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E D I T O R I A L 
 

Prezados associados, pesquisadores, professores, estudantes, leitores da nossa RTE. 

 

 

Finalizamos o ano de 2018 com a publicação de nossa RTE 223 que aborda a temática 

da Universidade Aberta do Brasil. 
 

A Universidade Aberta do Brasil – UAB, criada em 2006 pelo Ministério da Educação, 

desenvolveu ao longo da última década um trabalho de relevância na interiorização da educação 

superior no Brasil e, principalmente, na garantia de acesso de populações à educação superior 

em municípios que antes não eram atendidos por instituições ofertantes desse nível da 

educação. 
 

 O objetivo dessa edição temática foi o de divulgar experiências e práticas exitosas das 

instituições públicas estaduais e federais integrantes do sistema UAB e históricos dessas 

instituições na atuação na EaD / UAB. 
 

Todos os artigos foram submetidos à RTE e avaliados pelo sistema duplo-cego (blind 

review) por pareceristas do Conselho Editorial desta revista e por pareceristas ad-hoc. 
 

As temáticas abordadas nos 09 artigos publicados abordam vivências dos autores em 

diferentes contextos da prática da UAB sejam em cursos de graduação, de pós-graduação e 

ainda na gestão das instituições ofertantes. Os autores desses textos são oriundos de instituições 

de ensino e pesquisas localizadas nos estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do 

Sul, São Paulo e Santa Catarina. 

 

Entendemos que a Universidade Aberta do Brasil é um programa importante do Governo 

Federal que tem cumprido o seu papel de contribuir com a formação profissional dos brasileiros. 

Publicar essa edição de nossa RTE abordado essa temática é muito gratificante. 

 

Agradecemos aos professores Cícero Barbosa da Silva e Marise Maria Santana da Rocha 

pela organização deste trabalho. 

 

 
 

 Convidamos a todos os nossos leitores a se filiarem à Associação Brasileira de 

Tecnologia Educacional. Como nosso associado você terá descontos especiais em nossos 

eventos e com nossos parceiros e um constante canal aberto para pesquisas e relacionamento 

com pesquisadores nacionais e internacionais.  

 

 

 Desejamos a todos uma excelente leitura! 

 

 
Prof. Me. Fernando da Silva Mota 
Presidente da ABT / Editor – Revista Tecnologia Educacional 

 

Prof. Me. Cícero Barbosa da Silva 
Editor – Revista Tecnologia Educacional 



A P R E S E N T A Ç Ã O 
 

 

 

 

 
 

 
A organização desta edição especial da revista efetivou-se a partir de sonhos que se 

esboçaram em encontros e diálogos que a Educação a Distância nos proporcionou. 
 

Nas vivências e nas convivências oportunizadas ao longo de uma década de realizações 
da Universidade Aberta do Brasil – UAB, foi-se delineando o nosso desejo de registrar 

momentos significativos dessa promissora iniciativa educacional brasileira. 
  
As ações da UAB consolidaram-se, entre ofertas diversas de cursos, nas instituições 

públicas de ensino que procuraram levar, por meio da interiorização, ensino superior de 

qualidade a uma categoria profissional carente de formação. 
 

Nesta edição especial buscamos retratar, então, um pouco da história da EaD na UAB, 

desenvolvida em uma década, numa perspectiva da inclusão e da qualificação docente, 

viabilizada pela narrativa dos autores que vivenciaram experiências diversificadas em 

seus espaços acadêmicos. 
 

 

Prof. Me. Cícero Barbosa da Silva e Profª. Dra. Marise Maria Santana Rocha 

 

Organizadores 
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A UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL E O PROGRAMA 
NACIONAL ESCOLA DE GESTORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA: 

A COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA EM QUESTÃO 

 
 

Ana Patrícia da Silva 1 
 

Kátia Regina Xavier Pereira da Silva 2 
 
 

Resumo: 

 

O objetivo do presente texto foi apresentar a experiência de duas turmas no curso 

de Pós-Graduação em Coordenação Pedagógica do Programa Nacional Escola de 

Gestores da Educação Básica (PNEGEB) e refletir a respeito das escolhas feitas 

pelos cursistas para elaborar seus trabalhos de conclusão de curso (TCCs). 

Metodologicamente tratou-se de um relato de experiência a respeito da construção 

teórico-prática resultante das discussões realizadas no curso e materializadas 

através de propostas de intervenção apresentadas nos TCCs. Consideramos que o 

relato de experiência foi relevante porque oportunizou a sistematização de um 

trabalho rico e ainda pouco explorado. Neste sentido, cada cursistas construiu um 

projeto de intervenção que teve como público-alvo a comunidade escolar na qual 

eles atuavam; cuja condição problematizadora possibilitou a sistematização das 

vivências, o fortalecimento dos vínculos pessoais, comunitários e profissionais, 

articulando-os com as vivências acadêmicas na trajetória do curso de 

especialização. Cabe ressaltar que o aporte teórico apresentado pelo curso foi de 

grande importância para mediar as discussões e subsidiar as propostas de TCCs 

apresentadas pelos cursistas e que representam as demandas das escolas. O grupo 

pesquisado apresentou uma variada gama de problemas, oriundos das suas 

realidades. Alguns temas como Gestão, Trabalho Pedagógico, Disciplina, 

Aprendizagem, Evasão, dentre outros tiveram destaque. 

