme mostra o 

Quadro 11. 

 

Quadro 11– Profissional docente para os participantes da pesquisa 

DOCENTES AFIRMAÇÕES AUTORES 

Docentes 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7 e 8 

Profissão fundamental para a 
sociedade. 

Tardif e Lessard (2011, p. 17) 
defendem: “longe de ser uma ocupação 
secundária ou periférica em relação à 

hegemonia do trabalho material, o 
trabalho docente constitui uma das 
chaves para a compreensão das 

transformações atuais das sociedades 
do trabalho”. 

A profissão docente pode ser entendida 
como “função social especifica e 

especializada, por realizar parcela 
significativa da atividade educativa que 
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a sociedade considera relevante para 
sua conservação e transformação” 

(ABBUD; BUSSMANN, 2002). 

Docentes 1, 6 e 7 

A sociedade não acredita na 
profissão, não valoriza e acaba 
em uma espécie de cultura da 

desvalorização, de desprestígio. 

Dentro do magistério, a questão da 
identidade sempre passou pelas 
injunções decorrentes de certa 

fragilidade, própria de um grupo cuja 
função não parece tão específica aos 
olhos da sociedade, especialmente no 

caso dos professores do ensino 
elementar, a ponto de levar 

certosadultos a pensar que qualquer um 
deles pode exercê-la(DUBAR, 2002). 

“Nos dias atuais, essas políticas 
apresentam nuanças de perversidade e 

constituem um obstáculo para os 
professores como categoria profissional, 
como identidade coletiva, desenvolvem 

um processo de 
profissionalização.”(BRZEZINSKI, 2002, 

p.9) 

Docentes 2, 4 e 5 
Formador de consciência, 

constrói conhecimento, 
desenvolve o espírito crítico. 

1. Pimenta (1999) - a) O primeiro passo 
corresponde à significação social da 

profissão, a reafirmação da prática e a 
revisão das tradições; b) O segundo 

passo na construção da identidade do 
professor relaciona-se com a discussão 

da questão do conhecimento. O 
conhecimento subdivide-se em três 

estágios: o da informação, o da análise, 
classificação e contextualização da 

informação; da inteligência, sabedoria e 
consciência; c) O terceiro passo na 

construção da identidade do professor é 
conhecer as realidades escolares, com 

o olhar de um futuro professor, não mais 
como aluno. 

2. A educação como um instrumento de 
emancipação coletiva e atribuirá aos 

professores uma missão quase 
evangélica, mas de fundo profano e 

laico: instruir o povo, formar cidadãos 
esclarecidos, graças às Luzes da 

instrução e do conhecimento, finalmente 
partilhado (CONDORCET, 1989). 

3. Percebe-se que o melhor modo de 
formar professores é na análise da 

prática do outro, que o torna capaz de 
desenvolver a capacidade crítico-

reflexiva para interagir com o 
conhecimento, gerar novos saberes e, 
com isso, reconstruir a identidade do 

professor (TARDIF, 2002). 
4. A formação desses profissionais: o 
trabalho cotidiano e o próprio saber 

deles que estão relacionados com suas 
identidades individuais, experiências de 

vida e histórias profissionais, 
construídas por eles em suas relações 
pessoais e outros saberes, formam o 
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saber-fazer docente, proveniente de 
diferentes espaços e tempos 

entrelaçados (ABBUD; BUSSMANN, 
2002). 

5. A formação não se constrói por 
acumulação (de cursos, de 

conhecimentos ou de técnicas), mas, 
sim,por meio de um trabalho de 

reflexividade crıtica sobre as práticas de 
(re)construção permanente de uma 
identidade pessoal. Por isso, é tão 

importante investir a pessoa e dar um 
estatuto ao saber da experiência 

(NÓVOA,1997). 

Docente 3 
Vigoram as leis da subserviência 

e do oportunismo. 

1. “Durante muito tempo, ensinar foi 
sinônimo de obedecer e de fazer 

obedecer” (VINCENT, 1994, p. 344). 
2. Lawn (2001) identifica um discurso 
governamental que foi construído e 

manteve diferenciadas identidades de 
professores, por exemplo, o profissional 
colonizado, modelo criado no processo 

de modernização administrativa dos 
anos 20. 

Fonte: A autora (2013). 

 

A seguir, a análise vai dar ênfase às próximas subquestões da pesquisa, a 

saber: 1) Identificar os papéis do professor em ambiente de EaD; 2) Analisar 

como se relacionam os diferentes papéis do professor em EaD; 3) Analisar 

como esses papéis colaboram na construção da identidade do professor. 

Para dar prosseguimento aos objetivos deste estudo, será feita a análise 

por meio do memorial descritivo e entrevista, o segundo aspecto da trajetória de 

vida dos docentes, a experiência e atuação em EaD antes e ao longo da 

participação no curso em foco. Para isso, retoma-se aqui o que Berger e 

Luckmann (2009) afirmam que a linguagem é um elemento fundamental para falar 

de si até conhecer a si mesmo. Outro aspecto relevante é a afirmação de 

Habermas (1989) que diz que o homem só adquire consciência de si mesmo por 

meio do outro, ao desenvolver uma interação reflexiva, por meio da linguagem – 

da ação comunicativa – e em relação com e na construção de um mundo objetivo. 

E ainda na afirmação de Ciampa (1987), que diz que a identidade aparece como 

a articulação de várias personagens, articulação de igualdades e diferenças, 

constituída por uma história pessoal. Dessa forma, é necessário conhecer os 

relatos dos participantes da pesquisa acerca da experiência vivida na EaD.
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O Docente 1 disse que atuou como professor conteudista, professor 

formador e tutor no curso de Informática oferecido pela própria instituição. Antes 

disso, foi revisor de salas e de material, o que o ajudou a compreender melhor a 

dinâmica da EaD e facilitou o trabalho na própria sala de aula. Ter tido essas 

experiências ajudou a ter mais consciência das possibilidades e dificuldades 

enfrentadas no atual curso. Ao atuar em variadas frentes, deu oportunidade para 

se pôr no lugar do outro e, assim, ter outras visões: “ter tido essa experiência de 

revisor, de ter lidado com materiais de outras pessoas que já estavam ali há mais 

tempo, que tinham mais experiência, para mim foi muito importante”. Por gostar 

de desafios, foi motivado a conhecer a metodologia em EaD. Esclarece que a sua 

formação foi feita na própria instituição. Não sentiu dificuldade no curso de 

formação, mas diz perceber que os professores especialistas não conhecem 

todas as possibilidades que o ambiente oferece. Por isso defende “que isso 

deveria ser mais esclarecido, bem como as funções de cada agente deveriam ser 

frisadas ao longo das capacitações, para que se saiba com exatidão o tipo de 

compromisso que se está assumindo” (MEMORIAL DESCRITIVO, 2012). 

Em relação às funções desempenhadas por esse docente, diz que, sem 

dúvida, a tutoria é uma função primordial na metodologia EaD, pois é o tutor 

que tem contato direto com os alunos. Esse contato precisa ser mais valorizado 

(inclusive financeiramente), e o professor formador precisa estar atento à atuação 

e às dificuldades dos tutores, para lhes oferecer o suporte necessário, 

considerando que é o professor formador quem toma as decisões sobre a 

disciplina. O Docente 1 ainda fez a seguinte afirmação: 

 

Uma dificuldade que percebo no modelo é o distanciamento do 
professor formador da realidade e das dificuldades dos alunos. 
Como não há um contato direto com os alunos, muitas vezes esse 
professor gerencia o ambiente sem levar em consideração o público. 
Outra questão é a falta de entrosamento da equipe como um todo, 
pois é necessária a presença constante também do coordenador e da 
pedagoga nas discussões dos fóruns, o que não está acontecendo 
(MEMORIAL DESCRITIVO, 2012, grifo nosso). 

 

Na fala desse docente, começam a surgir os primeiros sinais do problema da 

falta de entrosamento e/ou coesão dos envolvidos no curso, distanciamento da 

relação do formador com o seu público (alunos). 

Em relação à própria atuação, fez a seguinte reflexão:  
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Como atuei pela primeira vez em uma disciplina como professor 
conteudista, formador e também como tutor ao mesmo tempo, pude 
perceber as peculiaridades de cada papel, e tentei suprir as 
dificuldades encontradas como tutor, por exemplo, diante dos demais 
tutores. Ocorre que isso demanda uma disponibilidade muito grande, que 
não é característica daqueles que atuam nos cursos a distância. A 
quantidade de horas calculadas para o trabalho de tutoria está bem 
abaixo do que seria necessário para um trabalho de qualidade. O 
trabalho de tutoria não pode ser um “bico”, mas precisa realmente de 
uma disponibilidade, inclusive para estudar e conseguir explicar bem o 
material utilizado. Outra questão é o aproveitamento de material 
impresso de outros cursos, o que gera problemas porque o 
professor formador precisa adaptar esse material à realidade do 
curso em que atua, e nem sempre esse trabalho de adaptação 
consegue êxito. Entendo que é preciso fazer economia, mas não às 
custas da qualidade do curso. Também o professor formador 
precisaria ter experiência em ensino superior para atuar nesse nível 
de ensino, a meu ver isso corrigiria muitos rumos (MEMORIAL 
DESCRITIVO, 2012, grifo nosso). 

 

Esse docente aponta também outros problemas, como a falta de 

conhecimento de alguns profissionais envolvidos no processo e a 

desvalorização salarial versus horas dedicadas ao trabalho: 

 

A gente percebe na EaD por mais que você tente interagir e eu busco 
estar muito presente com os alunos, então, por exemplo: um ponto 
principal que vai me fazer sair da EaD agora é que está tomando muito o 
meu tempo e é um tempo  que eu preciso para dedicar ao Doutorado, às 
vezes tem dias que eu passo 6 a 7 horas do dia por conta da EaD como 
tutor, por que eu não sei ser diferente, só que a gente sabe que nem o 
ambiente foi preparado para isso nem a realidade dos tutores poder 
passar esse tempo ali, nem a minha realidade, por isso eu vou sair por 
que eu não sei fazer diferente. (MEMORIAL DESCRITIVO, 2012, grifo 
nosso). 

 

Nota-se aqui também que o docente tem compromisso em fazer um bom 

trabalho e sente que não está sendo possível, por isso opta por tomar outros 

rumos. Além disso, o Docente 1 manifesta o seu sentimento, vivenciado no curso: 

 

Hoje me sinto desestimulado para o trabalho com a EaD, pois 
percebo que, dada a pouca remuneração oferecida e a pouca 
capacitação exigida dos atores, o trabalho tem sido feito de maneira 
menos cuidadosa do que eu acredito que seria necessário. A EaD já traz 
em si uma dificuldade inerente, que é a falta de contato presencial 
entre os tutores a distância e os alunos, e mais ainda nos níveis acima 
(professor conteudista, professor formador) e acredito que para superar 
essas dificuldades, é necessário um empenho dobrado (MEMORIAL 
DESCRITIVO, 2012, grifo nosso). 
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Nesse excerto, o Docente 1 reforça o desencanto em relação à EaD, além 

de expor a falta de contato/diálogo entre os envolvidos no processo de ensino-

aprendizagem. Reforça também a questão da desvalorização e formação do 

profissional. 

Continuando o seu relato, o Docente 1 desabafa: 

 

Meu sentimento atual com a EaD é de profunda decepção. Na minha 
opinião, a educação a distância sempre deixa muito a desejar, e no 
curso de Letras tem deixado mais ainda. As disciplinas estão muito 
compactadas e não está dando tempo para os alunos amadurecerem as 
ideias. Em Teoria da Literatura I, disciplina em que estou atuando, a 
evasão já superou em muito os 50%. O governo também está 
limitando muito (em número) as bolsas de tutoria - que já são 
baixíssimas - e de professor formador... 
Outra questão é o tipo de profissionais que estão se dispondo a 
trabalhar por tão pouco: a maioria é DT (designação temporária) do 
estado, o que não os desmerece, mas demonstra que estão no início da 
carreira, com pouca ou nenhuma intimidade com o material utilizado. 
Ouso dizer que, em certos casos, a disciplina é tão surpreendente para 
os tutores (que não a dominam) quanto para os alunos (que estão, de 
modo geral, apavorados). A contratação de professores especialistas por 
edital, e a formação muito rápida está fazendo com que o curso tenha 
professores formadores que não sabem como funciona a EaD, não 
conhecem os recursos do ambiente (não sei graças a quem, mas até os 
questionários objetivos estão sendo corrigidos pelos tutores) nem o 
projeto político pedagógico do curso, nem têm nenhuma noção de quem 
é o público com quem estão lidando. A interação da equipe é muito 
baixa, o professor formador sequer comparece ao Fórum de 
interação da equipe (no caso da minha disciplina), e nem a pedagoga, 
com quem só tive contato na reunião inicial. Assim, os tutores são os que 
têm que gerenciar sozinhos essa evasão, o que é tarefa de que não 
damos conta. Para modificar esse quadro, não basta mandar mensagens 
de estímulo, é preciso estar atento às necessidades e à realidade dos 
alunos. Em que pese o fato de eles se matricularem acreditando que 
educação a distância é fácil e pouco trabalhosa, acredito que um 
trabalho mais coeso da equipe (professor formador, tutor a distância, 
tutor presencial, pedagoga e coordenador do curso) poderia proporcionar 
um ambiente mais seguro para os alunos. É preciso uma postura una, 
que é bastante difícil até no ensino presencial, para que esses alunos se 
sintam mais bem atendidos. A disciplina de Teoria da Literatura I 
condensa material de duas disciplinas, oriundo de Santa Catarina, em 
seis semanas, sendo que o material demonstra claramente, por sua 
organização, que foi projetado para 4 semanas cada um, o que totaliza 
oito semanas, pelo menos. O material é claro, mas bastante denso e, na 
minha opinião, inadequado para a primeira etapa do curso. Os alunos 
não estão tendo tempo de amadurecerem os conteúdos (MEMORIAL 
DESCRITIVO, 2012, grifo nosso). 

 

Nesse relato, podemos perceber várias questões, como a falta de 

interação, a necessidade de uma equipe una, coesa. Isso reflete a necessidade 

de uma identidade, conforme destaca Habermas (1989, p. 72): 
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A identidade do Eu indica a competência de um sujeito capaz de 
linguagem e de ação para enfrentar determinadas exigências de 
consistência (...) a identidade é gerada pela socialização (...) e vai se 
processando à medida que o sujeito - apropriando-se de seus universos 
simbólicos - integra-se, antes de mais nada, num certo sistema social. 

 

Além disso, pode-se relacionar o papel do governo em não valorizar esse 

profissional, praticando investimentos tão ínfimos, e a formação insuficiente com 

as questões postas por Pimenta (1999) sobre os passos existentes para 

construção da identidade do professor, tais como: a significação social da 

profissão, a questão do conhecimento, o olhar do professor não mais como aluno, 

mas de um futuro profissional. 

Seguem agora as proposições do Docente 2. Ele disse que a motivação 

que o levou à EaD foi “a necessidade de engajamento nas mudanças e a 

possibilidade de ganhos extras”. Participou do curso de elaboração de material 

didático pelo Laboratório de Novas Tecnologias de Ensino (LANTE) na 

Universidade Federal Fluminense (UFF) e fez curso de formação no Ifes. Antes 

de atuar no curso de Letras a distância, confirma: “fui revisor de textos, orientador 

de monografia do programa de pós graduação do Programa Nacional de 

Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na modalidade de 

Jovens e Adultos (PROEJA) e fiz cursos de professor especialista e monitoria”. 

(MEMORIAL DESCRITIVO, 2012). 

O principal desafio para esse docente é “conciliar o número de aulas com a 

atividade de coordenador, além desse, destaco a necessidade de preparação 

constante devido à velocidade das mudanças”. Ele ainda aponta uma outra 

questão desta modelidade educacional: 

 
minha maior dificuldade sempre foi administrar o tempo, vencer o 
comodismo e isso, às vezes, complicou, pois esta modalidade exige 
um dinamismo tão grande que se não entrarmos nas “engrenagens”, 
movimentar com a evolução dos acontecimentos, as perdas são 
irrecuperáveis depois (MEMORIAL DESCRITIVO, 2012, grifo nosso). 

 

Em relação aos diversos papéis existentes na EaD, ele afirma:  

 
Todos os papéis (formador, conteudista, tutores) são importantes, cada 
um na sua especificidade. Entendo que ser formador sem elaborar o 
próprio material (conteúdo) é mais difícil, pois implica assumir um 
discurso do outro. Quanto à tutoria, sem dúvidas, o tutor é um 
professor e tem papel importante na relação com o aluno, pois ele não 
só se relaciona por meio do conteúdo, mas também lida com a 
possibilidade de fazer uma abordagem afetiva, mexer com a motivação, 
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e mediar o processo de crescimento. As dificuldades são muitas, 
sobretudo no que diz respeito à quebra de paradigmas, já que é 
necessário estabelecer um protocolo de confiança e agir em equipe e 
tendemos sempre a achar que o outro pode falhar. A vantagem maior é a 
liberdade de autogestão do conhecimento e o dinamismo do processo. 
(MEMORIAL DESCRITIVO, 2012, grifo nosso). 

 

Esse mesmo docente também ponderou que, como coordenador do curso, 

ainda não somou a experiência de ser tutor e formador no curso, mas acredita, 

em suas palavras, que  

 
se o formador passar pela tutoria, e alternar papéis, a tendência é ele 
proporcionar uma melhor aprendizagem. É preciso se colocar no lugar 
do outro para entender como se pode melhorar a atuação no próprio 
papel. Pretendo propor um rodízio para nossa equipe (ENTREVISTA, 
2012). 

 

Esse docente acrescentou que o grande estímulo em estar na EaD é 

“acreditar que o curso tem um papel social importante, é saber que estamos 

realizando sonhos e plantando esperanças. O que mais o desestimula é a falta de 

infraestrutura para o trabalho”. 

E para completar, o docente ressaltou que: 

 

a partir da experiência com a EaD passei a delegar mais 
responsabilidade para o aluno, não só busco informações, mas tenho 
instigado os alunos a pesquisar mais. A metalinguagem mudou também, 
tenho tomado mais cuidado com a forma de me dirigir ao aluno, procuro 
refletir sobre como ele recebe, regula e representa os pensamentos. 
(MEMORIAL DESCRITIVO, 2012). 

 

O Docente 2, semelhante ao Docente 1, fala da importância de “agir em 

equipe”. 

O Docente 2 acrescenta que acredita “no papel social da EaD, pois é uma 

forma de as pessoas conseguirem uma certificação” – proposta, aliás, do governo 

–, “mas se sente desestimulado pela falta de infraestrutura”, questões abordadas 

por Campos (2009), autor que afirma que os cursos de educação a distância, 

sejam públicos, sejam da iniciativa privada, tornaram-se fonte de acesso à 

educação e à certificação para muitos brasileiros. No entanto, muitos aspectos 

dentro dessa modalidade de ensino merecem atenção porque trazem alterações 

importantes nas formas de organização do trabalho docente, identificam-se 

mudanças profundas no domínio das mediações entre o trabalho e tecnologias e 
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flexões biográficas nas trajetórias dos professores que precisam ser evidenciadas, 

como constam aqui nesta pesquisa. 

Para esse docente, é “o tutor que é o professor”, sem mencionar os 

outros papéis dos envolvidos na EaD. Talvez isso tenha ocorrido uma vez que 

esse docente não teve a experiência da EaD em sua totalidade, embora tenha 

percebido a necessidade de a equipe passar pelos diversos papéis na EaD 

(“Pretendo propor um rodízio para nossa equipe”). 

O Docente 2 ainda faz uma observação, que também se aproxima do do 

Docente 1, a respeito do material didático, que é a dificuldade de assumir o 

discurso do outro. Remete aqui à questão da autoria, da adequação do material 

ao público a que se destina. 

Outra questão relatada pelo Docente 2 é o “papel social importante” da 

educação que remete ao entendimento que se pode ter sobre a profissionalização 

docente como “função social específica e especializada, por realizar parcela 

significativa da atividade educativa que a sociedade considera relevante para sua 

conservação e transformação”, como disposto pelos autores Abbud e Bussmann 

(2002, p. 135). 

Já o Docente 3 disse que é um profissional preocupado com a formação: 

“estudei e estudo até hoje, pois valorizo minha formação; busquei (e busco!) ser 

um profissional sintonizado com o mundo político e econômico, primando pela 

atualização, pela crítica construtiva e pela defesa dos direitos humanos e sociais”. 

A afirmação desse docente confirma o que trata Lawn (2001, p. 128), sobre como 

os professores são induzidos a interiorizar uma concepção que propõe a eles: 

“Assumir responsabilidade pessoal pelo seu próprio desenvolvimento no trabalho 

e avaliar a sua própria prática (em comparação com outros)”. Apoiando-se na 

discussão de Nóvoa (1997), pode-se acrescentar que, em relação à formação, 

esta não é construída apenas por acumulação de conhecimento, mas por meio de 

um trabalho de reflexão. Isto parece presente na prática desse docente. 

No entanto, na EaD, vive o desafio de executar, de forma coerente com o 

que explicitou em relação à sua formação, o que foi planejado por outros 

profissionais para cursos a distância, “de forma a contribuir no sentido da garantia 

da qualidade social dessa modalidade de ensino”. Aqui, pode-se indagar: onde 

está a voz do professor? E sua autonomia como fica? Não passa de mero 

reprodutor? Esta não pode ser a identidade docente de um profissional reflexivo, 
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proposto por Freire (1996). Ele afirma que o professor precisa ser criativo com 

iniciativa, capaz de interpretar e solucionar problemas, buscar, selecionar, 

interpretar, organizar e gerar informações, de aprender continuamente. 

Para esse docente, o que o estimula é diversificar o seu conhecimento, 

mas o que o desestimula é o valor da bolsa, ou seja, sente-se desvalorizado. O 

que pode ser extraído do seguinte relato:  

 

Como já disse anteriormente, creio que para existir educação pública 
com qualidade social no Brasil, há necessidade de destinação de 
recursos financeiros. Infelizmente, nosso país, em muito, carece de 
investimentos nesse sentido. E os recursos orçamentários previstos para 
a EaD são irrisórios – se consideradas as pretensões governamentais e 
a dimensão continental da nação (MEMORIAL DESCRITIVO, 2012). 

 

Continuando o seu relato, o Docente 3 afirma: 

 
O principal desafio é o da comunicação / interação, com vista a manter 
os alunos motivados e ajudá-los a se tornarem protagonistas de seu 
processo de aprendizagem. O que tem obrigado, de fato, um professor a 
mudar para melhor é a realidade virtual, o mundo sem fronteiras para a 
produção e socialização do conhecimento, a comunicação em tempo real 
e as redes sociais e midiáticas (MEMORIAL DESCRITIVO, 2012). 

 

No entanto, pondera que no “AVA (Ambiente Virtual de Aprendizagem), a 

forma de planejamento / utilização do recurso Wiki deve ser repensada, sob o 

risco de se ter sérios prejuízos aos processos de ensino-aprendizagem”. No ponto 

de vista desse docente, “o desenho desse recurso do Moodle traz incoerências 

pedagógicas”. 

Analisando as proposições do Docente 3, percebe-se um discurso  que é 

engajado em sua profissionalidade, preocupado com a sua formação, participante 

crítico das questões do tempo atual, porém ele diz que é um mero executor do 

que foi planejado por outrem. Isso deixa transparecer uma contradição, pois, 

em certo momento, diz que milita, luta e lutou pelo reconhecimento profissional, 

mas aceita executar as tarefas típicas da função de tutoria no curso em tela. 

Nesse contexto, pode transparecer o trabalho docente apenas pela sua dimensão 

técnica, deixando à margem a sua condição humana. Assim, discutir a ação do 

professor na escola apenas pelo seu caráter instrumental é abandonar e 

desconsiderar a importância da sua identidade pessoal e profissional no processo 

educativo. 
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Outro ponto que congrega as opiniões dos três docentes é a questão da 

remuneração. Isso aponta para a desvalorização do profissional docente já 

aludida em outras pesquisas, como as de Gatti e Barreto (2009), Libâneo (2011), 

Fanfani (2007) e Sarmento (1998). 

Não se pode deixar de mencionar ainda a questão da comunicação / 

interação como ponto importante na formação dos futuros docentes, mencionada 

também pelos docentes, a qual será analisada mais detalhadamente no ambiente 

virtual de aprendizagem do curso. 

O Docente 4 revela que a única experiência tida no âmbito de EaD foi no 

curso de Letras a distância. Realizou o curso de formação proporcionada pela 

instituição, por meio do Centro de Educação a Distância (Cead). O seu relato 

esclarece: 

 

Fiz o processo seletivo para atuar como tutor de ensino a distância 
(Cead/Ifes) e, como parte desse processo seletivo, para conhecer o 
ambiente do Moodle. Com certeza, se não tivesse feito esse curso antes 
de atuar como tutor, acho que teria muito mais dificuldade, pois mesmo 
tendo participado desse curso, os primeiros dias trabalhando no 
ambiente não foram fáceis, talvez porque nunca tive muita aptidão para o 
trabalho virtual (MEMORIAL DESCRITIVO, 2012, grifo nosso). 

 

Segundo esse docente, na EaD, “todos os professores são 

responsáveis pela condução do processo”, as distribuições visam a delinear a 

atribuição específica de cada um e a nortear o trabalho, o que não impede que 

todos deem sugestões de melhoria. 

 

Essa integração entre os professores deve (ou pelo menos deveria) 
acontecer continuamente no decorrer das disciplinas. 
O tutor, como aquele que está à disposição do aluno para discutir, tirar 
dúvidas atua como professor. Ele tem o papel de interagir com o 
educando no ambiente virtual. No entanto, se o aluno não interage e usa 
o ambiente apenas para registrar perguntas que já estão respondidas 
nas próprias orientações constantes do ambiente, tais como: onde está o 
texto X? É para resenhar o capítulo inteiro entre outras? Esse espaço de 
orientação se perde, o tutor passa a ser apenas um corretor de 
atividades, diga-se de passagem, muitas atividades, e a discussão, a 
construção de conhecimentos não acontece (MEMORIAL DESCRITIVO, 
2012). 

 

Para esse docente, “sem dúvida, os cursos a distância permitiram a 

muitas pessoas o acesso ao conhecimento”. Entretanto, ele aponta algumas 

outras questões pertinentes a essa modalidade de ensino: 
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O fato de o cursista ter a possibilidade de estudar em casa, no horário 
escolhido por ele, adequando-o as suas outras atividades sociais é um 
aspecto positivo e atraente. Parece-me, contudo, que os alunos não têm 
consciência de que, apesar de terem essa flexibilidade, é imprescindível 
que tenham disciplina, compromisso. O curso ser a distância não 
significa que seja mais fácil. Tenho a impressão, pelas respostas, pelas 
reclamações que recebo no ambiente, que eles não querem ter trabalho, 
reclamam de muita leitura, por exemplo, condição exigida para qualquer 
formação, sobretudo em um curso de Letras (MEMORIAL DESCRITIVO, 
2012). 

 

Nesse excerto, o Docente 4, semelhantemente ao Docente 2, menciona a 

questão de a EaD ajudar no processo de inclusão de pessoas ao ensino superior, 

mas, por outro lado, angustia-se pelo fato de sentir a não correspondência dos 

alunos, por reclamarem das atividades e de excesso de leitura. Talvez as 

reclamações vão ao encontro do fato de o material disposto no AVA ser 

inadequado como já mencionado pelo Docente 1. 

A Docente 4 expõe ainda que “as ferramentas tecnológicas sempre foram 

um desafio para mim, blogs, twiter, etc não me atraem. Trabalhar em um 

ambiente virtual é o primeiro desafio que, apesar de algumas dúvidas no início, 

acredito ter vencido”. (MEMORIAL DESCRITIVO, 2012). 

Ressalta, a seu ver, que um aspecto que dificultou o processo de ensino-

aprendizagem foi 

 

a quantidade excessiva de atividades para a correção. Algumas 
questões eram de múltipla escolha, mas o sistema não as corrigia, o que 
dificultava ainda mais a correção, se considerarmos que é tudo feito pela 
tela do computador. Com isso não estou dizendo que não deva ter 
atividades, pelo contrário, elas são essenciais. Quero ressaltar apenas 
que o excesso de exercícios pode comprometer o encaminhamento de 
feedback tão importante para aluno (MEMORIAL DESCRITIVO, 2012). 

 

O aspecto foi mencionado pelos Docentes 1 e 3. 

O Docente 4 disse que a motivação que teve para conhecer a modalidade 

a distância foi o fato de ser uma possibilidade de resgatar a sua atividade 

primeira, a de ser professor, uma vez que se encontra distanciado da sala de aula 

por opção. Segue um extrato de seu relata:  

 

Como fator estimulante destaco o estudo em si, a possibilidade de 
manter-se atualizado, se for um trabalho em que haja comprometimento, 
é claro. Como desestimulante, a falta de compromisso de alguns alunos, 
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a forma como se dirigem aos colegas e professores, o excesso de 
atividades para a correção (MEMORIAL DESCRITIVO, 2012). 

 

Talvez, por ser a primeira experiência, afirma:  

 

Na verdade, nunca havia pensado em atuar no ensino a distância nesse 
modelo do Cead. Mas, acredito que, apesar de a EaD ter benefícios, 
especialmente chegar a lugares em que as pessoas não tinham 
nenhuma perspectiva, o modelo presencial é mais real. Talvez seja uma 
opinião prematura, de quem trabalhou apenas em uma disciplina no 
ensino a distância e não tenha conhecido esse modelo mais 
detalhadamente, mas acredito mais no modelo presencial, na interação 
professor-aluno, no embate de ideias (MEMORIAL DESCRITIVO, 2012). 

 

O Docente 4, bem como os 2 e 3, abordam a questão de a EaD possibilitar 

a inserção de pessoas no curso superior. Mas a evasão, mencionada pela 

Docente 1, mostra que isso pode ser um problema para alcançar essa meta 

(inserção de pessoas no curso superior). São unânimes no aspecto importante do 

processo comunicativo. 

O Docente 5, semelhantemente ao Docente 4, é iniciante na EaD. E o que 

mais o motivou foi  

 

a oportunidade de começar a atuar em um curso superior, o que é 
bom para meu crescimento profissional, e colocar em prática o 
conhecimento adquirido no curso de Letras-Português, o que também 
me ajuda a estudar para tentar um mestrado mais adiante. Além disso, a 
atuação como professora de inglês já não trazia mais desafios ou 
novidades; eu quis ter novas experiências como docente e, 
principalmente começar a trabalhar na área de Português (MEMORIAL 
DESCRITIVO, 2012, grifo nosso). 

 

Fez uma capacitação antes de começar a atuar, como pré-requisito para a 

seleção de novos tutores, e uma capacitação já atuando. Na primeira, “concluí 

todas as disciplinas (pois eram obrigatórias para aprovação no processo seletivo); 

já a segunda se tratou somente de um encontro de um dia, com palestras e 

grupos de discussão específicos por curso”. 

Diferentemente de outros docentes, o Docente 5 disse que um dos 

estímulos para entrar na EaD é bolsa recebida da Capes que, “embora não seja 

tão grande, contribui com minha renda mensal”. Outro fator que o estimula é a 

possibilidade de ter experiência com o ensino superior. 

Os fatores que o desestimulam são “o desgaste emocional ao lidar com 

alunos que plagiam a maioria dos trabalhos; horas diante do computador 
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diariamente, causando problemas físicos como dores de cabeça, nos ombros, 

pescoço, olhos e pulsos”. 

Sobre a sua atuação na modalidade a distância, o Docente 5 disse que  

 

o fator que dificulta o trabalho do tutor a distância é a falta de contato 
pessoal com os alunos [a mesma proposição do Docente 4]. Por mais 
que tentemos ser gentis e cultivar uma relação de amizade, o 
computador não substitui o contato pessoal. Não conhecer os alunos 
pessoalmente nos afasta deles emocionalmente também; e sabemos 
que os laços afetivos também são muito importantes para estimular o 
aprendizado. Muitas vezes somos somente nomes na tela do 
computador; esquecemos que do outro lado há pessoas. Ainda 
referente a esta questão, o fato da comunicação não ser oral também 
atrapalha muitas vezes. A entonação da voz, o olhar, o diálogo face-a-
face fazem toda a diferença na imagem que temos do outro. Como não 
temos este contato, as mensagens escritas podem ser mal entendidas 
muitas vezes, gerando conflitos entre tutores e alunos e até mesmo entre 
os próprios alunos (MEMORIAL DESCRITIVO, 2012, grifo nosso). 

 

Além disso, acrescentou: “considero as aprendizagens pouco significativas. 

Estou nesta modalidade somente como uma nova experiência e uma 

oportunidade de atuar no ensino superior”. Essa afirmação da Docente 5 leva 

à reflexão sobre as afirmações do Docente 1, que disse “que tipo de 

profissionais que estão se dispondo a trabalhar por tão pouco: a maioria é 

DT (designação temporária) do estado, o que não os desmerece, mas demonstra 

que estão no início da carreira,...” (MEMORIAL DESCRITIVO, 2012). 

Em relação à modalidade em EaD, o Docente 5 afirma que  

 

a EaD é uma conquista para muitos; foi um passo da educação brasileira 
que proporciona oportunidade de formação para sujeitos que talvez 
nunca a teriam. É mais uma opção de formação para aqueles que 
desejam e/ou precisam. Entretanto, ainda prefiro atuar na educação 
presencial. Acredito que a interação face-a-face promove experiências 
que não seriam possíveis através de um computador. Por mais que 

criemos ferramentas que proporcionem a interação, ela nunca é 
espontânea como na educação presencial (MEMORIAL 
DESCRITIVO, 2012, grifo nosso). 

 

Na proposição do Docente 5 em relação à EaD, percebem-se comentários 

semelhantes aos de outros docentes: a EaD como forma de oportunizar ensino 

superior a pessoas que não teriam essa perspectiva. 

Igualmente aos Docentes 4 e 5, o Docente 6 também participa, pela 

primeira vez, de um curso de EaD. Segundo ele, sabendo da carência da área de 
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latim, tanto no curso de Letras presencial e a distância, ele se inscreveu, por 

edital, para professor formador na área.  

 

Fiz o curso de formação no Cead, na própria instituição. Inicialmente foi 
difícil até ter habilidade de conhecer o ambiente. Foi um período 
conturbado e a minha maior dificuldade foi administrar o tempo. Foi tudo 
bem tranqüilo durante o curso, gostei da estrutura do curso e não senti 
dificuldades. Sei que há professores que começam a atuar sem ter feito 
o curso, mas para mim foi fundamental ter feito esse curso inclusive na 
hora de preparar a sala. Na disciplina durante a formação, havia muitas 
atividades, então já ia fazendo direcionada para eu usar depois, então já 
tinha muita coisa pronta. A formação foi muito importante (ENTREVISTA, 
2012). 

 

O Docente 6 disse que a maior motivação de trabalhar na EaD foi a 

possibilidade de dar aula, que é uma coisa que raramente “eu deixo escapar, e de 

uma disciplina que domino e que é realmente carente na instituição.” E descreve 

sua experiência: 

Em relação aos tutores, inicialmente fizemos uma reunião, expliquei a 
disciplina para eles, conversei, mas há um problema sério: na verdade, 
nenhum tutor domina o latim, então eu presto um suporte bastante 
intenso aos tutores nesse sentido. Eles estão sempre me questionando, 
trazendo dúvidas dos alunos, tudo que acontece ou que eles vão 
responder aos alunos, eles me procuram e eu tento responder o mais 
rápido possível, a gente tem uma relação bem próxima. Eu percebo que 
há tutores que trabalham mais, me procuram mais, outros menos, outros 
procura em cima da hora, mas, em geral, a relação tem sido boa 
(ENTREVISTA, 2012). 

 

Aqui é pontuado por esse Docente que o processo comunicativo é 

necessário que ocorra entres eles, uma vez que os tutores não têm conhecimento 

profundo da disciplina que ora ministram. 

Por esse fato de os tutores não ter conhecimento profundo da disciplina de 

Latim I foi o que gerou um desconforto nesse Docente e provocou um sentimento 

de desprestígio em relação ao seu papel de professor formador. Ele relata: 

 

Em relação aos alunos, aconteceu uma coisa curiosa, nós estamos na 
terceira semana. Eu mexo no sistema, deixo noticias no fórum. Uma 
aluna me mandou um e-mail me respondendo uma noticia minha que 
coloquei no fórum a respeito da prova explicando que a prova ia ser 
baseada nos exercícios que vocês fizeram, vai seguir o modelo, não 
precisam se preocupar, vai poder consultar o vocabulário, vai poder 
consultar a tabela de verbo, aquelas coisas que deixa todo mundo 
bastante assustado com o latim. Mas aí, uma aluna veio falar: “Nossa! 
nem lembrava que você era nosso professor porque é o (Docente 3) que 
é o tutor, ele lida tanto com a gente. Ele é maravilhoso, apareça mais!” 
Eu fiquei meio chateado e respondi: “Olha, eu não tenho respondido às 
duvidas de vocês diretamente, mas tudo que acontece, o tutor faz o 
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papel de mediação entre vocês as respostas para as dúvidas, o tutor 
trabalha muito bem, eu concordo. É um excelente tutor, me procura com 
freqüência para tirar as dúvidas de vocês, tudo que ele fala com vocês, 
ele me procura antes, eu não apareço fisicamente, mas estou presente o 
tempo todo (ENTREVISTA, 2012). 

 

Continuando, o Docente 6 disse que sentiua falta de reconhecimento, 

sentiu a falta de atenção por parte da aluna, porque seu nome está lá como 

professor especialista. Ele supõe que a aluna tenha assistido ao vídeo com a fala 

inicial dele. Continuando, “porque eu estou ali presente de algum modo, senti uma 

falta de reconhecimento quando ela falou que não lembrava mais que eu era o 

professor.” Prosseguindo, o Docente 6 finaliza:  

 

Eu valorizo sobremaneira a função do tutor, mas me senti desprestigiado 
em relação ao tutor. Nós somos professores, mas sinto na EaD um 
impacto da nossa profissão de acordo com os papéis desempenhados. 
Se me oferecessem para trabalhar como tutor, não trabalharia por esse 
valor, é um desprestígio para com a nossa profissão (ENTREVISTA, 
2012). 

 

Observa-se na fala do Docente 6 certo descontentamento, ao não ser 

reconhecido por uma aluna como o professor da disciplina, sentiu 

constrangimento, pois mentalizou toda a disciplina, mas não foi reconhecido por 

isso, principalmente no desenvolvimento de uma disciplina da qual os tutores não 

têm profundo conhecimento. 

Da mesma forma que os outros docentes, o docente 6 discorda do valor da 

bolsa entre tutores e formadores, e afirma que “não aceita o papel de tutor por ser 

um desprestígio ao profissionalismo docente” (ENTREVISTA, 2012). 

O Docente 7 disse que “não foram experiências anteriores que me levaram 

à EaD. Não vejo a EaD como um momento peculiar nesse processo. Tive 

curiosidade em conhecer um aspecto, uma modalidade de ensino com a qual eu 

não tinha nenhuma experiência”. 

Antes de atuar como professor, “fiz um curso para aprender manusear a 

plataforma moodle: na visão do aluno, do tutor e do professor. O curso deu uma 

visão geral do trabalho no ambiente virtual”. 

Quanto aos variados papéis na EaD, esse docente afirma que “o do 

professor conteudista ainda não consegui identificar o seu papel. Quanto aos 

outros, se cada um fizer o seu trabalho de forma séria, vejo que essa estrutura 
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pode funcionar bem. Os tutores estão mais próximos dos alunos e atuam 

como o professor do curso presencial”. 

Quanto ao valor da bolsa emergiu a seguinte manifestação: 

 

é um desestímulo, porque como professor formador, a gente tem um 
trabalho enorme que é esse trabalho de organização do material, 
responsabilidade sobre isso e depois durante o processo é que quando a 
gente entra, a impressão é aquela, pelo menos dizem isso para gente, 
olha o trabalho é agora, o trabalho é o anterior, depois isso é mais 
consultores, mas não é bem assim que acontece, porque todos os 
problemas que estão acontecendo durante o processo, a 
responsabilidade é nossa, é o tutor que não consegue resolver o 
problema, ele joga para o professor formador e é o professor formador 
que tem que assinar embaixo das benesses e dos fracassos, reclamação 
de aluno vai para o professor formador, é um questionário que não deu 
certo e o aluno não conseguiu resolver, não é problema do tutor, então o 
professor continua ali, então a bolsa de R$1.300 é muito pequena por 
esse trabalho. Já é desestimulante receber R$1.300, mas é alguma 
coisa, mas para o tutor é uma desmotivação porque fazer essa 
trabalheira toda que eles fazem, um trabalho muito responsável também 
que é o trabalho de sala de aula de estar aí encarando aluno tanto 
presencial ou como o a distância, e eles trabalham muito. Eu não 
acompanho o trabalho do tutor presencial, mas a gente sabe como 
funciona. O meu contato diário é à distancia, eles trabalham muito 
corrigindo atividades, é o trabalho de sala de aula e ganhar R$ 765,00 
reais é desestimulante, isso precisa ser revisto mesmo, é o problema da 
desvalorização do professor e isso já vem do sistema geral que nós 
ganhamos pouco (ENTREVISTA, 2012). 

 

Esses comentários remetem ao já afirmado por outros docentes e por 

vários autores em relação à atitude do profissional docente de desconstruir a 

possível imagem negativa e/ou estereotipada que o discurso educacional oficial 

insiste em veicular, uma imagem precisa ser negada e substituída por aquela 

construída com base no envolvimento do professorado nesse movimento 

emancipatório. É o que Garcia, Hypolito e Vieira (2005, p. 47) afirmam: 

 

Tratar da identidade docente é estar atento para a política de 
representação que instituem os discursos veiculados por grupos e 
indivíduos que disputam o espaço acadêmico ou que estão na gestão do 
Estado. É considerar os efeitos práticos e as políticas de verdade que 
discursos veiculados pela mídia impressa, televisiva e cinematográfica 
estão ajudando a configurar. A identidade docente é negociada entre 
essas múltiplas representações, entre as quais, e de modo relevante, as 
políticas de identidade estabelecidas pelo discurso educacional oficial. 
Esse discurso fala da gestão dos docentes e da organização dos 
sistemas escolares, dos objetivos e das metas do trabalho de ensino e 
dos docentes; fala também dos modos pelos quais são vistos e falados, 
dos discursos que os veem e através dos quais eles se veem, 
produzindo uma ética e uma determinada relação com eles mesmos, que 
constituem a experiência que podem ter de si próprios. 
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Continuando, o Docente 7 disse: 

 

O mais importante para o bom funcionamento do processo é escolher 
profissionais competentes com formação nas áreas de atuação. O 
exercício da tutoria não pode ser apenas uma visão de reforço no 
orçamento. Nesse caso, para que a EaD seja de qualidade, necessita-se 
de uma política bem estruturada para a educação brasileira em geral 
(ENTREVISTA, 2012). 