 

 

Palavras-chave: Universidade Aberta do Brasil. Escola de Gestores. Coordenação 

Pedagógica. 

 
 

                                                             
1 Possui Pós-doutorado em Ciências Médicas pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ. Doutora e 
Mestra em Educação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ. Graduada em Licenciatura Plena em 
Educação Física pela Faculdade Presbiteriana Gammon – FAGAM.  Professora na UERJ. Contato: 
anapatriciauerj@gmail.com. 
 

2 Possui Pós-doutorado em Ciências da Saúde pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ. Doutora 
em Educação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ. Mestra em Educação pela UERJ. Especialista 
em Orientação Educacional pela Universidade Candido Mendes – UCAM. Professora no Colégio Pedro II – Rio 
de Janeiro. Contato: katiarxsilva@globo.com. 
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1. Introdução 

 

O Programa Nacional Escola de Gestores da Educação Básica (PNEGEB) faz 

parte do Programa Universidade Aberta do Brasil (UAB), criado pelo Ministério da 

Educação (MEC) e tem formado docentes da Educação Básica para atuar na área 

de gestão dentro de escolas das redes públicas brasileiras. No período entre 2014 e 

2017 o PNEGEB ofertou, em parceria com a Faculdade de Educação (FE) da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), o curso de especialização lato 

senso em Coordenação Pedagógica, na modalidade a distância. 

No que se refere ao marco regulatório da Educação a Distância, conforme 

aponta o núcleo de educação a distância da Universidade Federal de São João del-

Rei (NEAD UFSJ): 
 

No Brasil, as bases legais para a modalidade [...] foram 
estabelecidas pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
(Lei n.º 9.394, de 20 de dezembro de 1996), que foi regulamentada 
pelo Decreto n.º 5.622, publicado no D.O.U. de 20/12/05 (que 
revogou o Decreto n.º 2.494, de 10 de fevereiro de 1998, e o Decreto 
n.º 2.561, de 27 de abril de 1998) com normatização definida na 
Portaria Ministerial n.º 4.361, de 2004 (que revogou a Portaria 
Ministerial n.º 301, de 07 de abril de 1998). Em 3 de abril de 2001, a 
Resolução n.º 1, do Conselho Nacional de Educação estabeleceu as 
normas para a pós-graduação lato e stricto sensu. (2018, s/p). 
 

No que se refere, a prática pedagógica Silva (2010, p. 8) considera que: 
 

[...] a Educação a Distância, enquanto modalidade de ensino pode 
ser considerada como um meio auxiliar de indiscutível relevância no 
Brasil, no que tange ao processo de universalização e 
democratização do ensino, utilizando tecnologias diversas no intuito 
de oportunizar novas formas de aprendizagem para aqueles que por 
diversos motivos não podiam frequentar as modalidades de ensino 
tradicionais. 
 

O objetivo do presente texto é apresentar a experiência de duas turmas no 

curso de Pós-Graduação em Coordenação Pedagógica do PNEGEB e refletir a 

respeito das escolhas feitas pelos cursistas para elaborar seus trabalhos de 

conclusão de curso (TCCs). Metodologicamente trata-se de um relato de experiência 

a respeito da construção teórico-prática resultante das discussões realizadas no 

curso e materializadas através de propostas de intervenção apresentadas nos 

TCCs. Para fins de organização dividiremos a escrita da seguinte forma: A 

Universidade Aberta do Brasil (UAB) e o Programa Nacional Escola de Gestores da 

Educação Básica (PNEGEB) e O curso de Coordenação Pedagógica: um relato de 

experiência edição UFRJ 2014 – 2017. 
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2. Universidade Aberta do Brasil (UAB) e o Programa Nacional 

Escola de Gestores da Educação Básica (PNEGEB) 

 

A Universidade Aberta do Brasil (UAB) é um programa do Ministério da 

Educação (MEC) criado pelo Governo Federal no ano de 2005. O programa se 

propõe a difundir e ofertar formação em nível superior através da educação a 

distância. Em diferentes partes do país, professores, dirigentes e outros profissionais 

que atuam nas redes públicas de ensino enfrentam inúmeras dificuldades de acesso 

físico a instituições de ensino superior. O referido programa busca, de forma 

prioritária, oferecer cursos de formação inicial e continuada para esses profissionais, 

além de possibilitar a ampliação do tempo-espaço para a formação para além dos 

meios presenciais (MEC, 2018). 

Conforme informa o MEC (2018, s/p) hoje a UAB conta com 555 polos 

distribuídos por todo Brasil (quadro 1). Os polos são instrumentos de apoio “para o 

desenvolvimento de atividades pedagógicas presenciais, em que os alunos entram 

em contato com tutores e professores e têm acesso à biblioteca e laboratórios”. 

 
Quadro 1 – Distribuição nacional dos 555 polos da Universidade Aberta do Brasil 

  

Regiões Polos 

Região Norte 

 

85 polos: Acre (8), Amazonas (7), Amapá (3), Pará (33), 

Roraima (15), Rondônia (7) e Tocantins (12). 

Região Nordeste 

 

176 polos: Alagoas (5), Bahia (44), Ceará (29), Paraíba (17), 

Pernambuco (10), Piauí (26), Rio Grande do Norte (11), 
Sergipe (12) e Maranhão (22). 

Região Centro-Oeste 

 

45 polos: Distrito Federal (2), Goiás (21), Mato Grosso do Sul 
(8) e Mato Grosso (14). 

Região Sul 

 

97 polos: Paraná (37), Santa Catarina (17) e Rio Grande do 

Sul (43). 

Região Sudeste 

 

152 polos: São Paulo (36), Rio de Janeiro (31), Espírito Santo 
(27) e Minas Gerais (58). 

 

Fonte: Ministério da Educação - Adaptado de Polos por Estado. 

 

A partilha dos polos no território nacional conforme mostra a quadro 

supracitado, parte dos princípios da democratização, acesso, interiorização e 

inclusão da educação através da tecnologia, oportunizando o acesso ao 

conhecimento mesmo nas regiões mais longínquas do país. Sendo elas de difícil 

acesso ao não, bem como atuando na formação de inicial e continuada de 

professores das comunidades tradicionais, ribeirinhas e quilombolas. 

Segundo MEC (2018) a UAB tem como eixo norteador a capacitação de 

professores da Educação Básica. E é nesse contexto que ela apoia e chancela o 

Programa Nacional Escola de Gestores da Educação Básica (PNEGEB) através do 

curso de especialização lato sensu em Coordenação Pedagógica. 

O Programa Nacional Escola de Gestores da Educação Básica Pública faz 

parte das ações do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) e surgiu da 
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necessidade de se construir processos de gestão escolar compatíveis com a 

proposta e a concepção da qualidade social da educação, baseada nos princípios da 

moderna administração pública e de modelos avançados de gerenciamento de 

instituições públicas de ensino, buscando, assim, qualificar os gestores das escolas 

da Educação Básica pública, a partir do oferecimento de cursos de formação a 

distância. A formação dos gestores/coordenadores é feita por uma rede de 

universidades públicas, parceiras do MEC. 

O PNEGEB integra um conjunto de ações que teve início, em 2005, com o 

curso-piloto de extensão em gestão escolar (100 horas), ofertado pelo Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). O projeto do 

curso-piloto foi desenvolvido por um grupo de especialistas em educação a distância 

e notório saber na área de educação. A meta do projeto-piloto – etapa 1 – foi 

envolver 400 gestores, em exercício em escolas públicas. 

Em 2006, o programa passou a ser coordenado pela Secretaria de Educação 

Básica SEB/MEC, dando início ao curso de Pós-Graduação (lato sensu) em gestão 

escolar, com carga horária de 400 horas, realizado por meio da educação a 

distância, voltado para a formação continuada de dirigentes da Educação Básica, 

sobretudo a equipe gestora da escola, formada pelo Diretor e Vice-Diretor. 

De acordo comas Diretrizes Nacionais do Programa Escola de Gestores da 

Educação Básica Pública (2009, p.06), 
 

A necessária dinamização e efetivação de programas, projetos e 
ações direcionados à formação continuada de gestores escolares, se 
fazem presentes em função dos indicadores educacionais no País e, 
ainda, em função das novas formas de provimento ao cargo de 
gestor escolar em vigência nos estados e municípios. Os dados 
recentes do Censo Escolar/2007 indicam que, no Brasil, a realidade 
da gestão escolar é bastante diversa no que se refere à formação 
dos dirigentes. Do total de dirigentes escolares, 29,32% possuem 
apenas formação em nível médio, sobretudo nos estados das regiões 
norte, nordeste e centro-oeste. O percentual desses dirigentes com 
formação em nível superior é de 69,79%, enquanto apenas 22,96% 
possuem curso de pós-graduação lato sensu/especialização. 
 

Assim sendo, o Programa Nacional Escola de Gestores da Educação Básica 

Pública tem como objetivo formar, em nível de especialização (lato sensu), 

gestores educacionais efetivos das escolas públicas da Educação Básica, incluídos 

aqueles de educação de jovens e adultos, de educação especial e de educação 

profissional, além de contribuir com a qualificação do gestor escolar na perspectiva 

da gestão democrática e da efetivação do direito à educação escolar com 

qualidade social.  
A Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, no ano 

de 2008, em parceria com a UAB, implantou o Programa Nacional Escola de 

Gestores da Educação Básica (PNEGEB), ofertando a primeira edição do curso de 

especialização lato sensu em Gestão Escolar. 
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Em 2009 surgiu da necessidade de se construir um processo de 
formação de coordenadores pedagógicos e/ou profissionais que 
exercem função equivalente e integram a equipe gestora nas 
escolas públicas, que contemple a concepção do caráter público da 
educação e da busca de sua qualidade social, baseada nos 
princípios da gestão democrática, olhando a escola na perspectiva 
da inclusão social e da emancipação humana. Tem por objetivo 
básico contribuir com a formação efetiva desses profissionais de 
modo que disponham de elementos teórico-práticos que viabilizem 
uma educação escolar básica com qualidade social. 
(COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA, 2011, s/p) 
 

Em 2011 a Faculdade de Educação da UFRJ ofertou a primeira edição do 

curso de especialização em Coordenação Pedagógica, por meio da modalidade da 

educação a distância, “integrado a um conjunto de ações formativas presenciais, 

que teve como objetivo democratizar ainda mais o acesso a novos espaços e ações 

formativas com vistas ao fortalecimento da escola pública como direito social 

básico”. (COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA, 2011, s/p) 

O Programa Nacional Escola de Gestores da Educação Básica Pública 

insere-se num conjunto de políticas que vêm sendo desenvolvidas pelo Ministério 

da Educação, por meio da Secretaria de Educação Básica, em regime de 

colaboração com os sistemas de ensino, Universidades e entidades educacionais, e 

que expressam o esforço de governos e da sociedade civil em garantir o direito da 

população brasileira à educação escolar com qualidade social. 