 

Como sugestões, o Docente 7 diz que é interessante que EaD não seja 

entendida muito desvinculada da modalidade presencial do ambiente físico da 

sala de aula. E que a sala de aula não seja desvalorizada em razão dos avanços 

políticos e tecnológicos da EaD. 

 

Eu acho a EaD uma modalidade muito interessante, eu acho que é uma 
modalidade que não tem como contestar mesmo apesar das criticas é 
realmente inevitável. Para mim não é um deslumbramento, porquetoda 
minha formação, meu pensamente é de acordo com o presencial, então 
eu tento levar isso para lá o tempo todo, não sou uma pessoa 
deslumbrada com isso, como se isso fosse superar tudo e que nosso 
futuro é esse, e eu até vejo que se o pensamento for esse vai ser uma 
catástrofe e eu acho que os erros que estão tendo nesse processo é 
mais ou menos em função disso, de confundir as coisas, de achar que 
isso é o futuro. Não, isso é uma condição inevitável e a gente vai ter que 
conviver com isso e há uma oportunidade muito importante para 
muitos alunos que tem muitas dificuldades com muitas realidades 
que não tiveram oportunidades, principalmente de ter uma formação 
de  curso formal de presencial é  então eu vejo assim como interessante. 
Mas eu vejo que ainda está engatinhando isso na nossa sociedade 
apesar de já ter uma história, mas que precisa descobrir qual é o lugar 
da educação a distância (MEMORIAL DESCRITIVO, 2012,Grifo nosso). 

 

O Docente 7, como os outros docentes, aponta como aspecto positivo o 

fato de outras pessoas poderem ter acesso ao ensino superior e a EaD ser 

discutida de forma séria. 

O Docente 8 começou a sua experiência na própria instituição no curso de 

Licenciatura em Informática. Há mais ou menos um ano, recebeu o convite para 

trabalhar também no curso de Letras-Português a Distância. Não fez o curso de 

formação, apenas iniciou, não deu continuidade por causa do fator tempo. Iniciou 

o seu trabalho na EaD como professor especialista, mas também atua como tutor. 

Ele vê o professor especialista como o planejador. Segundo ele, alguns dizem 

que 
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o professor especialista só planeja e depois some, eu não faço isso, 
embora dependa do grupo de tutores que trabalha com você. Mas eu 
costumo, como especialista, fazer intervenções e acompanhar os alunos. 
Na primeira vez que exerci o papel de especialista, não foi muito 
bom, pesei muito no trabalho dos tutores com excesso de 
atividades. Como tutor, tenho um número menor de alunos, mas você 
trabalha muito na execução. Digo sempre para os alunos que o professor 
especialista e o tutor têm as mesmas competências, salvo algumas 
proporções. Alguns alunos dizem que estão com dúvidas, mas não 
explicita qual é a real dúvida, então o tutor não tem como responder e aí 
eles acham que o tutor é menos capaz que o professor. Mas isso não é 
real. 
Acredito que a atuação do professor como tutor e como professor 
especialista faz parte da hierarquia da EaD. Eu estou usando a palavra 
hierarquia, mas não sei se é bem essa, não sei se um está sobre o outro 
hierarquicamente, mas com funções distintas, principalmente, na 
questão do planejamento. O tutor não planeja, pode acontecer, não 
aconteceu comigo. Mas acontecem aqueles encontros anteriores ao 
início entre professores e tutores e fiquei sabendo que havia muitos 
tutores experientes ali e a professora acabou mudando o planejamento 
dela em função da conversa que ela teve com o tutor, mas eu acredito 
que isso não seja uma prática recorrente. O tutor cuida de um grupo 
menor, restrito, hora bem, hora não, mas ele fica responsável para tirar 
dúvidas pontuais, específicas. Acho todos os papéis relevantes, mas 
tenho uma crítica a fazer: o grupo de alunos para o tutor deveria ser 
menor, eu não conheço a realidade dos outros cursos em média quantos 
alunos são, mas uma disciplina que exige muito, que exige muita 
produção pessoal, correção manual, mesmo com poucos alunos fica 
pesado ainda mais quando você começa a pensar, pôr na balança o que 
você ganha e o que você trabalha, aí quem leva isso muito a sério ou 
critica esse lado vai acabar não fazendo um trabalho muito bom. Em 
relação ao que tenho percebido, às vezes, que pelo fato da bolsa não ser 
muito grande, o valor que se paga não ser muito alto nem todo mundo se 
interessa porque sabe que dá trabalho, então eu percebo que algumas 
pessoas entram, estou falando pela realidade que estou percebendo. 
Não posso falar por todos. Mas há cursos em que alguns tutores não 
poderiam estar sendo tutores naquele momento, mas me parece que 
pela necessidade de ter aquele tutor, ele acaba ficando porque outros 
que são mais qualificados não ficam, eu acredito que seja a 
remuneração, pode ser que não seja isso, mas acho que isso contribui. 
Às vezes, eu acho que a necessidade de ter um tutor acaba fazendo 
uma seleção pouco qualificada. 
Confesso que sinto, às vezes, angústia porque um dia desses fui dar 
um feedback em um fórum que tinha o objetivo de o aluno escrever as 
impressões sobre a disciplina que estava se iniciando. O aluno, vários 
deles pegaram uma frase e colaram na resposta. Então, eu disse que 
não estavam atendendo à proposta solicitada, mas ninguém retornou, 
não postaram nada. Aí você pensa, estou executando bem o meu papel? 
(ENTREVISTA, 2012, Grifo nosso). 

 

A afirmação desse docente, a respeito do papel do professor especialista –

só planeja e depois some –, pode ser a origem de inúmeras reclamações dos 

Docentes 1, 3, 4 e 5, solicitando uma postura mais dialógica entre os pares. Há 

também a questão da dúvida de executar bem o seu papel. 
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Outra questão abordada pelo Docente 8, já posta por outros docentes é o 

aspecto positivo da EaD: dar oportunidades a pessoas em lugares onde elas não 

poderiam fazer curso superior. No entanto, o Docente 8 acrescenta que:  

 

deveria haver ofertas de mais cursos para que as pessoas pudessem se 
encaixar melhor nessa carreira que estão pretendendo começar. O que 
eu percebo que, além do curso de letras, a gente tem uma grande 
quantidade de professores das séries iniciais que talvez pudessem fazer 
outro curso na área de educação e que talvez eles se saíssem melhor, 
talvez fosse melhor para a prática educativa na área deles mesmo, 
talvez ofertas de mais de cursos diferentes que atendessem a esses 
perfis (ENTREVISTA, 2012) 

 

Já é sabido que, na EaD, o professor pode atuar como professor formador 

(especialista) ou tutor a distância, as duas formas que interessam nesta pesquisa. 

Assim, conforme a atuação dos participantes, vale observar como eles constroem 

a sua identidade na EaD, explicitada no Quadro 12. 

 

Quadro 12 – Construção da identidade dos participantes que atuam em EaD 

DOCENTES CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE 

Docente 1 1. Fez revisão do uso da língua em salas virtuais e em material 
impresso. 
2. Procura colocar-se no lugar do outro. 
3. Atuou como professor formador e tutor a distância; diversificando suas 
experiências no processo de ensino-aprendizagem. 
4. Procurou conhecer as pecualiaridades de cada papel. 
5. Relata a necessidade de interação entre todos os atores envolvidos 
no processo da EaD. 
6. Tem consciência crítica acerca do seu trabalho na EaD. 
7. Fez vários cursos de formação. 
8. Percebe o desprestígio social do seu trabalho por causa dos baixos 
incentivos do governo e da falta de valorização salarial. 

Docente 2 1. Fez curso de formação em EaD. 
2. Acredita na necessidade de se pôr no lugar do outro embora ainda 
não o tenha feito, pois também não atuou como professor formador ou 
tutor a distância. 
3. Passou a refletir mais sobre como regula, recebe e representa o 
pensamento. 
4. Percebe o desprestígio social do seu trabalho por causa dos baixos 
incentivos do governo e da falta de valorização salarial. 

Docente 3 1. Procura estar sintonizado com o mundo político e econômico, 
primando pela atualização, pela crítica e pela defesa dos direitos 
humanos. 
2. Preocupação constante com a própria formação. 
3. Executa na EaD o que se espera dele na atuação como tutor a 
distância. 
4. Percebe o desprestígio social do seu trabalho por causa dos baixos 
incentivos do governo e da falta de valorização salarial. 
5. Relata a necessidade de interação entre todos os atores envolvidos 
no processo da EaD. 

Docente 4 1. Fez curso de formação em EaD. 
2. Possui dificuldade na aptidão para o trabalho virtual. 
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3. Percebe a necessidade da integração dos envolvidos de forma 
contínua. 
4. Sente dificuldade de dar um feedback contínuo ao aluno por excesso 
de atividades na sala virtual. 
5. Acredita mais no modelo presencial, pois prefere o embate de ideias 
face a face. 

Docente 5 1. Gosta de desafios. 
2. Fez curso de formação no Cead. 
3. Acredita mais no modelo presencial, pois prefere o embate de ideias 
face a face. 

Docente 6 1. Fez curso de formação. 
2. Gosta do que faz: ministrar aula. 
3. Acredita em um trabalho dialógico. 
4. Sentiu-se desprestigiado por não ser reconhecido como professor por 
atuar apenas como professor formador. 
5. Não aceita atuar como tutor por causa da desvalorização salarial para 
esse papel. 

Docente 7 1. Possui curiosidade. 
2. Fez curso de formação. 
3. Crê que cada um tem que fazer a sua parte. 
4. Percebe o desprestígio social do seu trabalho por causa dos baixos 
incentivos do governo e na falta de valorização salarial. 
5. Não é uma pessoa deslumbrada diante das inovações. 

Docente 8 1. Iniciou o curso de formação, mas não conseguiu terminar. 
2. Acredita que se aprende melhor fazendo. 
3. A primeira atuação como professor formador, não a considerou 
adequada, cometeu exageros, ao planejar a sala virtual. 
4. Ao atuar como tutor, compreendeu e melhorou a sua atuação na EaD 
como professor formador. 
5. Diferencia o papel do tutor do papel do professor formador. 
6. Sente angústia por ter dúvida sobre a realização do seu trabalho. 
7. Não apreciou atuar como tutor a distância. 

Fonte: A autora (2013). 

 

Para a construção da identidade, portanto, concorrem dois processos 

distintos: um processo autobiográfico – a identidade do eu (Habermas, 1989) – e 

um processo relacional – a identidade para o outro – (Dubar, 2009). Dessa forma, 

passa-se a analisar a última subquestão da pesquisa: verificar como a tecnologia 

se integra na constituição da identidade docente por meio desua atuação nas 

salas virtuais de aprendizagem. 

 

5.2 O AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM 

Analisa-se, então, o ambiente virtual onde os docentes participantes desta 

pesquisa atuam para conhecer o processo da ação comunicativa, a qual, segundo 

Habermas (1989), é aquela em que se vê o outro como um sujeito e se usa a 
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linguagem para fim de entendimento recíproco e ação estratégica, aquela em que 

se vê o outro como objeto e se usa a linguagem para fins de êxito. 

Retoma-se aqui a importância da linguagem como requisito de expressão, 

pois Habermas (1989) afirma que a práxis comunicativa ocorre nesses espaços 

cultural, social e individual, nos quais seus intérpretes buscam reconhecer-se 

como identidades únicas e, simultaneamente, como uma identidade comunitária, 

comunicacional, relacional. 

Retomando os aspectos destacados por Habermas (1989) sobre a ação 

comunicativa, na qual o filósofo ressalta os estágios pré-convencional, 

convencional e pós-convencional, far-se-á uma análise sobre a Ação 

Comunicativa (AC) dos docentes de Língua Portuguesa no AVA. Serão 

examinados os fórunse a disposição dos conteúdos das disciplinas nas quais 

trabalham os Docentes 1, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, bem como a sala de coordenação sob 

a responsabilidade do Docente 2. 

Destaca-se, primeiramente, o processo comunicativo na sala da 

coordenação e, em seguida, serão analisadas as salas dos docentes. Para isso, 

são vistos como estão disponibilizados, na sala, os espaços que possam 

contribuir ou mostrar com clareza o processo comunicativo e como os sujeitos de 

pesquisa se estabelecem lá. 

Para esclarecer como se analisou o processo comunicativo no ambiente 

virtual, retoma-se o Quadro 6, adaptação da autora da proposta de Habermas 

(1989). 

 

Quadro 6 – Processo da ação comunicativa 

PROPOSTA DE HABERMAS PROPOSTA DA PESQUISADORA 

NÍVEIS ESTÁGIOS NÍVEIS ESTÁGIOS 

PRÉ-
CONVENCIONAL 

1. Interação governada por 
autoridade. 

PRÉ-
CONVENCIONAL 

1. Processo 
comunicativo que 
envolve cumprir ordem. 

2. Interação cooperativa. 2. Processo 
comunicativo que 
envolve cooperação por 
interesse. 

CONVENCIONAL 3. Agir em papéis. 
CONVENCIONAL 

3. Processo 
comunicativo por agir 
em papéis (tutor, 
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formador...). 

4. Legitimação social por 
vontade coletiva. 

4. Processo 
comunicativo que 
envolve acordos entre o 
grupo. 

PÓS-
CONVENCIONAL 

5. Busca do agir sob 
entendimento mútuo. 

PÓS-
CONVENCIONAL 

5. Processo 
comunicativo que vai 
além do eu-tu. Faz 
análise da conjuntura de 
forma a obter 
solidariedade. 

6. Discurso dialético de busca 
cooperativa da verdade. 

6. Processo 
comunicativo que revela 
emancipação, proposta 
coletiva. 

Fonte: A autora (2012). 
 

5.2.1 A sala virtual da coordenação do curso 

No Fórum de notícias, consta a seguinte mensagem: “Caros Professores e 

Tutores, neste fórum sempre serão postadas as notícias e os recados do curso; 

assim, acesse-o com frequência para se inteirar dos acontecimentos e novidades 

do curso.Acompanhe e participe!”. A única voz que aparece é a voz informativa do 

coordenador (Docente 2). A voz verbal imperativa (acompanhe e participe) já 

demonstra o estágio 1 e nível 1 – processo comunicativo orientado por 

autoridade. 

O espaço Ponto de Encontro é direcionado para o aluno manter contato 

com os envolvidos no processo de ensino-aprendizagem. Assim se tem:  

 

Querido aluno, Este é mais um espaço que estamos disponibilizando no 
nosso Ambiente Virtual de Aprendizagem, a fim de promovermos mais 
momentos de interação e discussões sobre os conteúdos da disciplina. 
Com esse objetivo, utilizaremos o Chat, ou bate-papo, que é um meio de 
comunicação síncrono, ou seja, no qual todos os participantes devem 
estar conectados ao mesmo tempo para que a comunicação seja 
estabelecida. Também o atendimento online do tutor, no dia e horário 
estabelecidos na tabela de atendimento, dar-se-á obrigatoriamente por 
meio deste recurso. Você, aluno, também pode agendar com seus 
colegas o horário / dia melhor para se encontrarem neste espaço de 
interação e discutirem sobre algum conteúdo estudado na disciplina. 
Basta marcar, que o chat estará aberto (24h). Vamos interagir!!! (CEAD, 
2012). 

 

Na Hora do Cafezinho, tem-se a seguinte orientação:  
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Este espaço está disponibilizado para você interagir com os colegas da 
disciplina a fim de trocar ideias, levantar dúvidas ou apenas buscar 
socialização. É importante que você se lembre sempre  de que sua 
participação ficará registrada. Não podemos nos esquecer de manter a 
ética e o bom senso no contexto acadêmico (CEAD, 2012). 

 

Nesse local, observa-se a primeira participação do Docente 2, que é o 

coordenador do curso, fazendo apenas um comentário sobre uma citação de um 

professor (Gostei. Espero cuidar bem dos meus atos para ganhar créditos em 

favor da minha alma). Não há mais nenhum avanço nesse comentário. Aqui o 

processo comunicacional não passa da relação eu-tu. 

Nesse mesmo espaço, há a manifestação dos Docentes 1, 3 e 5. O 

primeiro usa o espaço para reclamar da falta de interação e da falta de estrutura 

do curso. Veja:  

 
acho muito válida a ideia do chat, embora haja a dificuldade de 
conciliação dos horários de todos os tutores. Como fui eu que elaborei o 
material de Leitura e produção de textos, tenho a dizer que TODAS AS 
QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA E DE RESPOSTA EXATA 
FORAM ELABORADAS PARA SEREM CORRIGIDAS PELO 
AMBIENTE, justamente para não onerar os tutores. Não sei por que isso 
não está acontecendo. O ambiente dá inclusive a possibilidade de 
respostas padrão, em caso de acerto e de erro. Um aspecto que está me 
incomodando, como tutora, é o fato de o espaço ter sido aberto, mas eu 
só estar observando postagens de tutores. TODA A EQUIPE 
(coordenação, pedagoga, designer instrucional e professores 
especialistas) PRECISA PARTICIPAR DAS DISCUSSÕES, para 
conseguirmos melhorias para o curso. Já participei de vários cursos a 
distância, e é a primeira vez que observo os tutores tão sós. Podemos 
interagir entre nós, desabafar, mas não contamos com quem 
efetivamente organiza o curso, o ambiente e as disciplinas, que são as 
pessoas a quem compete fazer as modificações (CEAD, 2012, grifo do 
Docente). 

 

Vários outros colegas concordam com a manifestação do Docente 1, 

inclusive uma pessoa posta o seguinte: “Boa colocação, já pensei até em desistir, 

mas como sou teimosa fui buscando na plataforma e fiquei muito feliz quando 

consegui solucionar o problema. Esta troca de experiência é importantíssima para 

nosso desempenho”. (CEAD, 2012) 

Nesse caso, o Docente 2 se manifesta também postando algumas 

proposições:  

Bom dia, Não sei se deveria fazer esta exposição aqui, mas vamos 
lá...Tenho lido as muitas reclamações e, certamente, todas têm me 
preocupado bastante. Às vezes, vejo as coisas escaparem entre os 
dedos. Tenho passado, além dos problemas relativos ao andamento de 
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disciplinas, por outros tantos que ainda têm me desgastado 
profundamente, tais como: FALTA DE ESPAÇO para coordenação do 
curso no Campus Vitória (estamos na sala da Coordenadoria de Códigos 
e Linguagens). Tenho a impressão de que os cursos de Letras 
(presencial e EaD) incomodam alguns, como se fosse uma invasão de 
espaço, e, com isso, não posso dar condições de trabalho à equipe do 
curso; ATRASO NO PAGAMENTO das bolsas. Ninguém recebeu nada 
relacionado ao curso, e se ainda não pagamos, fica dificil cobrar. Para se 
ter uma ideia, eu e o DI estamos trabalhando desde setembro 2011 no 
curso, não liberaram bolsas para implantação; ERROS em salas e no 
material impresso; PROBLEMAS DE PAUTAS, tem havido problemas na 
hora de sincronizar resultados e muitas informações só chegam depois; 
RECLAMAÇÕES de alunos infundadas. Falta de telefone desbloqueado 
para Letras (solicitado desde o ano passado); Tenho feito o que posso, 
mas sei que FALTA MUITO para ficar bom. “Desculpem-me pelo 
desabafo” (CEAD, 2012, grifo do Docente). 

 

O Docente 5 se manifesta confirmando que as reclamações são muitas, 

mas há necessidade de planejar bem as próximas disciplinas, senão haverá risco 

de muita evasão. 

Daí surge a proposição de um chat para aparar as arestas:  

 

Solicito a possibilidade de realização de chat para os tutores à distância de 
todos os polos do curso de Letras para que possamos trocar algumas ideias e 
experiências vividas nesta etapa. Acredito que a responsabilidade lançada ao 
Tutor à distância na disciplina de Leitura e Produção de Texto está 
demasiada, visto a quantidade de atividades que estamos tendo que corrigir, 
especialmente a Tarefa 4, sem falar nos casos de exercícios enviados iguais, 
quando se tratam de questões subjetivas ... Ainda temos que tirar dúvidas, 
comentar atividades, responder, leia-se "repetir", questionamentos e 
situações que já estão dispostas no material didático e nos links da 
plataforma. Não irei sequer questionar os pedidos de ajuda em como postar o 
arquivo certo dentro da plataforma, já que muitos estão tendo o primeiro 
contato com o computador agora. Acredito que estamos precisando tratar de 
alguns pontos buscando garantir a excelência e o sucesso do curso e desta 
tão conceituada Instituição de Ensino. “Obrigada, No aguardo de retorno”. 
(CEAD, 2012). 

 

Daí em diante, há combinação de vários horários para se realizar o chat. 

Inclusive a manifestação do Docente 3 concordando com a necessidade de 

diálogo para poder trabalhar de forma mais sintonizada: 

 

Concordo com você! A garantia de diálogo nos fóruns das disciplinas será 
uma ótima opção para que possamos trabalhar de forma sintonizada... O 
Chat seria acionado de forma complementar, uma vez identificada a 
necessidade de tomada de decisões coletivas em tempo real, ficando a 
critério dos professores especialistas e/ou da equipe gestora marcá-lo para 
discussões pontuais e objetivas. A princípio, às quartas, de 21h 30min às 22h 
30min, estarei disponível para esse Chat. (Cead, 2012) 



 
 

170 

Nesse espaço ainda o Docente 8 se manifesta propondo um encontro ao 

vivo no dia em que serão corrigidas as avaliações, o que leva o Docente 5 a 

concordar com a ideia. 

A Docente 1 se manifesta novamente propondo dois horários com o 

objetivo de alcançar o maior número de pessoas participando da reunião. Aos 

poucos, os docentes vão se organizando para realizar a referida reunião. De 

imediato, manifestam-se os Docentes 3 e 5. 

Nesse processo, percebe-se que o grupo que socializa linguisticamente se 

encontra num processo de início de cooperação: distingue os problemas e busca 

entre si uma solução na necessidade de diálogo. Essa necessidade pode ser uma 

organização de estratégia coletiva própria do nível convencional – processo 

comunicativo em que o grupo age por entendimento mútuo, faz acordos entre si, 

estágio quatro. 

Nesse espaço são abertos outros temas para diálogo pela Docente 1, mas 

não há nenhuma resposta. 

O Fórum de Notícias é um espaço para avisos e noticiar algo. Nele foram 

postados período e especificações de inscrição para curso de formação a 

distância. A Docente 3 se manifesta querendo fazer a formação para professor 

especialista. Outros também manifestam o mesmo desejo, mas não fica 

registrado se o fizeram. Apenas um processo comunicacional de nível 1, estágio 

2, processo baseado em cooperação por interesse. 

No Fórum de discussão geral, é o local em que há maior número de 

registros de tópicos de discussão. Talvez seja devido à própria natureza conforme 

postado: 

 

Cara Equipe, esse fórum foi criado para inserção de suas sugestões e 
considerações sobre o curso de maneira geral. Apresente sugestões e 
considerações em relação à estrutura pedagógica, à coordenação, à 
coordenação de tutoria, à estrutura do polo de apoio presencial... (CEAD, 
2012). 

 

Assim, em um dos tópicos, há a manifestação do Docente 1, solicitando 

informações sobre prazo de tarefa para correção das atividades. Em outro, surge 

uma discussão sobre o papel do tutor, porque um deles disse que não sabia que 

teria de se deslocar para realizar a correção das provas. Tendo em vista que, 
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naquele momento, ainda não tinham sido repassados os valores correspondentes 

à bolsa, a temática sobre despesa surgiu. Houve a seguinte postagem:  

 

Para mim o processo de correção de provas não está claro. Eu não 
havia sido informado de que teríamos que comparecer ao campus para 
esse procedimento. E ainda, sem ter recebido a bolsa e sem ajuda de 
custo ao menos para as passagens? Realmente, fica difícil (CEAD, 
2012). 

 

Nesse contexto, foram surgindo várias manifestações. O Docente 1 assim 

se posicionou:  

 

Concordo com vocês que há uma despesa a ser considerada, e o não 
recebimento da bolsa no prazo correto dificulta as coisas, sobretudo para 
quem mora fora da Grande Vitória. A rapidez do curso e o número 
reduzido de bolsas também não ajuda. No entanto, na primeira reunião 
que tivemos, foi dito claramente que haveria duas reuniões na instituição 
para correção das provas. Essa é uma exigência da CAPES, e o não 
comparecimento pode implicar perda de bolsa. Quando eu ingressei na 
EaD, em 2008, fiz um semestre de curso a distância pela UNB. Acho que 
o treinamento rápido que está sendo oferecido agora deixa de 
contemplar muitos aspectos, como o legal e as próprias possibilidades 
oferecidas pela tecnologia em EaD, que não estão sendo utilizadas e 
poderiam facilitar bastante o nosso trabalho. Como nosso curso ainda 
está no início, penso que muita coisa ainda está por organizar. Vou 
procurar a documentação que tenho sobre as obrigações de cada agente 
desse processo (tutor presencial, tutor a distância, professor 
especialista) e tentar postar aqui. Por enquanto, continuo dizendo a 
vocês o que digo a mim mesma e aos alunos, citando Guimarães Rosa: 
"carece de ter coragem!” (CEAD, 2012). 

 

Algumas outras proposições foram feitas, entre as quais se destaca:  

 

Bom, acredito que deveria ter pelo menos uma ajuda de custo para 
passagem, pois temos que trabalhar muito e ainda praticamente pagar 
por isso. Desculpa, Docente 1, coragem não paga minhas contas nem 
minha passagem e substituta que tenho de colocar na escola onde 
leciono (CEAD, 2012).  

 

Isso faz a Docente 1 se manifestar dando razão, mas completando:  

 

Você tem razão, coragem não paga contas, e é preciso muita pra 
encarar os desafios que estamos encarando, ainda mais sem bolsa. É 
uma questão a discutir com a coordenação do curso, porque não há 
previsão de orçamento para essa ajuda de custo, ao menos por 
enquanto. Como eu disse acima, vou anexar 2 arquivos que tenho sobre 
as atribuições dos tutores e dos professores especialistas. Como esse 
material é de 2009, pode haver mais novos, de que eu não disponho. 
Ainda há algumas normas mais gerais no link para legislação, na página 
de entrada. Algumas normativas do MEC eu tenho impressas, e hoje não 
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deu pra “escanear”, mas vou procurar na net e disponibilizo também 
(CEAD, 2012). 

 

Importante destacar aqui a questão da formação, curta e não suficiente, 

além da falta de compreensão dos aspectos legais nos papéis que devem 

ser desempenhados pela equipe. Nesse processo comunicacional, predominam 

os interesses próprios que são coletivos para esse grupo: o não pagamento da 

bolsa e a falta de estrutura para o bom funcionamento do curso. 

Em outro tópico desse espaço, o assunto sobre o papel do tutor a distância 

e presencial volta à baila. Vale a pena descrever na íntegra a discussão, 

conforme mostra o Quadro 13. 

 

Quadro 13 – Relatório do Fórum de discussão – Tema: Entrega de trabalhos – Internet/abril de 
2012 

Tutor 1 Está acontecendo só comigo ou tem mais alguém recebendo 90% praticamente 
dos trabalhos copiados dos colegas e da internet? Antes o problema fosse 
somente esse: há alunos que negam veementemente a cópia e chegam a ser 
hostis comigo por causa disso. Acreditava que no decorrer da semana, os alunos 
me procurariam para solucionar dúvidas. Estou ficando em 3 horários de chat em 
dias diferentes para atender, mas nem 25% da turma tem comparecido. Deixam as 
atividades todas para o penúltimo ou último dia, em sua maioria nem perguntam o 
que se deve fazer e quando chegam ao fim do prazo pegam resumos, resenhas da 
internet alteram palavra ou outra (ou nem isso) e enviam. A coisa chega a ser tão 
absurda que houve uma aluna que enviou o trabalho de outra como seu, mas o 
nome da colega que realmente fez o trabalho permanecia. Não sei. Certas coisas 
aborrecem. Mas não pretendo desistir. Apesar de tudo, estou gostando do curso e 
dessa nova experiência. Só postei para partilhar uma situação que deve estar 
acontecendo com vocês também. Abraços. Atenciosamente. 

Tutor 2 
(Docente 1) 

Não sei se isso tranquiliza alguém, mas não está acontecendo só com você. 
Tenho dado zeros a valer, e justifico indicando os sites de onde os textos estão 
sendo tirados. No entanto, isso não me diverte nem um pouco, e aguardo ansiosa 
uma reunião em que esses problemas sejam discutidos. Na minha opinião, os 
alunos estão muito acomodados, querendo tudo nas mãos e deixando tudo para a 
última hora, mas também há o problema de as atividades estarem bastante além 
da capacidade deles. A proposta do governo para esses cursos a distância é dar 
instrução formal a professores que já estão na sala de aula sem essa formação, 
mas esse não é nosso público. Não podemos nos esquecer de que a maioria 
desses alunos acaba de sair do ensino médio, muitas vezes de qualidade 
duvidosa. Outro problema é que a tutoria presencial também não está preparada 
para lidar com o material. Alguns alunos relataram que, ao fazerem perguntas à 
tutora presencial, ela disse que não tinha noção do que se tratava, e que eles 
deveriam pesquisar no google. Com uma orientação dessas, o que podemos 
esperar?  Mais uma questão: não sei o que a maioria desses alunos está fazendo 
no curso de Letras. A primeira coisa de que reclamam é de muita leitura. Isso não 
vai diminuir e, se eles quiserem mesmo ser professores de português (mais um 
problema, o português deles não é ruim, é péssimo), terão que ler muito, a vida 
toda. Acho que eles precisam de orientação pedagógica quanto a isso. Acho que 
vou parar por aqui, porque só aponto problemas, mas as soluções que encontro 
são preparar disciplinas mais de acordo com a realidade dos alunos, e fazer um 
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acompanhamento pedagógico intenso, aceitando inclusive que muitos alunos não 
têm a menor vocação, e devem mesmo deixar o curso. Pena que, embora o que 
nós recebamos seja ridículo, há um grande investimento do governo para oferecer 
essa formação, e os resultados não parecem promissores. Com tenho dito aos 
alunos: coragem e persistência! Afinal, não é isso que faz de nós professores. 
Abraços, 

PS. Penso que essa discussão não deveria se dar no nível das mensagens, mas 
ficar permanentemente no fórum da Hora do Cafezinho, para que as contribuições 
de todos fiquem acessíveis e sejam comentadas por todos. 

Tutor 3 
(Docente 3) 

Boa noite! Infelizmente também estou identificando plágios. Talvez seja 
conveniente, nesse sentido, a adoção de posturas sintonizadas e coletivas. Uma 
reunião seria bem oportuna... Difícil mesmo será conciliar agendas... No entanto, 
creio que o foco de nossa discussão deva ser o de como levar os alunos à 
superação de suas limitações e equívocos, com vista à inclusão social e à garantia 
da qualidade da educação. Em que pesem as dificuldades, prefiro tentar orientá-
los. Então, minha postura tem sido a de exigir as citações. Se for possível, darei 
exemplos de como devem proceder. Abraços, 

Tutor 4 Concordo plenamente com a sua colocação. Na disciplina de Metodologia em EaD 
durante a construção da Wiki, percebi que alguns alunos haviam plagiado artigos 
da internet e imediatamente os notifiquei do fato, inclusive citando as fontes de 
onde haviam extraído suas contribuições, solicitei que refizessem suas 
construções e enfatizei que gostaria de saber o parecer deles sobre o tema 
abordado, marquei, ainda, um chat para orientá-los e debatermos a wiki. Vale 
ressaltar, que muitos alunos estão cursando uma faculdade pela primeira vez e, 
portanto, desconhecem todo o processo para construção e normatização de 
trabalhos acadêmicos. Com isso, não podemos esperar que todos os alunos 
saibam como fazer corretamente uma citação, introdução, referências, etc. Nesses 
e em outros aspectos, como você muito bem expressou, cabe-nos o dever de 
orientá-los nesse processo construtivo. 

Tutor 4 Tutor 2 (Docente 1), Gostaria de fazer uma ressalva quanto ao papel do tutor 
presencial. No curso de Tutoria vimos que tirar dúvidas do aluno não é de 
competência do tutor presencial, mas sim, do tutor a distância. Aliás, isso é algo 
que alguns alunos ainda não compreendem e por isso, buscam a ajuda do tutor 
presencial quando deveria estar recorrendo ao tutor à distância. O tutor a 
distância, no início da disciplina, se reúne com o professor formador e recebe 
deste orientações sobre o conteúdo do AVA (somos também orientados por ele no 
decorrer da disciplina). O mesmo não acontece com o tutor presencial, por isso é 
importante que estejamos repassando para ele algumas das instruções que 
recebemos do professor. 

E, acima de tudo, devemos estar incentivando os alunos a buscarem nossa ajuda 
sempre que necessário para que possamos desempenhar bem, o nosso papel de 
mediadores. 

Obs.: Por meio do link a seguir poderá o acessar conteúdo "Equipe Multidisciplinar" 
da página inicial do Cead.http://cead.ifes.edu.br/index.php/educacao-a-
distancia/equipe-multidisciplinar.html 

Tutor 2 
(Docente 1) 

Concordo com você que é nosso papel como tutores a distância dirimir as dúvidas 
dos alunos. O que me espantou foi o fato de a tutora presencial não orientar os 
alunos a me procurarem, mas a buscarem as respostas no google. Isso acaretou 
um monte de respostas copiadas e, consequentemente, um monte de zeros, 
porque eu não aceito mesmo esse tipo de comportamento. Sempre digo a eles que 
o google é uma ferramenta a que eles podem recorrer para pesquisa, mas que as 

http://cead.ifes.edu.br/index.php/educacao-a-distancia/equipe-multidisciplinar.html
http://cead.ifes.edu.br/index.php/educacao-a-distancia/equipe-multidisciplinar.html
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respostas têm que ser construídas pelo aluno. É preciso muito cuidado para não 
dar aos alunos as desculpas que eles estão procurando para sua lei do menor 
esforço. Sinto falta também de uma postura unificada dos professores, pois estão 
acontecendo casos em que os alunos se colocam dizendo que "o tutor da matéria 
tal faz assim", ou "tal tutor aceita isso", e é difícil explicar que nossa postura está 
correta diante desses argumentos. Abraço, 

Tutor 4 Quando você disse que o tutor não soube tirar as dúvidas, me levou a acreditar 
que você esperava que ele desempenhasse um papel que nos é destinado. Mas 
agora que você foi mais específica, concordo com seu posicionamento e aproveito 
para lembrar que nem tudo que é postado na internet é confiável. Os alunos com 
os quais estou trabalhando, às vezes, fazem comparação entre minha forma de 
trabalhar e a de outros tutores. Quanto a isso, tento destacar que disponho de um 
tempo maior para atendê-los e que cada um tem uma forma e um ritmo próprio de 
trabalho. Abraços, 

Tutor 5 

 

Tutor 2 (Docente 1), Também acho que os alunos estão precisando de orientação 
pedagógica. Acredito ainda que as atribuições dos Tutores deveriam ser melhor 
distribuídas. 

Coordena-
dor 

(Docente 2) 

CAROS TUTORES, ESTOU FICANDO LOUCO COM O CHORORÔ DOS 
ALUNOS. PODEMOS FAZER VISTAS GROSSAS PARA REFERÊNCIA FORA DA 
NORMA (os alunos terão Metodologia só no segundo período), MAS NAO 
PODEMOS ENDOSSAR CÓPIAS OU PLÁGIOS, PARA MIM A NOTA TEM QUE 
SER ZERO. SE HOUVER TEMPO, O ALUNO PODE ATÉ REFAZER UMA 
ATIVIDADE, MAS ACEITAR CÓPIAS SIGNIFICA SERMOS CONIVENTES. 

Tutor 6 

(Docente 5) 

Tenho enfrentado o mesmo problema. Confesso que estou um pouco perdida, pois 
por mais que os exercícios estejam idênticos, os alunos negam que tenham 
copiado. Eles dizem que "trocam ideias" ou fazem grupos de estudo, porém as 
atividades vêm até com as mesmas vírgulas e os mesmos erros. Perco mais 
tempo comparando os exercícios do que os corrigindo, é bem desgastante. Estou 
dando zero até que me provem o contrário.  Com relação às dúvidas, também é a 
mesma coisa; eles não aparecem nos chats, não perguntam... só reclamam. Mas 
estou tranquila, estamos fazendo o melhor que podemos. Como o Docente 1 
disse, muitos vão acabar percebendo que não têm perfil e que o curso não é fácil 
como pensavam. Eu acredito que devamos continuar tentando manter a qualidade. 
Abraços! 

Tutor 7 Ei pessoal, Acho que todos nós estamos tendo problemas né. Olha, eu nunca vi 
tanta reclamação. Eles realmente copiam trabalhos dos outros, deixam para 
entregar nos últimos minutos. Aconteceu comigo o seguinte, uma aluna deixou 
para enviar o trabalho da tarefa 4 no dia 03/04/2012 (último dia de prorrogação) 
nos últimos minutos, e a plataforma fecha as 23:55 e ela teimou comigo que era as 
23:59, como ela foi enviar nos últimos minutos, a plataforma fechou e ela ficou sem 
nota. Ela disse que iria reclamar com a coordenação, pois a tutora dela (eu) não a 
ajudou e não deu um jeitinho para resolver esta situação. Olha, nunca ouvi tanta 
reclamação na minha vida. Eles não sabem sequer pegar um dicionário e olhar os 
significados das palavras, tem que perguntar pra mim. Está complicado viu!!! Aff, 
acho que estou desabafando demais né!! Abraços e força para todos nós!! 

Tutor 8 Queridos... Quanto mais me aprofundo na área da educacional... mais me 
decepciono. Esses alunos, aspirantes a professores, usam de má fé. Eis alguns 
problemas que tenho vivenciado: 

*Alunos que querem respostas imediatas; *Alunos que querem uma prévia da 
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correção (eu deveria corrigir duas ou três vezes o mesmo trabalho, pedindo para 
que as alterações sejam feitas para que obtenha nota máxima...sempre); *Alunos 
que não tem registro de participação no wiki e que afirmam a contribuição, ainda 
que NADA comprove; *Alunos que nos responsabilizam pelas provas presenciais; 
*Alunos que tentam enviar as atividades após o prazo sem nenhuma justificativa; 
*Plágios absurdos...é preciso que eles aprendam a parafrasear; *Por fim... 
estamos lidando com futuros professores que mais reclamam do que produzem. 
Afffffffff! 

Tutor 2 
(Docente 1) 

Acho que você sintetizou bem a situação. E, embora estejamos à disposição para 
auxiliá-los, o que está ocorrendo é que os alunos querem que nós resolvamos 
todos os problemas que eles encontram no curso, o que não é atribuição nossa. 
Uma dificuldade que estou encontrando neste curso, e que não vivenciei 
anteriormente, é que não vejo os professores especialistas, a pedagoga, o 
coordenador do curso participando das discussões. Este é um fórum de discussão 
do curso, e todos precisam participar. Não podemos entender o fórum apenas 
como um espaço de desabafo, mas como um espaço de busca de soluções e 
aprimoramento para o curso. Penso ser essencial, ainda neste começo, a 
participação ativa de toda a equipe, e a intervenção do coordenador, junto à 
pedagoga, para esclarecer e orientar esses alunos. Por enquanto, parece que 
estamos, nós, tutores, sós no contato com os estudantes, e isso enfraquece o 
trabalho. Torço por dias melhores. Abraço, 

Tutor 5 Perfeita a sua colocação. Estou vivendo alguns pontos relatados por você no meu 
polo de atuação. 

Tutor 9 Oi Tutora 5, bom dia! Sim, todos nós estamos tendo problemas, mas não 
devemos desanimar, temos que motivar e orientar os alunos para que continuem. 
Faço o que posso, oriento a formar grupos de estudos, a me procurarem no Polo 
para que eu possa orientá-los melhor, enfim proponho o que tenho de melhor para 
eles. 
No caso de Afonso Cláudio, muitos são professores que atuam em várias áreas, 
alguns residem na zona rural e trabalham na zona rural em alguns casos jornada 
tripla. Chegam ao Polo sempre cansados e desmotivados, acham que não vão 
conseguir. Penso que muitos fazem o curso não por vocação, mas sim para somar 
certificados para participarem dos Processos de Designação Temporária, é aí que 
pecam. Entraram no curso achando que iriam fazer um cursinho de Português. 
Mas volto a afirmar, se depender de mim, vão melhorar, pois não vou desanimar 
deixando que eles abandonem o curso. Abraços. 

Tutor 10 Olá pessoal! Acho que os problemas de todos são os mesmos. No meu pólo 
também não é diferente. O que acho mais complicado é que reclamam de tudo, 
mas não postam as dúvidas, a maioria não participa dos chats e estão se achando 
no direito de culpar a todos. Concordo também que não podemos deixá-los 
desanimarem, mas tem hora que não é fácil. Tenho certeza que conseguiremos, 
somos persistentes, não é à toa que somos professores. Abraços a todos, 

Tutor 11 Bom dia pessoal, Estou um pouco assustada com o caminhar do curso, são tantos 
problemas... Tem ocorrido um alto número de desistências no polo de Linhares, e 
isso tem me preocupado, dos 50 alunos matriculados, participando mesmo, se 
tiver são uns 35 alunos, e estamos no primeiro período. Converso, ligo, mando e-
mail com mensagens de autoestima, os oriento a estarem vindo ao polo para 
estudarmos juntos, mas está difícil. Mas não desistiremos, é o nosso papel orientá-
los, buscá-los entre outros. Estarei online hoje à noite para tomarmos chá. Acredito 
que chá  é melhor.... 
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Tutor 12 Realmente a cola está no ar, os alunos estão copiando texto sem a menor 
preocupação ou pensam que não levamos nosso trabalho a sério. Hoje verifiquei 
esta dura verdade, digitei no "amigo" google e lá estava o texto. Se partirmos do 
pressuposto que são alunos que já são ou serão professores é necessário que 
tenhamos uma postura em relação a situação, penso que no mínimo temos que 
exigir que o trabalho seja refeito ou caso contrário temos que infelizmente dá 0. 