No ano de 2018, foram 31 as Instituições Públicas de Ensino Superior (IPES) 

que participaram do Programa Nacional Escola de Gestores da Educação Básica 

Pública (quadro 2). 

 
Quadro 2 – Instituições Públicas de Ensino Superior - Ipes parceiras 

 

 Estado Universidade parceira 

1 Acre Universidade Federal do Acre 

2 Alagoas Universidade Federal de Alagoas 

3 Amazonas Universidade Federal do Amazonas 

4 Amapá Universidade Federal do Amapá 

5 Bahia Universidade Federal da Bahia 

6 Brasília Universidade de Brasília 

7 Ceará Universidade Federal do Ceará 

8 Ceará Universidade Federal do Espírito Santo 

9 Goiás Universidade Federal de Goiás 

10  Maranhão Universidade Federal do Maranhão 

11 Mato Grosso do Sul Universidade Federal do Mato Grosso do Sul 

12 Mato Grosso Universidade Federal do Mato Grosso 

13 Minas Gerais Universidade Federal de Minas Gerais 

14 Pará Universidade Federal do Oeste do Pará 

15 Pará Universidade Federal do Pará 

16 Paraíba Universidade Federal de Paraíba 



 

13 
 
 

ISSN: 0102-5503 

Rio de Janeiro, RJ, nº 223   out./dez. 2018     p. 8 a 18 

17 Paraná Universidade Federal do Paraná 

18 Pernambuco Universidade Federal de Pernambuco 

19 Piauí Universidade Federal do Piauí 

20 Rio de Janeiro Universidade Federal do Rio de Janeiro 

21 Rio de Janeiro Universidade Federal do Estado Rio de Janeiro 

22 Rio Grande do Norte Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

23 Rio Grande do Sul Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

24 Rondônia Universidade Federal de Rondônia 

25 Roraima Universidade Federal de Roraima 

26 Santa Catarina Universidade Federal de Santa Catarina 

27 São Paulo Universidade Federal de São Carlos 

28 Sergipe Universidade Federal de Sergipe 

29 Tocantins Universidade Federal do Tocantins 

30 Minas Gerais Universidade Federal de Uberlândia 

31 Minas Gerais Universidade Federal de Viçosa 
  

Fonte: Ministério da Educação – Ipes Parceiras. 

 

No ano de 2011 a Faculdade de Educação da UFRJ ofertou a segunda 

edição do curso de especialização em Coordenação Pedagógica, por meio da 

modalidade da educação a distância, que será o objeto do nosso relato de 

experiência, no que se refere as escolhas dos temas dos projetos de intervenção 

apresentados na forma de TCC's como veremos a seguir. 

 

3. O curso de Coordenação Pedagógica: um relato de experiência 

da 2ª edição UFRJ (2014 – 2017)  
 

O curso de Coordenação Pedagógica do PNEGEB tem como princípio 

norteador a gestão democrática. Parte-se do pressuposto de que as ações 

formativas orientadas democraticamente colocam em evidência a educação como 

um direito, assegurado de forma universal pela legislação vigente. 

Por definição, a gestão democrática requer a organização coletiva da 

comunidade educacional, com vistas à elaboração de projetos de formação humana 

que tenham como premissa básica a educação de qualidade para todas as pessoas. 

Neste sentido, a participação de todos e o compromisso com a transformação social 

são condições essenciais para a formação do cidadão. 

Entre os objetivos gerais do PNEGEB destacam-se a formação de 

especialistas com atuação em cargos de coordenação pedagógica ou funções 

equivalentes, dentro das equipes gestoras em escolas públicas da Educação Básica 

e a garantia da concretização do direito subjetivo à Educação Básica de qualidade. 
 

Objetivos gerais do curso de coordenação pedagógica 
 
• Formar, em nível de especialização, coordenadores pedagógicos, 

e/ou profissionais que exercem função equivalente e integram a 
equipe gestora nas escolas públicas de Educação Básica; 
 

• Contribuir com a qualificação dos coordenadores pedagógicos 
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e/ou profissionais que exercem função equivalente e integram a 
equipe gestora nas escolas públicas na perspectiva da gestão 
democrática e da efetivação do direito à educação escolar básica 
com qualidade social. 

 
Objetivos Específicos 
 
• Incentivar os coordenadores pedagógicos e/ou profissionais que 

exercem função equivalente e integram a equipe gestora nas 
escolas públicas a refletir sobre a gestão democrática e a 
desenvolver práticas colegiadas de gestão no ambiente escolar 
que favoreçam a formação cidadã do estudante. 

 
• Propiciar aos coordenadores pedagógicos e/ou profissionais que 

exercem função equivalente e integram a equipe gestora nas 
escolas públicas oportunidades de lidar com ferramentas 
tecnológicas que favorecem o trabalho coletivo e a transparência 
da gestão da escola. 

 
• Propiciar oportunidades aos coordenadores pedagógicos e/ou 

profissionais que exercem função equivalente e integram a 
equipe gestora nas escolas públicas para o exercício de práticas 
inovadoras nos processos de planejamento e avaliação da 
gestão escolar. 
 

• Possibilitar aos coordenadores pedagógicos e/ou profissionais 
que exercem função equivalente e integram a equipe gestora nas 
escolas públicas oportunidades para ampliação de habilidades 
para analisar e resolver problemas, elaborar e desenvolver 
projetos e atividades na área de gestão com o suporte das novas 
tecnologias de informação e comunicação. 

 
• Desenvolver uma compreensão pedagógica de gestão escolar, 

situada nos contextos micro e macro da escola, superando as 
concepções fragmentadas do processo educacional e 
contemplando as dimensões da construção e formação como 
objeto do trabalho pedagógico. 

 
• Estimular o desenvolvimento de práticas de gestão democrática e 

de organização do trabalho pedagógico que contribuam para uma 
aprendizagem efetiva dos alunos, de modo a incidir, 
progressivamente, na melhoria do desempenho escolar. 

 

De forma específica, o Programa visa incentivar coordenadores pedagógicos 

a refletir sobre o desenvolvimento e as implicações da gestão democrática no 

ambiente escolar; desenvolver ferramentas de gestão orientadas para a promoção 

da participação ampla da comunidade no processo de gestão; fornecer subsídios 

conceituais e práticos para a implementação de práticas inovadoras no processo de 

planejamento, execução e avaliação da gestão escolar; desenvolver e ampliar as 

possibilidades de análise e resolução de problemas e fomentar a criação e a 

realização de projetos que envolvam o uso de tecnologias digitais de informação e 

comunicação (TDICs); promover reflexões sobre aspectos pedagógicos da gestão 
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escolar, considerando os contextos macro e micro; estimular a gestão democrática 

de forma a possibilitar a aprendizagem efetiva dos estudantes da Educação Básica, 

com vistas a incidir de forma progressiva na melhoria do desempenho escolar. 

Estruturalmente, o curso possui 405 horas, com duração prevista de 18 

meses. A organização curricular conta com dez salas ambientes disponibilizadas na 

plataforma Moodle, conforme a seguinte distribuição (quadro 3): 
 

Quadro 3 – Organização curricular do curso 
 

Nome disciplina 
Carga 

horária 
Natureza da 
disciplina 

Introdução ao Curso e ao Ambiente Virtual 15h Teórico-Prática 

Realidade Escolar e Trabalho Pedagógico 30h Teórica 

Projeto Político - Pedagógico e Organização do Ensino 45h Teórica 

Currículo, Cultura e Conhecimento escolar 45h Teórica 

Avaliação Escolar 45h Teórica 

Práticas e Espaços de Comunicação na Escola 45h Teórica 

Aprendizado Escolar e Trabalho Pedagógico 45h Teórica 

Políticas Educacionais e Gestão Pedagógica 45h Teórica 

Tópico Especial 30 Teórica 

Metodologia do Trabalho Científico 60 Teórica 

TOTAL 405  

 

Fonte: Adaptado de ambiente virtual da aprendizagem 

 

Na sala ambiente Introdução ao Curso e ao Ambiente Virtual o foco é a 

apresentação do curso, suas diretrizes e orientações gerais. Nesta sala, o cursista 

tem acesso a informações básicas sobre a Plataforma Moodle e como utilizá-la. Na 

sala ambiente Realidade Escolar e Trabalho Pedagógico o estudante tem acesso às 

discussões acerca da função específica de coordenação pedagógica e é incentivado 

a desenvolver um olhar crítico da realidade educacional brasileira em seus aspectos 

históricos, sociais, culturais, políticos e econômicos. A sala ambiente Projeto 

Político-Pedagógico e Organização do Ensino estabelece diálogos com as temáticas 

abordadas em outras salas ambientes e fornece suporte teórico e metodológico para 

a construção de propostas de intervenção referentes ao planejamento escolar. A 

sala ambiente Currículo, Cultura e Conhecimento Escolar objetiva aprofundar as 

questões ligadas ao planejamento, subsidiando os cursistas com conhecimentos 

ligados à história do currículo da Educação Básica nos diferentes períodos históricos 

com ênfase na organização das orientações curriculares contemporâneas. 

A sala ambiente Avaliação Escolar trata de questões que remetem à 

avaliação da aprendizagem e à avaliação institucional. Na sala ambiente Práticas e 

Espaços de Comunicação na Escola a principal finalidade é produzir reflexões 

acerca dos limites e potencialidades proporcionados pelos diferentes ambientes 

comunicacionais dentro da escola. A sala ambiente Aprendizagem Escolar e 

Trabalho Pedagógico tem como foco o debate a respeito do cotidiano do 

coordenador pedagógico e suas relações com a aprendizagem dos estudantes, na 
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perspectiva sociointeracionista. Na sala ambiente Políticas Educacionais e Gestão 

Pedagógica reflete-se sobre a estreita ligação entre os conteúdos de ensino, em 

termos curriculares, didáticos e epistemológicos. O debate sobre os conselhos 

escolares e sua função como um espaço de construção democrática é o foco da 

disciplina Tópico Especial. Finalmente, a disciplina Metodologia do Trabalho 

Científico – MTC visa congregar os conhecimentos e práticas através da 

sistematização de um Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), no qual o cursista 

propõe uma intervenção pedagógica orientada pelos pressupostos teóricos e 

metodológicos desenvolvidos durante o curso. 