Tutor 6 

(Docente 5) 

Tenho tentado me mostrar parceira dos alunos, mas eles não entendem dessa 
forma. Acho que veem como bom tutor aquele que "engole qualquer coisa." Agem 
de má fé mesmo. A questão da cola está gerando um desconforto muito grande, 
pois eles dizem que "fazem grupos de estudo" e por isso as atividades estão 
idênticas. Então, o que fazer? 

Tutora 12, você que tem o contato com os alunos pessoalmente, por favor, me dê 
uma luz, porque confesso que já estou no limite com alguns ali. Abraços! 

Tutor 13 Tutora 5 e demais colegas, eu também estou tendo o mesmo problema, isso, 
ainda porque nem estou sendo extremamente detalhista nas correções. Os alunos, 
realmente, reclamam, são grosseiros ao se colocarem e parecem, como você 
sinalizou, achar que os tutores são inimigos deles... 

Tutor 14 Colegas, Além de tudo isso, alguns fazem uma espécie de "drama-chantagem", 
dizendo que vão desistir, que pensaram que o curso seria de outra forma, menos 
complicado etc. Alguns mandam a atividade idêntica e dizem que fizeram em 
grupo, inclusive as questões pessoais... Já enviaram arquivo em branco ou apenas 
com o enunciado ou atividade trocada. Seria uma estratégia para saberem se 
estamos realmente abrindo os arquivos e lendo as atividades? Não importa! Todos 
somos profissionais e estamos fazendo o que deve ser feito: corrigindo, de acordo 
com as orientações vigentes e avaliando, conforme o nível de cada aluno. 
Se não nos posicionarmos dessa forma, como ficam a qualidade do curso, o nosso 
nome e o da instituição?  

Tutor 15 Tutor 14, tenho também corrigido as atividades conforme as orientações levando 
em conta também o nível em que estão. No meu polo, há até motorista. Contudo, 
isso não significa que precisa existir facilidade pra ele e outros mais. Tanto que 
também tenho alunos que zeram as atividades. O que tenho percebido é que lhes 
faltam pré-requisitos essenciais para a compreensão de muitos conceitos. De fato, 
é nosso papel tirar as dúvidas, mas há situações complicadas de serem explicadas 
por meio de chat e acho que o tempo da disciplina é curto. 

Tutor 16 Olá, Colegas... Realmente o trabalho tem sido bem complicado no curso de Letras. 
As semanas com muitas atividades, os alunos com pouca vontade de estudar, 
enfim, muitos entraves para seu bom desenvolvimento. Tenho recebido algumas 
atividades idênticas ao gabarito/chave de correção, parecem cópias, parecem não, 
sãocópias!Procurei orientação sobre o que fazer,deixei até as alunas sem nota até 
ter um parecer, me falaram que eu não poderia provar que ela havia copiado, 
então teria que dar a nota. Complicado... Enfim, agora ainda temos uma correção 
de prova marcada em cima da hora. 

Fonte: Caed, 2012. 

 

Nesse espaço, a discussão envolve o trabalho docente no que se refere à 

correção de trabalhos feitos pelos alunos com cópias e plágios da internet – 

problema comum do grupo. Todos reclamam do fato. Para esse caso, um docente 
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menciona a necessidade de uma postura sintonizada e coletiva para resolver o 

problema por meio de reunião presencial. Por outro lado, um docente menciona a 

ausência dos professores formadores, coordenador e pedagoga na discussão dos 

problemas e nas salas virtuais das disciplinas do curso. 

Outra questão abordada é o fato de julgarem que os alunos veem o tutor a 

distância como inimigo, e não como parceiro do processo de ensino-

aprendizagem. Além disso, comentam que alguns alunos acham que o tutor a 

distância é apenas um mero executor, um profissional menor; por isso, pode ser 

enviado qualquer tipo de trabalho: sem rigor, plagiado. Entre os tutores, há a 

menção de distribuir melhor as atribuições dos tutores a distância e outro 

menciona que a função de tirar dúvidas é do tutor a distância, e não do tutor 

presencial. 

Outro menciona o fato de os alunos fazerem o curso apenas para 

certificação, e não por vocação. Menciona ainda a evasão de alunos no curso, 

realidade comum nos cursos de EaD. Outro diz acreditar na superação das 

limitações e equívocos dos alunos para a própria formação. 

Nesse espaço, há um processo comunicativo que se inicia em nível 

convencional no estágio quatro, que envolve acordos entre o grupo e evolui para 

o processo comunicativo pós-convencional com uma análise da conjuntura de 

forma a obter solidariedade sobre as questões discutidas no grupo. 

A necessidade de uma vivência comunicativa mais evoluída, livre de 

dogmas e coerções, e a existência de ambientes educacionais que possibilitem 

um ambiente o mais próximo possível dessa vivência, a evolução moral do 

indivíduo e sociedade poderiam gradativamente se libertar desse mundo 

massificado e alinguístico de que se participa. Segundo Habermas (1989, p.72): 

A identidade do Eu indica a competência de um sujeito capaz de 
linguagem e de ação para enfrentar determinadas exigências de 
consistência [...] a identidade é gerada pela socialização [...] e vai se 
processando à medida que o sujeito - apropriando-se de seus universos 
simbólicos - integra-se, antes de mais nada, num certo sistema social. 

 

As questões discutidas pelo grupo revelam uma crise de identidade desses 

docentes pelas incompreensões do papel a ser cumprido por eles: o excesso de 

atividades dos alunos para corrigir, a decepção pela forma como os alunos os 

veem e respondem ao trabalho feito, o que acaba fragilizando esse grupo na 

construção de sua identidade. 
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5.2.2 Sala virtual da disciplina Leitura e Produção de Texto 

A disciplina Leitura e Produção de Textos faz parte do primeiro semestre 

do curso. Nessa sala, tem-se como professor especialista o Docente 8 e como 

tutores a distância, um total de nove professores, entre os quais os Docentes 4 e 

5, sujeitos participantes desta pesquisa. 

Nesta sala, o conteúdo da disciplina é distribuído em seis semanas. 

A Figura 4 - Sala de Leitura e Produção de Textos. ilustra bem essa 

disposição. 

 

 Figura 4 - Sala de Leitura e Produção de Textos. 
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Fonte: Cead (2013). 
 

Analisando os fóruns disponíveis na sala, como Hora do Cafezinho, Fórum 

de Notícias, Dúvidas da Semana (correspondente a seis semanas) e apenas um 

fórum relativo ao conteúdo específico da disciplina, pode-se perceber a atuação 

dos docentes, conforme o papel que se espera deles dentro da sua função na 

modalidade a distância. 

No geral, o conteúdo da disciplina é desenvolvido com o uso predominante 

da linguagem escrita. As ferramentas mais utilizadas são arquivo em PDF e o 

material impresso escolhido para o curso. 

Há sete polos para atendimento dos tutores a distância e presencial, mas 

como há um número razoável de alunos, alguns polos foram divididos para 

atendimento em torno de 30 a 36 alunos por tutor a distância. 

Na atuação dos tutores nessa sala, percebe-se que o grupo de Alegre, 

destinado ao Docente 4, é um grupo mais tranquilo, participa pouco, tira as 

dúvidas de forma pontual e especifica qual é, de fato, a dúvida. Por outro lado, o 

Docente 4 responde prontamente às questões e tem o cuidado de explicar cada 

detalhe. 

Na Hora do Cafezinho, o Docente 4 participa uma única vez para 

responder a uma aluna a respeito da tarefa que consistia na correção de um texto 

cujas considerações foram aceitas pela aluna. Assim, o Docente 4 aproveita para 

reiterar que, na construção textual, há necessidade de refazer o texto quantas 

vezes forem necessárias. Poder-se-ia dizer aqui, como forma de ação 

comunicativa, que há um processo comunicativo convencional no estágio três, 

agir em papéis: a tutora a distância, dentro do seu papel, responde à aluna. 

No Fórum de notícias, o Docente 8 abre o espaço com a sua 

apresentação, mas não obtém nenhuma resposta. O mesmo fato ocorre quando 

informa sobre a prorrogação do prazo das atividades. 

Nesse mesmo fórum, o Docente 4 abre um tópico para a sua apresentação 

e boas-vindas e recebe um retorno afetuoso por parte de dez alunos. 

Ao longo desse fórum, há a intervenção tanto do Docente 4 quanto do 

Docente 8, mas não há nenhuma resposta, fica apenas como um dado 

informativo, ainda um processo comunicativo convencional de agir em papéis. 
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Cabe a esses participantes da pesquisa o papel de informar aos alunos. Para 

ilustrar, a Figura 5 aponta a ação comunicativa dos Docentes 4 e 8. 

 

Figura 5 – Fórum de notícias 

Tópico Autor Grupo Comentários 

LEMBRETE sobre a prova final 

e conteúdos  
 

Docente 4 ALEGRE  0 

Prova final - reaviso  

 
Docente 8 

 
0 

PROVA FINAL  

 
Docente 4 ALEGRE  0 

Nova oportunidade para 

entrega de tarefas  
 

Docente 8 
 

0 

Recuperação - conteúdo  

 
Docente 8 

 
0 

DATAS IMPORTANTES  

 
Docente 4 ALEGRE  0 

Datas e horários da 

Webconferência  
 

Docente 8 
 

0 

PROVA PRESENCIAL 2  

 
Docente 4 ALEGRE  0 

Webconferência 2   Docente 8 
 

0 

Webconferência - dúvidas  

 
Docente 4 ALEGRE  0 

Webconferência  

 
Docente 8 

 
0 

Tarefa 7 - Produção da resenha  

 
Docente 4 ALEGRE  0 

Informações sobre as 

atividade 2a. semana   
Docente 4 ALEGRE  0 

Apresentação e boas vindas  

 
Docente 4 ALEGRE  11  

Prorrogação para entrega das 

atividades   
Docente 8 

 
0 

Boas-vindas  

 
Docente 8 

 
0 

Fonte: Cead(2013). 

No fórum 1, único voltado para o contéudo da disciplina, a primeira 

participação é a do professor especialista/formador que solicita: “seria muito 

interessante e produtivo para a disciplina que vocês, além de criarem um tópico 

com o próprio ponto de vista, também comentassem os tópicos dos colegas, para 

que a interação e a troca de ideias se efetivassem neste espaço”. No entanto, o 

Docente 8 não obtém muito êxito, pois, ao longo do desenvolvimento do fórum 1, 

poucos alunos acolhem a ideia. 

http://cead.ifes.edu.br/moodle/mod/forum/discuss.php?d=181005
http://cead.ifes.edu.br/moodle/mod/forum/discuss.php?d=181005
http://cead.ifes.edu.br/moodle/user/index.php?id=1786&group=8272
http://cead.ifes.edu.br/moodle/mod/forum/discuss.php?d=181005
http://cead.ifes.edu.br/moodle/mod/forum/discuss.php?d=180995
http://cead.ifes.edu.br/moodle/mod/forum/discuss.php?d=180995
http://cead.ifes.edu.br/moodle/mod/forum/discuss.php?d=180472
http://cead.ifes.edu.br/moodle/user/index.php?id=1786&group=8272
http://cead.ifes.edu.br/moodle/mod/forum/discuss.php?d=180472
http://cead.ifes.edu.br/moodle/mod/forum/discuss.php?d=178910
http://cead.ifes.edu.br/moodle/mod/forum/discuss.php?d=178910
http://cead.ifes.edu.br/moodle/mod/forum/discuss.php?d=178910
http://cead.ifes.edu.br/moodle/mod/forum/discuss.php?d=178562
http://cead.ifes.edu.br/moodle/mod/forum/discuss.php?d=178562
http://cead.ifes.edu.br/moodle/mod/forum/discuss.php?d=178091
http://cead.ifes.edu.br/moodle/user/index.php?id=1786&group=8272
http://cead.ifes.edu.br/moodle/mod/forum/discuss.php?d=178091
http://cead.ifes.edu.br/moodle/mod/forum/discuss.php?d=176135
http://cead.ifes.edu.br/moodle/mod/forum/discuss.php?d=176135
http://cead.ifes.edu.br/moodle/mod/forum/discuss.php?d=176135
http://cead.ifes.edu.br/moodle/mod/forum/discuss.php?d=175830
http://cead.ifes.edu.br/moodle/user/index.php?id=1786&group=8272
http://cead.ifes.edu.br/moodle/mod/forum/discuss.php?d=175830
http://cead.ifes.edu.br/moodle/mod/forum/discuss.php?d=174294
http://cead.ifes.edu.br/moodle/mod/forum/discuss.php?d=174294
http://cead.ifes.edu.br/moodle/mod/forum/discuss.php?d=170127
http://cead.ifes.edu.br/moodle/user/index.php?id=1786&group=8272
http://cead.ifes.edu.br/moodle/mod/forum/discuss.php?d=170127
http://cead.ifes.edu.br/moodle/mod/forum/discuss.php?d=167291
http://cead.ifes.edu.br/moodle/mod/forum/discuss.php?d=167291
http://cead.ifes.edu.br/moodle/mod/forum/discuss.php?d=167205
http://cead.ifes.edu.br/moodle/user/index.php?id=1786&group=8272
http://cead.ifes.edu.br/moodle/mod/forum/discuss.php?d=167205
http://cead.ifes.edu.br/moodle/mod/forum/discuss.php?d=160222
http://cead.ifes.edu.br/moodle/mod/forum/discuss.php?d=160222
http://cead.ifes.edu.br/moodle/user/index.php?id=1786&group=8272
http://cead.ifes.edu.br/moodle/mod/forum/discuss.php?d=160222
http://cead.ifes.edu.br/moodle/mod/forum/discuss.php?d=153982
http://cead.ifes.edu.br/moodle/user/index.php?id=1786&group=8272
http://cead.ifes.edu.br/moodle/mod/forum/discuss.php?d=153982
http://cead.ifes.edu.br/moodle/mod/forum/discuss.php?d=157516
http://cead.ifes.edu.br/moodle/mod/forum/discuss.php?d=157516
http://cead.ifes.edu.br/moodle/mod/forum/discuss.php?d=157516
http://cead.ifes.edu.br/moodle/mod/forum/discuss.php?d=153435
http://cead.ifes.edu.br/moodle/mod/forum/discuss.php?d=153435
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Além disso, vale notar que o papel de estimular os alunos cabe ao tutor a 

distância, conforme Quadro 1 desta pesquisa, que afirma: “(4) Estimular, motivar 

e orientar os alunos a desenvolver suas atividades acadêmicas e auto-

aprendizagem; (6) Garantir a interação dos alunos entre si e destes com os 

responsáveis pelo curso” (CEAD, 2012). 

Nesse caso, esse papel cabe ao Docente 4, que não o faz e tem poucas 

intervenções nesse fórum. 

Nos fóruns de dúvidas de cada semana, o Docente 4 age conforme se 

espera dele, tirando as dúvidas bem pontuadas pelos aluno. 

Analisando o polo de Linhares, que coube ao Docente 5, há algumas 

percepções diferentes em relação às do Docente 5 e do Docente 8. 

Na Hora do Cafezinho, que é um fórum em que se busca socialização, 

troca de ideias com os colegas da disciplina, apresenta um perfil mais tenso em 

relação ao outro grupo de alunos, acompanhados pelo Docente 4. Embora haja 

uma participação constante do Docente 5, o grupo de alunos, de forma muito 

crítica e, às vezes muito rude, reclama do excesso de atividades. 

A insatisfação começa a tomar conta do grupo tendo como causa o 

excesso de atividades. Comentários diversificados são postados (CEAD, 2012. 

grifo do aluno): 

Tá uma loucura a agenda dessa semana, muita coisa para pouco tempo. 
Professores especialistas, por favor, revejam essas datas, pois nesse 
ritmo fica complicado, até mesmo entregar as atividades com alguma 
qualidade;  
 
Quando estudamos sobre EaD, não foi esta visão que foi mostrada, está 
faltando um pouco de sensibilidade diante de nós trabalhadores, donas 
de lares, professores em geral, pois o acúmulo de matéria que está 
sendo lançada a cada semana na verdade não está dando para 
entender, pois não está sem qualidade de ensino, mas sim quantidade 
de problemas a ser resolvido, sem aproveitamento, por isso lisobre este 
método a distancia do ifes que muita gente desiste não por ser difícil, 
mas sim porque exageram na dose;  
 
Ânimo colega, temos promessa de rever essa situação no próximo 
semestre. Eles também estão como nós, sem experiência. Os erros 
podem ser os acertos futuros;  
 
Sinceramente caros colegas, preciso desabafar, penso que tem "alguém" 
correndo aí. Para que duas avaliações no mesmo dia? A questão é 
quantidade ou qualidade? EaD significa ir depositando sem se 
preocupar com o que está ficando? IH, já estou reconstruindo meu 
conceito a respeito dessa modalidade de ensino. Eu quero aprender para 
fazer jus a graduação que me propus a fazer, quero fazer bem feito, sem 
atropelamentos e não desesperadamente, só a título de cumprir tarefas. 
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O Docente 5 intermedeia todas as postagens, mas a questão vai ficando 

difícil no momento em que esse docente intervém no processo sobre correção de 

trabalhos idênticos e um aluno se manifesta:  

 

ACHO QUE ESTÁ ACONTECENDO UM MAL ENTENDIDO, POR QUE 
EU, FULANO, ESTAMOS NOS REUNINDO PARA A REALIZAÇÃO DAS 
ATIVIDADES, NÃO TEM NINGUÉM COPIANDO DE NINGUÉM NÃO, 
VOCÊ ESTÁ EQUIVOCADA. PODE TER ACONTECIDO DE TER 
RESPOSTAS PARECIDAS, PELO FATO DE ESTARMOS UNIDOS 
PARA ESTUDAR E CRESCER JUNTOS. A FULANA TAMBÉM TEM 
ESTUDADO CONOSCO, PARTICIPANDO POR CHATS, EMAIL E VIA 
TELEFONE. EU, FULANO E FULANA CONVERSAMOS MUITO SOBRE 
AS ATIVIDADES. NEM POR ISSO QUER DIZER QUE ESTAMOS 
COLANDO UM DO OUTRO. ACREDITO QUE SOMOS HOMENS E 
MULHERES GRANDINHOS DEMAIS PARA FAZER ESSA 
PALHAÇADA. E SEGUNDO O QUE EU SEI, NADA NOS IMPEDE DE 
FAZER ATIVIDADES E EXERCÍCIOS JUNTOS.PEÇO QUE REVEJA 
ESSA SITUAÇÃO.AGUARDO RETORNO (CEAD, 2012, grifo do aluno). 

 

O Docente 5 responde, mas a questão é repetida em todos os fóruns da 

disciplina, sempre em letras garrafais, o que pode sugerir um tom de 

agressividade e falta de respeito. 

Nesse caso específico, outros tutores a distância vivenciam a mesma 

experiência, o que os leva a conversar sobre uma postura única entre eles e 

aguardar postura semelhante dos outros atores envolvidos no processo. Esse 

tema é que leva à discussão no Quadro 13, já analisado. 

No Fórum de notícia, há semelhança de procedimento dos alunos. Tanto o 

Docente 5 quanto o Docente 8 fazem intervenções, mas não há repostas por 

parte dos alunos, mantendo o processo da ação comunicativa em nível 

convencional – agir em papéis. 

No fórum 1 de conteúdo específico da disciplina, o Docente 5 intervém e 

estimula os alunos a participar nesse fórum, cumprindo o seu papel de tutor a 

distância. 

Nos fóruns de dúvidas de cada semana, o Docente 5 reclama contra a 

falta de especificação das dúvidas pelos alunos que apenas afirmam que estão 

com dúvidas, mas não explicam o que exatamente. Quando as dúvidas são 

explicitadas, o Docente 5 cumpre o seu papel, conforme descrito no Quadro 1: 

(25) acompanhar o processo de orientação e aprendizagem do aluno. 

Uma questão importante deve ser destacada aqui: após inúmeras 

reclamações dos alunos, é possível verificar mudança no desenvolvimento da 
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disciplina, na comparação da primeira semana com as outras seguintes. 

Paulatinamente, o conteúdo vai sendo mais bem distribuído. Vale lembrar as 

palavras do Docente 8, que disse em sua entrevista:  

 

a primeira disciplina que eu dei como professor especialista. Confesso 
que não gostei muito do desenvolvimento, acho que o planejamento não 
foi muito bom, a execução não foi muito boa, e acho que dei trabalho de 
mais para os tutores, trabalhos braçais, talvez isso tem feito a qualidade 
cair um pouquinho, tem muita coisa pra corrigir... (CEAD, 2012). 

 

Essa autoavaliação do Docente 8 permite reavaliar o seu trabalho, a sua 

atuação, o que ajuda a reconstruir a sua identidade como professor formador. 

5.2.3 A sala virtual de Teoria de Literatura I 

Nessa disciplina, há a participação do Docente 1 como tutor a distância. A 

sala possui os fóruns padrões, tais como: Hora do Cafezinho, Notícias e Dúvidas 

para cada semana. 

Na distribuição do conteúdo em seis semanas, há cinco fóruns: poética 

antiga, poética moderna, poética contemporânea, lirismo e subjetividade e figuras 

de linguagem. A quantidade de fórum nos leva a crer que o professor especialista 

deseja um diálogo sobre o assunto com os envolvidos no processo de ensino-

aprendizagem. 

Na Hora do Cafezinho, há um acompanhamento assíduo do Docente 1, 

que assume o seu papel de tutor distância com responsabilidade e pontualidade. 

Semelhante a outra disciplina – Leitura e Produção de Texto – no Fórum de 

Notícia, há somente as presenças do Docente 1 e do professor especialista, que 

cumprem o seu papel de informar aos alunos sobre datas de avaliação, link para 

textos e conteúdos para prova. Nesse caso, existe o exemplo clássico de 

processo comunicativo no nível convencional – o agir em papéis. 

No primeiro Fórum de Dúvidas a respeito do conteúdo da disciplina, poucos 

alunos participam, mas, mesmo assim, não explicitam a dúvida claramente. 

Apenas fazem afirmações superficiais sobre a póetica de Aristóteles: “texto vago, 

gostei, vou ler a obra”. Participação pouco relevante do Docente 1, porque não 

houve contribuição por parte dos alunos. 
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No segundo Fórum de Dúvidas sobre poéticas modernas, dos 31 alunos 

que participam da disciplina, apenas seis se fazem presentes ao fórum, mas com 

nenhum comentário ou observação sobre a temática a ser discutida. O Docente 1 

tenta ajudar sem sucesso, pois, para haver participação, os alunos deveriam 

explicitar o que desejavam. 

No terceiro Fórum de Dúvidas sobre poética contemporânea, a dúvida se 

concentra em leitura de textos, os quais, para os alunos, são complexos. Dizem 

que não entendem nada. O Docente 1 questiona em que basicamente consiste a 

dúvida porque dizer que leu o texto e não entendeu nada dificulta o trabalho em 

ajudá-los a esclarecer as dúvidas. 

No quarto fórum sobre lirismo e subjetividade, a grande dúvida consiste no 

fato de o professor especialista deixar a tarefa incompleta sem postar textos para 

análise. Os alunos reclamam. O Docente 1, após tentativas de se comunicar com 

o professor especialista e não ter retorno, dispõe alguns textos para que os 

alunos possam fazer a atividade e assume para os alunos o compromisso de 

avaliar a tarefa com base nesses textos. Veja-se o Quadro 14, que explicita o fato. 

 

Quadro 14– Fórum de dúvidas 4 – lirismo e subjetividade 

Docente 1 
Caros alunos, 

 
Embora não tenha recebido ainda uma resposta do professor especialista, 
imagino (com alguma dose de segurança) que os poemas de Alberto Caeiro a 
serem analisados pertencem à série "O guardador de rebanhos". 
Podem trabalhar tranquilamente com esses poemas, que permitem responder 
ao questionário (observem que o professor indicou mais especificamente os 
poemas 1 e 9). Eu me responsabilizo totalmente pela indicação, isto é, mesmo 
que os poemas idealizados pelo professor sejam outros, corrigirei com base 
nesses. Ok? 
Qualquer dúvida, entrem em contato. 
Sucesso! 

Aluna 1 
Boa noite, Docente 1, 
Obrigado por conseguir os poemas de Alberto Caeiro e colocá-los a disposição 
para leitura, agora que já li, vou tentar realizar a atividade. E o prazo de entrega 
não pode ser o mesmo(15/04/2012), pois já se passou três dias e só hoje 
tivemos acesso aos poemas, assim menos de uma semana para realizar a 
atividade. 
Atc, 

Docente 1 
O prazo de entrega da atividade foi adiado para o dia 17/04, até as 23h55. 
Abraços! 

Fonte: Cead (2013). 
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Sobre esse fato, percebem-se dois pontos já comentados pelos 

participantes da pesquisa, principalmente pelo Docente 1 e pelo Docente 8, 

respectivamente:  

 

A interação da equipe é muito baixa, o professor formador sequer 
comparece ao Fórum de interação da equipe (no caso da minha 
disciplina),.... Para modificar esse quadro, não basta mandar mensagens 
de estímulo, é preciso estar atento às necessidades e à realidade dos 
alunos. É preciso uma postura una, que é bastante difícil até no ensino 
presencial, para que esses alunos se sintam mais bem atendidos 
(ENTREVISTA, 2012). 

 

E completa o Docente 8: “Todo mundo fala que professor especialista só 

planeja e depois some, eu ouço muito esse discurso” (ENTREVISTA, 2012). 

No Fórum de Dúvidas 5 sobre figuras de linguagem, o Docente 1 

consegue esclarecer, sem nenhum problema, as dúvidas dos alunos, uma vez 

que eles conseguem pontuar melhor o que querem saber. 

É importante frisar que, em nenhum desses fóruns, houve a intervenção do 

professor especialista, deixando a desejar o cumprimento de seu papel como 

descrito no Quadro 1:“(1) gerenciar o processo de ensino e aprendizagem de sua 

disciplina; (4) disponibilizar os conteúdos e atividades no ambiente web; (9) 

acompanhar as interações dos alunos por meio da lista de discussões, fóruns e 

sala de bate-papo da disciplina” (CEAD, 2012). 

Nos Fóruns de Dúvidas ao longo das semanas, o Docente 1 se mostra 

bem didático, ao esclarecer as dúvidas dos alunos: é pontual nas suas 

ponderações e, em nenhum momento, desiste da qualidade para assessorar os 

alunos. Evidentemente, a experiência de 27 anos em sala de aula presencial, a 

facilidade com o uso da tecnologia e a vivência de outros papéis na EaD 

permitem que esse docente atue com excelência no papel que se espera dele. 

5.2.4 Sala virtual da disciplina Língua Latina I 

Nessa disciplina, temos como professor especialista/formador o Docente 6 

e, como tutores a distância, os Docentes 3, 4 e 8. Ao Docente 3 coube o polo de 

Linhares; ao Docente 4, o polo de Domingos Martins; ao Docente 8, o polo de 

Alegre. 
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O Docente 6 organizou a disciplina em cinco semanas. Ao analisar a 

distribuição do conteúdo, percebe-se um desenvolvimento com clareza, o que 

contribui para o entendimento do aluno. Foram postados vários vídeos e 

referências para situar os alunos com o objetivo de desmitificar a língua latina. 

Por ser um conteúdo a que poucos professores se dedicam, o Docente 6 

se prontificou a dar um suporte maior aos tutores. Fez intervenções variadas no 

desenvolvimento da disciplina de acordo com as falas dos alunos, embora isso 

devesse ser uma prática, conforme descrito no Quadro 1 desta pesquisa: “(1) 

gerenciar o processo de ensino e aprendizagem de sua disciplina; (9) 

acompanhar as interações dos alunos por meio da lista de discussões, fóruns e 

sala de bate-papo da disciplina” (CEAD, 2012). 

Percebe-se que o Docente 3 recebe muitos elogios por ser prestativo com 

os alunos e possuir uma qualidade peculiar voltada para o diálogo. Em todos os 

fóruns, à exceção do Fórum de Notícias, tem a sua presença marcante, 

desempenhando a sua função com muita responsabilidade e pontuando para os 

alunos quando os textos não são, de fato, deles, apenas cópia sem citação. Para 

os alunos que enviam antecipadamente as tarefas, dá um retorno rápido e aponta 

as divergências e equívocos caso haja. Isso reforça nos alunos a vontade de 

melhorar. 

Esse docente já participou em outras disciplinas como tutor a distância e 

sempre mostra o compromisso com que trabalha. Vale destacar o que diz sobre o 

seu fazer: “Busquei (e continuo buscando!) uma prática compromissada com a 

valorização do conhecimento socialmente acumulado, incentivando meus alunos 

(de todos os níveis de ensino) a se perceberem parte integrante tanto da 

produção como do avanço desse conhecimento” (MEMORIAL DESCRITIVO, 

2012). 

O Docente 4 nessa disciplina usou a mesma postura em atender os 

alunos, apenas modificou a sua postura na falta de participação e intervenção, no 

fórum 1 de conteúdo da disciplina sobre dúvidas e curiosidades sobre o latim, o 

que causou estranheza entre os alunos. Mais próximo de finalizar a tarefa, o 

Docente 4 se manifestou explicando que não fez interferência até aquele 

momento para deixar os alunos livres sobre o tema; no entanto, nessa 

participação, pontuou caso a caso postado pelo aluno. 
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O Docente 8, que foi professor especialista, nessa disciplina assumiu o 

papel de tutor a distância. Não participou em nenhum momento do fórum Hora do 

Cafezinho. No entanto, participou efetivamente do Fórum de notícias, cumprindo a 

sua função do processo comunicativo de agir em papéis. 

Nos Fóruns de Dúvidas da semana, acompanhou e orientou os alunos em 

suas dúvidas. Já no único fórum do conteúdo da disciplina sobre dúvidas e 

curiosidades do latim, além da sua ampla participação, exigiu dos alunos que 

apenas faziam citações retiradas de livros e sites refizessem a tarefa, o que 

causou mal-estar, mas, por causa de sua insistência, alguns atenderam ao 

solicitado, o que ocasionou um crescimento dos alunos no sentido de eles 

procurarem ser o autor do próprio texto. Sobre esse fato, o Docente 8, em 

entrevista, relata:  

 

Eu confesso que, às vezes, eu não sei se essa pergunta ainda vem, mas 
bate um pouco de angústia... Essa semana mesmo eu fiz um feedback 
do fórum e a proposta era colocar introdução ao latim, era colocar 
duvidas, impressões, as primeiras impressões dessa disciplinas que 
acaba trazendo um pouco de latim, e a maioria não atendeu a proposta e 
copiou um trechinho do material e colou... Então eu coloquei que o 
objetivo não é esse.... Aí não vem retorno, e aí você fica: O que posso 
fazer? Devo fazer alguma coisa além de ter perguntado, de ter instigado 
uma continuidade dessa conversa ou uma reparação? O anunciado 
pediu uma coisa, e a resposta veio outra coisa, e às vezes não vem 
retorno, e dá uma pouco de angústia (ENTREVISTA, 2012). 

 

Sobre o papel de tutor a distância que ocorreu com essa disciplina, o 

Docente 8 relata ainda na entrevista: “ontem mesmo foi um dia de muita irritação 

minha, porque eu estou sendo tutor pela primeira vez; por enquanto não estou 

gostando de ser não, não é devido ao dinheiro não, talvez seja porque estou com 

um grupo muito grande, tendo que dar conta de muita coisa”. (ENTREVISTA, 

2012). 

5.2.5 A sala virtual de Literatura Portuguesa I 

Nesta sala, tem-se a participação do Docente 7 como professor 

especialista e, mais uma vez, do Docente 1 como tutor a distância, atendendo 

aos alunos dos polos de Alegre e de Afonso Claudio. 

A proposta da distribuição do conteúdo pelo professor especialista ficou 

bem didática, de fácil compreensão, sem excesso de leitura de textos; pelo 
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contrário, desenvolveu a disciplina trazendo o conteúdo medieval para a 

atualidade. 

Observando cada semana, percebe a intenção de valorizar o conteúdo da 

disciplina com uma interação mais próxima dos alunos, apresentando proposta de 

chat e fórum com os conteúdos veiculado na própria semana. 

Inicialmente, no Fórum de notícias, o Docente 7 faz questão de informar e 

justificar cada detalhe da disciplina, o que o leva a ser elogiado pela pegadoga do 

curso, a qual, pela primeira vez, se manifesta em um fórum. Veja o Quadro 15. 

 
Quadro 15– Fórum de notícias – alterações urgentes 

Docente 7 A todos os alunos: 

1) A 3ª semana será fechada na quarta-feira, dia 06/06. Assim, os alunos 
poderão se dedicar um pouco mais à matéria da prova. 

2) A prova presencial I será dia 02/06. A prova substitutiva será dia 05/06 (essa 
é a 2ª chamada). Infelizmente, quando foram lançadas essas datas, houve um 
equívoco. 

3) O conteúdo da prova será o que foi estudado nas duas primeiras semanas 
apenas. 

4) A partir da 4ª semana, o dia de fechamento de cada semana será na 
segunda-feira, não mais no domingo, como aconteceu até agora. 

Acho que essas alterações poderão ajudar um pouco mais. 

Abraço a todos. 

Pedagoga 1 Professor, 

Parabéns pela interação e incentivo aos alunos. Está fazendo muita diferença 
essa atenção. A disciplina está rica de atividades de forte apelo cultural e você 
trabalha de forma integrada ao conteúdo. Muito bom mesmo. 

Docente 7 Obrigado, abraços! 

Fonte: Cead (2012). 

Conforme mostra a Figura 6, configura-se a disponibilização do conteúdo 

da disciplina de Literatura Portuguesa I: 

 

 

Figura 6– Sala de Literatura Portuguesa I 
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Fonte: Cead (2012). 

 

Continuando a análise, no fórum Hora do Cafezinho, nenhum dos dois 

sujeitos de pesquisa se manifestou, isso quer dizer nem o Docente 7 nem 

Docente 1 fizeram nenhuma interferência. Houve apenas a presença dos alunos 

com manifestação de apoio um aos outros pelo início de mais uma disciplina. 

No fórum 1, sobre os Cavaleiros Medievais nas Lendas e na Ficção, não se 

nota a participação do Docente 1 no estímulo das ideias veiculadas nesse fórum, 

o que causa um estranhamento, pois esse docente deveria trabalhar de forma 
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efetiva nesses aspecto. No entanto, ao final do fórum, esse docente se manifesta 

pedindo desculpas pelo afastamento, pois tinha feito uma cirurgia. Nesse caso, 

espera-se que o professor formador assuma o papel do tutor a distância para que 

os alunos tenham acompanhamento no processo de ensino-aprendizagem uma, 

vez que faz parte de seu papel de acordo com o Quadro 1: (9) acompanhar as 

interações dos alunos por meio da lista de discussões, fóruns e sala de bate-papo 

da disciplina. 

No fórum sobre o Teatro de Gil Vicente, só houve interação do Docente 1 

para pontuar comentários sobre erros gramaticais e equívoco de informações. 

Isso ocorreu de forma geral em três manifestações apenas, o que deixou a 

desejar na alimentação das ideias veiculadas no fórum e no processo 

comunicativo. O Docente 1, nesse momento, apenas agiu de forma convencional 

e de forma insatisfatória para os alunos. 

Nos fóruns sobre Camões e a Poesia Concreta e sobre Sadomasoquismo 

e a Literatura, o Docente 1 continuou agindo da mesma forma: sem interação, 

apenas cumprindo o papel de professor em fazer comentários de correção 

gramatical do texto escrito dos alunos. 

Nos fóruns de dúvidas ao longo das semanas, o Docente 1 agiu de forma 

diferente, acompanhando os alunos mais amiúde, inicialmente, mais 

especificamente na primeira e segunda semanas. Na terceira semana, com a sua 

ausência, o Docente 7 assumiu a sua função de acompanhamento dos alunos, 

esclarecendo as dúvidas. Na quarta semana, uma aluna se manifesta para passar 

uma informação do Docente 2, que é coordenador do curso. Daí em diante, o 

Docente 1 continua no seu papel de acompanhar os alunos e esclarecer as 

dúvidas e dar informações solicitadas. 

Sintetizando as análises, para levar em consideração como a tecnologia 

constitui a construção da identidade docente na sua atuação no ambiente virtual, 

tem-se o Quadro 16. 

 

Quadro 16–Atuação docente no ambiente virtual 

SALA DOCENTES PAPÉIS FERRAMENTAS 

TECNOLÓGICAS 

ATUAÇÃO 

Coordenação 1, 2, 3, 5 e 8 1) Docente 1 – 
tutor a distância; 

Foruns: Hora do 
Cafezinho; 

Notícias; Fórum 

Discussão sobre o real 
papel do tutor; sobre o 
excesso de atividades 
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2) Docente 2 – 
coordenador do 

curso; 

3) Docente 3 –
tutor a distância; 

4) Docente 5 – 
turor a distância; 

5) Docente 8 – 
professor 

especialista 

geral. plagiadas pelos alunos; 
sobre a necessidade de 

adotar uma postura 
una; sobre a 

necessidade de 
envolvimento de todos 
no processo de ensino-

aprendizagem. 

Leitura e 
Produção de 

Texto 

4, 5 e 8 1) Docente 4 – 
tutor a 

distância; 

2) Docente 5 – 
tutor a 

distância; 

3) Professor 
especialista. 

Fóruns: Hora do 
Cafezinho, 

Notícias, Dúvidas 
de cada semana; 
Discussão sobre 
o ato de estudar. 

 

1) O Docente 4, nos 
fóruns de dúvidas, 

exerce seu papel de 
tutor a distância; no 

entanto, no único fórum 
de conteúdo da 

disciplina, não cumpre 
o que se espera dele: 
estimular os alunos a 

construir o seu 
pensamento sobre 

assunto da disciplina. 

2) O Docente 5,em 
todos os fóruns, se 

mostra empenhado a 
estimular os alunos, 

mas enfrenta momento 
de tensão com um 

grupo de alunos que 
postam atividades que, 
a seu ver, são plágios. 

3) O Docente 8 distribui 
o conteúdo da 

disciplina na sala 
virtual; reconhece que 
exagerou na inserção 

de muitas atividades, o 
que o fez refletir sobre 
o seu fazer; interfere 
apenas no Fórum de 

notícias, mas não 
obtém resposta dos 

alunos. 

Teoria da 
Literatura I 

1 1) Docente 1 – 
tutor a distância 

Fóruns: Hora do 
Cafezinho, 

Notícias, dúvidas 
da semana; 

Fórum 1 – Poesia 
antiga; Fórum 2 – 

Poéticas 
modernas; Fórum 

3 - Poética 
contemporânea; 

Fórum 4 – Lírica e 
subjetividade; 

Fórum 5 – 

1) Nessa disciplina, o 
Docente 1 atua com 

excelência no papel de 
tutor a distância, 

preocupando-se com o 
crescimento do aluno 
como futuro professor 
de Língua Portuguesa; 
assumiu a função do 

professor especialista, 
ao enviar textos que 
não continham no 

material para o 
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Figuras de 
linguagem. 

desenvolvimento da 
disciplina. 

Língua Latina 
I 

3, 4, 6 e 8 1) Docente 3 – 
tutor a distância; 

2) Docente 4 – 
tutor a distância; 

3) Docente 6 – 
professor 

especialista; 

4) Docente 8 – 
tutor a distância 

Fóruns: Hora do 
Cafezinho; 

Notícias, dúvidas 
das semanas, 

Dúvidas e 
curiosidades na 

introdução à 
Língua Latina. 

1) Docente 3 – 
Assumiu uma postura 
dialógica em todos os 
fóruns da disciplina; os 
alunos valorizam a sua 

atuação até quando 
pontua sobre respostas 

de atividades que, a 
seu ver, não são de 

autoria de quem 
escreveu; incentiva os 

alunos a rezafer as 
atividades com intuito 
de responsabilizá-los 
pelo seu aprendizado. 

2) Docente 4 –Nessa 
disciplina usou a 

mesma postura no 
atendimento aos 
alunos, apenas 

modificou a sua postura 
na falta de participação 
e intervenção, no fórum 

1, de conteúdo da 
disciplina sobre dúvidas 
e curiosidades sobre o 

latim, o que causou 
estranheza entre os 

alunos. No entanto, em 
uma participação, antes 

de finalizar a tarefa, 
pontuou caso a caso os 
textos postados pelos 

alunos. 

3) Docente 6 – 
Distribuiu o conteúdo 

da disciplina; apoiou os 
tutores e alunos de 

forma sistemática; fez 
intervenções variadas 
no desenvolvimento da 
disciplina; assumiu o 
papel de corrigir as 
provas finais dos 

alunos; usou muitos 
filmes no 

desenvolvimento da 
disciplina para 

desmitificar o exercício 
da língua latina. 

4) Docente 8 – 
Participou amplamente 
do desenvolvimento do 

processo de ensino 
aprendizagem do 

aluno, fazendo 



 
 

195 

pontuações críticas de 
atividades de não 

autoria do aluno; não 
gostou muito de 

assumir o papel de 
tutor por achar a 
atividade muito 

complexa e ser um 
trabalho de artesão não 

valorizado. 

Literatura 
Portuguesa I 

1 e 7 1) Docente 1 – 
tutor a distância; 

2) Docente 7 – 
professor 

especialista 

Fóruns: Hora do 
Cafezinho; 

Notícias; dúvidas 
das semanas; Os 

cavaleiros 
medievais nas 

lendas e na 
ficção; o Teatro 
de Gil Vicente; 
Camões e a 

poesia concreta; 
Sadomasoquismo 

e a literatura. 

1) Docente 1 – Nessa 
disciplina, nos fóruns 

de conteúdo da 
disciplina, fez poucas 

interferências e as que 
fez, só se deteve em 
aspectos do uso da 

língua nas atividades 
postadas pelos alunos; 
nos fóruns de dúvidas 

acompanhou mais 
amiúde e trouxe 

exemplos práticos para 
facilitar o processo de 
ensino-aprendizagem, 
mas, nas atividades 

específicas do 
conteúdo para 

estimular a busca do 
conhecimento, não 

atuou da mesma forma. 

2) Docente 7 – 
Distribuiu o conteúdo 
da disciplina de forma 

que os assuntos 
ficassem mais 

próximos do cotidiano; 
inovou na forma de 

inserir os chats como 
tarefa avaliativa; na 

ausência do Docente 1, 
assumiu o seu papel; 

mostrou-se presente no 
desenvolvimento do 
processo de ensino-

aprendizagem. 

Fonte: A autora (2013). 

 

Em relação ao processo comunicativo, percebe-se nas análises dos atores 

envolvidos no processo de ensino-aprendizagem que eles se preocuparam mais 

em cumprir o seu papel de forma convencional. Houve alguns casos esporádicos 

de preocupação com o processo comunicativo de estágio mais reflexivo. No 

entanto, o Docente 3 preocupou-se, mesmo no papel de tutor a distância, em 



 
 

196 

estabeler o diálogo levando o aluno a repensar a sua produção também de forma 

prática. O Docente 1 agiu conforme o seu papel de tutor a distância e até 

extrapolou a sua função, ao resolver uma questão de atividade que caberia ao 

professor especialista. Na sala virtual de Leitura e Produção de Textos, levou os 

alunos a uma postura crítica em relação à sua produção; mas, na sala virtual de 

Literatura Portuguesa I, talvez pela sua impossibilidade de atender, não agiu da 

mesma forma, preocupou-se apenas em focalizar os erros gramaticais nas 

produções dos alunos. 

Na atuação dos sujeitos envolvidos, quando o processo comunicativo é de 

fato mais intenso, percebe-se uma maior fluidez entre eles (professor 

formador/tutor/aluno). Nesse caso, vale lembrar que toda ação comunicativa é 

mediada por uma linguagem, porém, nem toda ação mediada linguisticamente 

constitui ação comunicativa, pois esta ação mediada linguisticamente pode não 

apresentar uma intenção comunicativa, o que predomina na atuação dos sujeitos 

desta pesquisa preocupados mais em agir em papéis. 

A ação comunicativa caracteriza-se não apenas pela comunicação bilateral 

dialógica, mas principalmente, pelo objetivo desta ação que visa ao consenso, ao 

entendimento e à emancipação libertadora entre os sujeitos que interagem por 

meio da linguagem. Para Habermas (1989, p. 196) “a ação comunicativa serve, 

sob o aspecto funcional de entendimento à tradição e à renovação do saber 

cultural; sob o aspecto de coordenação de ação, à integração e à crítica de 

solidariedade e sob aspecto de socialização à formação de identidades pessoais”. 

A dimensão transcendental do sujeito deixa de ser abstrata e individual e 

torna-se acordo de fala, encontro com os outros, compartilhamento de normas e 

significados, em que falar sobre significa falar com. Por isso, Freire (1979) afirma 

que a educação autêntica não se faz de “A” para “B” ou “A” sobre “B”, mas de “A” 

com “B”. Isso significa que não pode se abandonar o “eu”, o sujeito individual, 

monológico, reflexivo.  

Assim, na construção identidade de professores que atuam na EaD em 

seus diversos papéis precisam, a partir de um “eu” e um “tu” dispostos a dialogar, 

juntar-se a um terceiro sujeito ou quantos mais se conscientizarem das regras 

desse ambiente dialógico, que são a disposição de falar e ouvir, livres de 

coerções, em linguagem verdadeira e sincera. Daí, pode-se surgir um “nós”, 
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consciente e emancipado, capaz de “falar” e disposto a construir a sua identidade 

individual e profissional. 



 
 

198 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A EaD tem-se expandido de modo tão abrangente, que é preciso pôr em 

discussão a contribuição e riscos que ela pode oferecer aos alunos no ensino 

superior. Da mesma forma, é necessário discutir as políticas implementadas 

nessa modalidade educacional que afetam os atores do processo de ensino 

aprendizagem. Nesse sentido, destaca-se como preocupação, em especial, a 

maneira como está ocorrendo a construção da identidade profissional docente. 

Percebe-se, no que foi analisado, que a profissão docente nesse domínio 

ainda está em construção e é carregada de significação histórica sobre ethos 

religioso quando se menciona a questão da vocação para a profissionalidade ou a 

missão do professor, muitas vezes não de forma crítica e emancipada. 

O fato de a profissão carregar o significado de missão para transformar a 

sociedade não garante à profissão professor uma valorização em forma de 

pecúnio; pelo contrário, na EaD o valor da bolsa oferecida desvaloriza o trabalho 

docente, várias vezes mencionado na fala dos sujeitos participantes desta 

pesquisa. No entendimento de Dubar (2002), geralmente a pessoa pensa que 

pode ser professor de qualquer maneira e que qualquer um está apto a lecionar. 

Entretanto, alguns docentes querem realmente ser professores e constroem a sua 

identidade na busca de formação de qualidade. 

O trabalho docente não deve ser compreendido apenas pela sua dimensão 

técnica e deixar à margem a condição humana: isso é abandonar e desconsiderar 

a importância da identidade pessoal e profissional do professor no processo 

educativo. 

É importante a presença de recursos digitais no processo de formação de 

formadores, mas com objetivo de ampliar a compreensão crítica desse 

instrumental de forma a não ser mais um processo opressor para os docentes que 

possuem ainda dificuldade de usá-los na EaD, o que dificulta a sua interação e 

seu desenvolvimento para exercer o seu papel nessa modalidade de ensino. 

Percebe-se, muitas vezes, na fala dos participantes que a formação na EaD para 

exercer o papel que se espera dele não é/foi o suficiente. Na verdade, estão a 

construir a sua identidade, ao experenciarem os diversos papéis na EaD. A 

oportunidade de se pôr no lugar do outro amplia a visão da dimensão e da 
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complexidade dos diversos atores na EaD, melhorando a sua atuação no 

processo de ensino-aprendizagem. Um exemplo disso são os Docentes 1 e 8: o 

primeiro, pela sua experiência, assumiu o papel do professor especialista para 

resolver um problema que não lhe cabia; o segundo, ao assumir outros papéis – 

professor especialista e tutor a distância –, passou a pensar e a construir o 

conteúdo da sala virtual com outro olhar. Isso leva a perceber que o melhor modo 

de formar professores é com base na análise da prática do outro, que o torna 

capaz de desenvolver a capacidade crítico-reflexiva para interagir com o 

conhecimento, gerar novos saberes e, com isso, reconstruir a identidade do 

professor (TARDIF, 2002). 

Embora os docentes tenham a compreensão sobre a importância da 

função social da profissionalidade docente, reconhecem que a sociedade não 

acredita nisso, pois não os valoriza por meio de um salário digno.  

Na EaD, menciona-se o fato de os alunos enviarem trabalhos ruins – 

plagiados da internet e copiados de outros colegas – por não reconhecerem o 

papel do tutor a distância como a de um profissional. Se, de um lado, os 

participantes mostram que o tutor é o professor, de outro, o trabalho dele é visto 

apenas como executor de tarefas elaboradas pelo professor especialista. 

Nesse aspecto, o docente na EaD, ao assumir o papel de tutor a distância, 

sente que a sua identidade fica fragilizada, como não fosse capaz de executar 

bem as suas funções, já que possui formação para isso. 

Ao tratar de desenvolvimento cognitivo e moral, ligados à teoria da 

comunicação, Habermas (1989) diz que a finalidade do indivíduo é emancipar-se, 

ao falar da liberdade para discutir e transformar seu mundo social. Tal 

desenvolvimento está ligado à evolução complexa da competência interativa, em 

que o homem, como identidade do eu, transcende os conflitos de ação para 

estruturação sadia da consciência moral. Na EaD, os participantes pontuaram 

diversas vezes o sentimento de solidão e ausência de interação com os alunos e 

entre os envolvidos responsáveis pelo processo de ensino-aprendizagem, o que 

os leva a sentir-se profissional professor apenas na modalidade presencial. 

Um fator responsável por isso é a falta de experiência na EaD por uns que 

viram nessa modalidade uma forma de complementar a renda e oportunidade de 

ter experiência no ensino superior. Por outro lado, outros queriam conhecer a 

plataforma moodle como forma de experenciar o universo midiático. 
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Se, para a maioria dos participantes, a experiência em EaD não contribui 

para a prática na sala de aula presencial, três participantes revelaram que a 

experiência em EaD os levou a olhar de maneira diferente a forma de trabalhar o 

conteúdo na modalidade de ensino presencial. 

Alguns ainda não entendem o seu papel ao trabalhar na EaD, apresentam 

um sentimento de angústia, de um docente fragmentado, e discutem qual o seu 

real papel nessa modalidade. Trabalhar com material que não foi elaborado por 

eles e que não atende ao público do curso traz transtornos ainda não 

solucionados. 

Ao atuarem na EaD como professor especialista e/ou tutor a distância, 

percebem que é necessário integrar em todos os aspectos para que o processo 

de ensino-aprendizagem e o desenvolvimento de cada disciplina ocorram com 

êxito. É nesse sentido que Ciampa (1987: p. 157) declara: “a identidade aparece 

como a articulação de várias personagens, articulação de igualdades e 

diferenças, constituindo, e constituída por uma história pessoal”. 

A linguagem, que só se concretiza no contexto vivo da enunciação, 

articula-se como atividade material prática e está, de saída, impregnada de uma 

dimensão social (HABERMAS, 1989). Assim, faz-se necessário ter uma postura 

comunicativa entre os atores na e da EaD – ponto questionado diversas vezes 

pelos participantes. 

Outra questão destacada é sobre o funcionamento do ambiente virtual: 

quando ocorre algum problema, os alunos reclamam, pedem explicações, 

sobrecarregando o tutor a distância que está em contato com o aluno, além de 

exigir muitas vezes um novo replanejamento do professor especialista, 

responsável pelo conteúdo distribuído na sala virtual. Esse fato levou os alunos a 

comentar que os professores especialistas, corpo técnico e tutores a distância 

eram inexperientes e não sabiam como eles – alunos – o que estavam fazendo, 

afetando a credibilidade do docente. 

Diante do exposto, a pesquisadora entende a necessidade de elencar 

ideias que compõem uma proposta de políticas de identidade que possa contribuir 

para a construção da identidade de docentes que atuam na EaD, bem como para 

o seu fazer profissional. Com esse intuito ela aponta algumas proposições: 

1. Ter postura comunicativa, de acordo com os postulados por Habermas 

(2003), pois é importante a construção de uma proposta de formação de 
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educadores que se dirija da racionalidade sistêmica para a 

comunicativa. 

2. Ter postura colaborativa entre os atores do processo de ensino-

aprendizagem sem introduzir grau de importância / (hierarquia), pois o 

trabalho só ocorrerá com qualidade se todos os envolvidos exercerem o 

seu papel. 

3. Buscar a valorização profissional para que todos os envolvidos tenham 

o salário valorado financeiramente de forma igualitária. 

4. Ter postura dialógica na elaboração do currículo para atender ao 

público-alvo do curso. 

5. Refletir sobre suas práticas e experiências cotidianas, o que ressignifica 

os saberes docentes e, consequentemente, a identidade do professor. 

6. Usar os recursos digitais no processo de ensino-aprendizagem com a 

compreensão crítica ampliada desse instrumental. 

7. Dominar as linguagens contemporâneas, isto é, saber comunicar-se por 

meio dessas linguagens, ou seja, ser tanto emissor quanto receptor 

crítico e competente. 

8. Desenvolver concomitantemente as dimensões pedagógica, tecnológica 

e didática na atuação docente. 

 

Sabendo-se que nada é estável e imutável, os docentes que atuam na EaD 

têm muito ainda a construir nesse processo de definição de uma  identificação / 

identidade. 
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DADOS PESSOAIS 
 

1. Nome:  
 

2. Data de Nascimento:  
 

3. Local onde reside:  
 
4.  Escolaridade – formação 
No caso de possuir mais de uma dessas titulações, informe a queconsidera mais 
relevante.  

Graduação: ___________________ Instituição: ______ Ano de conclusão: ____ 

Especialização: ________________ Instituição: ______ Ano de conclusão: ____ 

Mestrado: _____________________ Instituição: ______ Ano de conclusão: ____  

Doutorado: ____________________ Instituição: ______ Ano de conclusão: ____ 

 
QUANTO AO TRABALHO 
 
5.  Experiência profissional 
Atualmente trabalha como :  

Função:  

Empresa/instituição:   

Desde:  

Função:  

Empresa/instituição:   

Desde:  

Antes dessa função, atuou como: 

Função 

Empresa/instituição:   

6. Tempo total de sua atuação no magistério 

7. Resumindo você: resposta múltipla 

(   ) trabalha no Ifes como professor efetivo DE 

(   ) trabalha no Ifes como professor efetivo 40h ou 20h 
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(   ) trabalha no Ifes como professor contratado 40h ou 20h 

(  ) trabalha no Ifes como administrativo 

(   ) é  professor da rede pública  (federal, estadual ou municipal) 

(   ) é professor da rede privada  

(  ) Outros 

8.  Carga horária semanal total de trabalho 
(   ) Até 20h 
(   ) de 20h a 30h 
(  ) de 30h a 40h 
(   ) mais de 40h 
(   ) Não trabalho 

 
 

QUANTO A SUA ATUAÇÃO COMO PROFESSOR NA MODALIDADE 
PRESENCIAL 
 
9. Gostaríamos de conhecer melhor sua trajetória de vida pessoal e profissional 
que o levou a ser professor. E caso não atue mais como professor, o que o levou 
a sair dessa profissão?  

 
10. Fale um pouco mais acerca da profissão de professor. A importância para 
você e para a sociedade. 

 
11. Quais os grandes desafios enfrentados por você no exercício do magistério? 
Registre aqui algumas de suas experiências que considere relevantes, que foram 
importantes para o seu amadurecimento na profissão. Em que os cursos de 
formação o ajudaram na sua trajetória? 

 
12. Caso não tenha nenhuma formação na área de educação (pedagogia ou 
licenciatura) considere as implicações dessa carência em sua atuação 
profissional.   

 
13. Você já exerceu ou exerce algum cargo ou função tal como diretoria, gerência 
ou coordenação de curso? Se sim, explicite quais e o período de sua atuação em 
cada um deles. Que importância você atribui a essa sua experiência em sua 
atuação docente? 

 
 

QUANTO A SUA EXPERIÊNCIA EM EAD ANTES do Curso de Letras 
Português a distância 
 
14. Conte sobre sua experiência em Educação a Distância seja como professor, 
tutor ou, até mesmo, como aluno de cursos ofertados a distância, antes de atuar 
no curso de Letras-Português. Que cursos/disciplinas? Em que instituição? 
Disserte sobre. 
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15. Que aspectos de sua trajetória de vida pessoal e profissional você considera 
que te motivaram a querer se tornar um professor/pesquisador dentro desta 
modalidade. 

 
 

QUANTO À FORMAÇÃO EM EAD 
 
16. Você já havia realizado alguma FORMAÇÃO específica sobre Educação a 
Distância antes da ofertada pelo Cead/Ifes? Se sim, qual e por que instituição? 
Qual a carga horária? 
 
17. Que capacitações em EaD ofertada pelo Cead/Ifes você já fez? Você concluiu 
todas as disciplinas? Você as realizou antes de atuar em sua função ou apenas 
no decorrer dela? Quais os impactos e as contribuições de cada uma dessas 
capacitações em sua atuação?  

 
18. Contribua com sugestões para a melhoria das mesmas. 

 
 

QUANTO A SUA EXPERIÊNCIA EM EAD, INCLUSIVE NO CURSO EM FOCO: 
 
19. Que funções já desempenhou?  
Escreva cada uma das funções, descriminando-as:  

 
20. Na metodologia utilizada pelo Cead/Ifes, definida a partir do modelo do 
programa UAB, temos a atuação de quatro professores com atribuições distintas: 
professor conteudista, professor formador, tutor a distância e tutor presencial. Que 
destaques você faz a cada um destes papéis? Você considera que o tutor é um 
professor e tem papel tão relevante como os papéis de professor formador e 
conteudista? Quais as dificuldades percebidas por você nesse modelo? Quais as 
vantagens? Disserte sobre. 

 
21. Para cada uma das funções desempenhadas, seja como professor 
conteudista, professor formador ou tutor, faça uma reflexão quanto a sua atuação, 
procurando destacar as dificuldades e aprendizagens. Quais fatores podem ter 
contribuído para as dificuldades encontradas? 

 
22. No caso de desempenhar mais de uma função no Curso de Letras a distância, 
destaque as implicações, vantagens e desvantagens, no fato de, por exemplo: ser 
professor conteudista e formador da mesma disciplina, ou ter experiência como 
tutor e depois como professor especialista. 

 
23. Quais fatores o estimulam a continuar atuando nessas funções no curso em 
foco? E quais fatores o desestimulam? 

 
PRESENCIAL X EAD 
 
24. Fale um pouco sobre sua transição do presencial para a EaD: desafios e 
conquistas. 
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25. E o oposto. Que mudanças, para melhor ou para pior, você acredita que sua 
experiência em EaD tem trazido para sua atuação em sala de aula presencial? 
Disserte sobre. 

 
26. Espaço aberto para comentários. 
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Memorial descritivo 

 
DADOS PESSOAIS 

 
1. Nome: DOCENTE 1 

 
2. Data de Nascimento:  
 
3. Local onde reside: Vitória/ES 
 

 
4.  Escolaridade - formação 

No caso de possuir mais de uma dessas titulações, informe a que considera mais 

relevante.  

Graduação: Letras                           Instituição: UFES       Ano de conclusão: 1988 
Especialização: Linguística Aplicada Instituição: UFES    Ano de conclusão: 1994 
Mestrado: Estudos Literários            Instituição: UFES     Ano de conclusão:1998 
Doutorado: Literaturas de Língua Portuguesa Instituição: PUC-Minas                           
Ano de conclusão: em curso 
 

QUANTO AO TRABALHO 

5.  Experiência profissional 
Atualmente trabalha como : 

Função: professora 

Empresa/instituição: IFES Campus Vitória  

Desde: fevereiro de 1993 

 

Antes dessa função, atuou como: 
Função: professora 
Empresa/instituição: Prefeitura Municipal de Vitória / escolas particulares 
 
6. Tempo total de sua atuação no magistério: 27 anos 
 

7. Resumindo você: resposta múltipla 

( x ) trabalha no Ifes como professor efetivo DE 
(   ) trabalha no Ifes como professor efetivo 40h ou 20h 
(   ) trabalha no Ifes como professor contratado 40h ou 20h 
(   ) trabalha no Ifes como administrativo 
(   ) é  professor da rede pública  (federal, estadual ou municipal) 
(   ) é professor da rede privada  
(   ) Outros 

 
8.  Carga horária semanal total de trabalho 

(  ) Até 20h 
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(   ) de 20h a 30h 
( x ) de 30h a 40h 
(   ) mais de 40h 
(   ) Não trabalho 

 
QUANTO A SUA ATUAÇÃO COMO PROFESSOR NA MODALIDADE 
PRESENCIAL 
 

9. Gostaríamos de conhecer melhor sua trajetória de vida pessoal e 
profissional que o levou a ser professor. E caso não atue mais como 
professor, o que o levou a sair dessa profissão?  
Desde criança, sempre gostei de ensinar e de escrever. Na verdade, entrei para o 
curso de Letras para me tornar escritora, mas acabei professora.  
 

10. Fale um pouco mais acerca da profissão de professor? A importância 
para você e para a sociedade. 
Acredito na crucial importância do professor na organização da sociedade, mas a 
sociedade não acredita. Assim, em geral, os professores são os alunos menos 
preparados, aqueles que sentem que não teriam oportunidade de cursos com 
maior potencial econômico. 
 

11. Quais os grandes desafios enfrentados por você no exercício do 
magistério? Registre aqui algumas de suas experiências que considere 
relevantes, que foram importantes para o seu amadurecimento na profissão. 
Em que os cursos de formação o ajudaram na sua trajetória? 
O exercício do magistério é um desafio constante, principalmente quando se 
leciona língua e literatura em uma instituição voltada principalmente para o ensino 
tecnológico. É preciso ser bastante criativa e ter convicção do que se faz, para 
criar empatia com os alunos e seduzi-los a amar o que se ensina. Ter tido contato 
com alunos de escolas públicas de periferia e com escolas particulares, em vários 
níveis de ensino, ajudou a aguçar a sensibilidade para perceber as diferenças 
entre os alunos, e a melhor forma de cativá-los. Os cursos de formação sempre 
abrem novos horizontes e nos ajudam a compreender melhor a disciplina que 
lecionamos e o mundo em que vivemos. 
 

12. Caso não tenha nenhuma formação na área de educação (pedagogia ou 
licenciatura) considere as implicações dessa carência em sua atuação 
profissional.  
Sou licenciada em Letras. 

 
13. Você já exerceu ou exerce algum cargo ou função tal como diretoria, 
gerência ou coordenação de curso? Se sim, explicite quais e o período de 
sua atuação em cada um deles. Que importância você atribui a essa sua 
experiência em sua atuação docente? 
Não. 
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QUANTO A SUA EXPERIÊNCIA EM EAD ANTES do Curso de Letras 
Português a distância 
 

14. Conte sobre sua experiência em Educação a Distância seja como 
professor, tutor ou, até mesmo, como aluno de cursos ofertados a distância, 
antes de atuar no curso de Letras-Português. Que cursos/disciplinas? Em 
que instituição? Disserte sobre. 
Atuei como professora conteudista, professora formalista e tutora no curso de 
Informática oferecido pelo Ifes. Antes disso, fui revisora de salas e de material, o 
que me ajudou a compreender melhor a dinâmica da EaD, e facilitou o trabalho na 
minha própria sala de aula. Ter tido essas experiências ajudou a ter mais 
consciência das possibilidades e dificuldades enfrentadas no atual curso de 
Letras. 
 

15. Que aspectos de sua trajetória de vida pessoal e profissional você 
considera que te motivaram a querer se tornar um professor/pesquisador 
dentro desta modalidade. 
Gosto de novos desafios e quis conhecer a metodologia EaD. 

 

QUANTO À FORMAÇÃO EM EAD 
 
16. Você já havia realizado alguma FORMAÇÃO específica sobre Educação a 
Distância antes da ofertada pelo CEAD/Ifes? Se sim, qual e por que 
instituição? Qual a carga horária?  
Não, minha formação foi oferecida pelo Cead/Ifes. 
 
17. Que capacitações em EaD ofertada pelo CEAD/Ifes você já fez? Você 
concluiu todas as disciplinas? Você as realizou antes de atuar em sua 
função ou apenas no decorrer dela? Quais os impactos e as contribuições 
de cada uma dessas capacitações em sua atuação?  
 

Em 2009, fiz um semestre de curso de moodle, período durante o qual preparei 
material para a primeira disciplina em que atuei. 
 

18. Contribua com sugestões para a melhoria das mesmas. 
 
Penso que não tive muita dificuldade porque já conhecia o material instrucional 
(devido a minha função como revisora), mas percebo que os professores 
especialistas muitas vezes não conhecem todas as possibilidades que o ambiente 
oferece, portanto, penso que isso deveria ser mais esclarecido, bem como as 
funções de cada agente deveriam ser frisadas ao longo das capacitações, para 
que se saiba com exatidão o tipo de compromisso que se está assumindo. 
 

QUANTO A SUA EXPERIÊNCIA EM EAD  (CEAD/IFES/), inclusive no curso 
em foco: 
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19. Que funções já desempenhou? Escreva cada uma das funções, 
discriminando:  
Revisora de Material, Professora Conteudista, Professora Formadora, Tutora a 
distância. 
 

20. Na metodologia utilizada pelo Cead/Ifes, definida a partir do modelo do 
programa UAB, temos a atuação de quatro professores com atribuições 
distintas: professor conteudista, professor formador, tutor a distância e 
tutor presencial. Que destaques você faz a cada um destes papéis? Você 
considera que o tutor é um professor e tem papel tão relevante como os 
papeis de professor formador e conteudista? Quais as dificuldades 
percebidas por você nesse modelo? Quais as vantagens? Disserte sobre. 
 
Com certeza, a tutoria é uma função primordial na metodologia EaD, pois é o tutor 
que tem contato direto com os alunos. Esse contato precisa ser mais valorizado 
(inclusive financeiramente) e o professor formador precisa estar atento à atuação 
e às dificuldades dos tutores, para lhes oferecer o suporte necessário, 
considerando que é o professor formador quem toma as decisões sobre a 
disciplina. 
Uma dificuldade que percebo no modelo é o distanciamento do professor 
formador da realidade e das dificuldades dos alunos. Como não há um contato 
direto com os alunos, muitas vezes esse professor gerencia o ambiente sem levar 
em consideração o público. Outra questão é a falta de entrosamento da equipe 
como um todo, pois é necessária a presença constante também do coordenador e 
da pedagoga nas discussões dos fóruns, o que não está acontecendo. 
 
21. Para cada uma das funções desempenhadas, seja como professor 
conteudista, professor formador ou tutor, faça uma reflexão quanto a sua 
atuação, procurando destacar as dificuldades e aprendizagens. Quais 
fatores podem ter contribuído para as dificuldades encontradas? 
Como atuei pela primeira vez em uma disciplina como professora conteudista, 
formadora e também como tutora ao mesmo tempo, pude perceber as 
peculiaridades de cada papel, e tentei suprir as dificuldades encontradas como 
tutora, por exemplo, diante dos demais tutores. Ocorre que isso demanda uma 
disponibilidade muito grande, que não é característica daqueles que atuam nos 
cursos a distância. A quantidade de horas calculadas para o trabalho de tutoria 
está bem abaixo do que seria necessário para um trabalho de qualidade. O 
trabalho de tutoria não pode ser um “bico”, mas precisa realmente de uma 
disponibilidade, inclusive para estudar e conseguir explicar bem o material 
utilizado.  
Outra questão é o aproveitamento de material impresso de outros cursos, o que 
gera problemas porque o professor formador precisa adaptar esse material à 
realidade do curso em que atua, e nem sempre esse trabalho de adaptação 
consegue êxito. Entendo que é preciso fazer economia, mas não às custas da 
qualidade do curso. Também o professor formador precisaria ter experiência em 
ensino superior para atuar nesse nível de ensino, a meu ver isso corrigiria muitos 
rumos. 
 
22. No caso de desempenhar mais de uma função no Curso de Letras a 
distância, destaque as implicações, vantagens e desvantagens, no fato de, 
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por exemplo: ser professor conteudista e formador da mesma disciplina, ou 
ter experiência como tutor e depois como professor especialista. 
 

Essa questão está respondida no item 21. 

 

23. Quais fatores o estimulam a continuar atuando nessas funções no curso 
em foco? E quais fatores o desestimulam? 
 
Hoje me sinto desestimulada para o trabalho com a EaD, pois percebo que, dada 
a pouca remuneração oferecida e a pouca capacitação exigida dos atores, o 
trabalho tem sido feito de maneira menos cuidadosa do que eu acredito que seria 
necessário. A EaD já traz em si uma dificuldade inerente, que é a falta de contato 
presencial entre os tutores a distância e os alunos, e mais ainda nos níveis acima 
(professor conteudista, professor formador) e acredito que para superar essas 
dificuldades, é necessário um empenho dobrado. 
 

PRESENCIAL X EAD 
 

24. Fale um pouco sobre sua transição do presencial para a EAD: desafios e 
conquistas. 
 
Não houve uma transição do ensino presencial para a EAD, pois continuo 
atuando nas duas modalidades. Penso que o ensino presencial é muito mais fácil 
de gerenciar, pois o professor em sala de aula conhece pessoalmente seus 
alunos, têm com eles um contato direto, pode remanejar o currículo planejado de 
acordo com as necessidades da turma, o que não ocorre a distância. Um desafio 
na metodologia EAD é o fato de a sala de cada disciplina já estar pronta antes de 
a disciplina ser dada, o que permite poucas modificações, e o tutor passa a ter a 
necessidade de suprir conteúdos não dominados pelos alunos para que eles 
tentem atingir o nível pretendido pela disciplina, mas tem pouca flexibilidade para 
isso. 
 

25. E o oposto. Que mudanças, para melhor ou para pior, você acredita que 
sua experiência em EAD tem trazido para sua atuação em sala de aula 
presencial? Disserte sobre. 
 
Não acredito que minha experiência em EaD tenha modificado minha atuação em 
sala de aula presencial. Valorizo muito o contato humano e o enriquecimento 
pessoal que decorre da interação em sala de aula, que é imensamente maior que 
a interação proporcionada pela EaD, pelo menos no estágio em que se encontra 
hoje. 
 
26. Espaço aberto para comentários. 
 
Meu sentimento atual com a EaD é de profunda decepção. Na minha opinião, a 
educação a distância sempre deixa muito a desejar, e no curso de Letras tem 
deixado mais ainda. As disciplinas estão muito compactadas e não está dando 
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tempo para os alunos amadurecem as ideias. Em Teoria da Literatura I, disciplina 
em que estou atuando, a evasão já superou em muito os 50%. O governo 
também está limitando muito (em número) as bolsas de tutoria - que já são 
baixíssimas - e de professor formador. 
Outra questão é o tipo de profissionais que estão se dispondo a trabalhar por tão 
pouco: a maioria é DT do estado, o que não os desmerece, mas demonstra que 
estão no início da carreira, com pouca ou nenhuma intimidade com o material 
utilizado. Ouso dizer que, em certos casos, a disciplina é tão surpreendente para 
os tutores (que não a dominam) quanto para os alunos (que estão, de modo geral, 
apavorados). A contratação de professores especialistas por edital, e a formação 
muito rápida está fazendo com que o curso tenha professores formadores que 
não sabem como funciona a EaD, não conhecem os recursos do ambiente (não 
sei graças a quem, mas até os questionários objetivos estão sendo corrigidos 
pelos tutores) nem o projeto político pedagógico do curso, nem têm nenhuma 
noção de quem é o público com quem estão lidando. 
A interação da equipe é muito baixa, o professor formador sequer comparece ao 
Fórum de interação da equipe (no caso da minha disciplina), e nem a pedagoga, 
com quem só tive contato na reunião inicial. Assim, os tutores é que têm que 
gerenciar sozinhos essa evasão, o que é tarefa de que não damos conta. Para 
modificar esse quadro, não basta mandar mensagens de estímulo, é preciso estar 
atento às necessidades e à realidade dos alunos. Em que pese o fato de eles se 
matricularem acreditando que educação a distancia é fácil e pouco trabalhosa, 
acredito que um trabalho mais coeso da equipe (professor formador, tutor a 
distância, tutor presencial, pedagoga e coordenador do curso) poderia 
proporcionar um ambiente mais seguro para os alunos. É preciso uma postura 
una, que é bastante difícil até no ensino presencial, para que esses alunos se 
sintam mais bem atendidos.  
 A disciplina de Teoria da Literatura I condensa material de duas disciplinas, 
oriundo de Santa Catarina, em seis semanas, sendo que o material demonstra 
claramente, por sua organização, que foi projetado para 4 semanas cada um, o 
que totaliza oito semanas, pelo menos. O material é claro, mas bastante denso e, 
na minha opinião, inadequado para a primeira etapa do curso. Os alunos não 
estão tendo tempo de amadurecerem os conteúdos. 
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Memorial descritivo 

DADOS PESSOAIS 
 

1. Nome: DOCENTE  2 
 

2. Data de Nascimento:  
 

3. Local onde reside:  
 

4.  Escolaridade - formação 

No caso de possuir mais de uma dessas titulações, informe a que considera mais 
relevante.  
Graduação: Letras Português        Instituição: UFES                Ano de conclusão: 
1978 
 
Especialização: Língua Portuguesa        Instituição: UFES Ano de conclusão: 
1985 
 
Mestrado: Linguística e Língua Portuguesa Instituição: UNESP Ano de 
conclusão:2002 
 
Doutorado:Linguística e Língua Portuguesa Instituição: UNESP Ano de conclusão: 
2007 
 

QUANTO AO TRABALHO 

 

5.  Experiência profissional 
 

Atualmente trabalha como :  

Função: Professor e coordenador 

Empresa/instituição: Ifes 

Desde: Fevereiro 2010 

 

Antes dessa função, atuou como: 

1 

02/1983 a 05/1983 – Professor – Língua Portuguesa, Literatura e Educação 
Artística – Secretaria de estado da Educação e Cultura do Espírito Santo 

(Sedu) – Vitória – ES 

2 

01/1985 a 03/1993 – Professor e Técnico em Educação – Língua 
Portuguesa, Literatura e Educação Artística – Secretaria de estado da 

Educação e Cultura  do Espírito Santo (Sedu) – Vitória - ES 

3 

01/03/1993 a presente data – Professor e Função Pedagógica - Língua 
Portuguesa, Literatura e Redação – Centro Federal de Educação 

Tecnológica do Espírito Santo (Cefetes) – Vitória - ES 

4 
02/2002 a 03/2003 – Professor Especialista – Metodologia da Pesquisa, 

Pesquisa Educacional, Português Instrumental, Antropologia Educacional, 
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Metodologia de Ensino e Trabalho de Conclusão de Curso – Visão Ensino 
Superior Ltda. – Guarapari -ES. 

5 

02/2006 a 08/2006 – Professor Especialista no Curso de Pós-Graduação 
Lato-senso em Psicopedagogia e em Gestão de Cidades – Metodologia da 

Pesquisa Científica, Psicolinguística – Centro Federal de Educação 
Tecnológica do Espírito Santo (Cefetes) – Vitória - ES - Visão Ensino 

Superior Ltda. – Guarapari -ES. 

6 

04/2007 a 02/2008 – Professor Especialista no Curso de Licenciatura em 
Química – Disciplinas: Metodologia da Pesquisa Científica e educacional, 

Oficina de Planejamento, Educação na Diversidade, Metodologia de Ensino 
– Centro Federal de Educação Tecnológica do Espírito Santo (Cefetes) – 

Vitória – ES 

7 

03/2008 a 08/2008 – Professor Especialista no Curso de Licenciatura em 
Química  - Disciplinas: Estágio Supervisionado I, Metodologia de Ensino e 

Aprendizagem  e seminário Integrador I. 

8 

2009 e 2010 - Continuou na licenciatura em química 
2010 – Professor no curso de pós Graduação em Educação Profissional 

Integrada ao Ensino Médio (Ifes-Sedu) 

 
Outras experiências 

01/1985 a 03/1990 – Técnico em Educação – Núcleo Avançado de Educação 
Supletiva – Secretaria de Estado da Educação e Cultura do Espírito Santo (Sedu) 

– Vitória – ES  

01/03/1993 a presente data – Professor e Função Pedagógica - Língua 
Portuguesa, Literatura e Redação – Centro Federal de Educação Tecnológica do 

Espírito Santo (Cefetes) – Vitória - ES 

02/2002 a 03/2003 – Professor Especialista – atuação no curso de graduação em 
Pedagogia e de 02/2006 a 08/2006 -  Lato-senso de Psicopedagogia – Visão 

Ensino Superior Ltda. – Guarapari -ES. 

 
6. Tempo total de sua atuação no magistério: 28 anos 
 

7. Resumindo você: resposta múltipla 

(X) trabalha no Ifes como professor efetivo DE 

(   ) trabalha no Ifes como professor efetivo 40h ou 20h 
(   ) trabalha no Ifes como professor contratado 40h ou 20h 
(   ) trabalha no Ifes como administrativo 
(   ) é  professor da rede pública  (federal, estadual ou municipal) 

(   ) é professor da rede privada  

(   ) Outros 

 

8.  Carga horária semanal total de trabalho 
(   ) Até 20h 
(   ) de 20h a 30h 
(   ) de 30h a 40h 
(X ) mais de 40h 
(   ) Não trabalho 
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QUANTO A SUA ATUAÇÃO COMO PROFESSOR NA MODALIDADE 

PRESENCIAL 

 
9. Gostaríamos de conhecer melhor sua trajetória de vida pessoal e 
profissional que o levou a ser professor. E caso não atue mais como 
professor, o que o levou a sair dessa profissão?  
O fato de ter um acesso mais fácil ao mercado de trabalho e gostar de me 
relacionar com o ser humano, é uma profissão na qual me sinto útil para meu 
semelhante. 
10. Fale um pouco mais acerca da profissão de professor? A importância 
para você e para a sociedade. 
O professor é um formador de consciência, ou de opinião. Sua importância está 
no poder de construir conhecimentos capazes de favorecer a ascensão social do 
aluno 
 
11. Quais os grandes desafios enfrentados por você no exercício do 
magistério? Registre aqui algumas de suas experiências que considere 
relevantes, que foram importantes para o seu amadurecimento na profissão. 
Em que os cursos de formação o ajudaram na sua trajetória? 
Os principal desafio é conciliar o número de aulas com a atividade de 
coordenador, além desse, destaco a necessidade de preparação constante 
devido à velocidade das mudanças. 
 
12. Caso não tenha nenhuma formação na área de educação (pedagogia ou 
licenciatura) considere as implicações dessa carência em sua atuação 
profissional.  
Não há carências a esse respeito em relação ao meu exercício profissional. 
 
13. Você já exerceu ou exerce algum cargo ou função tal como diretoria, 
gerência ou coordenação de curso? Se sim, explicite quais e o período de 
sua atuação em cada um deles. Que importância você atribui a essa sua 
experiência em sua atuação docente? 
Gerente de ensino (ETFES) 02 meses. Coordenador de núcleo avançado de 
educação supletiva (Sedu) 05 anos. Coordenador Técnico Pedagógico (ETFES) 
02 anos. Coordenador de área (Cefetes/Ifes) 05 anos. Coordenador de curso 
(IFES) 01 ano. Coordenador de Processo Seletivo (ETFES) 03 anos. 
 
QUANTO A SUA EXPERIÊNCIA EM EAD ANTES do Curso de Letras 
Português a distância 

 
14. Conte sobre sua experiência em Educação a Distância seja como 
professor, tutor ou, até mesmo, como aluno de cursos ofertados a distância, 
antes de atuar no curso de Letras-Português. Que cursos/disciplinas? Em 
que instituição? Disserte sobre. 
Antes, fui revisor de textos, orientador de monografia (PROEJA) e fiz cursos de 
professor especialista e monitoria. 
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15. Que aspectos de sua trajetória de vida pessoal e profissional você 
considera que te motivaram a querer se tornar um professor/pesquisador 
dentro desta modalidade. 
A necessidade de engajamento nas mudanças, a possibilidade de ganhos extras. 

 
QUANTO À FORMAÇÃO EM EAD 
 
16. Você já havia realizado alguma FORMAÇÃO específica sobre Educação a 
Distância antes da ofertada pelo CEAD/Ifes? Se sim, qual e por que 
instituição? Qual a carga horária? 
Participei de curso de elaboração de material didático pela LANTE – UFF. 
 
17. Que capacitações em EaD ofertada pelo Cead/Ifes você já fez? Você 
concluiu todas as disciplinas? Você as realizou antes de atuar em sua 
função ou apenas no decorrer dela? Quais os impactos e as contribuições 
de cada uma dessas capacitações em sua atuação?  
Curso para Monitoria. Concluí o curso. 

 
18. Contribua com sugestões para a melhoria das mesmas. 
Não tenho sugestões. 

 

QUANTO A SUA EXPERIÊNCIA EM EAD  (CEAD/IFES/), inclusive no curso 

em foco: 

 

19. Que funções já desempenhou?  

Escreva cada uma das funções, descriminando:  

Revisor de textos EaD – 01 ano. 

Tutor/orientador de TCC - 02 anos. 

 

20. Na metodologia utilizada pelo CEAD/Ifes, definida a partir do modelo do 
programa UAB, temos a atuação de quatro professores com atribuições 
distintas: professor conteudista, professor formador, tutor a distância e 
tutor presencial. Que destaques você faz a cada um destes papéis? Você 
considera que o tutor é um professor e tem papel tão relevante como os 
papéis de professor formador e conteudista? Quais as dificuldades 
percebidas por você nesse modelo? Quais as vantagens? Disserte sobre. 
Todos esses papéis são importantes, cada um na sua especificidade. Entendo 
que ser formador sem elaborar o próprio material (conteúdo) é mais difícil, pois 
implica assumir um discurso do outro. Quanto à tutoria, sem dúvidas, o tutor é um 
professor e tem papel importante na relação com o aluno, pois ele não só se 
relaciona por meio do conteúdo, mas também lida com a possibilidade de fazer 
uma abordagem afetiva, mexer com a motivação, e mediar o processo de 
crescimento. As dificuldades são muitas, sobretudo no que diz respeito à quebra 
de paradigmas, já que é necessário estabelecer um protocolo de confiança e agir 
em equipe e tendemos sempre a achar que o outro pode falhar. A vantagem 
maior é a liberdade de autogestão do conhecimento e o dinamismo do processo. 
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21. Para cada uma das funções desempenhadas, seja como professor 
conteudista, professor formador ou tutor, faça uma reflexão quanto a sua 
atuação, procurando destacar as dificuldades e aprendizagens. Quais 
fatores podem ter contribuído para as dificuldades encontradas? 
Embora não tenha desempenhado todas essas funções, minha maior dificuldade 
sempre foi administrar o tempo, vencer o comodismo e isso, às vezes, complicou, 
pois esta modalidade exige um dinamismo tão grande que se não entrarmos nas 
“engrenagens”, movimentar com a evolução dos acontecimentos, as perdas são 
irrecuperáveis depois. 

 
22. No caso de desempenhar mais de uma função no Curso de Letras a 
distância, destaque as implicações, vantagens e desvantagens, no fato de, 
por exemplo: ser professor conteudista e formador da mesma disciplina, ou 
ter experiência como tutor e depois como professor especialista. 
Ainda não somei essas experiências, mas acredito que se o formador passar pela 
tutoria, e alternar papéis a tendência é de ele proporcionar uma melhor 
aprendizagem. É preciso se colocar no lugar do outro para entender como se 
pode melhorar a atuação no próprio papel. Pretendo propor um rodízio para nossa 
equipe. 

 

23. Quais fatores o estimulam a continuar atuando nessas funções no curso 
em foco? E quais fatores o desestimulam? 
O que me estimula é acreditar que o curso que um papel social importante, é 
saber que estamos realizando sonhos e plantando esperanças. O que mais 
desestimulou é a falta de infraestrutura para o trabalho. 

 

PRESENCIAL X EAD 
 

24. Fale um pouco sobre sua transição do presencial para a EAD: desafios e 
conquistas. 
Ainda estou nos dois espaços, não houve uma transição, mas adaptação às duas 
modalidades. A EaD traz mais recursos para o aluno e isso tenho gostado, 
todavia acreditar nela é um processo de autoconvencimento diário, é relacionar 
em um contexto onde as palavras realmente precisam ser bem ditas, trabalhar 
nas duas modalidades ajudou-me a entender que posso fazer algo novo, 
aprender mais. 
 