Neste sentido, cada cursistas construiu um projeto de intervenção que teve 

como público-alvo a comunidade escolar na qual eles atuavam; cuja condição 

problematizadora possibilitou a sistematização das vivências, o fortalecimento dos 

vínculos pessoais, comunitários e profissionais, articulando-os com as vivências 

acadêmicas na trajetória do curso de especialização. 

As escolhas dos temas dos TCCs foram oriundas das demandas da escola, 

eleitas de forma democrática por meio de votação em reunião pedagógica pelo 

corpo docente, conforme aponta o quadro 4. 
 

 

Quadro 4 – Escolhas de temas e salas de diálogo 
 

 Tema projeto intervenção Sala de diálogo 

1 Propostas para gostar de ler  

 

 

 

 

Realidade Escolar e 

Trabalho Pedagógico 

2 O caminho da leitura 

3 A aprendizagem significativa: trabalhando com projetos 

4 Agressividade no ambiente escolar interferindo no processo ensino 

aprendizagem 

5 Cognição foco: qualidade no processo ensino aprendizagem 

6 Semear a escola com múltiplas inteligências e 

saberes, na raiz das relações do ser: ser criança, 

ser responsável e ser educador. 

7 O prazer em conhecer o mundo e dele se alimentar, exige uma prática docente 

dialógica. 

8 Indisciplina na Educação de Jovens e Adultos  

 

 

Projeto Político-Pedagógico 

e 

Organização do Ensino 

9 A indisciplina no contexto escolar: uma proposta de intervenção 

10 A nossa disciplina é nota mil 

11 A evasão escolar e/ou abandono de jovens 

no ensino médio noturno do Colégio Estadual 

Jurema Peçanha Giraud/RJ 

12 Evasão na educação de jovens e adultos dos excluídos do século XX aos 

excluídos do século XXI 

13 Gestão democrática como prática emancipatória  

 

 

Políticas Educacionais e 

Gestão Pedagógica 

14 Gestão escolar: (re)pensando a identidade político-pedagógica de uma escola 

técnica estadual 

15 Formação integral e práticas pedagógicas: abrindo espaço para a gestão 

democrática 

16 Gestão democrática: primeiros passos para uma 

escola de qualidade 

17 Projeto overdose Tópico Especial 

18 Adequações curriculares necessárias à implantação de uma educação inclusiva Currículo, Cultura e 

Conhecimento escolar 
  

Fonte: Elaborado pelas autoras 
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Das duas turmas analisadas, 7 trabalhos se vincularam a sala Realidade 

Escolar e Trabalho Pedagógico, sendo que 3 trabalhos tiveram como eixo principal a 

aprendizagem, 2 trabalhos versaram sobre a questão da realidade pedagógica, 1 

trabalho abordou as relações interpessoais e o outro a prática docente. 5 trabalhos 

procuraram apoio na sala Projeto Político-Pedagógico e Organização do Ensino para 

discutirem temas problemas ligados a realidade escolar, especificamente 

disciplina/indisciplina (3) e evasão escolar (2). A sala Políticas Educacionais e 

Gestão Pedagógica foi abordada por 4 trabalhos que elencaram o tema da gestão 

como demanda da comunidade escolar. A sala Tópico Especial e a sala Currículo, 

Cultura e Conhecimento escolar tiveram demanda de um trabalho cada. 

 

4. Considerações Finais 
 

Entendemos que o objetivo do presente texto foi apresentar a experiência de 

duas turmas no curso de Pós-Graduação em Coordenação Pedagógica do PNEGEB 

e refletir a respeito das escolhas feitas pelos cursistas para elaborar seus trabalhos 

de conclusão de curso (TCCs) foi atendido no decorrer do mesmo. 

Consideramos que o relato de experiência a respeito da construção teórico-

prática, resultante das discussões realizadas no curso e materializadas através de 

propostas de intervenção apresentadas nos TCCs, foi relevante porque oportunizou 

a sistematização de um trabalho rico e ainda pouco explorado. 

Cabe ressaltar que o aporte teórico apresentado pelo curso foi de grande 

importância para mediar as discussões e subsidiar as propostas de TCCs 

apresentadas pelos cursistas e que representam as demandas das escolas. O grupo 

pesquisado apresentou uma variada gama de problemas, oriundos das suas 

realidades. Alguns temas como Gestão, Trabalho Pedagógico, Disciplina, 

Aprendizagem e Evasão, dentre outros tiveram destaque. 

Em suma, entendemos que a parceria estabelecida entre a PNEGEB a UAB e 

a UFRJ foi de grande valia na medida em que oportunizou um curso de 

especialização em Coordenação Pedagógica, para professores que estavam no 

“chão da escola” que dialogou diretamente com suas demandas cotidianas. 
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FILOSOFIA À DISTÂNCIA, ENTRE TECNOLOGIA 
 E ETHOS DO HUMANISMO 

 
 
 

José Mauricio de Carvalho 1 

 
 
Resumo: 

 

O artigo foi elaborado por ocasião dos dez anos de funcionamento do NEAD/UFSJ. 