25. E o oposto. Que mudanças, para melhor ou para pior, você acredita que 
sua experiência em EaD tem trazido para sua atuação em sala de aula 
presencial? Disserte sobre. 
A partir da experiência com a EaD passei a delegar mais responsabilidade para o 
aluno, não só busco informações, mas tenho instigado os alunos a pesquisar 
mais. A metalinguagem mudou também, tenho tomado mais cuidado com a forma 
de me dirigir ao aluno, procuro refletir sobre como ele recebe, regula e representa 
os pensamentos. 
 
26. Espaço aberto para comentários. 
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Memorial descritivo 

DADOS PESSOAIS 
 

1. Nome: DOCENTE 3 
 

2. Data de Nascimento:  
 

3. Local onde reside:  
 

4.  Escolaridade - formação 

No caso de possuir mais de uma dessas titulações, informe a que considera mais 
relevante.  
Graduação: Pedagogia        Instituição: UFES               Ano de conclusão: 1988 
Especialização:                    Instituição:                            Ano de conclusão:  
Mestrado:  Educação e Linguagem    Instituição: UFES  Ano de conclusão:2003 
Doutorado:                           Instituição:                            Ano de conclusão: 
 

QUANTO AO TRABALHO 

5.  Experiência profissional 
Atualmente trabalha como: 

Função: Assessora Pedagógica de Cursos de Pós Graduação a Distância na área 
de educação/Orientadora de TCC e tutora junto ao Cead/Ifes 
Empresa/instituição: Escola Superior Aberta do Brasil – ESAB/MEC-FNDE 
Desde: Janeiro de 2011 
 

Antes dessa função, atuou como: 
Função: Consultora, técnica especializada em assuntos educacionais e 
professora de nível superior  
Empresa/instituição: MEC, FNDE, UFES (contrato temporário) e faculdades 
particulares diversas, respectivamente. 
 
6. Tempo total de sua atuação no magistério:  
 

7. Resumindo você: resposta múltipla 

(   ) trabalha no Ifes como professor efetivo DE 
(   ) trabalha no Ifes como professor efetivo 40h ou 20h 
(   ) trabalha no Ifes como professor contratado 40h ou 20h 
(   ) trabalha no Ifes como administrativo 
(   ) é  professor da rede pública  (federal, estadual ou municipal) 
(   ) é professor da rede privada  
(X  ) Outros 

 

8.  Carga horária semanal total de trabalho 
(   ) Até 20h 
(   ) de 20h a 30h 
(X) de 30h a 40h 
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(   ) mais de 40h 
(   ) Não trabalho 

 
QUANTO A SUA ATUAÇÃO COMO PROFESSOR NA MODALIDADE 
PRESENCIAL 
9. Gostaríamos de conhecer melhor sua trajetória de vida pessoal e 
profissional que o levou a ser professor. E caso não atue mais como 
professor, o que o levou a sair dessa profissão?  
Nasci respirando educação, pois pertenço a uma família mineira em que a 
profissão passou de geração a geração como algo capaz de promover mudanças 
individuais e sociais. Tive exemplos muito significativos junto à avó, mãe e tias. 
Aos 15 anos iniciei minha atuação como professora, na qualidadede estagiária, 
pois concluí o curso normal aos 17 anos. 
Ao longo de minha trajetória profissional, mesmo tento “flertado” com outras 
áreas, como a psicologia e a antropologia, optei mesmo por atuar como 
professora e pedagoga.Tenho experiência docente com todos os níveis e 
modalidades de educação.  
Atualmente, exerço a profissão de professora na qualidade de tutora, o que me 
permite mobilidade. Como já sou aposentada, posso continuar trabalhando com o 
que gostode qualquer lugar em que esteja.  
Enfim, conjugo minha atuação com outras atividades profissionais, com o lazer 
(sobretudo viagens) e com disponibilidade de tempo para a família. 
 

10. Fale um pouco mais acerca da profissão de professor? A importância 
para você e para a sociedade. 
Para mim, a importância de ser professora está diretamente ligada à possibilidade 
de, na dimensão possível, contribuir para a transformação da sociedade 
brasileira.  
A educação é um instrumento via o qual se pode criar o porvir – fazer emergir a 
palavra exteriorizada que cria a consciência, enfim, fazer emergir novos 
patamares do saber, da cidadania e da inclusão social.  
No entanto, dispenso visões românticas sobre a profissão. Defendo a ideia de 
políticas públicas capazes de valorizar a profissão e de destinar recursos 
financeiros necessários para colocar o Brasil em outros patamares de qualidade 
social da educação no cenário mundial. Lutei durante grande parte de minha vida 
(e continuo lutando!) em defesa desse porvir. 
A mercantilização da educação hoje vivida no País é assustadora, assim como a 
redução dos professores a meros executores... Enfim, o que vigora com muita 
força, tanto em instituições públicas como privadas são as “leis” da subserviência 
e do oportunismo. Como “manda quem pode e obedece quem tem juízo”, a 
alienação e a mediocridade se tornaram uma moeda de troca também nos meios 
educacionais. 
 

11. Quais os grandes desafios enfrentados por você no exercício do 
magistério? Registre aqui algumas de suas experiências que considere 
relevantes, que foram importantes para o seu amadurecimento na profissão. 
Foram muitos os desafios que enfrentei, por exemplo: 
1. Militei junto a diversos movimentos sociais; 
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2. Trabalhei junto a órgãos públicos e organismos internacionais com a 
formação de professores; 
3. Busquei (e continuo buscando!) uma prática compromissada com a 
valorização do conhecimento socialmente acumulado, incentivando meus alunos 
(de todos os níveis de ensino) a se perceberem parte integrante tanto da 
produção como do avanço desse conhecimento;  
4. Estudei e estudo até hoje, pois valorizo minha formação; 
5. Busquei (e busco!) ser uma profissional sintonizada com o mundo político e 
econômico, primando pela atualização, pela crítica construtiva e pela defesa dos 
direitos humanos e sociais; 
Na EaD, vivo o desafio de executar o que foi planejado por outros profissionais 
para cursos a distância, de forma coerente com o que explicitei acima, no item 3, 
de forma a contribuir no sentido da garantia da qualidade social dessa modalidade 
de ensino 
 

12. Caso não tenha nenhuma formação na área de educação (pedagogia ou 
licenciatura) considere as implicações dessa carência em sua atuação 
profissional.  
 
13. Você já exerceu ou exerce algum cargo ou função tal como diretoria, 
gerência ou coordenação de curso? Se sim, explicite quais e o período de 
sua atuação em cada um deles. Que importância você atribui a essa sua 
experiência em sua atuação docente? 
 

QUANTO A SUA EXPERIÊNCIA EM EAD ANTES do Curso de Letras 
Português a distância 
14. Conte sobre sua experiência em Educação a Distância seja como 
professor, tutor ou, até mesmo, como aluno de cursos ofertados a distância, 
antes de atuar no curso de Letras-Português. Que cursos/disciplinas? Em 
que instituição? Disserte sobre. 

 
15. Que aspectos de sua trajetória de vida pessoal e profissional você 
considera que te motivaram a querer se tornar um professor/pesquisador 
dentro desta modalidade. 

 

QUANTO A CAPACITAÇÃO EM EAD 
 
16. Você já havia realizado alguma capacitação específica sobre Educação a 
Distância antes da ofertada pelo CEAD/Ifes? Se sim, qual e por que 
instituição? Qual a carga horária? 
 
17. Que capacitações em EaD ofertada pelo CEAD/Ifes você já fez? Você 
concluiu todas as disciplinas? Você as realizou antes de atuar em sua 
função ou apenas no decorrer dela? Quais os impactos e as contribuições 
de cada uma dessas capacitações em sua atuação?  
 

18. Contribua com sugestões para a melhoria das mesmas. 
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QUANTO A SUA EXPERIÊNCIA EM EAD  (CEAD/IFES/), inclusive no curso 
em foco: 
 

19. Que funções já desempenhou?  

Escreva cada uma das funções, descriminando:  

20. Na metodologia utilizada pelo Cead/Ifes, definida a partir do modelo do 
programa UAB, temos a atuação de quatro professores com atribuições 
distintas: professor conteudista, professor formador, tutor a distância e 
tutor presencial. Que destaques você faz a cada um destes papéis? Você 
considera que o tutor é um professor e tem papel tão relevante como os 
papéis de professor formador e conteudista? Quais as dificuldades 
percebidas por você nesse modelo? Quais as vantagens? Disserte sobre. 
 

21. Para cada uma das funções desempenhadas, seja como professor 
conteudista, professor formador ou tutor, faça uma reflexão quanto a sua 
atuação, procurando destacar as dificuldades e aprendizagens. Quais 
fatores podem ter contribuído para as dificuldades encontradas? 

 
22. No caso de ter desempenhado mais de uma função na PIE destaque as 
implicações, vantagens e desvantagens, no fato de, por exemplo: ser 
professor conteudista e formador da mesma disciplina, ou ter experiência 
como tutor e depois como professor. 

 

23. Quais fatores o estimulam a continuar atuando nessas funções na PIE? 
E quais fatores o desestimulam? 
O que me estimula ressaltei antes. O me desestimula é o valor da bolsa. 
Como já disse anteriormente, creio que para existir educação pública com 
qualidade social no Brasil, há necessidade de destinação de recursos financeiros. 
Infelizmente, nosso país, em muito, carece de investimentos nesse sentido.  
E os recursos orçamentários previstos para a EaD  são irrisórios – se 
consideradas as pretensões governamentais e a dimensão continental da nação. 
 

PRESENCIAL X EAD 
24. Fale um pouco sobre sua transição do presencial para a EaD: desafios e 
conquistas. 
O principal desafio é o da comunicação/interação, com vista amanter os alunos 
motivados e ajudá-los a se tornarem protagonistas de seu processo de 
aprendizagem. 
O segundo, linkado ao primeiro, é o de primar pelas conceitualizações/domínios a 
serem adquiridos pelos alunos. 
 

25. E o oposto. Que mudanças, para melhor ou para pior, você acredita que 
sua experiência em EaD tem trazido para sua atuação em sala de aula 
presencial? Disserte sobre. 
Esporadicamente, sou chamada a dar aulas em cursos presenciais de pós-
graduação.  
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Acho que não há mudanças para melhor ou pior no sentido restrito: as duas 
experiências dialogam e se complementam – em que pesem suas 
especificidades. 
O que tem obrigado, de fato, um professor a mudar para melhor é a realidade 
virtual, o mundo sem fronteiras para a produção e socialização do conhecimento, 
a comunicação em tempo real e as redes sociais e midiáticas.  
 
26. Espaço aberto para comentários. 
No AVA, a forma de planejamento/utilização do recurso Wiki deve ser repensada, 
sob o risco de se ter sérios prejuízos aos processos de ensino-aprendizagem. 
No meu ponto de vista, o desenho desse recurso do Moodle traz incoerências 
pedagógicas. 
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MEMORIAL DESCRITIVO 

DADOS PESSOAIS 
 

1. Nome: DOCENTE 4 
 

2. Data de Nascimento:  
3. Local onde reside:  
 

 
4.  Escolaridade - formação 

No caso de possuir mais de uma dessas titulações, informe a que considera mais 
relevante.  
Graduação: Letras Português                   Instituição: UFES      Ano de conclusão: 
1998 
Especialização:Estudo da língua falada  Instituição: PUC/MG  Ano de conclusão: 
2000 
Mestrado: Língua Portuguesa                Instituição: PUC/MG   Ano de conclusão: 
2004 
Doutorado:         ----------------                  Instituição:   ---------    Ano de conclusão: -
---- 
 

QUANTO AO TRABALHO 

5.  Experiência profissional 
Atualmente trabalha como: 

Função: Técnico em Assuntos Educacionais 

Empresa/instituição: UFES 

Desde: março / 2012  

OBS.: (de janeiro de 2009 a fevereiro de 2012 atuei como Assistente em 

Administração na mesma Instituição) 

Antes dessa função, atuou como: 
Função: Professor de Língua Portuguesa    
Empresa/instituição: Centro de Ensino Superior de Vitória (2009 a 2010) a última 
instituição em que trabalhei como professor 
 
6. Tempo total de sua atuação no magistério:  
 

7. Resumindo você: resposta múltipla 

(   ) trabalha no Ifes como professor efetivo DE 
(   ) trabalha no Ifes como professor efetivo 40h ou 20h 
(   ) trabalha no Ifes como professor contratado 40h ou 20h 
(   ) trabalha no Ifes como administrativo 
(   ) é  professor da rede pública  (federal, estadual ou municipal) 
(   ) é professor da rede privada  
(X ) Outros 
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8.  Carga horária semanal total de trabalho 
(   ) Até 20h 
(   ) de 20h a 30h 
( x ) de 30h a 40h 
(   ) mais de 40h 
(   ) Não trabalho 

 

QUANTO A SUA ATUAÇÃO COMO PROFESSOR NA MODALIDADE 
PRESENCIAL 
 
9. Gostaríamos de conhecer melhor sua trajetória de vida pessoal e 
profissional que o levou a ser professor. E caso não atue mais como 
professor, o que o levou a sair dessa profissão?  
Escolhi o curso de Letras, num primeiro momento, porque era um curso da área 
de humanas que me chamava à atenção, não pensei exatamente na possibilidade 
de ser professora. Comecei a atuar como professora a partir do 5º período do 
curso e a prática de sala de aula foi me seduzindo e passou a ser a minha 
profissão durante dez anos. Durante esse tempo trabalhei nos três níveis de 
ensino (1º e 2º graus e superior) das redes pública e privada.  
Hoje não atuo como professora. Há três anos trabalho na área administrativa. A 
idéia de fazer concurso para outra área foi surgindo aos poucos. Os motivos que 
me levaram a sair da sala de aula foram: a instabilidade financeira; o descaso das 
instituições educacionais para com o professor, sobretudo a rede particular; 
alunos cada vez mais agressivos e desrespeitosos que, por pagarem a escola, 
acham que o professor deve fazer e aceitar o que eles querem. 
 
9. Fale um pouco mais acerca da profissão de professor? 10. A importância 
para você e para a sociedade. 
Eu diria que ser professor requer dedicação, compromisso e, principalmente, 
vocação e persistência. Como em todas as profissões, você deve gostar do que 
faz para ser feliz e, consequentemente, fazer os outros que convivem com você 
felizes também.  
Qualquer profissão é importante para a sociedade porque cada atividade cumpre 
uma função social.  A de ser professor é, sem dúvida, uma das mais citadas como 
essencial exatamente porque tem a função de “ensinar”. De um modo geral, as 
pessoas lembram o professor, independente da profissão escolhida, como aquele 
responsável pela formação profissional e, em muitos casos, pessoal também. 
Pensando assim, o professor é uma profissão fundamental para a sociedade, 
embora ainda não seja respeitada como deveria.     
 
11. Quais os grandes desafios enfrentados por você no exercício do 
magistério? Registre aqui algumas de suas experiências que considere 
relevantes, que foram importantes para o seu amadurecimento na profissão. 
Em que os cursos de formação o ajudaram na sua trajetória? 
Quando comecei a dar aula, não havia recursos na escola, não havia livro. As 
salas de aula eram sempre superlotadas, os níveis entre um aluno e outro, às 
vezes, eram muito diferentes. Os desafios para lidar com essas situações com 
certeza contribuíram para o meu amadurecimento, afinal nessas situações eu 
tinha de encontrar caminhos que me possibilitassem exercer a minha função. 
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Aprendi que o professor deve ser criativo. Quanto aos cursos de formação, 
apesar de serem muito teóricos, sempre trazem boas reflexões. 
 

12. Caso não tenha nenhuma formação na área de educação (pedagogia ou 
licenciatura) considere as implicações dessa carência em sua atuação 
profissional.  
 

13. Você já exerceu ou exerce algum cargo ou função tal como diretoria, 
gerência ou coordenação de curso? Se sim, explicite quais e o período de 
sua atuação em cada um deles. Que importância você atribui a essa sua 
experiência em sua atuação docente? 
Já atuei como coordenadora do curso de Letras em uma Instituição de ensino 
superior e também como coordenadora de estágio supervisionado.  
Como coordenadora de curso, assumi essa função interinamente durante três 
meses. Ao exercê-la desenvolvi atividades administrativas gerais, como a 
distribuição de horários dos professores, organização de atividades 
extracurriculares para os alunos, atendimento individual ao aluno em casos 
específicos.  
Como coordenadora de estágio supervisionado atuei durante oito meses. Minha 
função era buscar parcerias entre a faculdade e uma escola pública em que os 
alunos do curso de Letras pudessem observar o funcionamento da escola e 
também ministrar aulas durante uma semana para serem avaliados pelo professor 
formador. Na época em que coordenava o estágio, também ministrava a 
disciplina, junto com outros professores. 
As duas coordenações foram muito importantes para a minha experiência docente 
porque pude vivenciar problemas administrativos que às vezes interferem na 
atividade de sala de aula. Especificamente na coordenação do estágio, o fato de 
ficar próxima das dificuldades enfrentadas pelas escolas públicas, certamente 
tornaram minhas reflexões em sala de aula mais próximas da realidade. 
 

 
QUANTO A SUA EXPERIÊNCIA EM EAD ANTES do Curso de Letras 
Português a distância 

 
14. Conte sobre sua experiência em Educação a Distância seja como 
professor, tutor ou, até mesmo, como aluno de cursos ofertados a distância, 
antes de atuar no curso de Letras-Português. Que cursos/disciplinas? Em 
que instituição? Disserte sobre. 
Nunca fiz curso a distância e nem atuei como tutor antes de fazer o curso de 
Letras. 

 

15. Que aspectos de sua trajetória de vida pessoal e profissional você 
considera que te motivaram a querer se tornar um professor/pesquisador 
dentro desta modalidade. 

 
 

QUANTO À FORMAÇÃO EM EAD 
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16. Você já havia realizado alguma FORMAÇÃO específica sobre Educação a 
Distância antes da ofertada pelo CEAD/Ifes? Se sim, qual e por que 
instituição? Qual a carga horária? 
Comecei a trabalhar com o ensino a distância no CEAD/Ifes.  

 
17. Que capacitações em EaD ofertada pelo CEAD/Ifes você já fez? Você 
concluiu todas as disciplinas? Você as realizou antes de atuar em sua 
função ou apenas no decorrer dela? Quais os impactos e as contribuições 
de cada uma dessas capacitações em sua atuação?  
Fiz o processo seletivo para atuar como tutora de ensino a distância (CEAD/Ifes) 
e, como parte desse processo seletivo, fiz o curso para conhecer o ambiente do 
Moodle. Com certeza, se não tivesse feito esse curso antes de atuar como tutora 
acho que teria muita mais dificuldade, pois mesmo tendo participado desse curso, 
os primeiros dias trabalhando no ambiente não foram fáceis, talvez porque nunca 
tive muita aptidão para o trabalho virtual. 
 
18. Contribua com sugestões para a melhoria das mesmas. 
 

QUANTO A SUA EXPERIÊNCIA EM EAD  (CEAD/IFES/), inclusive no curso 

em foco: 

 

19. Que funções já desempenhou?  

Minha primeira e única atuação em EaD é o tutor a distância. 

Escreva cada uma das funções, descriminando:  

 
20. Na metodologia utilizada pelo CEAD/Ifes, definida a partir do modelo do 
programa UAB, temos a atuação de quatro professores com atribuições 
distintas: professor conteudista, professor formador, tutor a distância e 
tutor presencial. Que destaques você faz a cada um destes papéis? Você 
considera que o tutor é um professor e tem papel tão relevante como os 
papéis de professor formador e conteudista? Quais as dificuldades 
percebidas por você nesse modelo? Quais as vantagens? Disserte sobre. 
Penso que todos professores são responsáveis pela condução do processo, as 
distribuições objetivam delinear a atribuição específica de cada um, nortear o 
trabalho, o que não impede que todos deem sugestões de melhoria. Essa 
integração entre os professores deve (ou pelo menos deveria) acontecer 
continuamente no decorrer das disciplinas. 
O tutor, como aquele que está a disposição do aluno para discutir, tirar dúvidas 
atuar como professor. Ele tem o papel de interagir com o educando no ambiente 
virtual. No entanto, se o aluno não interage e usa o ambiente apenas para 
registrar perguntas que já estão respondidas nas próprias orientações constantes 
do ambiente, tais como onde está o texto x, é para resenhar o capítulo inteiro 
entre outras, esse espaço de orientação se perde, o tutor passa a ser apenas um 
corretor de atividades, diga-se de passagem, muitas atividades, e a discussão, a 
construção de conhecimentos não acontece. 
Sem dúvida, os cursos à distância permitiram a muitas pessoas o acesso ao 
conhecimento. O fato de o cursista ter a possibilidade de estudar em casa, no 
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horário escolhido por ele, adequando-o as suas outras atividades sociais é um 
aspecto positivo e atraente. Parece-me, contudo, que os alunos não têm 
consciência de que, apesar de terem essa flexibilidade, é imprescindível que 
tenham disciplina, compromisso. O curso ser a distância não significa que seja 
mais fácil. Tenho a impressão, pelas respostas, pelas reclamações que recebo no 
ambiente, que eles não querem ter trabalho, reclamam de muita leitura por 
exemplo, condição exigida para qualquer formação, sobretudo em um curso de 
Letras. 
 

21. Para cada uma das funções desempenhadas, seja como professor 
conteudista, professor formador ou tutor, faça uma reflexão quanto a sua 
atuação, procurando destacar as dificuldades e aprendizagens. Quais 
fatores podem ter contribuído para as dificuldades encontradas? 
Meu objetivo, quando fiz minha inscrição para ser tutora a distância, era resgatar 
minha atividade primeira, de professora, que há dois anos não exercia. Vi a tutoria 
como a possibilidade de retomar leituras, estudos na área de linguagem que 
sempre me atraíram, além, é claro, de ser uma renda extra.  
As ferramentas tecnológicas sempre foram um desafio para mim, blogs, twiter etc 
não me atraem. Trabalhar em um ambiente virtual é o primeiro desafio que, 
apesar de algumas dúvidas no início, acredito ter vencido.  
Outro aspecto que ressalto como algo que dificultou o processo foi a quantidade 
excessiva de atividades para a correção. Algumas questões eram de múltipla 
escolha, mas o sistema não as corrigia, o que dificultava ainda mais a correção, 
se considerarmos que é tudo feito pela tela do computador. Com isso não estou 
dizendo que não deva ter atividades, pelo contrário, elas são essenciais. Quero 
ressaltar apenas que o excesso de exercícios pode comprometer o 
encaminhamento de feedback  tão importante para aluno.  
 
22. No caso de desempenhar mais de uma função no Curso de Letras a 
distância, destaque as implicações, vantagens e desvantagens, no fato de, 
por exemplo: ser professor conteudista e formador da mesma disciplina, ou 
ter experiência como tutor e depois como professor especialista. 

 

23. Quais fatores o estimulam a continuar atuando nessas funções no curso 
em foco? E quais fatores o desestimulam? 
Como fator estimulante destaco o estudo em si, a possibilidade de manter-se 
atualizado, se for um trabalho em que haja comprometimento, é claro. 
Como desestimulante a falta de compromisso de alguns alunos, a forma como se 
dirigem aos colegas e professores, o excesso de atividades para a correção. 
 

PRESENCIAL X EAD 
 
24. Fale um pouco sobre sua transição do presencial para a EAD: desafios e 
conquistas. 
Na verdade, nunca havia pensado em atuar no ensino a distância nesse modelo 
do Cead. Mas, acredito que, apesar de a EaD ter benefícios, especialmente 
chegar a lugares em que as pessoas não tinham nenhuma perspectiva, o modelo 
presencial é mais real. Talvez seja uma opinião prematura, de quem trabalhou 
apenas em uma disciplina no ensino a distância e não tenha conhecido esse 



 
 

242 

modelo mais detalhadamente, mas acredito mais no modelo presencial, na 
interação professor-aluno, no embate de idéias.  
 
25. E o oposto. Que mudanças, para melhor ou para pior,  você acredita que 
sua experiência em EaD tem trazido para sua atuação em sala de aula 
presencial? Disserte sobre. 
 
26. Espaço aberto para comentários. 
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MEMORIAL DESCRITIVO 

DADOS PESSOAIS 
 

1. Nome: DOCENTE 5 
 

2. Data de Nascimento:  
 

3. Local onde reside:  
 

4.  Escolaridade - formação 

No caso de possuir mais de uma dessas titulações, informe a que considera mais 
relevante.  
Graduação: Letras-Inglês       Instituição:         UFES         Ano de conclusão: 
2004 
Graduação:  Letras-Português     Instituição:         UFES         Ano de conclusão: 
2012 
Especialização: Gestão Educacional     Instituição: CESAP   Ano de conclusão: 
2009 
 

QUANTO AO TRABALHO 

5.  Experiência profissional 
Atualmente trabalha como:  

Função: Técnica em Assuntos Educacionais 

Empresa/instituição:  Ifes 

Desde: 2007 

Função: Tutora à distância 

Empresa/instituição:  Ifes/Letras- Português 

Desde: 2012 

Antes dessa função, atuou como: 
 
Função:  Professora de Língua Inglesa 
Empresa/instituição:  Prefeitura de Vitória 
 
6. Tempo total de sua atuação no magistério: 12 anos 
 

7. Resumindo você: resposta múltipla 

(   ) trabalha no Ifes como professor efetivo DE 
(   ) trabalha no Ifes como professor efetivo 40h ou 20h 
(   ) trabalha no Ifes como professor contratado 40h ou 20h 
( x ) trabalha no Ifes como administrativo 
(   ) é  professor da rede pública  (federal, estadual ou municipal) 
(   ) é professor da rede privada  
(X  ) Outros 
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8.  Carga horária semanal total de trabalho 
(   ) Até 20h 
(   ) de 20h a 30h 
( x) de 30h a 40h 
(   ) mais de 40h 
(   ) Não trabalho 

 

QUANTO A SUA ATUAÇÃO COMO PROFESSOR NA MODALIDADE 
PRESENCIAL 
 
9. Gostaríamos de conhecer melhor sua trajetória de vida pessoal e 
profissional que o levou a ser professor. E caso não atue mais como 
professor, o que o levou a sair dessa profissão?  
Desde criança sempre me identifiquei com o ensino. Minha brincadeira preferida 
era ‘escolinha’, adorava ‘brincar de ensinar’ e dar aulas de reforço aos meus 
irmãos mais novos e seus amigos. Fiz o Ensino Médio integrado ao curso técnico 
em Processamento de Dados (PD), por ser uma área em ascensão na época 
(final da década de 90) e comecei a estudar inglês no Centro de Línguas da 
UFES, onde me apaixonei pelo ensino de inglês. Terminei o curso de PD para 
garantir uma formação que me permitisse trabalhar, porém meu foco foi a 
Licenciatura em Letras-Inglês.  
Comecei a dar aulas aos 18 anos, logo que passei no vestibular, na rede privada. 
Fui estagiária docente por 4 anos no Centro de Línguas da UFES, trabalhando ao 
mesmo tempo em cursos de inglês na Grande Vitória, enquanto cursava minha 
primeira graduação. Me formei em 2004, e continuei trabalhando em cursos de 
inglês, até que em 2006 passei em 02 concursos públicos: para professora efetiva 
da Prefeitura de Vitória e para o Ifes, como Técnica em Assuntos Educacionais 
(TAE).  
Permaneci na Prefeitura somente por 6 meses (2007/1), quando fui convocada 
pelo Ifes. Em 2007/2 comecei a trabalhar no Ifes como TAE e pela então 
Funcefetes (hoje FACTO) como professora de inglês. Fiquei na FACTO até o 
início de 2012, quando parei de atuar como docente presencial iniciando assim o 
trabalho como tutora à distância. Portanto, hoje atuo como TAE na área 
pedagógica dos cursos de Letras-Português (presencial), Técnico em 
Eletrotécnica Integrado ao Ensino Médio e Técnico em Edificações Integrado ao 
Ensino Médio.  
Além disso, em 2006/2 iniciei a Licenciatura em Letras-Português (também pela 
UFES), a qual consegui concluir somente agora, em 2012/2, devido a ter que 
conciliar 2 trabalhos (TAE e professora) com a graduação e a vida pessoal.  
 
10. Fale um pouco mais acerca da profissão de professor. A importância 
para você e para a sociedade. 
De forma bem resumida, vejo a profissão de professor como muito gratificante, 
pois estamos contribuindo diariamente para a formação de sujeitos críticos e para 
a construção de uma sociedade mais justa. Independente da área de atuação, 
temos a chance de levar nossos alunos a questionarem o sistema no qual se 
inserem e buscarem sua autonomia como sujeitos. Além disso, sabemos que 
grande maioria dos problemas sociais reside na educação pública deficitária, e 
que isso é um problema histórico. Por isso, penso que ser professor é mais do 
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que uma profissão; é uma espécie de militância, uma ideologia, uma luta por uma 
sociedade mais igualitária.    
 
11. Quais os grandes desafios enfrentados por você no exercício do 
magistério? Registre aqui algumas de suas experiências que considere 
relevantes, que foram importantes para o seu amadurecimento na profissão. 
Em que os cursos de formação o ajudaram na sua trajetória? 
Pode até parecer engraçado, mas meu maior desafio sempre foi o preconceito 
pela minha estatura e minha aparência muito jovem (muitos pensam que não 
tenho nem 18 anos, sendo que tenho 30!). Sempre tive que lidar com pré-
conceitos e frases do tipo: ‘Essa menininha é a professora?’, ‘Será que ela 
consegue controlar uma turma com essa carinha de criança?’, ‘Será que ela será 
respeitada?’ etc. Por muito tempo isso foi um desgaste para mim, pois além de 
me preocupar em dar uma boa aula, tinha sempre que desfazer o pré-julgamento 
que alunos, pais e chefes faziam devido a minha aparência. Após alguns anos 
isso se tornou uma rotina e hoje não me importo mais com o preconceito. Faço 
meu trabalho com a maior seriedade e honestidade possível (sendo como 
professora, TAE ou tutora) e jamais enfrentei qualquer situação de desrespeito 
por parte de alunos. O único problema que enfrentei com relação ao chamado 
‘domínio de classe’ foi na Prefeitura de Vitória, quando trabalhei em um bairro 
muito carente e violento, com muitas crianças que já traziam inúmeros problemas 
de casa e outras já envolvidas com tráfico de drogas. Mas após alguns meses fui 
aprendendo a lidar com este público, e no final acabei me tornando amiga da 
maioria dos meus alunos e senti muito minha saída desta escola.  
 
12. Caso não tenha nenhuma formação na área de educação (pedagogia ou 
licenciatura) considere as implicações dessa carência em sua atuação 
profissional.   
Tenho 02 Licenciaturas (Letras-Inglês e Português) e 01 especialização em 
Gestão Educacional. 
 
13. Você já exerceu ou exerce algum cargo ou função tal como diretoria, 
gerência ou coordenação de curso? Se sim, explicite quais e o período de 
sua atuação em cada um deles. Que importância você atribui a essa sua 
experiência em sua atuação docente? 
Atuei por 1,5 anos como Coordenadora Administrativa do Curso de 
Especialização em Ensino Médio Integrado ao Ensino Técnico Profissionalizante, 
fruto de um convênio entre a SEDU e o Ifes. Esta foi minha única experiência em 
gestão, a qual contribuiu para minha percepção ‘do outro lado’ da docência. 
Quando estamos habituados somente à sala de aula, raramente conseguimos 
compreender o trabalho burocrático que envolve o ensino e suas questões legais.  
QUANTO A SUA EXPERIÊNCIA EM EAD ANTES do Curso de Letras 
Português a distância 
 
14. Conte sobre sua experiência em Educação a Distância seja como 
professor, tutor ou, até mesmo, como aluno de cursos ofertados a distância, 
antes de atuar no curso de Letras-Português. Que cursos/disciplinas? Em 
que instituição? Disserte sobre. 
Esta é a minha primeira experiência como tutora à distância.  
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15. Que aspectos de sua trajetória de vida pessoal e profissional você 
considera que te motivaram a querer se tornar um professor/pesquisador 
dentro desta modalidade. 
O que mais me motivou foi a oportunidade de começar a atuar em um curso 
superior, o que é bom para meu crescimento profissional, e colocar em prática o 
conhecimento adquirido no curso de Letras-Português, o que também me ajuda a 
estudar para tentar um mestrado mais adiante. Além disso, a atuação como 
professora de inglês já não trazia mais desafios ou novidades; eu quis ter novas 
experiências como docente e, principalmente começar a trabalhar na área de 
Português.  

 

QUANTO À FORMAÇÃO EM EAD 
 
16. Você já havia realizado alguma FORMAÇÃO  específica sobre Educação 
a Distância antes da ofertada pelo CEAD/Ifes? Se sim, qual e por que 
instituição? Qual a carga horária? Não.  

 
17. Que capacitações em EaD ofertada pelo CEAD/Ifes você já fez? Você 
concluiu todas as disciplinas? Você as realizou antes de atuar em sua 
função ou apenas no decorrer dela? Quais os impactos e as contribuições 
de cada uma dessas capacitações em sua atuação?  
Fiz uma capacitação antes de começar a atuar, como pré-requisito para a seleção 
de novos tutores, e uma capacitação já atuando. Na primeira concluí todas as 
disciplinas (pois eram obrigatórias para aprovação no processo seletivo); já a 
segunda se tratou somente de um encontro de um dia, com palestras e grupos de 
discussão específicos por curso.  
A primeira contribuiu para eu me situar no contexto da EaD: conhecer e aprender 
a trabalhar no moodle, os procedimentos adotados, os papéis dos profissionais 
que atuam nesta modalidade, discutir algumas questões teóricas e práticas etc. 
Já a segunda contribuiu muito pouco; muitos dos temas apresentados já haviam 
sido muito discutidos, então não tivemos novidades.  
 
18. Contribua com sugestões para a melhoria das mesmas. 
Sugiro que os encontros sejam somente por curso, pois assim poderíamos 
debater e buscar soluções para os problemas que enfrentamos diariamente.  
 

QUANTO A SUA EXPERIÊNCIA EM EAD  (CEAD/IFES/), inclusive no curso 
em foco: 
 

19. Que funções já desempenhou?  

Escreva cada uma das funções, descriminando: Tutora à distância 

 
20. Na metodologia utilizada pelo CEAD/Ifes, definida a partir do modelo do 
programa UAB, temos a atuação de quatro professores com atribuições 
distintas: professor conteudista, professor formador, tutor a distância e 
tutor presencial. Que destaques você faz a cada um destes papéis? Você 
considera que o tutor é um professor e tem papel tão relevante como os 
papéis de professor formador e conteudista? Quais as dificuldades 
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percebidas por você nesse modelo? Quais as vantagens? Disserte sobre. 
No curso de Letras-Português temos somente o professor formador, que penso 
exercer também o papel de conteudista. Penso que cada papel é igualmente 
importante, pois cada um é fundamental para o sucesso de todo o processo. 
Ainda não tive experiência suficiente para criticar o modelo, mas acredito que a 
maior dificuldade é a comunicação. Quando a comunicação entre professores e 
tutores falha, o processo todo fica prejudicado. Também tenho percebido pouca 
atuação dos tutores presenciais, o que sobrecarrega os tutores à distância. Uma 
mudança que eu sugeriria seria a correção de provas como papel do tutor 
presencial, pois muitas vezes leva-se muito tempo para o envio e reenvio das 
provas, por exemplo, na última disciplina que atuei os alunos fizeram a segunda 
avaliação sem terem recebido a primeira devido a um problema nos Correios. Ou 
seja, não tiveram a oportunidade de revisar os conteúdos ou tirar as dúvidas da 
primeira avaliação. Se os tutores presenciais corrigissem as provas, este 
problema não aconteceria.  
 

21. Para cada uma das funções desempenhadas, seja como professor 
conteudista, professor formador ou tutor, faça uma reflexão quanto a sua 
atuação, procurando destacar as dificuldades e aprendizagens. Quais 
fatores podem ter contribuído para as dificuldades encontradas? 
Tenho atuado somente como tutora a distância, então falarei sobre esta função. A 
maior dificuldade enfrentada por mim até então consiste na falta de 
comprometimento dos alunos com o curso. Por exemplo, muitos pensam que, por 
ser um curso à distância, ele deveria ser ‘mais fácil’, e os tutores deveriam ser 
menos exigentes. Infelizmente esta ainda é a ideia que prevalece na maioria que 
opta por esta modalidade. A grande maioria trabalha e precisa conciliar o trabalho 
com os estudos; por isso, esperam que não cobremos qualidade no que 
produzem.  
Também é muito comum o plágio, o que torna as correções extremamente 
desgastantes e, muitas vezes, uma grande ‘queda de braço’ entre tutor e aluno. 
Penso que enfrentamos esta dificuldade devido à herança de um ensino médio 
que não conscientiza o aluno no que diz respeito ao plágio. Hoje, com a internet, 
é muito comum que alunos copiem da rede seus trabalhos desde o ensino 
fundamental, e muitos professores parecem ignorar este fato, o que contribui para 
que esta prática permaneça. Daí, os alunos vão para o ensino superior achando 
que copiar da internet ‘é normal’ e deve ser aceito, e romper com esta prática é 
muito difícil para os tutores.  
Outro fator que dificulta o trabalho do tutor à distância é a falta de contato pessoal 
com os alunos. Por mais que tentemos ser gentis e cultivar uma relação de 
amizade, o computador não substitui o contato pessoal. Não conhecer os alunos 
pessoalmente nos afasta deles emocionalmente também e, sabemos que os 
laços afetivos também são muito importantes para estimular o aprendizado. 
Muitas vezes somos somente nomes na tela do computador; esquecemos que 
dou outro lado há pessoas. Ainda referente a esta questão, o fato da 
comunicação não ser oral também atrapalha muitas vezes. A entonação da voz, o 
olhar, o diálogo face-a-face fazem toda a diferença na imagem que temos do 
outro. Como não temos este contato, as mensagens escritas podem ser mal 
entendidas muitas vezes, gerando conflitos entre tutores e alunos e até mesmo 
entre os próprios alunos. 
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Considero as aprendizagens pouco significativas. Estou nesta modalidade 
somente como uma nova experiência e uma oportunidade de atuar no ensino 
superior. 

 
22. No caso de desempenhar mais de uma função no Curso de Letras a 
distância, destaque as implicações, vantagens e desvantagens, no fato de, 
por exemplo: ser professor conteudista e formador da mesma disciplina, ou 
ter experiência como tutor e depois como professor especialista. 
Nunca desempenhei outra função. 

23. Quais fatores o estimulam a continuar atuando nessas funções no curso 
em foco? E quais fatores o desestimulam? 
Os fatores que me estimulam são: a experiência com ensino superior; o 
envolvimento com ensino de Linguística e Literatura; a bolsa recebida da CAPES 
que, embora não seja tão grande, contribui com minha renda mensal. 
Os fatores que me desestimulam são: o desgaste emocional ao lidar com alunos 
que plagiam a maioria dos trabalhos; horas diante do computador diariamente, 
causando problemas físicos como dores de cabeça, nos ombros, pescoço, olhos 
e pulsos. No semestre passado, quase desenvolvi L.E.R.  
 
PRESENCIAL X EAD 
 
24. Fale um pouco sobre sua transição do presencial para a EAD: desafios e 
conquistas. 
Os desafios já foram citados na questão 21. Sobre as conquistas, consegui mais 
um espaço de atuação profissional. 
 
25. E o oposto. Que mudanças, para melhor ou para pior,  você acredita que 
sua experiência em EaD tem trazido para sua atuação em sala de aula 
presencial? Disserte sobre. 
Penso que a EaD é uma conquista para muitos; foi um passo da educação 
brasileira que proporciona oportunidade de formação para sujeitos que talvez 
nunca a teriam. É mais uma opção de formação para aqueles que desejam e/ou 
precisam. Entretanto, ainda prefiro atuar na educação presencial. Acredito que a 
interação face-a-face promove experiências que não seriam possíveis através de 
um computador.Por mais que criemos ferramentas que proporcionem a interação, 
ela nunca é espontânea como na educação presencial. 
 
 
26. Espaço aberto para comentários. 
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MEMORIAL DESCRITIVO 
DADOS PESSOAIS 
 
1. Nome: DOCENTE 7 
 
2. Data de Nascimento: 
 
3. Local onde reside: 
 
4. Escolaridade - formação 
No caso de possuir mais de uma dessas titulações, informe a que considera mais 
relevante. 
Graduação: Letras Português/InglêsInstituição: FAFIA e FALILEAno de 
conclusão: 1987 e 1992. 
Especialização: Língua PortuguesaInstituição: FALILEAno de conclusão: 1993 
Especialização: Literatura BrasileiraInstituição: PUC-MinasAno de conclusão: 
1997 
Mestrado: Estudos LiteráriosInstituição: UFESAno de conclusão:  
2001 
Doutorado: Estudos Literários Instituição: UFMGAno de conclusão:  
2009 
 
QUANTO AO TRABALHO 
 
5. Experiência profissional 
Atualmente trabalha como: 
Função: Professor 
Empresa/instituição: IFES – Santa Teresa 
Desde: 1992 
 
Antes dessa função, atuou como: Função: Professor 
Empresa/instituição: Governo do Estado do Espírito Santo 
 
6. Tempo total de sua atuação no magistério: 
 
7. Resumindo você: resposta múltipla 
( x ) trabalha no Ifes como professor efetivo DE 
( ) trabalha no Ifes como professor efetivo 40h ou 20h 
( ) trabalha no Ifes como professor contratado 40h ou 20h 
( ) trabalha no Ifes como administrativo 
( ) é professor da rede pública (federal, estadual ou municipal) 
( ) é professor da rede privada 
( ) Outros 
 
8. Carga horária semanal total de trabalho 
( ) Até 20h 
( ) de 20h a 30h 
(x) de 30h a 40h 
( ) mais de 40h 
( ) Não trabalho 
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QUANTO A SUA ATUAÇÃO COMO PROFESSOR NA MODALIDADE 
PRESENCIAL 
 
9. Gostaríamos de conhecer melhor sua trajetória de vida pessoal e 
profissional que o levou a ser professor. E caso não atue mais como 
professor, o que o levou a sair dessa profissão? 
As influências familiares foram relevantes. Meu pai era um leitor assíduo e amava 
os livros. Duas de minhas irmãs foram professores. Minha aproximação à 
Literatura aconteceu por motivo de minha ligação com a música desde a infância. 
 
10. Fale um pouco mais acerca da profissão de professor. A importância 
para você e para a sociedade. 
 
Para mim, além de desafio constante, o dia a dia com o conhecimento e 
descobertas é instigante. É um trabalho que sempre é possível escapar da rotina 
e do exercício automático. Há sempre uma novidade acontecendo e de fácil 
observação. 
Atuar como professor é formar a base para tudo. Apesar da sociedade ter 
aprendido a desrespeitar a importância do professor, vejo esse ofício como a 
profissão do futuro: acredito que a importância do professor e da escola será uma 
discussão calorosa nos próximos anos. 
 

11. Quais os grandes desafios enfrentados por você no exercício do 
magistério? Registre aqui algumas de suas experiências que considere 
relevantes, que foram importantes para o seu amadurecimento na profissão. 
Em que os cursos de formação o ajudaram na sua trajetória? 
a) O desinteresse dos alunos, por motivo do afastamento da família da escola e 
da precariedade da administração pública.  
b) A atualização do conhecimento e formas de conhecimento na escola, diante da 
velocidade das informações num mundo tecnológico. 
c) A necessidade do professor estar atento a tudo e ampliar a sua visão dos 
alunos e intertextualizar sua disciplina com outros conhecimentos. 
d) Inserir na escola experiências de leitura e de interpretações. 
e) Resolver o seguinte dilema: ser crítico e desenvolver a crítica na escola versus 
a sociedade que não aceita a crítica.  
Minha graduação foi fundamental para a descoberta do universo literário. A 
segunda experiência com a importância prática da leitura foi na PUC, de MG. 
Os estudos literários abriram portas importantes para uma reflexão sobre o 
mundo. 
 
12. Caso não tenha nenhuma formação na área de educação (pedagogia ou 
licenciatura) considere as implicações dessa carência em sua atuação 
profissional.  
Tenho formação na área. Mas a carência existe. O dia a dia e o contato com 
experiências de outros colegas ajudam a minimizar as dificuldades e gerar mais 
segurança na profissão. 
 
13. Você já exerceu ou exerce algum cargo ou função tal como diretoria, 
gerência ou coordenação de curso? Se sim, explicite quais e o período de 
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sua atuação em cada um deles. Que importância você atribui a essa sua 
experiência em sua atuação docente? 
Já exerci, por um ano, coordenação de área. Mas não foi uma experiência muito 
produtiva. 
 
QUANTO A SUA EXPERIÊNCIA EM EAD ANTES do Curso de Letras 
Português a distância
 
14. Conte sobre sua experiência em Educação a Distância seja como 
professor, tutor ou, até mesmo, como aluno de cursos ofertados a distância, 
antes de atuar no curso de Letras-Português. Que cursos/disciplinas? Em 
que instituição? Disserte sobre. 
Atuo como professor formador do curso de Letras/Português do IFES. Atendemos 
seis polos. 
Organizei a disciplina Literatura Portuguesa I e II. Trabalharei, no próximo 
semestre, com Literatura Portuguesa III. 
 
15. Que aspectos de sua trajetória de vida pessoal e profissional você considera 
que te motivaram a querer se tornar um professor/pesquisador dentro desta 
modalidade. 

Não foram experiências anteriores que me levaram à EaD. Não vejo a EaD como 
um momento peculiar nesse processo. Tive curiosidade em conhecer um aspecto, 
uma modalidade de ensino com a qual eu não tinha nenhuma experiência. 
 
QUANTO À FORMAÇÃO EM EAD 
 
16. Você já havia realizado alguma FORMAÇÃO específica sobre Educação a 
Distância antes da ofertada pelo CEAD/Ifes? Se sim, qual e por que instituição? 
Qual a carga horária? Não. 
 
17. Que capacitações em EaD ofertada pelo CEAD/Ifes você já fez? Você concluiu 
todas as disciplinas? Você as realizou antes de atuar em sua função ou apenas no 
decorrer dela? Quais os impactos e as contribuições de cada uma dessas 
capacitações em sua atuação? 

Antes de atuar como professor, fiz curso para aprender manusear a plataforma 
moodle: na visão do aluno, do tutor e do professor. O curso deu uma visão geral 
do trabalho no ambiente virtual. 
 
18. Contribua com sugestões para a melhoria das mesmas. 
Que a questão EaD não seja entendida muito desvinculada da modalidade 
presencial do ambiente físico da sala de aula. E que a sala de aula não seja 
desvalorizada em função dos avanços políticos e tecnológicos da EaD. 
 
QUANTO A SUA EXPERIÊNCIA EM EAD (CEAD/IFES/), inclusive no curso em foco: 
 
19. Que funções já desempenhou? 
Escreva cada uma das funções, descriminando:Professor formador e Orientador de 
TCC. 
 
20. Na metodologia utilizada pelo CEAD/Ifes, definida a partir do modelo do 
programa UAB, temos a atuação de quatro professores com atribuições distintas: 
professor conteudista, professor formador, tutor a distância e tutor presencial. Que 
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destaques você faz a cada um destes papéis? Você considera que o tutor é um 
professor e tem papel tão relevante como os papéis de professor formador e 
conteudista? Quais as dificuldades percebidas por você nesse modelo? Quais as 
vantagens? Disserte sobre. 

Quanto ao professor conteudista, ainda não consegui identificar o seu papel. 
Quanto aos outros, se cada um fizer o seu trabalho de forma séria, vejo que essa 
estrutura pode funcionar bem. Os tutores estão mais próximos dos alunos e 
atuam como o professor do curso presencial. O mais importante para o bom 
funcionamento do processo é escolher profissionais competentes com formação 
nas áreas de atuação. O exercício da tutoria não pode ser apenas uma visão de 
reforço no orçamento. Nesse caso, para que a EaD seja de qualidade, necessita-
se de uma política bem estruturada para a educação brasileira em geral. 
 
21. Para cada uma das funções desempenhadas, seja como professor conteudista, 
professor formador ou tutor, faça uma reflexão quanto a sua atuação, procurando 
destacar as dificuldades e aprendizagens. Quais fatores podem ter contribuído 
para as dificuldades encontradas? 
O trabalho em grupo precisa ser o foco. Uma equipe coesa e conhecedora de todo o 
processo. 
 
22. No caso de desempenhar mais de uma função no Curso de Letras a distância, 
destaque as implicações, vantagens e desvantagens, no fato de, por exemplo: ser 
professor conteudista e formador da mesma disciplina, ou ter experiência como 
tutor e depois como professor especialista. 
Não.  
 
23. Quais fatores o estimulam a continuar atuando nessas funções no curso em 
foco? E quais fatores o desestimulam? 
Positivo: Atuar em outras disciplinas na área de Letras. 
Negativo: A visão dos alunos que procuram esses cursos. O curso não pode ser a saída 
para adquirir apenas um diploma, uma vez que muitos interessados não tiveram tempo 
nem preparação, nem interesse suficientes para frequentar um curso presencial. 
 
PRESENCIAL X EAD 
 
24. Fale um pouco sobre sua transição do presencial para a EaD: desafios e 
conquistas.  
Uso a tecnologia da EaD com a mentalidade e experiência do presencial. Acho que isso 
tem ajudado.  
 
25. E o oposto. Que mudanças, para melhor ou para pior, você acredita que sua 
experiência em EaD tem trazido para sua atuação em sala de aula presencial? 
Disserte sobre.  
Pretendo fazer essa avaliação em futuro próximo, assim que concluir todo o processo da 
Literatura Portuguesa e experimentar outras disciplinas, por exemplo, Literatura 
Brasileira, e Leitura e Produção de Textos. Essas últimas estariam mais próximas de 
minha atuação no Ensino Médio e cursos superiores.  

 

26. Espaço aberto para comentários. 
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ENTREVISTA 
 
1ª Entrevista – DOCENTE 1 
 
Entrevistadora: Quanto tempo você tem de experiência em magistério? E, nesse 
processo de magistério, já que a educação houve uma evolução, como foi, 
desde o início, se você recordar, o seu processo de apropriação 
tecnológica? Por exemplo, há um tempo atrás, a gente já tinha material didático. 
Como usar gravador, música, textos nessa área de Língua Portuguesa? Até os 
dias de hoje, como foi essa apropriação tecnológica sua? Nós passamos por 
vários processos, da máquina de escrever ao computador. Eu gostaria que você 
tentasse relembrar um pouquinho desse processo. 
 
 
DOCENTE 1: Bom, eu tive acesso ao computador, não à internet, que não existia 
nessa época, pelo menos não da forma que a gente conhece. Eu tive acesso ao 
computador muito nova, tanto que, quando eu fazia a minha graduação, as 
monografias de graduação já eram escritas no computador, o que era uma 
inovação, todo mundo escrevia à máquina. Por quê? Porque eu tenho três irmãos, 
e todos eles trabalham na área de informática, então o computador estava dentro 
de casa, pelo fato do meu ex-marido também trabalhar nessa área, na época. 
Em geral também tive acesso a todas outras tecnologias básicas, vamos dizer 
assim: o gravador, o projetor, o DVD, tudo isso eu tive acesso tanto 
particularmente quanto, por exemplo, a partir do momento em que eu trabalhei em 
algumas escolas particulares e até na ETFES, que já tinha esse material 
disponível. 
Como eu tive essa certa familiaridade desde nova, eu não tive nenhuma 
dificuldade em estudar sozinha, autodidata mesmo, vários recursos da 
informática. Hoje eu tenho um domínio muito bom do Word, dos recursos do 
Word, eu tenho mediano do Excel, eu domino bem a pesquisa na internet, 
inclusive fazendo a seleção de material, sabendo fazer pesquisas, que tipos de 
dados, como restringir pesquisas, não tenho nenhum problema com isso. 
Aos poucos, como isso já fazia parte da minha vivência particular, isso foi 
entrando na prática pedagógica de uma forma muito natural. Tem 20 anos que eu 
dou aula no Ifes, é uma escola voltada para a tecnologia, os alunos de ensino 
médio, aquilo que a gente não domina, eles trouxeram pra gente na sala de aula. 
Quando você pede uma apresentação de trabalho, eles trazem inovações. Então, 
se você tem uma cabeça aberta, você absorve isso, essas inovações que os 
alunos trazem. Você vai acompanhando esse avanço tecnológico. Até porque, 
além de absorver o que os alunos trazem, a gente tem que saber delimitar o que 
é próprio e o que é impróprio, pra poder levar isso também aos alunos, porque 
nem tudo é ótimo, maravilhoso, nem tudo serve, nem tudo tem serventia que eles 
dão. Então, a gente precisa direcionar essas questões, e esse direcionamento 
sempre faz parte da minha prática pedagógica dentro da minha disciplina da 
Língua Portuguesa, de Literatura. 
 
 
Entrevistadora: Como você vê essa questão, por exemplo, presencialmente a 
gente tem o costume aqui de sempre estar dialogando com a equipe em função 
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do que vamos trabalhar no 1º ano, no 2º ano, no 3º ano; uns trabalham mais, 
outros trabalham menos, a gente sabe que isso é comum. 
Dessa parte de diálogo ou não, que acontece na parte presencial, como que isso 
tem sido também pra você na educação a distância? 
 
 
DOCENTE 1: A minha experiência com educação a distância, que eu já coloquei 
isso no questionário, se deu da seguinte forma: meu primeiro contato na 
educação do Ifes, que na época era Cefetes, foi como revisora de material; então, 
eu fazia revisão de Português, tanto de apostilas que eram produzidas quanto das 
salas. Então, revisando o material, eu trabalhei durante dois anos. Revisando o 
material, a gente começa a observar como é o funcionamento dessas salas, como 
é o funcionamento desse tipo de curso. 
Quais são as possibilidades, quais são as limitações, mesmo que seja de 
disciplinas que a gente nem tinha conhecimento sobre a disciplina, mas 
observamos que tipo de exercício é feito, que tipo de feedback é dado, então eu 
achei muito importante pra minha formação como professora na EaD, ter tido 
essa experiência de revisora, de ter lidado com materiais de outras pessoas que 
já estavam ali havia mais tempo, que tinham mais experiência. Pra mim foi muito 
importante. De 2008 para 2009, não sei exatamente a data, eu sei que o 1º curso 
que eu dei na EaD foi no 2º semestre de 2009, foi Leitura e Produção de Texto 
para o curso de informática do campus de Cachoeiro de Itapemirim. Porém, 
quando eu comecei a trabalhar para o curso, não foi nem em 2009, e sim em 
2008, eu comecei a me preparar pra ser professora especialista, fui professora 
conteudista, professora formadora, e depois, por uma questão que ocorreu, 
também tutora do mesmo curso. Então, o tempo de preparação desse material, 
da minha formação, foi de seis meses. Nesses meses houve um tempo de 
amadurecer questões, outras questões além daquelas que a gente já tinha 
observado, da revisão. Eu tive vários contatos com o pessoal do CIADES da 
Serra. Eu ia à Serra pra montar salas, pra perguntar, porque foi proposto que eu 
fizesse essas montagens das salas. Só recorrendo por internet, mas pra mim, na 
época, foi suficiente. Eu senti falta dessa interação pessoal com a pessoa que ia 
montar a sala, até pra tirar dúvidas como o ambiente ia corrigir, pontuar as 
questões. Então foi um processo relativamente longo, foi um processo de seis 
meses, em que esse contato preferencial me foi oferecido todas as vezes em que 
eu necessitei. Quando efetivamente dei a disciplina, uma tutora desistiu na 1ª 
semana, como não havia pessoas a contratar, eu assumi a tutoria também da 
disciplina. Essa experiência também achei muito importante no sentido de que 
você vê a disciplina de dois ângulos diferentes: eu via como professor formador, 
que tem que orientar os tutores, mas também via como tutora no contato com os 
alunos, que tipo estava ocorrendo, que tipo de dúvidas estava ocorrendo. E foi 
muito bom, porque, por exemplo, há problemas no material, ainda há problemas 
que eu já me propus a resolver gratuitamente, só que não há o recurso para 
reeditar, então continuam todas as tiragens, porque não houve uma nova edição, 
o que há são novas tiragens do mesmo material, e todos eles saem com alguns 
problemas que poderiam ser resolvidos facilmente. Porque não há recurso 
financeiro para fazer uma nova edição, são coisas relativamente simples: eu 
mando geralmente para o professor formador, eu mando uma errata pra ele, 
orientando os tutores. Olha, aqui há problemas de conteúdo e há problemas de 
edição mesmo, coisas que eram duas colunas, e juntou tudo em uma coluna só; 
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então a coisa ficou um pouco embolada para os alunos. Teve um lugar em que eu 
pedi um esquema, e não sei por que “cargas d’água” na apostila aparece: Elabore 
um gráfico. Eu pedi um esquema, se a pessoa que resolveu editar escreveu 
gráfico, paciência. 
Enfim, então trabalhar como tutora nessa época me permitiu ser bastante próxima 
das minhas colegas tutoras; então, eu era ao mesmo tempo a especialista que 
tinha as respostas a dar, mas eu partilhava com elas as angústias do curso. Eu 
achei essa experiência muito válida. 
 
 
Entrevistadora: Por exemplo, coincidiu de você ter a experiência de preparar o 
ambiente, e depois apresentar os tutores nesse ambiente que você preparou e 
acabou sendo a tutora, e tem outros casos que você é tutora de um outro 
formador. 
 
 
DOCENTE 1: Eu várias vezes já fui tutora de outros formadores. 
 
 
Entrevistadora: Como você se vê como docente nesses papéis que você 
assume? Por exemplo: você no papel de professor formador ou conteudista, ou 
especialista praticamente, é a mesma coisa ou só muda o nome? Quando você 
elabora esse currículo, como que você se sente como docente e como você se 
sente docente no papel de tutora? 
 
 
DOCENTE 1: Bom, é... 
 
 
Entrevistadora: Como foi a experiência, o que você sentiu? 
 
 
DOCENTE1: Claro que senti. O problema que você sabe que eu sou muito 
modesta, então, na hora que eu for dizer o que eu senti, fica parecendo bastante 
arrogante né, mas enfim. 
A gente percebe na EaD por mais que você tente interagir, e eu busco estar muito 
presente com os alunos; então, por exemplo: um ponto, um ponto principal que 
vai me fazer sair da EaD agora é que está tomando muito o meu tempo, e é um 
tempo que eu preciso para me dedicar ao doutorado, às vezes, tem dias em que 
eu passo 6 a 7 horas do dia por conta da EaD como tutora, porque eu não sei ser 
diferente. Só que a gente sabe que nem o ambiente foi preparado para isso, nem 
a realidade dos tutores pode passar esse tempo ali, nem a minha realidade, por 
isso eu vou sair, porque eu não sei fazer diferente. 
 
 
Entrevistadora: Ok. 
 
 
DOCENTE 1: Tá. Bom, como que eu me sinto, eu acho que a educação hoje já é 
difícil no presencial, né? A gente discute uma série de coisas da dificuldade dos 
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alunos: o fato de eles terem muito acesso à tecnologia e acharem que eles não 
precisam mais pensar sobre as coisas. Não há, quando você fala leitura de 
interpretação de texto, não há uma disposição dos alunos para ler e interpretar 
para criar suas próprias respostas; estão sempre buscando a resposta em algum 
lugar. Eles acham que a resposta sempre estará em algum lugar, então nós 
temos uma situação muito grande de plágio, de problemas, porque 
aparentemente as novas gerações têm essa dificuldade muito grande de elaborar 
coisas próprias. Então, na EaD, isso aparece mais ainda, talvez porque os alunos 
não tenham com quem compartilhar diretamente essa angústia no momento da 
produção. E, mesmo que a gente esteja disponível para chat, a gente não 
consegue atender os alunos naquelas poucas horas de chat, a gente, todas as 
dúvidas, as angústias etc. Então, eu acho que a educação a distância nesse 
sentido dificulta a interação, por mais que a tecnologia esteja toda aí para 
interagir, olhar o olho do outro, tocar o outro é uma coisa que eu acredito muito 
importante no processo de educação. Ainda assim, a gente tenta aí seduzir os 
alunos, mostrar para eles o que que tem de muito interessante, porque que a 
gente é apaixonado por aquela disciplina, enfim, mas, sem esse contato 
presencial, eu acho complicado. A interação com a equipe. Bom, a primeira vez 
que eu trabalhei, quando eu fui professora especialista e tutora, eu achei que 
tinha conseguido uma interação muito boa com a minha equipe, inclusive eu 
puxava a orelha de tutor toda a hora, porque eu entrava em todas as salas e dizia: 
ô tem pergunta do seu aluno que tem mais de 24 horas que não está respondida. 
Depois que eu passei a ser só tutora, depois que fui pro doutorado, porque eu não 
posso ser mais professora especialista, eu sou bolsista da Capes. Eu comecei a 
ver que essa não é a realidade dos professores especialistas em geral; eles 
pouco entram nas salas, não entram no fórum de discussão dos tutores, os 
tutores ficam falando entre si, o professor especialista está ausente, e eu acho 
assim isso para mim: é muito angustiante, e eu tenho uma inclinação natural para 
tomar o barco das mãos dos outros e dizer assim: se você não vai fazer, eu vou 
fazer entender, mas sei que não é minha função, então é uma coisa que fica 
assim: eu acabei de... por exemplo: quando eu fui tutora da disciplina da qual eu 
fui professora especialista e professora conteudista com outra professora 
especialista, como ela era muito ausente, e muitas tutoras foram tutoras junto 
comigo. Elas não se dirigiam mais à professora especialista para fazer perguntas, 
elas perguntavam diretamente para mim, e era outro momento, um momento em 
que eu não tinha todas as respostas, porque não cabia a mim dar todas essas 
respostas, mas ver as pessoas com as questões. E eu mesmo com minhas 
próprias questões sem serem respondidas é pra mim muito angustiante, e aí, 
nesse momento, eu me ponho no papel do aluno, por isso que eu estou sempre, 
cinco, seis vezes por dia eu entro no ambiente, tento dar pelo menos uma 
resposta curta, às vezes tem coisas que demandam mais cuidados e tal. Mas 
para o aluno é muito angustiante você estar sozinho e ter uma dúvida e ter que 
ficar parado. Ai, eu estou com a dúvida... Então, eu vou lá e posto a dúvida, eu só 
posso, eu só vou da continuidade ao meu estudo depois que o tutor responder 
minha dúvida. Então, você não trabalha no tempo síncrono; você trabalha em 
tempos de completamente diferentes porque o tempo do aluno é um, e o tempo 
do tutor é outro, esse pra mim é um problema na EaD que a tecnologia não 
resolve. Tem atendimento síncrono? Tem, mas ele não pode ser 24 horas, sete 
dias por semana, e cada aluno, se ele tem seu momento, não vai ser atendido 
exatamente no seu momento, ele vai ser atendido no momento em que o tutor 
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puder atendê-lo, assim também o tutor às vezes está angustiado, querendo 
responder ao aluno, mas não tem o conhecimento suficiente que é dado pelo 
professor especialista. Se o professor especialista demora na resposta, o tutor 
fica em débito com o aluno; isso é um problema para mim. 
 
 
Entrevistadora: Por que no geral realmente o professor especialista apenas tem 
a grande responsabilidade de dispor do material no ambiente? Por exemplo: na 
experiência que você teve tanto como tutora como formadora, houve uma 
integração para construir esse currículo na sala? 
 
 
DOCENTE 1: Não. 
 
 
Entrevistadora: Para construir esse material ali? 
 
 
DOCENTE 1: Não. Eu, como professora conteudista mesmo no curso, cada 
professor não foi trabalhar, não foi preparar o seu material, não houve nem um 
tipo de interação, inclusive eu elaborei a ementa e eu não tive nenhuma restrição 
quanto ao material, depois as pessoas acharam que o material era bom e tudo... 
mas, se não fosse, era eu comigo mesma. Depois, eu tentei trabalhar o material 
com os tutores com alguma antecedência já disponibilizar, por exemplo. Eu fazia 
no fórum de dúvidas de tutores sempre uma semana antes do fórum de dúvidas 
de alunos, porque aí os tutores podiam ter as suas próprias dúvidas e chegar 
diante do aluno já com essas dúvidas respondias, mas isso não é o que eu 
percebo como praxe na EaD. 
 
 
Entrevistadora: Ok. Outra questão que envolve o currículo tecnológico, e temos 
o moodle que nós usamos, é que ele oferece alguns recursos para trabalhar, por 
exemplo. Hoje você está tutorando uma disciplina que é Teoria da Literatura? 
 
 
DOCENTE 1: Teoria daLiteratura I, do curso de Letras. 
 
 
Entrevistadora: Como é que é o desenvolvimento da disciplina na EaD, uma vez 
que você domina essa disciplina na modalidade presencial? 
 
 
DOCENTE 1: Tá. Como na modalidade EaD? Como que vejo a diferença entre 
esses currículos? 
O problema que eu percebi, assim no primeiro momento que eu tive contato com 
a disciplina, é o fato de o material vir pronto. E, quando eu trabalhava no curso de 
informática, todo o material, pelo menos até onde eu tinha conhecimento, era 
produzido por nós mesmos, a equipe do curso. Mesmo que cada professor 
produzisse o seu independentemente, o material era produzido ali por aqueles 
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professores que já conheciam mais ou menos um perfil de aluno e que 
direcionavam esse material para o perfil do aluno. 
Hoje, em Teoria da Literatura I, nós estamos trabalhando com o material de Santa 
Catarina, e tá muito claro que é um material que tá num nível que os nossos 
alunos não estão dando conta de acompanhar. Então, eu acho assim: você 
trabalhar, preparar uma sala um ambiente, com um material que já vem pronto, 
você tem que explorar, eu acho bastante complicado, que aí você tem que 
enriquecer a sala com aquele material do qual você sabe que o aluno precisa, 
pensar nas atividades voltadas para o material que você recebeu, mas também 
para o nível dos alunos, então a coisa vai ficando bastante complexa, é bastante 
diferença, por exemplo: de você usar livro didático na sala de aula, você pode 
levar hoje um livro e aborda um capítulo; amanhã você leva outro livro e aborda 
outro capítulo, que você vai selecionar o material. Você tem N materiais a sua 
disposição e você vai selecionar de acordo com o andamento da turma. Como o 
material da EaD já vem fechado, isso aí dificulta. 
 
 
Entrevistadora: Para esse curso no caso? 
 
 
DOCENTE 1: Para esse curso. 
 
 
Entrevistadora: Aí não tem flexibilidade pra você... 
 
 
DOCENTE 1: Quem tem que criar flexibilidade é o professor especialista. Se o 
professor especialista não tiver sensibilidade, não tiver alguma intimidade com o 
seu superior ou com o ensino a distância, que é preciso, pelo menos, porque, se 
você não tem intimidade nenhuma com ensino a distância, mas já lidou com 
esse... 
 
 
Entrevistadora: Material? 
 
 
DOCENTE 1: Não, currículo, com esse currículo, né, no ensino presencial você já 
tem noção das dificuldades que aparecem ali. 
 
 
Entrevistadora: Que pode aparecer mais. 
 
 
DOCENTE 1: Ou menos a distância. Agora, se você nunca trabalha com esse 
material. Material não, desculpa. 
Se você nunca trabalhou com essa ementa, vamos dizer, com esse currículo, 
nem presencialmente, nem tem nenhuma noção do que é o ensino a distância, 
fica bastante difícil o professor fazer essa flexibilização, sendo que, quando 
começa, a fala já está montada. Então, embora ele possa talvez perceber algum 
problema, ele não tem mais condições de corrigir, o rumo já está traçado, então 
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esse é um problema, um problema que está sendo vivenciado na Teoria da 
Literatura I. O nível da disciplina como está sendo dado tá muito além das 
capacidades dos alunos, mesmo levando em conta toda a falta de boa vontade 
pra estudar pra procurar, pra pesquisar. Talvez se o nível fosse um pouquinho 
mais baixo e eles achassem que iam ter um pouquinho mais de sucesso, talvez 
se empenhassem mais, mas como eles estão vendo que não têm sucesso quase 
nenhum, eles se desmotivam também para se desempenhar. 
 
 
Entrevistadora: Ok. Mais alguma observação? 
 
 
DOCENTE 1: Bom, por aqui não. 
 
 
Entrevistadora: Ótimo. 
 
 
DOCENTE 1: Muito obrigada pela colaboração. 
 
 
******************************************************************************************** 
 
 
2ª Entrevista - DOCENTE 2 
 
 
Entrevistadora: Você participou da concepção do curso de Letras, tanto 
presencialmente quanto na concepção do curso de Letras a distância, correto? 
 
 
DOCENTE 2: Exatamente. 
 
 
Entrevistadora: Você, como coordenador, poderia dar um panorama geral da 
construção desses cursos? 
 
 
DOCENTE 2: Olha, o curso de letras presencial, por exemplo, foi um curso um 
pouco mais partilhado, ou seja, uma comissão para poder elaborar: 4 professores 
de Vitória  e 2 de Linhares. 
 
 
Entrevistadora: E o da modalidade a distância? 
 
 
DOCENTE 2: O curso a distância foi de uma maneira diferente, o Cades já estava 
esboçando a partir da informática. O Vitor, que era o pedagogo do Cades, fez 
algumas colagens para o curso de letras e na hora em que eles começaram a 
caminhar e saíram na parte específica, eles não tiveram base, não tiveram 
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condições de fazer, aí eles pediram assessoria minha, só que essa assessoria 
acabou deixando o curso todo na minha mão, para eu estruturar pra eles o projeto 
no princípio e todas as suas etapas, inclusive na apresentação pra câmara para 
aprovação e a própria implantação do curso. É, eu fiz esse trabalho e terminei, só 
que a gente encaminhou um projeto original. Chegando lá no Cades, eles 
mexeram no projeto, mudaram algumas coisas, sobretudo na parte da matrícula 
do curso. 
Na sequência, nós tivemos algumas outras entradas. Por quê? Porque o curso 
precisa atender 75% de compatibilidade de identidade com o curso de Letras 
presencial, no mínimo 75% por normas do Ifes. 
Mas o MEC, pros cursos que já existem materiais produzidos ou que já existia 
alguma coisa nesse lugar, não paga mais a produção de material, não paga mais 
a elaboração de conteúdo, e aí nós descobrimos que só tinha dois cursos de 
Letras em andamento: um em Santa Catarina e o outro na UNB, Brasília. Aí o 
Cades conseguiu alguma coisa de Santa Catarina, e nós tivemos que revirar o 
curso todo e mudar para poder realinhá-lo também ao de Santa Catarina. Fica 
aquela coisa meio híbrida, e acabou que hoje temos que trabalhar com matérias 
Ifes em Vitória, matérias de Santa Catarina, mas dentro de uma realidade 
diferente para aquela que foi produzido o material, os materiais já produzidos pra 
Vitoria também não foram pensados para alunos de Letras, e aí a gente tá 
tentando apagar fogueira no oceano. 
 
 
Entrevistadora: E como foi essa formação dos docentes para o curso de Letras? 
Como foi essa formação para eles enfrentarem esse curso de letras a distância? 
 
 
DOCENTE 2: Olha, nós pegamos os professores em primeiro momento, nós 
buscamos quem tivesse experiência. Ainda no início são muito poucos 
profissionais que têm experiência sobre tudo na nossa área, que é área de Letras. 
Então, alguns se capacitaram em cursos, foi o caso de interpretação de texto, vão 
trabalhar com literatura portuguesa, outros não conseguiram, tiveram noção, tem 
a noção, a base técnica, mas, em termos de cursos a distância, eu acho que 
deixaram a desejar e deixam a desejar; então, a gente tem pedido para que seja 
feito um treinamento antecipado, mas, por outro lado, fica difícil você treinar 
alguém se você não tem uma oferta imediata de trabalho, da parte prática pra ele. 
Então, a gente tem buscado aqueles que já têm a experiência de EaD para poder 
estar atuando e que têm a qualificação para o curso, e os que não têm a gente 
tem procurado encaminhar para central para serem capacitados, se não com 
antecedência, pelos menos a etapa de preparação para a própria disciplina em 
que vai atuar. 
 
 
Entrevistadora: Como professor de português, você vai atuar em alguma 
disciplina desse curso? 
 
 
DOCENTE 2: Eu gostaria, mas como estou coordenando o curso e também é 
difícil planejar e elaborar uma disciplina e, ao mesmo tempo, coordenar, eu 
pretendo, não nesse momento que a gente está organizando assim, mas talvez a 
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partir do segundo período planejar uma disciplina mais específica para eu atuar, 
trabalhar já inclusive pensando na possibilidade também de identificar as 
dificuldades, os limites dos alunos de estreitar o diálogo e de me colocar mais 
presente para eles. 
 
 
Entrevistadora: E você, como professor de língua portuguesa, qual é sua 
experiência com a educação a distância? 
 
 
DOCENTE 2: Olha, na educação a distância eu trabalhei em dois, eu fiz curso de 
formação para tutoria, eu fiz curso de formação para professor, elaboração de 
material didático pela Federal Fluminense, na época lá, e atuei na pós-graduação 
do Proeja com orientação de TCC. Toda orientação via plataforma, via AVA, 
ambiente AVA. E atuei também preparando uma disciplina para licenciatura em 
informática, primeiras etapas iniciais das disciplinas, depois eu acabei não me 
efetivando no curso, e alguém assumiu essa disciplina. 
 
 
Entrevistadora: Tá. Então você já foi professor formador? 
 
 
DOCENTE 2: Já fiz revisão de texto. 
 
 
Entrevistadora: Revisor de texto. Já foi tutor? 
 
 
DOCENTE 2: Não, tutor não. Não fui tutor ainda, fiz só o curso de tutoria, mas 
não fui tutor. 
 
 
Entrevistadora: Mas não agiu como tutor? 
 
 
DOCENTE 2: Não atuei como tutor. 
 
 
Entrevistadora: E você tem contato com os alunos? 
 
 
DOCENTE 2: Tenho, eu tenho feito assim, já tive contato presencial na abertura 
do curso, agora tô fazendo uma agenda de visitas aos polos para conhecer a 
realidade de cada um. 
 

 

********************************************************************************************* 
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3ª Entrevista – DOCENTE 8 

 
 
DOCENTE 8: Eu sou formado em letras português pela UFES, mestrado em 
linguística também pela UFES. Ao longo do tempo, eu comecei a dar aula na 
UFES mesmo como estagiário de línguas na universidade. Fiquei dois anos como 
estagiário e depois fui contratado e fiquei de 2008 a 2010, e depois fiz concurso 
pro Ifes em 2010 e estou até hoje como professor em regime de dedicação 
exclusiva. Trabalhei também em outras escolas particulares, da rede privada, 
faculdades, prestei serviços em empresas, prefeituras, tanto na língua portuguesa 
como na língua espanhola. 
 
 
Entrevistadora: Aqui no Ifes você já é DE ou 40h?  
 
 
DOCENTE 8: Já sou DE. 

 

Entrevistadora: Por que você escolheu a profissão de ser professor?  
 
 
DOCENTE 8: Pergunta difícil, mas, na verdade, tive modelos em casa: uma irmã 
que sempre quis ser professora e acho que meio acompanhei isso. Venho de um 
lugar muito pequeno onde as opções eram poucas também. Então acabei 
fazendo curso de magistério no nível médio e também técnico em contabilidade, 
era o que tinha pra fazer lá em Guaraná (Distrito de Aracruz). Eram os cursos que 
as escolas estaduais tinham, e eu sempre estudei em escola pública, e minha 
primeira opção no vestibular... Eu pensava em Letras assim, porque sempre 
gostei dessa parte de linguagem, mais de gramática propriamente dita. Mas 
minha primeira opção era jornalismo, e acabou que eu fiz Letras mesmo na 
UFES, e passei, e vim morar em Vitória, e fiz graduação. A profissão de professor 
não partiu de uma reflexão; na verdade, eu olhava os cursos possíveis e 
praticamente todos que eu marcava como potenciais resultariam como professor 
mesmo: história, biologia, geografia, todos com licenciatura mesmo e da área de 
humanas; biologia que não, mas as outras sim. 
 
 
Entrevistadora: O que você pensa da profissão de professor e qual a importância 
que você vê isso para a sociedade? 
 
 
DOCENTE 8: A profissão é fundamental, pois ela forma as outras profissões 
também. É base para educação e base para a que vai tornar a pessoa em um 
especialista, em alguma coisa. Então é uma profissão basilar, eu diria que é 
fundamental para que as outras áreas se desenvolvam. É um profissional pra que 
isso aconteça. Acho que as coisas estão interligadas para segunda pergunta, com 
isso se dá a importância diante da sociedade, com um aspecto funcional dentro 
da sociedade. Eu me pego hoje em dia ainda, às vezes bate a dúvida, mas acho 
que isso é em qualquer profissão: será que eu continuo nessa ou não? Mas 
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depois eu penso e não me vejo fazendo outra coisa. Hoje já tenho trinta anos, não 
sei se daria, é claro, que daria pra mudar, mas eu era muito ligado à área de 
esporte. Aí a idade é um problema. 
 
 
Entrevistadora: Então me fale um pouquinho desse tempo que você tem do 
magistério. Que desafio você enfrentou que você acha relevante? Isso provocou 
um amadurecimento na profissão? Fale-me de sua trajetória, de quando você 
começou até agora como ser professor de Letras e português? 
 
 
DOCENTE 8: Como havia dito, eu fiz o curso de magistério; isso eu já tinha feito 
estágios, não era professor regente, mas dei algumas aulas pra cumprir o estágio 
para crianças pra séries iniciais da pré-escola, algo inimaginável pra mim contar 
história em cima de almofada.  
 
 
Entrevistadora: Você realizou isso? E como foi?  
 
 
DOCENTE 8: A memória disso está um pouco apagada, era algo obrigatório, 
então tinha que criar formas de fazer aquilo, e eu fiz. Eu lembro que dei uma aula 
com o conteúdo que os professores regentes passavam... Dei uma aula de 
trabalhar os dígrafos nasais, na época chamava bloco único iniciante, e essa 
nomenclatura já não existe; era iniciante, continuação, e hoje é 1º e 2º anos do 
fundamental, e eu me vi contando uma história em que aparecia o na, em, in... 
Enfim... Hoje é engraçado pensar nisso. Mas, durante a graduação, meu desafio 
como professor já no curso de Letras na verdade foi a professora da universidade 
(professora Mirtes), que me chamou pra fazer um estágio de língua espanhola no 
centro de línguas da UFES. No primeiro momento foi muito desafiador, porque eu 
não me sentia inseguro e realmente não era fluente na língua. Eu tinha que dar 
aula falando aquela língua, mas eu não me sentia seguro na oralidade e eu 
ganhei isso dando aula propriamente. Eu acredito que você aprende dando aula, 
“dando aula” a teorização. Claro que é bom você conhecer as teorias, as normas, 
as técnicas.  
 
 
Entrevistadora: Você fez curso de formação pra que isso ajudasse?  
 
 
DOCENTE 8: O magistério foi um curso em que só se falava nisto: filosofia da 
educação, psicologia da educação, sociologia da educação, didática e as 
metodologias básicas das disciplinas todas (português, matemática, ciências, 
história, geografia) e próprio curso de Letras como curso de licenciatura, didática, 
psicologia. Essa disciplina, eu tenho uma implicância com ela, talvez porque a 
experiência com ela na graduação não foi muito boa, porque não tive professores 
que fizeram aquilo aparecer importante. Na UFES, eu não sei se mudou isso 
agora, mas tinha uma cultura de colocar professores substitutos (nada contra os 
professores substitutos; eles são muito bons) não comprometidos para dar essas 
disciplinas para outros cursos que não fosse o curso de pedagogia. Eu me lembro 
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de que didática foi uma coisa surreal assim, mas também não senti falta não. 
Como disse, eu aprendi muito a dar aula, dando aula, e, no próprio centro de 
línguas, volta e meia fazíamos alguma coisa para capacitação nesse sentido, 
claro que com uma metodologia muito peculiar que o ensino de língua 
estrangeira. Mas lá fui professor de português como língua materna, preparatório 
para concurso público, redação acadêmica, produção de texto e também de 
português como língua estrangeira. Isso, sim, foi um desafio pra quem é nativo 
dar sua própria língua como língua estrangeira, é muito difícil. “A gente pensa 
diferente, né”, é porque eu não sou nativo do espanhol e dou aula de espanhol 
pra brasileiro. Eu tenho uma visão que me privilegia: dou aula pra pessoas que 
falam a mesma língua materna do que eu. Agora, quando me deparei com uma 
turma com diferentes nacionalidades com outro registro, com outro idioma, e eu 
não dominando o outro idioma deles, é muito difícil. 
 
 
Entrevistadora: Você trabalhou em outras empresas também? Como é que foi? 
Qual era sua função?  
 
 
DOCENTE 8: Na educação que você quer dizer?  
 
 
Entrevistadora: Não sei se foi na educação ou se foi fora. Como foi?  
 
 
DOCENTE 8: Meu primeiro emprego não foi na área da educação, foi numa 
empresa em que trabalhava com segurança, informática na Vale; trabalhava com 
informática com controle de acesso. Dei aula em uma escola particular no 
Monteiro Lobato, no ensino médio, não foi no fundamental. Então não trabalhei 
naquela perspectiva do construtivismo dele, é o nível fundamental que tem isso 
que foi na época de 2004 a 2006. Hoje, eu já não sei como está, dei aula na 
faculdade que hoje se chama Serra Vix, na época chamava CESAT, no curso de 
secretariado executivo trilíngue, e na FABAVI, sempre na área de línguas 
português/espanhol; nas faculdades, mais espanhol. 
 

Entrevistadora: E como você chegou à educação a distância? Fale um pouco 
sobre isso.  
 
 
DOCENTE 8: A partir do momento em que entrei no Ifes, não no momento, isso 
se deu faz um pouco mais de um ano, acho que foi Antonio Carlos que entrou em 
contato comigo pra dar uma disciplina. Não, volta, não foi isso. Foi em Guarapari 
que o Jonatas, que era coordenador de licenciatura no curso de informática (a 
Karina não podia dar uma disciplina a leitura e interpretação de texto, que é 
comum), aí ele entrou em contato comigo (até comecei a fazer o curso de 
professor especialista e estava terminando a dissertação de mestrado), aí falei 
que não tinha condição de eu planejar isso, e depois, sim, entrei no curso de 
Letras a distância, setembro ou outubro do ano passado.  
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Entrevistadora: E você fez o curso de formação? Como é que foi isso?  
 
 
DOCENTE 8: Comecei, mas não terminei. 
 
 
Entrevistadora: E na EaD você fez o curso de formação? Como é que foi isso? 
Já entrou como professor especialista? 
 
 
DOCENTE 8: Fui professor especialista duas vezes e hoje estou só como tutor, e 
volto como professor especialista no próximo semestre.  
 
 
Entrevistadora: E como foi isso? E como vê esses papéis (professor especialista 
e ser tutor), os variados papéis na EaD? 
 
 
DOCENTE 8: Todo o mundo fala que professor especialista só planeja e depois 
some, eu ouço muito esse discurso. Comigo não foi assim, eu procuro não ser 
assim, procuro estar presente o tempo todo, e aí depende muito, depende do 
grupo de tutores que você tem: se é um grupo dedicado que entra quando tem 
que entrar e tirar as dúvidas, você pode ficar mais afastado, não deixar de entrar, 
mas ficar olhando o tempo todo e deixar que eles resolvam a situação de cada 
polo. Agora que achamos alguns problemas nesse sentido, em alguns momentos, 
mesmo na função de professor, eu fiz intervenções: fiz explicações, mesmo com a 
disciplina toda planejada anteriormente. Acordo com o desenvolvimento dela; a 
primeira foi Leitura e Produção de Texto, foi a primeira disciplina que eu dei como 
professor especialista. Confesso que não gostei muito do desenvolvimento, acho 
que o planejamento não foi muito bom, a execução não foi muito boa, e acho que 
dei trabalho de mais para os tutores, trabalhos braçais, talvez isso tem feito a 
qualidade cair um pouquinho, tem muita coisa pra corrigir... faz com que a 
qualidade cai um pouquinho, qualidade de observação de orientação. Já, na 
segunda disciplina, eu consegui corrigir bastante isso: foi introdução, estudos 
gramaticais. No caso isso seria introdução à linguística e sociolinguística, foi uma 
disciplina, caso de noventa horas, e acho que planejei melhor, a execução acabou 
sendo melhor e pude orientar melhor os tutores, porque eu também tinha passado 
por uma experiência, e você já vai melhorando com os erros dos problemas. Hoje, 
como tutor de Latim, aqui eu tenho a diferença básica: é que aqui, como tutor, eu 
tenho um grupo menor de alunos, eu tenho vinte alunos que oriento e explico 
algumas coisas. Mas tem essas coisas assim: na execução, no desenvolvimento, 
você tem um trabalho maior, você não pensa, você não planeja a disciplina, mas 
trabalha muito na execução dela pra aquela gíria, pra aquela ródia. 
 