Ele investiga a singularidade de ensinar a refletir filosoficamente, que é uma forma 

especial de problematizar o mundo, compara esse processo com a aprendizagem de 

habilidades motoras ou mesmo outras formas de reflexão teórica como a ciência ou 

a teologia que estão presentes na cultura. Aborda as diferenças entre o ensino de 

filosofia presencial e à distância, apontando a relevância do ensino à distância num 

país de dimensões continentais e num momento da história onde se populariza o 

uso da tecnologia. Considera que o ensino à distância permite realizar de forma 

mais simples o respeito à condição singular de cada educando. Esclarece que assim 

ocorre porque o trabalho à distância, estimula a indagação sobre a realidade em que 

vive o estudante, no ritmo e tempo que ele dispõe para estudar e convida-o a ser um 

agente de seu conhecimento. Discute, em seguida, a relevância da meditação 

filosófica e o espaço que ela ocupa na cultura. 

 

 

Palavras-chave: Filosofia. Educação. Ensino à distância. Cultura. Conhecimento. 
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1. Introdução 

 

Será diferente ensinar a pensar filosoficamente e ensinar outras habilidades? 

Haverá algo de singular se esse ensino for feito à distância no modelo adotado pelo 

NEAD/UFSJ que comemora dez anos de criação este ano? A primeira questão é 

simples e fácil de responder. É diferente ensinar a refletir sobre o mundo e seu 

fundamento e ensinar habilidades motoras como andar de bicicleta, nadar ou correr. 

E se ficarmos no âmbito das habilidades intelectuais, há algo singular em ensinar 

Filosofia e ensinar a fazer contas, identificar os movimentos da terra ou teorias de 

Física avançada? Há semelhanças no uso das operações lógico formais, de que 

falava Jean Piaget2, entre pensar filosoficamente e conceber teorias científicas ou 

complexas hermenêuticas teológicas, mas há algo singular no pensamento 

filosófico. Na Filosofia as operações lógico-formais promovem uma desconfiança na 

relação com as coisas. A Filosofia diferencia o existir dessa montanha que meus 

olhos contemplam, desse córrego que serpenteia o vale, deste copo do delicioso 

vinho cujo cheiro chega as minhas narinas, de uma outra forma de existir necessária 

ou fundamentalmente. A meditação filosófica instaura desconfiança quando ao 

sentido das coisas ao perguntar se elas existem necessariamente. 

Podemos continuar com a distinção: a Arte trata da beleza e harmonia que há 

no mundo; a Ciência, de modo geral, entende o que existe como coisa que nos 

rodeia, cujo mecanismo pode ser descrito, medido, calculado, demonstrado e 

explicado por uma teoria; a Religião, por sua vez, olha o mundo como coisa que 

remete a um ente superior. A Filosofia, ao contrário de todas essas outras criações 

humanas, olha para tudo quanto há e desconfia dessa existência que aparece, as 

contradiz e pergunta se existem verdadeiramente. Delfim Santos (1982, p. 329) no 

artigo Filosofia e Filomitia dizia que: "o filósofo não surge como consequência direta 

da cultura do povo a que pertence, mas como seu opositor, como pregoeiro de 

novas e mais fecundas vias". 
 

 

2. O desafio da Filosofia 

 

Pensar além do fenomênico, colocar em dúvida o que se percebe, não é 

loucura. Em outras palavras, o filósofo sabe que a montanha, a mesa, a garrafa de 

vinho e sua casa existem no sentido de que não são criações da mente. Sabe ainda 

que é possível se iludir ao representar o mundo, pois nossa forma de perceber não 

coincide exatamente com o que o mundo é. A desconfiança que surge do olhar 

filosófico é muito diferente da loucura. A montanha, o rio e o vinho existem, mas 

existem necessariamente? Essas coisas existem sem minha consciência, 

                                                             
2 Ey, Brisset e Bernard, no Tratado de Psiquiatria, resumem o pensamento lógico formal de Jean Piaget como 
aquele (1978): "que opera sua construção racional segundo modelos ideoverbais (abstrações ou operações 
lógicas)" (p. 17), o que promove "uma logística axiomática (razão) regida por regras do pensamento construtivo 
e discursivo" (ibid.). 
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perguntam-se pela própria existência? Em outras palavras: algo existe para meus 

sentidos, mas existe por que razão? O que aparece para mim não é tudo, mas o que 

é esse tudo se é que ele existe, não importando como esse tudo seja designado: 

essência ou ideia, pensamento ou vida, Deus ou evolução, ou o que diga cada teoria 

filosófica do que seja essa realidade fundamental. Surge assim a pergunta: que 

realidade fundamental é essa que se toma como objeto da Filosofia? As teorias e 

sistemas filosóficos propuseram várias respostas e recentemente muitos filósofos 

disseram que não se pode reduzir a realidade a um princípio fundante como queriam 

os gregos. 

Foi dito que ensinar Filosofia é ensinar a olhar diferente para o fenomênico e 

perceber algo além. Os gregos tentaram dizer algo desse além. Os antigos gregos 

quando começaram a fazer Filosofia perceberam que para seguir adiante era 

preciso desconfiar do puro realismo. E as razões da desconfiança são muitas: 

encantamento, necessidade de comunicar o que transcende a exigência de construir 

uma explicação para o mundo ou a dúvida das muitas respostas dadas a esse 

problema. García Morente diz nos seus Fundamentos de Filosofia (1980, p. 69): 

"Estes filósofos gregos procuraram qual é ou quais são as coisas que têm uma 

existência em si. Eles chamavam a isto o princípio nos dois sentidos da palavra: 

como começo e como fundamento de todas as coisas". Não vamos seguir por esse 

caminho, ele nos levaria às diferentes respostas filosóficas sobre esse olhar 

desconfiado, ou, ao menos, nos colocariam diante das duas grandes perspectivas 

de que falava Immanuel Kant3. Elas surgiram numa tradição de mais de dois mil e 

quinhentos. 