 
Entrevistadora: O que você acha desses papéis que existem na educação a 
distância, ainda mais que nós sabemos que as políticas públicas não valorizam. 
Há uma categorização das funções? O que pensa recebe mais, o que executa 
recebe menos e tem um trabalho muito vultoso, o tutor, no caso, e são 
professores. Que você acha disso?  
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DOCENTE 8: Eu dizia muito isso para os alunos. No polo em Pinheiros, a 
professora reclamava muito que eles não participavam, não perguntavam, não só 
em Pinheiros mas também em Alegre, eu acho. Os alunos têm uma mania de 
falar que está difícil, que estão com dúvida, mas eles não falam qual a dúvida, 
não fazem uma pergunta concreta. Reclamam, mas não dizem o quê. Eu cheguei 
a escrever uma mensagem até grande, meus textos ficavam grandes, falando que 
os tutores são professores também, são tão capacitados quanto em guardadas 
proporções, o professor especialista, o professor formador, e muitas vezes eu via 
essa discriminação no sentido pejorativo, de separação mesmo do que preparou 
domina mais, pode acontecer, pode ser o contrário de o tutor ter uma experiência 
maior, outras leituras e acabar tendo uma condição melhor. Eu confesso que, às 
vezes, eu não sei se essa pergunta ainda vem, mas bate um pouco de angústia... 
Essa semana mesmo eu fiz um feedback do fórum e a proposta era colocar 
introdução ao latim, era colocar dúvidas, impressões, as primeiras impressões 
dessa disciplinas que acaba trazendo um pouco de latim, e a maioria não atendeu 
a proposta e copiou um trechinho do material e colou... Então eu coloquei que o 
objetivo não é esse nós queremos saber....” Aí não vem retorno, e aí você fica: O 
que posso fazer? Devo fazer alguma coisa além de ter perguntado, de ter 
instigado uma continuidade dessa conversa ou uma reparação? O anunciado 
pediu uma coisa, e a resposta veio outra coisa, e às vezes não vem retorno, e dá 
uma pouco de angústia. É uma característica minha, porque sou um pouco 
detalhista, perfeccionista; às vezes, isso é bom e às vezes não é. Se você está 
executando bem seu trabalho, se seu trabalho vai ter um bom resultado, um bom 
fruto, aí são aquelas paranoias que temos como professor.  
 
 
Entrevistadora: Como você vê esses papéis na educação a distância do 
professor e do tutor, porque ambos têm a formação praticamente quase que a 
mesma, tudo que é exigido é a graduação na área?  
 
 
DOCENTE 8: Eu acho que é uma questão de rótulo e hierarquia, a hierarquia da 
EaD colocou assim e com funções... Eu estou usando a palavra hierarquia, mas 
não sei se é bem essa, não sei se um está sobre o outro hierarquicamente, mas 
com funções distintas, principalmente na questão do planejamento. O tutor não 
planeja, pode acontecer, não aconteceu comigo, mas acontecem aqueles 
encontros anteriores ao início entre professores e tutores, e fiquei sabendo que 
havia muitos tutores experientes ali. A professora acabou mudando o 
planejamento dela em função da conversa que ela teve com o tutor, mas eu 
acredito que isso não seja uma prática recorrente, não. O tutor cuida de um grupo 
menor, restrito, ora bem, ora não, mas ele fica responsável para tirar dúvidas 
pontuais específicas.  
 
 
Entrevistadora: Então você acha que todos os papéis são relevantes? 
 
 
DOCENTE 8: São relevantes. Eu tenho uma crítica a fazer: o grupo de alunos 
para o tutor deveria ser menor, eu não conheço a realidade dos outros cursos. Em 
média, quantos alunos são? Uma disciplina que exige muito, que exige muita 
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produção pessoal, correção manual, mesmo com muitos alunos, fica pesando 
ainda mais quando você começa a pesar, a pôr na balança o que você ganha e o 
que você trabalha. Aí quem leva isso muito a sério ou critica esse lado, ou vai 
acabar não fazendo um trabalho muito bom. Em relação ao que tem percebido às 
vezes que pelo fato da bolsa não ser muito grande, o valor que paga não ser 
muito alto, nem todo o mundo se interessa porque sabe que dá trabalho. Então eu 
percebo que algumas pessoas entram, estou falando pela realidade que estou 
percebendo, aí posso falar por todos os cursos que alguns tutores não poderiam 
estar sendo tutores naquele momento, me parece que a necessidade precisa ter 
aquele tutor e ele acaba ficando porque outros que mais qualificados não ficam. 
Eu acredito que seja a remuneração, pode ser que não seja isso, mas acho que 
isso contribui. Eu, como professor especialista, tive um caso com uma tutora. É 
legitimo ter dúvida, todo mundo tem dúvida, mas ela me perguntava as coisas; 
nada contra fazer perguntas, mas as perguntas que ela fazia me faziam crer que 
tinha um problema ali de informação, ela também podia ter estudado o material 
como eu estou fazendo agora, estudando latim. Já que tinha muito tempo que não 
estudava, então estou estudando para poder explicar quando me perguntarem 
alguma coisa, e às vezes eu acho que a necessidade de ter um tutor acaba 
fazendo uma seleção um pouco qualificada. 
 

 
Entrevistadora: Na EaD sabemos que tem que ter uma associação muito boa na 
tecnologia, e acho que é fundamental pra todo o mundo. Os alunos já chegam e 
têm aquela primeira disciplina, inclusive com muita dificuldade, principalmente 
Pinheiros tem o trabalho com suplente, que dificulta muito isso aí. Você disse que 
não terminou ainda a formação de especialista. Fale-me um pouquinho disso.  
 
 
DOCENTE 8: Não terminei, sempre tem um problema pra terminar, mas hoje eu 
conheço bastante a plataforma. Claro que volta e meia eu tenho que... mas me 
viro bem nela, já entendo recurso, consigo mexer, consigo editar. “Isso aí foi mais 
pela prática (entrevistadora)”? Pela prática, pela urgência e emergência do fazer. 
Eu tentei fazer esse curso lá duas vezes, na segunda vez eu cheguei a fazer sete 
ou oito semanas dele. Teve coisa aí que ficou.  
 
Entrevistadora: Não deu pra entender. Quais foram suas dificuldades?  
 
 
DOCENTE 8: Em uma das disciplinas que planejei não deu tempo de preparar um 
vídeo explicativo de algumas coisas que tomam tempo mesmo, e aí então, na 
semana de prova, pensando no que posso dar, então eu pensei: vou tentar gravar 
um vídeo, vou tentar gravar uma explicação, vou tentar explicar os exercícios já 
corrigidos, já postados, uma forma de revisão gravada, e eu gravei no celular 
mesmo. Então veio a dúvida de como fazer aquilo entrar lá. Aí eu tive que recorrer 
à amizade. Hoje o Cead proibiu esse tipo de atitude, me falaram, hoje não posso 
fazer mais uma gravação caseira e postar. No máximo, posso fazer é colocar no 
Youtube e informar qual o link é esse tipo de coisa, como vincular, como criar o 
link. 
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Entrevistadora: Está te agradando essa experiência de educação a distância?  
 
 
DOCENTE 8: No começo não, eu estava muito irritado.  
 
 
Entrevistadora: Mas o que te irritava?  
 
 
DOCENTE 8: Não sei, não tinha problema com o computador. Tem gente que diz: 
“Deus me livre ficar muito tempo no computador!”. Eu fico muito tempo fazendo 
outras coisas, mas mais por medo do desconhecido talvez. Mas hoje conheço 
bem e lido bem; já tenho menos restrições. Disse que me irritava, mas talvez eu 
queria dizer que ficava meio angustiado. É isso, é uma coisa que conversamos 
muito aqui: quem são essas pessoas que nós estamos formando como futuros 
professores de português? Claro que há aqueles casos de pessoas mal-
humoradas. Mas eu vejo que eles nos respeitam muito. Eu tenho a impressão de 
que eles nos veem como pessoas especiais.  
 
 
Entrevistadora: No presencial ocorre também (entrevistadora)? 
 
 
DOCENTE 8: Sim, mas como o contato é próximo, claro que muita coisa deixa de 
ser vista também com esse contato frente a frente; contato virtual parece que as 
máscaras vão caindo. Enfim, é uma série de coisas que diferenciam esses dois 
ambientes. 
 
 
Entrevistadora: Diga-me uma coisa: na prática que tem feito como professor, 
alguma experiência nessa educação a distância influenciou alguma atitude sua no 
presencial?  
 
 
DOCENTE 8: Sim, a atitude talvez não.  
 
 
Entrevistadora: Ou o uso de tecnologia? 
 
 
DOCENTE 8: Já pensei em fazer e não fiz. Como recurso presencial tá na minha 
cabeça, mas não coloquei em prática, mas os próprios materiais, o último que tive 
contato foi assim, foi muito bom, mas não podemos usar dessa forma. Mas ver 
como o conteúdo é desenvolvido e trabalhado me pareceu..., me fez pensar em 
mudar alguma coisa que fazia no presencial, a ordem no conteúdo, o que falar 
antes, para que o que vou falar depois fique mais compreendido. Eu exijo 
dedicação de todo o mundo. Deixa eu fazer uma complementação: você 
perguntou se estou gostando. Quando falei do desconhecido, da falta de 
conhecimento de como fazer, agora como tutor, por exemplo, ontem mesmo foi 
um dia de muita irritação minha, porque eu estou sendo tutor pela primeira vez; 



 
 

270 

por enquanto não estou gostando de ser não, não é devido ao dinheiro não, talvez 
seja porque estou com um grupo muito grande, tendo que dar conta de muita 
coisa. E olha que estou com uma turma de Alegre, e eles não são alunos que 
perguntam muito, não... São sempre os mesmos que perguntam toda semana. Os 
ausentes são sempre os mesmos e os presentes são sempre os mesmos, pelo 
montante de coisas pra corrigir em tempo recorde pra dar conta.. Aí agora já 
mudei quando fiz o primeiro com reprodução de texto. Eu fiz isso com os meus 
tutores. Na segunda eu já não fiz.  
 
 
Entrevistadora: Por que mudou?  
 
 
DOCENTE 8: Porque eu realmente vi que poderia ter feito uma seleção do que 
cobrar tudo na correção. Já na segunda diversifiquei os tipos de atividades e 
diminuí, consertei de forma que não ficasse muito trabalho para o tutor. Eu acho 
que já consegui fazer isso da primeira pra cima, talvez por isso me irritava mais.  
 
 
Entrevistadora: Você não está gostando dessa atuação? 
 
 
DOCENTE 8: É porque eu acho que poderia estar sendo útil de outra forma e não 
sei que forma seria essa, não. Mas ficar corrigindo braçalmente aquele monte de 
tarefas é o que contribuiu para irritação. Foi a grande quantidade de plágio que eu 
encontrei, mas notifiquei todas: “fulano seu erro está igual a fulano, fulano”. Até a 
menina que na hora de digitar “p”, ela digitou o “o”. Então, em vez de limpam ficou 
limom, alguma coisa assim. Então, todas as cópias ficaram com esse erro de 
digitação, porque que no latim é claro que as respostas entram em contradições, 
mas vão ter poucas variações juntas. Algumas entram cravadas, mas têm poucas 
variações. Eu entendo esse lado, mas até o erro de digitação ir igual, a 
formatação ser igual.  
 
 
Entrevistadora: E eles se manifestaram (entrevistadora)? 
 
 
DOCENTE 8: Não, não se manifestaram, não se manifestarão e nem vão porque 
a prova é amanhã e isso foi ontem! 
É, eu dei uma disciplina de noventa horas: é típico mesmo, e olha que foram duas 
em uma. Eu acho que não tenho mais resposta pra isso, é difícil medir, o curso 
está no começo até que ponto eu dizia muito pra eles vão ter que fazer muito 
introdução linguística Então falei das várias coisas numa sequência de neologia. 
Muito disso aqui será aprofundado... É difícil medir. Não sei se cabe comentar 
agora o alunado desse curso. Eu visitei o polo de Linhares na abertura do curso, 
aula inaugural. Não tinha conhecimento de um papinho com os alunos, mas, 
depois de ser professor duas vezes e agora como tutor, cada vez mais tenho a 
impressão que poucos são os alunos que estão fazendo o curso porque querem 
fazer esse curso, estão fazendo esse curso (posso estar equivocado!) porque eles 
não têm custo, porque eles não precisam sair teoricamente de casa, ter que ir ao 
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polo pra usar o computador, ter que ir na aula inaugural pra usar pra algum 
trabalho... Mas, enfim, mas não aptidão pra falar, ler, estudar pra essas coisas pra 
ser professor mesmo. Isso me deixa um pouco ... Opa, um curso gratuito, governo 
federal, Ifes, tem crédito. Acho que muitos que deveriam estar fazendo não é o 
curso de Letras não, talvez eu seja um pouco preconceituoso da minha parte mas 
temos isso no curso presencial também. Muitos pensam assim, é uma 
oportunidade que eu ganhei! Ótimo,faça valer a oportunidade, mesmo não tendo 
toda aquela aptidão, não sei se é a palavra seja (vocação), mas pelo menos leia, 
tente ler, tente entender alguma coisa, tente fazer uma pergunta, tente aprender 
alguma coisa, mas a maioria não faz. 
 
 
Entrevistadora: Tem alguma sugestão pra melhorar a EaD, alguma sugestão 
nesse sentido? O que você acha por enquanto é implantação nova? 
 
 
DOCENTE 8: Eu acho que, em termo de qualificação, são várias questões. Eu 
não vou saber pontuar exatamente agora, mas a plataforma poderia ser um 
pouquinho mais funcional, talvez seja falta de conhecimento da minha parte. Eu 
não sei se os alunos não respondem as nossas mensagens. Talvez pudesse ser 
um pouquinho mais funcional, talvez o Cead poderia ser um pouquinho mais 
flexível. Eu sei que tem a questão de direitos autorais de estar colocando vídeo, 
colocando gravação. Eu entendo também que o que a gente faz é pra ajudar, e 
não prejudicar. Se estiver ilegal, a gente tira, mas ter um pouco mais de 
flexibilidade nesse sentido. Eu acho que qualificação oferecida é suficiente tanto 
pra professor como pra tutor que eu pude conhecer, porque o curso de tutor é 
muito difícil. As primeiras pessoas que fizerem e que fazem, eu acho que a bolsa 
poderia ser maior, o que mais... A ideia é dar oportunidades a essas pessoas em 
lugares onde elas não poderiam fazer curso superior.  
 
 
Entrevistadora: É um aspecto positivo? 
 
 
DOCENTE 8: Sim, é um aspecto positivo, mas o caso seria ofertar mais cursos 
pra que as pessoas pudessem se encaixar melhor nessa carreira que estão 
pretendendo começar. O que eu percebo é que, além do curso de letras, a gente 
tem uma grande quantidade de professores das séries iniciais, talvez que 
pudessem fazer outro curso na área de ensino, na área de educação, que 
também contribuiriam e que talvez eles se sairiam melhor, talvez seria melhor 
para a prática educativa na área deles mesmo; talvez ofertas de mais de cursos 
diferentes que atendessem esses perfis. Eu até li um texto agora. Algumas 
pessoas falam em italiano e outras falam em português. Ele diz o seguinte: Que 
nos cursos de Letras hoje, você mal conhece o grupo que chega e começa a 
despejar um monte de teoria, filosofia, estruturalismo, gerativismo de teoria 
narrativa tal, tal, mas a pessoa não sabe nem ler e nem escrever direito ainda. 
Muitos desses alunos do curso a distância e alguns do presencial também (posso 
estar falando besteira), mas eu diria que são analfabetos funcionais, porque, 
quando você pega a prova que eles fazem e o exercício postado na plataforma, 
enganam muitas vezes, porque eles podem ter copiado de alguém. Mas, quando 
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chega a prova (Eu já peguei prova que é pra justificar verdadeiro ou falso, é 
verdadeiro porque não é falso), eu cheguei a ler esse tipo de coisa, eu cheguei a 
ler um dia na introdução linguística vários conceitos de língua, de linguagem 
linguística mesmo, gramática integralizada, gramática universal, essas coisas 
mesmo, esse conceito inicial. A menina me responde que língua era o órgão 
língua que usa pra articular. Então, alguma coisa espanta, esse é um problema 
conceitual, esquece isso!! Eu pedi: fale de como foi seu final de semana? Quais 
suas expectativas para o curso? Pessoas com extrema dificuldade de produzir um 
parágrafo de quatro linhas, e você tem que fazer muito esforço pra poder 
entender. As pessoas estão lendo teoria que pra nós às vezes são complicadas. 
E acho que tem um hiato aí, que eu não sei como resolver, ou faço um curso 
intensivo de leitura e produção de texto com essas pessoas, e eu não sei se a 
EaD resolveria isso. Aqui daria pra fazer isso. Por exemplo, agora o latim. Eles 
precisam saber coisas básicas de maneira sintática e não sabem, a maioria não 
sabe, vamos resolver. E aí estou explicando, mas estou explicando escrevendo, 
isso dá um pouco de angústia também porque ele leu no material. Eu tento 
descrever de forma diferente, ele leu e não entendeu. Eu não posso escrever 
muito parecido, eu tenho que dar outros caminhos, mas tudo tem que ser por 
escrito. Mas, se ele tem dificuldade de compreender o escrito, fica difícil do 
mesmo jeito.  
 
 
Entrevistadora: E fica sem saída?  
 
 
DOCENTE 8: Sim, acho que fica. 
 
 
Entrevistadora: Você acha que a EaD nesse aspecto de tirar dúvidas, 
dependendo da disciplina de português que é complexo?  
 
 
DOCENTE 8: Depende muito do perfil, da disciplina, das experiências anteriores. 
Não sei, mas vou fazer uma afirmação comprometedora: eu acho que a EaD não 
é pra todo mundo. Talvez possa passar a ser quando essas outras pessoas que 
não têm perfil se adequarem muito a esse modelo. Tem que criar uma disciplina, 
ser muito rigoroso com o que tem que fazer, porque nesse sentido a EaD é um 
pouco mais irritada devido aos prazos e a todas as questões que sabemos. 
Então, você precisa ter mais disciplina, mesmo presencial; você vai até o 
professor e pergunta se pode entregar na semana que vem? Fica depois da aula 
e tira minha dúvida. Tem esses meios aí que a EaD não tem. Eu sou disciplinado 
pra algumas coisas; eu não seria um bom aluno de EaD, tanto que não consegui 
terminar o curso que comecei duas vezes por outras questões, e não pelos 
mesmos problemas dos alunos. A gente consegue abrir o histórico e ver o boletim 
de alunos que continuam fazendo disciplina que no primeiro semestre reprovaram 
todo. 
 
 
Entrevistadora: Mais alguma observação, Docente 8?  
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DOCENTE 8: Não. 

 
Entrevistadora: Obrigada, professor! 
 

 
********************************************************************************************* 

 
 
4 ª Entrevista – DOCENTE 6 
 
 
Entrevistadora: Fale pra mim seus dados.  
 
 
DOCENTE 6: Docente 6, 30/9/89, graduado em Letras (português) na UFES 
(término em 2010), mestrado em 2011, abril de 2012, pós-graduado em Letras e 
começo a fazer doutorado também no programa DPGL da UFES. Sou professor 
de português, literatura e latim no Ifes/campus vitória, desde abril de 2012. 
 
 
Entrevistadora: Quanto tempo você tem de formação de magistério? 
 
 
DOCENTE 6: Me formei em 2010 e comecei a dar aula como substituto de um 
colega Jean em 2008 (5º ano de magistério). Desde 2008 dou aula (cinco anos). 
Você é exclusivo aqui no Ifes? Ainda não tenho a indicação exclusividade devido 
ao processo de remoção, 40 horas não dedicação exclusiva, mas devo pedir 
exclusividade o mais breve possível, e dou aula só aqui. 
 
 
Entrevistadora: Fale-me um pouquinho da sua trajetória, vida profissional e 
pessoal, que levou você a ser professor. 
 
 
DOCENTE 6: Uma coisa que acontece muito na área de Letras é que muita gente 
entra para o curso de Letras porque gosta de literatura, gosta de escrever. Eu 
gosto, não vou dizer que não, mas eu sempre quis ser professor mesmo de 
português. Desde novinho, no ensino fundamental eu queria ser professor de 
português e literatura, então foi uma escolha bastante pessoal, não foi 
diretamente influenciável por nenhuma conjuntura específica.  
 
 
Entrevistadora: Não tem mais ninguém na família que é professor?  
 
 
DOCENTE 6: Não tem.  
 
 
Entrevistadora: Você fez essa escolha mesmo? 
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DOCENTE 6: Enfrentei bastante resistência quando disse que queria fazer letra, 
bastante resistência, porque estudei em escola particular e sempre tinha aquelas 
coisas de simulado, desconto para quem tinha um bom rendimento eu sempre 
tinha um bom rendimento. Quando falei que ia fazer letras, tanto os professores 
como meus pais não aceitavam essa ideia por ser um curso teoricamente menos 
prestigiado. 
 
 
Entrevistadora: Fale um pouquinho pra você sobre a profissão professor, qual a 
importância que ela tem pra você já que tem 5 anos de magistério e passou por 
um processo de resistência quando disse que seria um professor de letras. 
 
 
DOCENTE 6: A sociedade enxerga o professor como profissional de extrema 
relevância, mas em contrapartida conhece (sabe) as agruras da profissão e não 
quer que os filhos passem por aquela carreira porque sabe que é uma carreira 
sofrida, penosa. É mais ou menos essa visão que a sociedade tem da carreira de 
professor. Não valoriza e acaba criando meio que inconscientemente uma 
espécie de cultura de desvalorização, de desprestígio da carreira de professor. 
Gosto muito de dar aula, gosto da minha profissão de professor. Durante o 
mestrado, eu fiquei sem dar aula, e comecei a dar aula de voluntário porque não 
consigo ficar só na sala de aula devido ao prazer que tenho. 
 
 
Entrevistadora: Durante esses cinco anos, Docente 6, que experiência relevante 
você teve? Que você acha que foi boa para sua carreira de professor?  
 
 
DOCENTE 6: Olha, eu passei... A minha primeira experiência (talvez seja uma 
das mais relevantes) não foi muito boa, porque eu era muito novo, tinha 18 anos. 
Comecei a dar aula em escola particular onde eu já tinha estudado, com turmas 
muito cheias. A minha irmã era de uma das turmas, mas se comportava bem. Mas 
foi difícil esse primeiro impacto de entrar na sala de aula muito jovem com alunos 
com 3 anos mais novo que você. Ao mesmo tempo estava dando aula no projeto 
de pré-vestibular popular da comunidade da região onde moro - Cobilândia - V.V., 
e era para pessoas mais velhas em geral, de população carente. Foram duas 
experiências bem marcantes pra mim. Na escola particular tinha todas aquelas 
questões que envolvem a escola particular, mais o fato da minha inexperiência. 
Os alunos eram muito agitados, e, em contrapartida, no projeto voluntário popular 
eu conseguia lidar com mais facilidade com os alunos, embora fossem mais 
velhos do que eu, mas foram duas experiências mais importantes. 
 
 
Entrevistadora: Você fez curso de formação? Esses cursos te ajudaram? Como 
foi esse processo? 
 
 
DOCENTE 6: Na verdade só fiz a disciplina da licenciatura, e o único de formação 
foi o que fiz foi o do Cead fora isso não tive outro curso de formação não.  
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Entrevistadora: Voltando a sua carreira do ensino presencial, você fez só letra 
ou fez algum curso pedagógico já que temos a necessidade dessa parte?  
 
 
DOCENTE 6: Só fiz as matérias mesmo, só as curriculares mesmo.  
 
 
Entrevistadora: Então, hoje está atuando como professor? Nunca atuou como 
coordenador, como gestor na educação? 
 
 
DOCENTE 6: Não. 
 
 
Entrevistadora: Você disse que só fez seu curso de formação aqui no Ifes – 
EaD?  
 
 
DOCENTE 6: Sim. 
 
 
Entrevistadora: O que o levou para a EaD? Como é que foi essa formação? 
 
 
DOCENTE 6: Quando eu entrei no Ifes, em abril, eu sabia da carência da área de 
latim, havendo a licenciatura em letras tanto presencial quanto à distância. Sabia 
da carência dessa área, tinha até o edital pra professor formador, no qual eu me 
escrevi, mas como na época eu fazia mestrado, ganhava bolsa, eu não fui 
aprovado. Mas, terminando mestrado, me ofereci para suprir essa lacuna; então, 
foi assim que comecei.  
 
 
Entrevistadora: Você fez o curso de formação na EaD, você gostou? Foi difícil 
até ter a aquela habilidade de conhecer o ambiente? 
 
 
DOCENTE 6: Olha, eu em geral me dei bem com o curso, foi um período 
conturbado para mim terminar mestrado, fazer prova de doutorado e na época 
trabalhava em Venda Nova, morando aqui. Dava aula aqui (Vitória) de latim e 
letras, e dois dias da semana lá em Venda Nova. A minha maior dificuldade de 
fazer o curso foi tempo, fora isso foi tudo bem tranquilo durante o curso, gostei da 
estrutura do curso e não senti dificuldade, não. Sei que tem professores que 
começam a atuar sem ter feito o curso. Pra mim foi fundamental ter feito esse 
curso inclusive na hora de preparar a sala, a disciplina. Durante a formação, 
muitas atividades eu já ia fazendo direcionadas pra usar depois. Então já tinha 
muita coisa pronta, então pra mim foi muito importante. 
 
 
Entrevistadora: Então você não teve dificuldade, em sua trajetória, de fazer essa 
formação pra poder atuar na educação a distância?  



 
 

276 

DOCENTE 6: Não. 
 
 
Entrevistadora: O que te motivou pra educação a distância? Foi a carência, o 
preenchimento da lacuna? Tem algo mais? Como está se sentindo na EaD como 
professor?  
 
 
DOCENTE 6: Olha, foi mesmo a oportunidade, a possibilidade de dar aula, que é 
uma coisa que raramente eu deixo escapar, e de uma disciplina que domino e 
que é realmente carente na instituição. 
 
 
Entrevistadora: É a primeira participação sua na EaD como professor formador?  
 
 
DOCENTE 6: Sim. 
 
 
Entrevistadora: Como é essa ligação sua, como é essa relação com os alunos e 
com os tutores na qual você está envolvido, que é uma equipe de tutores que está 
com você, questão presencial, como é que você vê isso? Como está sendo a 
resposta de sua disciplina da sua forma habitual na sua vida profissional?  
 
 
DOCENTE 6: A minha relação com os tutores? Fizemos uma reunião, expliquei a 
disciplina pra eles, conversei e temos um problema sério, na verdade nenhum 
tutor domina o latim; então, eu presto um suporte bastante intenso a eles nesse 
sentido: estão sempre me questionando, trazendo dúvidas dos alunos. Tudo que 
acontece ou que eles vão responder aos alunos eles me procuram e eu tento 
responder o mais rápido possível; a gente tem uma relação bem próxima. Eu 
percebo que tem tutores que trabalham mais, me procuram mais, outros menos, 
outros procuram em cima da hora, mas em geral a relação tem sido boa. Em 
relação aos alunos... Aconteceu uma coisa curiosa: nós estamos na terceira 
semana. Eu mexo no sistema, deixo notícias no fórum... Uma aluna me mandou 
um email ontem me respondendo uma notícia minha que coloquei no fórum a 
respeito da prova... que a prova vai ser baseada nos exercícios que vocês 
fizeram, vai seguir o modelo, não precisa se preocupar, vai poder consultar o 
vocabulário, vai poder consultar a tabela de verbo, aquelas coisas que deixam 
todo mundo bastante assustado com o latim. Uma aluna veio falar: “Nossa, nem 
lembrava que você era nosso professor, porque é o Tutor 3 que é a tutora, ela lida 
tanto com a gente, ela é maravilhosa, aparece mais. Mas eu fiquei meio chateado 
e respondi: Olha, eu não tenho respondido às duvidas de vocês diretamente, mas 
em tudo que acontece o tutor faz o papel de mediação entre vocês as respostas 
para as dúvidas. O Tutor 3 trabalha muito bem, eu concordo, é uma excelente 
tutora, me procura com frequência para tirar as dúvidas de vocês; tudo que ela 
fala com vocês, ela me procura antes; eu não apareço fisicamente, mas estou 
presente o tempo todo. 
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Entrevistadora: O que incomodou você, de fato, com o comentário da aluna? 
Porque parece que não está claro para o aluno. Fale sobre isso, sobre nossos 
papéis.  
 
 
DOCENTE 6: Sentir uma falta de reconhecimento, sentir uma falta de desatenção 
dela porque meu nome esta lá, ela assistiu um vídeo comigo, porque eu estou ali 
presente de algum modo senti uma falta de reconhecimento quando ela falou que 
não lembrava mais que eu era o professor. Eu valorizo sobremaneira a função do 
Tutor, mas me sentir desprestigiado em relação ao tutor. 
 
 
Entrevistadora: O que você pensa disso? Você sentiu um estranhamento em 
relação à falta de reconhecimento? Porque tem pouca semana que está rodando 
a disciplina, e o curso só melhora em seis semanas. Como está isso, por 
exemplo? Eu sei que o curso adota um o material impresso que não foi elaborado 
por nós, como você lida com isso? Você teve alguma dificuldade em lidar com 
isso? Como isso impactou muito o seu fazer na UAB?  
 
 
DOCENTE 6: No latim especificamente eu dei muita sorte, porque o material 
didático é da federação de Santa Catarina, que é um grande centro de línguas do 
Brasil, inclusive do latim. Então o material didático é muito bom, eu me baseei 
bastante nele, os exercícios são bons, as explicações gramaticais são boas e me 
causaram bastante contentamento. Montei o programa com base no material e fui 
colocando outras coisas pra deixar a coisa mais leve. Mas, de modo geral, 
conhecer o material, conhecer o sistema, a plataforma e tudo mais, e o ambiente 
virtual teve um impacto na minha atuação aqui no meu curso presencial, dando o 
curso de latim. O tipo de exercício e de explicação faz você conhecer novas 
maneiras de lidar com essa disciplina e novos métodos, você acaba adotando 
aquilo que é útil, e o ritmo que vejo aqui funciona, posso tentar reproduzir lá; 
funcionou lá, posso tentar reproduzir aqui. A estrutura do curso a distância ajuda a 
gente a repensar questões para a sala de aula presencial. 
 
 
Entrevistadora: Como foi a tecnologia em sua vida? Como você se apropriou 
dela? Como você é jovem, você já é um nativo digital, diferente da gente que se 
pegar o pessoal que entrou junto, tínhamos duas maquinas de escrever quando 
chegamos aqui, era o máximo. Como foi a apropriação tecnológica pra você, que 
já é um nativo virtual no uso presencial e na distância?  
 
 
DOCENTE 6: Eu não me senti embaraçado com a educação a distância 
justamente por saber lidar com o meio digital, porque, mesmo aqui no curso 
presencial, eu sempre estou lidando com os alunos virtualmente, algum material 
novo eu mando por email, exercícios; eu sempre dou retorno por email porque, às 
vezes, a gente se encontra só duas vezes por semana, aí pega um feriado que, 
por um acaso, acaba matando todas as nossas aulas da semana, mantenho 
contato com aluno, antes das aulas tenho prática de avisar: olha, gente, amanhã 
os textos são esses, esse e esse, vamos nos preparar.  
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Entrevistadora: Por troca de email? 
 
 
DOCENTE 6: Sim, por troca de email! E o sistema da educação a distância já 
oferece essas coisas pra gente mais de maneira evidente e necessária, não tive 
dificuldade e já estava acostumado com esse tipo de prática.  
 
 
Entrevistadora: Que ótimo! Isso é bom! Você tem alguma sugestão, por 
exemplo, hoje para a EaD? Como você vê EaD? Nós temos uma política 
governamental, nós temos a questão ao que você disse que se sentiu 
desvalorizado em relação que você estava ali como formador nessa questão dos 
papéis. Mas o que você acha que representa a EaD em sua vida profissional e 
para os alunos também e para a sociedade em si, da forma em que ela está? 
Qual suavisão disso? 
 
 
DOCENTE 6: Eu acho que EaD pode, em nível de professores e tutores, passar 
por um processo de profissionalização assim mesmo, porque ela acaba sendo 
uma coisa meio lateral na nossa vida profissional, boa parte da minha carga 
horária presencial. Mas tem o curso a distância que acontece duas vezes por ano 
e durante tantas semanas, se não fosse uma bolsa, se não fosse alguma coisa 
extra, se fosse uma coisa dentro da minha prática mesmo ou se houvesse uma 
vaga, um cargo dentro da instituição do professor da educação a distância, se 
houvesse cargo de tutor de fato, não essa bolsa, não essa coisa paralela à vida 
da gente (inclusive muitos tutores não têm muito tempo pra lidar com a disciplina 
porque a vida está tomada de outras coisas), aí você ganharia uma bolsa pra dar 
conta daquela disciplina, o que acaba sendo uma coisa à parte. Eu acho que tem 
que se integrar a nossa vida profissional de fato e não ficar com essa coisa 
paralela, porque alheia a nossa rotina. 
 
 
Entrevistadora: E em relação à EaD, ao público, como você vê isso? Como tem 
sido isso? Nós sabemos que houve uma evasão muito grande, porque as 
pessoas são muito equivocadas a respeito da EaD. Como você vê isso? Como 
você vê a EaD para a sociedade?  
 
 
DOCENTE 6: Eu ainda não conheço muito bem o perfil dos alunos, mas já ouvi 
muitos colegas falarem das dificuldades com os alunos. Eles entendem que tem 
que se dedicar. Embora seja um curso a distância, tem que se dedicar até mais 
do que a um curso presencial, porque, num curso presencial, você está em sala 
de aula, o que é uma obrigação sua; lá não, lá você mesmo faz sua rotina de sala 
de aula, digamos assim. Tem essa dificuldade em entender que tem que cumprir 
com as atividades, que tem que ler, tem que acompanhar a disciplina. Eu percebo 
que o público realmente tem uma visão em geral um tanto equivocada em relação 
à educação a distância. É aquela questão que estava conversando com você. Às 
vezes desnecessariamente começa o plágio, apelam de última hora até por não 
se organizarem para estratégicas que não são cabíveis: Uns mandam uns 
arquivos em branco e dizem que mandou e não tem nada”.... Pois é... Eu acredito. 
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Se houver o que comentei agora há pouco, se houver uma profissionalização, 
uma moralização, uma estruturação mais sólida do curso, eu acho que isso, de 
algum modo, vai trazer um impacto com os alunos. Eles passarão a enxergar, de 
forma diferente, uma estrutura mais sólida mesmo, mais concreta. 
 
 
Entrevistadora: Você teve alguma dificuldade em relação aos alunos, tutores em 
novas disciplinas?  
 
 
DOCENTE 6: Ainda não, a única coisa diferente que apareceu foi essa que 
comentei dessa aluna, e outra coisa é que o latim é uma disciplina... Eles acham 
muito teórica, mas ela é muito prática: é só traduzir latim x português, é ler a 
matéria que está bem remixada, esquematizada e depois fazer exercícios de 
tradução. A estrutura é bastante simples, então por isso mesmo não fiz vídeo de 
explicação de conteúdo, aquela aula mais didática. É, não existe isso de maneira 
geral no latim, mesmo presencialmente. O que faço aqui é passar a matéria para 
os alunos lerem, mostrar os esquemas, mas isso está muito bem explicado no 
material que os alunos têm em mão e depois resolver os exercícios com eles, 
mais ou menos a mesma estrutura, o que acontece. Acabei achando 
desnecessário no primeiro momento estar gravando um vídeo, porque na fala não 
conseguiria esquematizar tão bem e poderia acabar complicando. Eles poderia se 
basear em vídeo, porque é mais rápido ler o material. Aí eu optei por não fazer 
isso, mas alguns alunos procuram tutores, e alguns tutores me procuraram às 
vésperas da prova e disseram que eu poderia fazer um vídeo. Poxa! A prova é 
sábado, agora estamos voltando às aulas essa semana não vou ter tempo parar e 
de gravar o vídeo, nem saberia sequer que tipo de vídeo que eles estão 
querendo. Essa é uma dificuldade contra a qual estou me debatendo agora e não 
sei direito como vou resolver essa situação. E a EaD tem uma complexidade 
diferente do ensino presencial, e eles sentem falta disso. 
 
 
Entrevistadora: Você queria fazer algum comentário sobre essas questões do 
que tem a ver com o ensino a distância pra política governamental? Porque, por 
exemplo, você entrou como formador mais os tutores que medeiam o tempo 
inteiro eles não recebem o mesmo valor da bolsa que o professor formador. Eu 
vejo um desenho da EaD assim: o professor formador é a mente, eu acho que o 
tutor é as mãos (o que faz o trabalho manual), e isso inclusive a gente vê muito 
quando eles valorizam. A questão da bolsa como o trabalho artesanal é menor 
que o trabalho intelectual, embora no percurso todo haja uma desvalorização.  
 
 
Entrevistadora: Eles conseguem fazer isso mais para baixo?  
 
 
DOCENTE 6: Sim, sou contra essa diferença da bolsa entre os tutores e os 
professores formadores porque os tutores trabalham bastante, e esse tipo de 
hierarquia que é criada financeiramente mesmo acho negativo, desvaloriza a 
própria atuação do tutor. Eu, por exemplo, não sei se me oferece hoje. Docente 6  
você quer ser tutor (eu trabalho com literatura também) de literatura II? Se não 
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tiver outra pessoa, eu topo, mas a princípio não, porque é financeiramente 
desprestigiado, trabalha muito mais na hora da disciplina. Então, acho negativo 
esse quadro de diferenciação se tem a mente, tem os braços. Acho que isso 
atrapalha um pouco. 
 
 
********************************************************************************************** 
 
 
5ª Entrevista – DOCENTE 7 
 
 
DOCENTE 7: Meu nome é ..., sou natural de ... e trabalho no Ifes de Santa 
Tereza desde o final de 1992. A minha formação é letras – português e inglês – 
em duas instituições: inicialmente em Alegre, onde me formei em 1987, na época 
da licenciatura curta e depois complementei em Carangola, em 1992. A instituição 
de Carangola, Faculdade de Filosofia e Letras (Fafile), foi acampada pela 
Universidade Estadual de Minas Gerais. Depois eu fiz lá uma pós-graduação em 
língua portuguesa. Lá mesmo, na Fafile, terminei em 1993. No primeiro ano em 
que estava atuando aqui, até aquele momento tinha interesse em vir pra essa 
área de linguística. Eu queria ser pesquisador disso, até que uma especialização 
de literatura na PUC de Minas, em 1997, me mudou completamente de norte. 
Passei a me interessar profundamente pela literatura e, a partir daí, comecei a 
estudar, fiz mestrado na UFES em Estudos Literários, concluindo em 2001, e 
Estudo Literário na UFMG, concluindo em 2009. Por que eu quis ser professor? 
Na verdade eu nem planejei muito isso; eu queria ser músico e por causa da 
música eu me interessei por literatura, senti uma ligação muito forte. Minha família 
é muito musical e por muito tempo queria seguir essa carreira de músico, mas 
tudo tem a ver com a questão da leitura. Tenho influência familiar, pois meu pai 
era um leitor veterano, e isso ficou na minha cabeça como uma atividade muito 
prazerosa. Então, acho que foi mais ou menos por aí: ele era um leitor assíduo, 
amava os livros apesar de pouco estudo, só tinha o primário, mas o amor dele 
pelos livros era algo surpreendente, por isso acredito que me ajudou muito. Hoje 
vejo minha atividade como algo muito prazeroso apesar dos percalços, dos 
problemas, mas isso me sustenta... Esse prazer de estar trabalhando com o 
conhecimento, de ter a literatura como um suporte muito importante. Quando me 
sinto desanimado, inseguro, eu penso na literatura, o que a literatura pode fazer 
pelas pessoas, o que ela fez por mim, aí isso me sustenta. Eu tenho a literatura 
como a base mesmo do ensino. 

 
 

Entrevistadora: Você queria ser músico e se tornou professor de literatura! Como 
você se vê na profissão de professor? Qual a importância pra você e para a 
sociedade da profissão do professor? 

 
 

DOCENTE 7: Pra mim é um desafio constante, e essa questão do conhecimento, 
descobertas constantes, pra mim isso é muito instigante. Acho que é isso mesmo 
que me anima, sempre me animou nessa atividade de professor. Vejo que é um 
trabalho sempre possível para escapar da rotina. Acho que é muito interessante 
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nesse sentido, nós sempre podemos fugir dessa automatização de trabalhos; a 
gente sempre vê a criatividade como elemento fomentador mesmo, isso também 
é muito instigante. Há sempre novidade acontecendo no nosso dia a dia, não tem 
como ser diferente. Acho que por pior que seja ser professor, por mais 
acompanhador de livros didáticos que seja, tem sempre o inusitado, o inesperado 
sempre tem uma pergunta pra ser respondida, e isso leva o professor a procurar 
outras coisas. Então essa é uma profissão diferenciada em relação a muitas 
outras que simplesmente seguem uma cartilha. Então o professor não tem como 
seguir isso. Então atuar como professor é formar a base para tudo, apesar da 
sociedade ter aprendido a desrespeitar a importância do professor, que é um 
problema com que todos nós lidamos. Eu vejo essa profissão como uma profissão 
do futuro e acredito que a importância do professor e da escola dá uma discussão 
de agora pra frente mais calorosa. 

 
 

Entrevistadora: E nessas atividades, e nesses anos que você tem de magistério, 
tem entorno de quê, de vinte anos já?  

 
 

DOCENTE 7: Antes de chegar aqui, eu trabalhei no estado uns dois anos, 
somando o período de contrato e o período de um ano e meio de efetivo, e nesse 
período eu passei no concurso e vim pra cá, em torno de uns vinte e dois anos 
lidando com isso. 

 
 

Entrevistadora: Nesse período de sua carreira, quais foram as experiências 
relevantes que você encontrou em sua carreira de professor e os desafios que 
você enfrentou?  

 
 

DOCENTE 7: Bem... Desafios: o desinteresse dos alunos por motivo do 
afastamento da família da escola e a precariedade da administração pública são 
duas questões que vieram a fazer parte dos problemas da escola. Eu não sei até 
que ponto o avanço das coisas ajudou a escola. A escola parece que não 
acompanhou isso em função dos próprios problemas de administração. Talvez se 
tivesse assim paralelamente aos avanços que a sociedade sofreu principalmente 
da questão da tecnologia, a gente poderia ter uma realidade diferente hoje, não 
sei se melhor, porque a gente não vive. Então isso é difícil de saber, mas a gente 
imagina que os problemas poderiam ter sido menores. E a questão da família é o 
afastamento da família. Acho que isso aí aumentou os problemas. Vejo na minha 
época de estudo fundamental: eu estudei em uma escola que tinha uma base 
religiosa, que se orientava pela formação religiosa; uma escola particular 
administrada pelas irmãs de caridade. Então isso não foi uma segurança para a 
educação, uma educação boa, mas havia uma certa disciplina na escola (às 
vezes até exagerada), e ficaram muitas marcas negativas em relação a isso, mas 
a escola tinha uma função social importante: a sociedade respeitava a escola, os 
pais olhavam o professor como um amigo, e não como um problema na vida 
deles, os alunos também encontravam nos professores alguém que tinha alguma 
coisa pra dizer; então essa movimentação escola, família, eventos que a escola 
abria pra sociedade, essa relação, havia uma relação muito positiva, e eu tenho 
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isso em minha memória. E, quando eu comecei a trabalhar inicialmente em uma 
escola pública, não vi muito isso lá. E assim, ao longo dos anos, eu vejo que isso 
diminuiu muito, e a escola onde trabalho carece muito disso, principalmente aqui 
nesta escola em que nossa realidade é uma realidade de internato isso está 
acabando, mas isso ainda existe. Mas nesses dezenove anos em que estou ali, 
eu via muito esse distanciamento da família em relação à escola pelas próprias 
dificuldades que a família tem: pais de Rondônia, pais de lugares longes. Hoje, 
menos a sociedade aqui de Santa Teresa, está participando mais porque os 
alunos daqui estão lá na escola, os filhos daqui estão lá na escola, e isso tem 
melhorado um pouco e diminuído essa coisa de internato mesmo da escola. Mas 
a nossa realidade aqui é uma realidade onde a família não participa muito da vida 
de seus filhos na escola, e isso atrapalha muito. E outra questão é a atualização 
de conhecimento e formas nas escolas diante da velocidade das informações do 
mundo tecnológico. Como eu disse, é um problema e talvez a gente precise 
redescobrir a função da escola diante de tudo que está acontecendo. O aluno tem 
claro na visão dele. Acho que qualquer aluno, no meu caso do ensino médio, é 
aluno. O aluno do primeiro ano não vê o professor como uma fonte de conteúdo 
primordial na vida dele, até porque ele tem outras fontes, talvez até melhores, a 
internet. É até muito claro que a escola mantém uma certa distância dessas 
coisas. Ele quer mexer em uma rede social e não pode, e a escola também não 
descobriu uma maneira de trabalhar com isso. É uma atividade proibida dentro da 
escola de forma geral. Em até certo ponto a gente até entende isso, que ele tem 
necessidade disso. Por que quem é que faz o uso correto disso? É difícil saber 
quem faz, né? Mas não dá pra dizer que isso não existe e que isso não seja uma 
forma de informação, porque é! Então a escola não sabe trabalhar com isso, e os 
professores também não tiveram a oportunidade de aprender e quem aprende por 
interesse próprio, não que institucionalmente alguma coisa é feita, e isso é um 
problema que temos que saber como lidar. Algumas questões bem básicas do 
nosso ofício é o professor estar atento a tudo e ampliar sua visão em relação ao 
conhecimento, ampliar sua visão do aluno, entender e olhar um aluno de forma 
diferenciada, não como um ser tão estranho a ele como normalmente a gente 
olha. Ver essa necessidade, olhar mais o aluno, que ele está ali como se fosse 
um filho mesmo; a gente tem que ter olhar pedagógico, e às vezes a gente não 
olha, e o aluno tem que olhar como um problema e é um problema, mas como 
nós somos um problema para o aluno também. Essa via de mão dupla aí é uma 
questão básica da educação, mas parece que isso não é muito claro. 

 

Entrevistadora: Você fez várias formações nesses percursos seus. Os cursos de 
formação o ajudaram? Abriram seu leque de visão? Como foi esse processo 
assim?  

 
 

DOCENTE 7: Tenho formação na área...E a carência... ela existe mesmo, eu me 
sinto como muitos outros colegas, colegas que se preocupam com a educação, 
porque há também aquela outra realidade também: não ter formação é um favor 
que se faz porque é conhecimento de preencher linguiça, dá mais trabalho para o 
professor, é mais ou menos nesse sentido, mas também me sinto como devem se 
sentir aqueles que se preocupam com a educação, que é um abandono total 
institucional. A política não está completamente focada nessa questão de 
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preparação pra poder a gente conseguir educar. Realmente há outras políticas 
pelo meio que fogem desse interesse primordial, então a gente acaba tendo que 
se virar e procurar informações, a gente acaba lendo uma coisa aqui outra ali. 
Havia poucos dias eu estava pensando numa coisa que é muito importante, e isso 
vem me incomodando. Há um tempo que eu trabalho nos cursos superiores aqui, 
na escola de tecnologia, em análise de sistemas, uma disciplina de comunicação 
empresarial e graduação em biologia (ciências biológicas – licenciatura). Lá é 
leitura e reprodução de texto, e a dificuldade que a gente tem em um curso 
superior pra poder passar para os alunos a importância dessa disciplina. Na 
licenciatura em biologia até que não é tanto porque sempre bato na tecla - vocês 
serão professores, não importa em que vocês se especializem, mas a questão da 
leitura, do texto e da escrita é fundamental. Uns alunos ficam meio em dúvida, 
desconfiam... Será? Mas outros acreditam!!! No curso de tecnologia é mais 
complicado porque os alunos acham que têm que chegar lá para estudar cálculo, 
contas, e isso é completamente desnecessário pra eles. E eu tenho que ficar um 
longo tempo tentando convencer os alunos que eles precisam ler, e aí por essa 
necessidade de convencimento de persuasão e eu trabalho também com isso lá, 
principalmente com análise de sistema. Eu vi como os professores são 
despreparados em oratória, não conhecem nada disso. Os professores, de forma 
geral, falam mal, não sabem organizar bem essas ideias com coesão pra levar 
isso para o aluno, e a coisa acaba virando um tropeço constante, né... Por 
exemplo, essa atividade da oratória e estudar o discurso e estrutura de discurso, 
às vezes o professor vai aprender sobre isso no mestrado, em que ele precisa 
organizar seu trabalho de pesquisa. Aí ele começa a estudar um pouco do grego 
que fala sobre oratória pra poder especificamente desenvolver seu trabalho, mas 
aí quanto tempo tem de carência, aí chega ao mestrado e vai refletir algumas 
coisas nesse sentido, aí ela vai ler sobre argumentação. Então eu vejo essa 
carência mesmo, e os professores que estão na área das exatas... nem se fala da 
dificuldade que eles têm pra poder trabalhar com essas questões de coesão de 
argumentação. Não vejo isso como algo específico, não deveria ser algo 
específico. Na área de letras é que a gente tem mais acesso, mas o pessoal da 
área de matemática não tem nenhum, a não ser um ou outro que tem um 
interesse em filosofia começa a olhar matemática como uma forma de pensar 
filosoficamente. Aí ele vai buscar outras coisas, mas normalmente não é assim.  
Esse desprezo à escrita, à coesão da escrita e à estrutura de frases, isso aí não 
vai se entendendo não só no ambiente profissional deles, mas, quando eles vão 
fazer mestrado, o discurso lá também é assim. O professor de Estatística, 
descrição disso daquilo que você precisa fazer e no doutorado também a coisa é 
mais ou menos nesse sentido. E aí eu acho que acaba gerando um problema, 
que é uma espécie de espelhamento dos alunos, porque o aluno não vê isso 
como necessidade na nossa sociedade hoje, e o médico não precisa muito disso, 
o engenheiro, os cursos que dão dinheiro, as profissões que dão dinheiro, eles 
veem que isso não é uma condição pra aquilo ali. Pode até ser algo mais, mas 
não veem ainda como uma base, por isso é que acho que tem muita coisa pra ser 
discutida aí. Essa mudança no Enem, isso pode ajudar futuramente se o Enem 
emplacar com uma forma de mensurar. Seria inclusive depois de vencer todos os 
problemas que ele teve nos últimos anos. Acredito que pode mudar porque ali tem 
uma outra concepção de pensamentos de texto, e como tudo vai passar por ele, 
então acredito que tudo vai ser valorizado e aí função dessas carências e dessa 
política. Eu vejo que o professor vai adquirindo muita experiência mesmo é no dia 
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a dia, no contatos com os colegas, nem tanto em cursos de formação, que 
acabam virando receitas, repetições, mensagens disso e daquilo, uma espécie de 
uma lavagem cerebral pra você se comportar, não ter problemas, não dar 
problemas para os outros. E às vezes os problemas que precisam ser discutidos 
não são nem mencionados, são citações de outros autores. É claro que isso é 
muito importante, mas acaba virando citação por citação, e a pessoa guarda 
aquela citação lá na agenda, mas a experiência do dia a dia, quando o professor 
tem oportunidade de sentar com outro professor e dizer: e aí como está sua sala 
de aula? O que você está fazendo? Vamos fazer um trabalho aqui? Desde que o 
outro colega não veja como tentativa de uma interferência no trabalho dele, pois é 
comum haver isso, quer dizer aquele discurso de interdisciplinaridade. Não sei se 
vai entender muito bem isso, não sei se tem muita gente fazendo isso nas 
instituições públicas, mas acaba virando uma espécie de interferência, você vai se 
intrometer em meu trabalho, mas isso precisa mesmo de se tornar público, criar 
sala de aula onde o professor faz; isso precisa ser conhecido, as pessoas 
precisam conhecer isso, a sala de aula ainda é um espaço muito fechado, às 
vezes nem tanto por culpa do professor, porque ele também não entende isso 
muito bem, não. 

 
 

Entrevistadora: Diga-me uma coisa com foi a sua chegada à EaD, que inclusive 
você disse que é uma experiência inicial. Como é isso aí? Você como professor 
poder vários papéis, e você é professor formador, como foi esse convite? Como 
você chegou? Como foi essa formação no ambiente? 

 
 

DOCENTE 7: Eu procurei a EaD por várias questões: primeiro queria adquirir uma 
nova experiência, oportunidade de estar estudando alguma coisa, porque é 
doutorado, e nós temos obrigação de estar estudando. Meu professor do 
mestrado fala: aproveite muito bem esse tempo de estudo daqui do mestrado, é 
uma maravilha porque você pensa ainda em fazer um doutorado, então tem muita 
coisa pra pesquisar, tem muita coisa pra acontecer, e isso é estimulante. E 
aproveite muito bem o doutorado porque depois que termina fica aquele 
sentimento de fazer, e agora vou ficar fazendo pós-doutorado, atualizações 
constantes, que estímulo a pessoa vai ter pra isso? Participações de congressos, 
então é uma coisa boa, né? Mas aquela energia da descoberta a gente tem 
mesmo, o mestrado vira doutorado, mas acho que foi um pouco nesse sentido 
porque já havia terminado doutorado e eu vi essa possibilidade de trabalhar no 
curso de letras. Teve um cadastramento que nós do instituto recebemos, todos 
recebemos da área de letras um convite pra se cadastrar e depois ter ou não um 
convite para querer participar disso aí. Então foi assim mais ou menos que 
aconteceu: fui procurado pela coordenação do curso se queria participar. Então 
eu disse: vamos lá. Até aquele momento não sabia em que eu ia atuar. O 
interesse é leitura e reprodução de texto porque eu queria ter uma outra 
experiência diferente dessa presencial que estou tendo aqui e alguma coisa na 
literatura brasileira. E me convidaram para trabalhar na literatura brasileira. Achei 
estranho inicialmente, mas também um desafio legal porque eu gosto muito de 
literatura portuguesa, não me especializei nela, mas eu tinha um interesse de 
encontrar um momento para poder estudar com mais detalhe a língua portuguesa. 
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E foi assim, e nesse ponto está sendo muito interessante que tenho que estudar. 
Estou pesquisando algumas coisas pra preparar as aulas, para incluir no sistema. 
Então foi mais ou menos assim o meu interesse, estou ainda caminhando nisso 
aí. 
 
 
Entrevistadora: E como foi assim, você começou a fazer o curso de formação no 
Cead? 
 

 

DOCENTE 7: Sim, fiz um curso de 120 horas, um curso que nos dá a visão 
melhor pra trabalhar com a plataforma, mais ou menos nesse sentido, pelo meio a 
gente até discute. Ele disponibiliza alguns textos, pensa um pouco na educação a 
distância, mas a exigência do curso foi aprender ver a visão do aluno na 
plataforma, do tutor na plataforma e do professor na plataforma, mas muita coisa 
a gente aprende mesmo na hora que a gente começa a mexer na plataforma, mas 
dá uma visão legal. Deu pra ter uma ideia e deu pra pensar em alguma coisa 
sobre educação a distância, e fiz esse curso antes de começar. 

 
 

Entrevistadora: E como é que tem sido você administrar o sistema, essa 
experiência toda? 

 

 

DOCENTE 7: Para mim está sendo muito fácil porque eu já tinha um interesse 
nesse curso, aqui mesmo nessa instituição, antes de 2010, quando a gente teve 
uma oportunidade conhecer o AVA, Ambiente Virtual de Aprendizagem, que é 
essa plataforma Moodle, que eu comecei a olhar aquilo ali. Quando comecei no 
curso superior aqui, eu abri uma sala pra mim, uma sala extra, não que os alunos 
tinham essa exigência porque a gente tem ainda que melhorar muito ainda o 
acesso, nem todos os alunos têm acesso, internet muito lenta, então tem uma 
série de problemas que são problemas próprios aqui do interior. Temos muitas 
limitações, a internet da escola não é uma internet que atende, e, naquela época, 
tínhamos problema de laboratório, uma série de coisas, então eu comecei a 
atender os alunos postando texto, postando algumas atividades extras, 
principalmente para poder conhecer o ambiente, e isso me ajudou. Eu fiz isso em 
2010, quando comecei na educação a distância. Nesse ano eu já tinha uma certa 
habilidade nisso aí, e algumas coisas dava pra mexer, dava pra postar arquivo; 
então, dava pra me virar no sistema. Depois desse curso e com esse dia a dia 
que estou tendo, está sendo fácil; não estou tendo nenhuma dificuldade nisso, 
não. 
 

 
Entrevistadora: O que representa a EaD pra você, essa modalidade que o 
governo agora oferece os cursos, inclusive o governo faz parte de uma forma de 
dar oportunidade a quem não fez nenhuma graduação, muito embora tenhamos 
outras realidades aí, mas o que você acha dessa modalidade da educação a 
distância, como professor no caso?  
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DOCENTE 7: Eu acho uma modalidade muito interessante. Acho que é uma 
modalidade que não tem como contestar mesmo, apesar das críticas é realmente 
inevitável mesmo, faz parte de um processo histórico inevitável, e pra mim não é 
um deslumbramento porque toda minha formação, meu pensamento é de acordo 
com o presencial. Então tento levar isso pra lá o tempo todo; então não sou uma 
pessoa deslumbrada com isso, como se isso fosse superar tudo e que nosso 
futuro é esse. E até vejo que, se o pensamento for esse, vai ser uma catástrofe. E 
acho que os erros que estão tendo nesse processo são mais ou menos em 
função disso, de confundir as coisas, de achar que isso é o futuro. Não! Isso é 
uma condição inevitável, e a gente vai ter que conviver com isso, e há uma 
oportunidade muito importante para muitos alunos que têm muitas dificuldades 
com muitas realidades e não tiveram oportunidades principalmente de ter uma 
formação de curso formal e presencial. É, então vejo assim como interessante, 
mas vejo que ainda está engatinhando isso na nossa sociedade apesar de já ter 
uma história, mas que precisa descobrir qual é o lugar da educação a distância 
mesmo, qual é o funcionamento adequando para educação a distância sem que 
isso prejudique a modalidade presencial. Então é um momento meio instável em 
que precisa realmente de resolver essas questões. Eu não tenho ainda não tenho 
muita teoria ou experiência pra poder dizer como isso está no momento. Eu sinto 
um pouco pisando em ovos, curioso também, mas não deslumbrado, bastante pé 
no chão. Então eu prefiro ficar com bastante pé no chão pensando mesmo no 
presencial para não estragar o trabalho. Voltando à questão anterior sobre 
aspecto de trajetória da vida pessoal. Concluindo, não foram experiências 
anteriores que me levaram à EaD, não vejo a EaD como movimento peculiar. 
Nesse processo tive curiosidade de conhecer no outro aspecto da educação que 
a gente tem sempre que estar na pesquisa; então, essa novidade está sendo 
muito interessante, uma modalidade do ensino na qual eu não tinha nenhuma 
experiência anterior; então, na verdade, foi o presencial que me levou a procurar 
o ensino a distância e tentar aplicar alguma coisa do presencial lá. É mais ou 
menos isso que tenho feito. 

 
Entrevistadora: E após a experiência desse processo, de você fazer essas 
experiências do presencial à educação a distância, o inverso acontece? Teve 
alguma coisa nova que você achou importante na EaD que você inovou no 
presencial? Teve algum aspecto? 

 

 

DOCENTE 7: Eu acho que o uso dessa plataforma do ambiente virtual de 
aprendizagem levei isso para o presencial, tenho trabalhado nos cursos de 
graduação de análise e sistema e licenciatura em ciências biológicas, então tenho 
utilizado essa experiência com essa plataforma lá, e tem funcionado muito bem lá, 
porque não é uma condição primordial para o aluno, é um suporte onde a gente 
tem postado muita coisa. Temos feito alguns fóruns e tem ajudado, mas também 
não dá pra exigir isso lá devido aos problemas tecnológicos que não temos, mas 
tem melhorado, sim, mas não assim questões conceituais em ensino a distância, 
isso não, isso ele não tem favorecido nesse sentido, ele não tem melhorado a 
concepção de educação presencial pra mim não. Eu vejo um grande 
desnivelamento entre uma coisa e outra, talvez por esse momento histórico em 
que a gente ainda está engatinhando, precisando estruturar uma série de coisas 
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como esses problemas de que estávamos falando aqui. O próprio aluno não sabe 
exatamente o que ele quer encontrar no a distância. 

 
 

Entrevistadora: E a valorização profissional? “Nós temos a concepção de que o 
professor formador ele ganha X hoje, a bolsa está em torno de R$ 1 300,00, 
dependendo da experiência que ele tem, R$ 900,00 pra quem não tem ensino 
superior. O tutor ganha uma bolsa de R$ 735,00 e ele faz uma mediação 
constante pra aquilo que foi pensado pelo formador de fato ser executado”. Como 
é que você vê isso, essa questão da UAB que ele nivela pontuações de valores 
profissionais nesses aspectos? 

 

 

DOCENTE 7: Eu vejo isso como um desestímulo porque a gente como professor, 
formador, a gente tem um trabalho enorme, que é esse trabalho de organização 
do material, responsabilidade sobre isso e depois durante o processo é que, 
quando a gente entra, a impressão é aquela, pelo menos dizem isso pra gente: 
olha, o trabalho é agora, o trabalho é o anterior... . Mas não é bem assim que 
acontece porque todos os problemas que estão acontecendo durante o processo 
é responsabilidade é nossa. É o tutor que não consegue resolver o problema, ele 
joga para o professor formador e é o professor formador que tem que assinar 
embaixo das benesses e dos fracassos; reclamação de aluno vai pro professor 
formador... E um questionário que não deu certo e o aluno não conseguiu resolver 
não é problema do tutor; então, o professor continua ali. Então, a bolsa de 
R$1.300 é muito pequena por esse trabalho que é realizado e esse trabalho que 
é. E ainda tivemos que organizar nosso trabalho que pegamos de Santa Catarina. 
Futuramente teremos que fazer isso aqui e distribuir para outros lugares; então o 
trabalho aumenta, eu vejo assim. Já é desestimulante receber R$1.300, mas é 
alguma coisa. Mas agora para o tutor é uma desmotivação porque fazer essa 
trabalheira toda que eles fazem, um trabalho muito responsável também que é o 
trabalho de sala de aula, de estar aí encarando aluno tanto presencial ou como o 
a distância. Mas eles trabalham muito, eu não acompanho o trabalho do tutor 
presencial, mas a gente sabe como funciona. O meu contato diário é a distância, 
eles trabalham muito corrigindo atividades, é o trabalho de sala de aula, e R$ 
735,00 não é desestimulante?Isso precisa ser revisto mesmo, é o problema da 
desvalorização do professor, e isso já vem do sistema geral que nós ganhamos 
pouco, nós temos que fazer obrigatoriamente um doutorado como muitos estão 
procurando pra poder melhorar o salário. Tem gente fazendo em tudo que é lugar 
para obter diploma. Talvez seja a minoria que procura realmente fazer aquilo que 
tem a ver com seu trabalho, com sua área, mas a maioria está tentando resolver o 
problema do diploma pra depois pensar em alguma coisa relacionada à pesquisa. 
Então acho que não deveria ser por aí. Se, no dia a dia, já tem essa 
desvalorização, então isso é estendido. Eu acho que a bolsa do professor 
formador tem que ser diferente da bolsa do tutor. Eu acho que tinha que ser uma 
bolsa de acordo com a formação, bolsa de doutorado, bolsa de mestrado pra todo 
o mundo, e uma bolsa razoável que seja estimulante para fazer um trabalho bem 
feito que todos esses professores estão fazendo; de certa forma, uma espécie de 
dobradinha: trabalham no presencial, têm outras funções, trabalham também 
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extra no a distância, por isso que ganham a bolsa, isso não entra na nossa carga 
horária. Não deveria ser um bico, deveria ser uma opção do profissional “eu quero 
trabalhar no ensino a distância”. E ele ter essa condição de trabalhar no 
presencial ou trabalhar no a distância é muito trabalho... 
 
 
Entrevistadora: As pessoas não têm ideia de como se trabalha na educação a 
distância... 
 
 
DOCENTE 7:... e principalmente que pra gente fazer cursos de qualidade tem que 
ter dedicação, não pode ser bico, trabalhar também a distância não, tem que ser 
pra estudar, pretender as metodologias, entender todas as ferramentas, ter tempo 
pra poder criar alguma coisa, e não fazer, organizar o conteúdo às pressas; então 
isso precisa ser revisto. Eu acredito que, se o pensamento for pensamento de 
qualidade em prol de uma qualidade de qualificação, isso ainda tá meio em 
dúvida, indefinido; se for realmente isso e se é isso que o Ifes pretende, essa 
discussão vai render muito ainda, tomara que seja! Porque pode ser muito 
interessante e pode ser muito útil pra sociedade, e até com essa valorização 
modificaria completamente a visão dos alunos, porque eles procurariam algo que 
eles saberiam que eles encontrariam pela frente. Parece que eles não estão 
sabendo o que querem e entram em um momento em que se deparam com 
trabalhos, atividades, com esforço, com tempo de dedicação que eles têm que 
separar, e eles saem fora porque não têm tempo pra isso. As justificativas são 
mais ou menos nesse sentido: eu não tenho tempo pra isso. Leitura também, 
porque os cursos de Letras têm muita coisa pra ler. Nesse ponto eu até não 
diferencio do presencial porque qualidade tem que ter nos dois, e o a distância 
tem que ficar claro que ele precisa se dedicar um bom tempo pra isso, como ele 
deveria se dedicar ao presencial. A diferença é que ele tem flexibilidade, ele pode 
fazer atividades no horário em que ele bem entender, de madrugada, no domingo, 
e essa coisa da presença que é ocupada para outras atividades, e tem que ser 
atividades que funcionem, um fórum que funcione, um chat em que se discutam 
mesmo as questões porque temos problema com isso, porque os alunos se 
dispersam e começam a perguntar um monte de coisas: você foi aonde? Você fez 
isso? E o tutor tem aquele trabalho todo de orientar discussão ou não, e aí uma 
hora a uma hora e meia do chat acaba virando dez minutos com questões 
aproveitáveis, mas pela própria visão do chat, porque o chat na nossa sociedade 
é isso, bater papo com trivialidade, relaxar, e acaba isso sendo levado pra nossas 
atividades. Aí como eu estava falando, o recorte e colagem, isso tem acontecido 
no fórum também, e pra mim foi uma grande novidade e eu realmente não tinha 
pensado nisso. É claro que a gente podia prever isso, essa cópia pode acontecer 
em qualquer tipo de atividade, levando em conta a dinâmica do chat, a facilidade 
que é a pessoa participar de um fórum, o aluno acaba usando uma má intenção, e 
aí, enquanto ele deveria estar pensando nas questões, ele vai lá e recorta e cola 
aquilo no fórum. Há tutores reclamando disso que pega um trechinho do que eles 
estão escrevendo no fórum, jogam lá no Google e identificam o trecho do 
parágrafo inteiro que eles estão copiando; então estão participando do fórum 
dessa maneira, e uma tutora me comunicou isso, assim meio desesperada, sem 
saber o que fazer. É uma tutora que está iniciando o trabalho agora e ninguém 
sabe muito o que fazer, e aí a gente precisa dessa conscientização, a gente vai lá 
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e descobre o trecho, descobre o texto que o aluno retirou e aí vai fazer o quê? Dá 
uma nova oportunidade ao aluno? Pede o aluno pra refazer o trabalho? Tudo bem 
que é um novo caminho, pelo menos foi isso que orientei, mas o trabalhão que o 
professor vai ter pra ficar descobrindo isso.Todo texto de um aluno ele vai ter que 
desconfiar de um plágio, aí ele terá que recortar vários pedaços do texto pra 
descobrir aquilo ali, porque o aluno, muitas vezes usando de uma certa esperteza, 
ele já sabe quais os pedaços do texto que ele vai utilizar, um outro de repente não 
usa uma introdução, está mais preocupado em copiar do que criar. Nesse 
aspecto, aí a internet tem contribuído muito pra esse desastre, essa facilidade, 
estão entendendo errado, é um problema que a gente também tem que aprender 
a lidar agora. Imagina a distância!? Isso fica acentuado a distância, porque o 
tempo todo o aluno está trabalhando com o computador e internet. E como dosar 
isso? 
 
 
Entrevistadora: E me diz uma coisa, Docente 7, como foi sua apropriação 
tecnológica? Como tem sido isso? Como foram todas essas questões pra você?  

 

 

DOCENTE 7: Como eu lidei com isso? Como encarei isso? Para mim foi muito 
tranquilo, antes de eu trabalhar isso com educação e usar computador em sala de 
aula, esses equipamentos que a gente tem à disposição, datashow que é uma 
facilidade na nossa vida, quando entrei aqui, eu usava mimeógrafo a álcool e 
depois a dificuldade que era pra gente fazer uma prova, pra fazer uma apostila 
sem erro, pra datilografar aquilo tudo ali, corrigindo... A gente tinha uma série de 
técnicas, depois usando transparências. Uma vez tivemos uma palestra aqui em 
S. Teresa de um professor da UFES ensinando a gente a trabalhar com 
transparência. Ele era tão habilidoso naquilo, que ele usava transparência de 
várias cores. Eu ficava boquiaberto. Gente, que coisa fantástica! E nunca 
conseguimos utilizar aquilo na sala de aula porque faltava transparência, não 
tinha xérox colorida pra fazer isso, e a gente nunca conseguiu utilizar isso. E 
depois avançamos para o mimeógrafo a tinta, que era uma novidade na escola. 
Era uma beleza! Mas a minha relação com isso aí, a facilidade que eu senti disso, 
e uma certa naturalidade, apesar de não entender muito porque as coisas são tão 
velozes, que a gente não tem tanto tempo pra ficar aprendendo. Mas eu tento 
aprender, ao máximo possível, daquilo que eu utilizo no dia a dia. Pra mim foi 
muito tranquilo porque, antes de trabalhar com isso na sala de aula, eu tinha 
outras curiosidades. Eu citei inicialmente a questão da música, a música que me 
levou ao ensino e me levou à literatura e, por causa da música, eu tinha uma 
certa curiosidade de como comecei a lidar com o computador. Eu queria saber 
como produzia música no computador; então eu procurava saber como era o 
programa disso, programa daquilo. Quando comecei a mexer com internet, 
internet discada, pagando conta caríssima de telefone, interurbano, aqui do 
interior não tinha provedor, então eu tinha sempre curiosidade em saber sobre 
música, programa de música, como compor, como editar partitura, então acho 
que isso me levou a tá mais em dia com o computador. Então, quando essas 
tecnologias chegaram pra gente (que ainda não chegaram completamente), mas, 
à medida que elas foram chegando, pra mim foi um adendo importante, não como 
um monstro que estava sendo apresentado, não tive nenhuma resistência. Eu 
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gosto dessas coisas, então eu sempre fui um futucador de internet, gosto de 
procurar uma coisa ou outra, baixar programa então pra mim foi fácil. 

 

 

Entrevistadora: Você chegou a fazer algum curso de formação pra usar o 
computador? 

 

 

DOCENTE 7: Não, eu comprava livros. Quando eu comecei, na época ainda do 
computador aquele que usava o editor de texto (DOS). Era uma tela toda preta, a 
gente tinha que digitar um monte de caracteres, era complicado. Quando comecei 
no computador, cheguei a fazer um curso de programação em Cachoeiro de 
Itapemirim, que eu morava em Alegre, eu ia todo sábado para Cachoeiro... de 
programação em basic um, essa programação quase não existe mais, existe 
basic alguma coisa, dizem os programadores, que perguntei aos meus colegas, 
mas eu não sabia pra que servia aquilo. Eu estava fazendo um curso querendo 
outra coisa; eu queria saber como produzia música no computador, e nunca fiquei 
sabendo. Eu tinha que digitar uma lista de caracteres fazer um pontinho andar na 
tela, pra poder desenhar um traço.Pra que serve isso aí?. Durante o curso, eu 
nunca descobri. Depois é que apareceu esse sistema Windows, que a gente 
começou a usar mouse. Eu comprei um computador (na época do curso, eu não 
tinha computador, comprei um computador, comprei um livro de quase 600 
páginas Windows 3.1. Aí ali eu comecei a futucar e foi ali que comecei a ter 
interesse, eu olhava aquele livro como se fosse uma enciclopédia interessante. 
Esse curso que comentei, vendo como é o trabalho do tutor, do aluno e do 
professor, mas no momento em que a coisa entra no ar, é que a gente precisa de 
responder alguma coisa e ver as questões, é que a gente aprende mesmo do dia 
a dia. Mas é importante uma base legal: conhecer as ferramentas é uma 
introdução ao apoio. Eu acho que isso precisa continuar ao longo do processo 
também, porque, no meio do processo, a gente tem um curso similar a esse com 
alguma novidade aí, a gente vê as coisas com outros olhos. É importante trocar 
as experiências, quem é que está fazendo diferente no trabalho. 

 

Entrevistadora: Existe um planejamento no ensino a distância que funciona de 
maneira mais rígida do que no ensino presencial. A gente tem essa flexibilidade 
na presencial, a gente vai fazer o planejamento, todo o planejamento é flexível, aí 
não fazemos um mapa das atividades. Você já faz o planejamento e, durante o 
processo, você vai mudando muita coisa em função do dia a dia, realmente isso 
não tem acontecido no ensino a distância. A gente prepara um pacote, e o pacote 
é administrado.O que você acha disso? 

 

 

DOCENTE 7: Essa flexibilidade é muito importante porque em tese a flexibilidade 
já está ali a distância; tem que ter a distância. Como eu disse inicialmente, a 
característica do ensino a distância é a flexibilidade; isso na teoria, mas na prática 
é o inverso. Estão aí as contradições. E a gente acha que a flexibilidade do aluno 
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é o fato dele fazer atividade no final de semana, e não é só isso, porque é uma 
questão de quantidade de tempo, mas a flexibilidade das atividades, da 
reformulação dos questionários. Eu estou com um problema com uma aluna que 
está questionando a didática do questionário, a funcionalidade de um questionário 
que eu apliquei, o valor do questionário. Ela está se comportando como uma 
espécie de pedagoga e supervisora do assunto, e eu acredito que, pela fala, ela 
tem algumas questões particulares pra se posicionar daquele jeito, está falando 
de um sentido geral, tipo: isso não avalia? Pra que isso? Pra que questionar? Isso 
avalia, avalia, sim, da maneira que foi feito avalia também, foi minha resposta. 
Discutir a questão da avaliação é outra coisa... agora que aquilo ali avalia, pode 
não avaliar na totalidade, dá pra aprender muita coisa. Vai te levar a uma 
pesquisa a não ser que você pense, recorte colagem. Agora, se você tem uma 
questão, e essa questão é formulada com critério dentro daquilo que foi pedido 
pra estudar e você tem toda a chance de pesquisar o assunto pra poder dar uma 
resposta, qual é a dúvida? É um debate infundado, agora essa rigidez precisa ser 
pensada, e eu tentei escapar dessa rigidez, que na plataforma nós temos a 
possibilidade de fazer questionários dissertativos e questionários objetivos, eu fiz 
os dois. Então, numa semana, fizemos um questionário de seis questões de 
múltipla escolha sobre questões de literatura, na outra semana apareceu um 
questionário dissertativo, então eles estão tendo experiências diversas em relação 
ao questionário, e estou tentando usar isso. Então o próprio aluno tem uma certa 
resistência em relação a isso porque eles têm muitas dúvidas sobre o 
funcionamento da coisa como nós temos. O questionário é um procedimento 
válido, agora avaliação, a questão da avaliação é outra coisa (“Porque o 
questionário lembra muito a gente no ensino fundamental com questão a 
memorização?”), a gente, no caso da literatura, mesmo uma questão de múltipla 
escolha com uma certa objetividade, a gente nunca tem essa objetividade, a 
gente pode pensar em outras coisas, é questão de interpretação literária. É um 
pouco diferente das exatas que você tem apenas uma resposta. No caso da 
literatura, mesmo que o aluno tenha que escolher uma opção, aquela opção não é 
completamente certa, e é a mais viável naquele momento; então, eu escrevo um 
enunciado mais ou menos assim: “qual a opção que melhor atende”, é porque ele 
pode pensar em outras coisas também. Nada impede que ele pense dessa forma, 
e o aluno não entende isso: ou ele quer que uma coisa seja uma matemática, ou 
ele quer que seja uma coisa aberta de mais pra a gente aceitar qualquer coisa. 
No caso do dissertativo, ele acha que qualquer coisa que ele escrever tem que 
aceitar; então são os extremos: ou é o 2 + 2 pra que ele não tem que pensar em 
muitas coisas, ou ele pode escrever qualquer coisa sem pensar, e eu tenho que 
aceitar. E eu fiz algumas atividades mais ou menos assim: agenda da semana. 
Nesta disciplina, literatura portuguesa 2, no primeiro que tinha um pouco de 
inexperiência, todas as atividades tinham valor e os valores pequenos porque 
foram muitas atividades. Então tinha lá um exercício de produção de um resumo 
de uma certa teoria, ou resumo de um conto ou alguma coisa assim, valendo um 
ponto ou dois pontos. Então eles tiveram muitas coisas picadas pra poder não 
deixar o aluno sem pensar nisto: eu vou fazer mais, vou ganhar alguma coisa 
porque o próprio aluno pergunta: professor, essa atividade vale quanto? Isso aqui 
não vai valer? você vai ter um valor depois pra te ajudar, então eu tentei utilizar 
isso agora. Atividade 1 – vamos discutir tal tema lá do romantismo. A atividade é 
você fazer a leitura básica da sua apostila - capítulo tal e pensar nisso, pensar 
naquilo, refletir sobre tal coisa. Procure ler o texto extra que está no banco de 
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textos da semana; tente fazer uma conexão com as questões básicas da apostila, 
sem valor a atividade. Aí coloquei nas orientações básicas de toda a semana uma 
explicação: olhe todas as atividades, mesmo as que não tiverem valor específico, 
elas serão importantes para sua formação geral, elas serão importantes para uma 
prova que ocorra. Poderei usar umas dessas questões na prova. Eu tive que dar 
explicações assim; até hoje, estou dando explicações. Já estamos terminando a 
quarta semana, e eu estou dando explicações de como essas atividades podem 
ser atividades, porque elas não têm valor. Eu estou tendo dificuldades e tem 
aluno debatendo, não está lendo, não está aproveitando desse jeito. E Eles 
acham que tudo que tem pontuação é que tem valor de fato?, eu estou tendo 
uma experiência diferente e, às vezes, até o tutor estranha quando vou corrigir 
isso aqui. Você vai acompanhar os debates, ele vai levar pro fórum. O que pode 
ser observado nessa leitura? E alguns alunos entenderam tipo assim: nós fizemos 
a primeira prova presencial; agora, na terceira semana, como é que eu vou dar 
conta de todo esse conteúdo? Por que o senhor me encheu de textos 
complementares? Isso tudo vai cair na prova? Eu não tenho condições de dar 
conta! Eu disse: olha, eu não disse que tudo isso vai cair na prova, eu disse que 
poderá cair na prova; vamos lá no texto das orientações? Essa questão é tão 
decepcionante. Eu fico assim um longo tempo dando esse tipo de explicação. Às 
vésperas das provas, tivemos desesperos de alunos; teve aluno que disse que 
não tinha conhecimento profundo em literatura pra poder falar sobre isso na 
prova. Eu disse que não precisaria ter conhecimento em literatura, porque as 
questões que foram organizadas aqui, elas foram pensadas para aluno de 
conhecimento médio, não são para doutorado, mestrado em letras; não é questão 
profundamente teórica, não precisa de ter uma base profunda o que você precisa 
pra fazer a prova é a sua apostila. 
 
 

Entrevistadora: Como é esse complicado com os alunos? Você tem muita 
intervenção na disciplina com os alunos? 
 

 
DOCENTE 7: Estou fazendo bastante isso com menos intensidade no período 
passado, mas senti um pouco mais de necessidade. Agora estou fazendo um 
pouco mais de interferência nesse sentido porque eles têm jogado muita coisa 
para o professor formador. Mas pra que tem questão assim? Eu já tenho me 
antecipado e já tenho ajudado os tutores nessa parte, e alguns tutores já lançam 
isso pra mim, alguns tentam responder gentilmente e alguns me comunicam 
desesperado: professor, eu já respondi o aluno, já tentei, mas ele insiste. Então 
tudo bem, vou falar sempre, dou explicações tentando levar isso para o prazer do 
trabalho. Esse foi meu discurso inicial meu vídeo de apresentação, dois vídeos no 
período passado e este, aí tento falar que é um curso de letras, vamos tentar 
extrair um pouco de prazer nisso aí, porque é um mundo de leitura, a gente tem 
teoria e a gente vai precisar um pouco de teoria nessa. Muitas dessas teorias 
para realização do trabalho, mas o que mais vamos precisar é gostar da coisa; 
então vocês deveriam pensar que serão professores que gostam de escrever, de 
ler, principalmente de ler e escrever, aí eu acho que já tem um bom caminho 
andado, mas, se vai fazer tudo por obrigação pra ganhar um ponto disso e 
daquilo, vai dar coisa errada. Eu tento usar esse discurso o tempo todo, eu não 
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tenho sido muito convincente, mas tenho tentado e acho que é por aí, a gente 
precisa mudar a concepção da coisa. 
 
 

Entrevistadora: Você queria contar alguma sugestão da educação a distância. Já 
pensou em mais alguma coisa? Essa experiência mesmo curta ainda?  
 
 
DOCENTE 7: É eu acho que o trabalho em grupo tem que ser pensado de uma 
forma mais dinâmica. Eu tenho tido essa experiência com um grupo que tenho a 
distância, e tem funcionado bastante o apoio pedagogo, coordenador... Então isso 
funciona, funciona em todo lugar, e muitas falhas que a gente vê no presencial é 
em função disso não acontecer. As reuniões são normalmente pra lavar roupa 
suja, pra um acusar o outro, então acaba não pensando nesse trabalho coletivo, 
então a gente vê esse desastre que a gente vive às vezes no presencial, que isso 
não é de agora, é histórico e já a distância, que é uma coisa nova, eu acho que 
esse encontro, principalmente que os professores, os profissionais não precisam 
mostrar a cara, ele acaba acontecendo em internet, então a gente vê que 
funciona, daí a gente precisa levar para o dia a dia pra funcionar nas reuniões, em 
grupo. Ele é muito importante pra gente pensar nessa questão social, é o público, 
é questão de concepção pública e não questões particulares, que é o nosso 
problema do trabalho público, e as pessoas pensarem como se fosse algo 
particular. A sala de aula é minha ou às vezes o objeto é meu, o computador é 
meu, aquelas coisas assim, a internet é minha, então as pessoas não precisam 
ter acesso, a valorização é minha, e o outro não precisa de ganhar como eu. 
Então tem essas coisas que são um ranço da nossa sociedade e não 
conseguimos nos desprender disso. 
Eu já vi coisas no passado, de colegas do passado dizerem assim: “o aluno tem 
três sentido, dois errado e um perdido”. Pra fazer rima ainda e contando isso na 
sala de aula e todo o mundo rindo e concordando com aquilo. Como é que pode 
eles aceitarem isso? O aluno não é isso. Eu ouvi nessa semana, na internet, na 
Globo News, aquele programa do Alexandre Garcia. Tem um programa 
jornalístico, e ele estava entrevistando dois estudiosos na educação, e o tema era 
violência na escola, e a professora entrevistada que não lembro o nome dela 
agora, tava falando que o professor tem que ter uma paciência pedagógica e essa 
paciência pedagógica é algo bem maior que a paciência que a gente tem que ter 
no dia a dia, que é pra conviver com o outro, conviver com a família, que tudo é 
difícil, que a convivência é um problema. Então, normalmente, nós devemos ter 
uma calma pra entender o outro. Na escola devemos ter, além disso, a paciência 
pedagógica, que é essa paciência racional que você sabe que está com problema 
e você tem que ser um educador e olhar o aluno de forma diferenciada. Isso não 
acontece lá. Agora, imagine a distância?!... Que tem uma máquina pra formar um 
atrito ali entre um e outro, então é difícil pensar nisso. 
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ANEXO A – AUTORIZAÇÃO PARA USO DE INFORMAÇÕES CONCEDIDA 

PELO DIRETOR GERAL DA INSTITUIÇÃO 
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ANEXO B – PARECER CONSUBSTANCIADO DO CONSELHO DE 

ÉTICA DA PUC / SP 

 