É desse princípio fundante, qualquer que seja ele, do que falam os filósofos 

cada vez que tentam dizer o que é a realidade além do fenômeno. Isso os cursos de 

Filosofia apresentam em suas lições: o fundamento é essência, é Deus, é 

pensamento, é mundo, é vida, é palavra, etc. Dependendo da resposta muda aquilo 

que se pensa dos outros aspectos da cultura. 

Vamos aprofundar então aquela distinção de caráter cultural que foi antes 

mencionada e que nos remete à filosofia de Georg Hegel. Há vários produtos 

culturais no universo do homem: a Religião, a Ciência, a Arte e a Filosofia é uma 

delas4. A cultura de um povo é resultado dessas criações e elas guardam relação 

entre si. A cultura, ou Espírito, diz Hegel em sua Introdução à História da Filosofia é 

(1988, p. 121): "semelhante a uma catedral que, composta de numerosas abóbadas, 

naves, colonadas e vestíbulos, é sempre manifestação dum todo, duma unidade, 

cujas partes se coadunam para um fim". Não é necessário entender a Filosofia como 
                                                             
3 No prefácio da Crítica da Razão Pura, Kant proporá uma outra perspectiva filosófica para contrapor aquela 
que vinha da antiga Grécia. Ao fazê-lo diz existir duas grandes perspectivas filosóficas na metafísica conforme 
se concebe a intuição dos objetos (1987): "Na metafísica pode-se então tentar algo similar no que diz respeito 
à intuição dos objetos. Se a intuição tivesse que se regular pela natureza dos objetos, não vejo como se poderia 
saber algo a priori a respeito da última; se porém o objeto (como objeto dos sentidos) se regula pela natureza 
de nossa faculdade de intuição, posso então representar-me muito bem essa possibilidade" (p. 14). 
 

4 Cf. a distinção que Hegel faz entre a Filosofia e as outras formas de produção cultural na Introdução à História 
da Filosofia à página 123. 
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"a flor excelsa dessa catedral" (ibid.), como queria Hegel, basta que a tomemos 

como produto imprescindível e singular da cultura, como outros produtos que a 

compõem. 

Por que a Filosofia é imprescindível? Por que ela questiona o que aparece. 

Das coisas que existem algumas são belas diz o esteta, lembram Deus diz o 

teólogo, podem ser utilizadas, conhecidas e descritas nos seus mecanismos, diz o 

cientista. Porém há uma outra forma de existir que também está presente no 

universo cultural e é diferente dessas. Sobre elas comentou Karl Jaspers em sua 

Iniciação Filosófica (1987, p. 117/118): 

 

O filósofo, depois de se ter orientado na terra firme - a experiência 
realista, as ciências particulares, a metodologia e estudo das 
categorias - e de ter percorrido por tranquilas sendas o mundo das 
ideias, chega aos confins dessa terra e, qual borboleta que quisesse 
fazer-se ao largo, esvoaça por fim à beira mar, tentando enxergar um 
navio onde embarque para a descoberta e exploração da unidade 
que está presente como transcendência na sua existência. À espreita 
da nave - o método do pensamento filosófico e da orientação 
filosófica da vida - que avista e todavia não alcança definitivamente, 
não se poupa a esforços e porventura às mais bizarras cabriolas. 
 

Por não saberem como encaminhar melhor esse assunto senão falando de 

princípios, os gregos conceberam um outro mundo, falaram de dois mundos, um que 

existe como fenômeno conhecido pelos sentidos e um outro que dá liga a esse. Mas 

não precisamos seguir os antigos gregos, pois como escreveu Ortega y Gasset em 

La idea de principio en Leibniz y la deduction de la teoria deductiva essa forma de 

pensar (1994, p. 217) "é uma coisa que se passou aos gregos, e não pode voltar a 

se passar com ninguém". Aqui não é o caso de discutir se essa é a realidade 

fundamental, nem se o fenomênico remete a outro mundo ou não. Não importa o 

que ela seja ou mesmo se é razoável falar de outro mundo para o propósito deste 

trabalho. Desejamos aqui destacar a forma singular de perguntar pela existência 

fundamental das coisas. Nós a entendemos como algo humano e que, mesmo sem 

produzir nada prático, habilita a lidar melhor com cada um dos outros olhares da 

cultura: aquele que vê o mundo como instrumento de sobrevivência e conforto 

(Ciência)5, o que o enxerga como belo e admirável (Arte), o que o apresenta como 

criação de Deus (Religião). 

A Filosofia permite lidar melhor com todos esses produtos culturais, por isso 

ela é imprescindível porque dá qualidade à relação do sujeito com os outros 

produtos da cultura6. Sem esse olhar de desconfiança não se consegue entender e 

                                                             
5 Ortega explica a necessidade da Filosofia para aprofundar o olhar da Ciência em ¿Qué es Filosofía? dizendo 
(1997): "Entrevimos que a verdade científica, a verdade física possui a admirável qualidade de ser exata - 
porém é incompleta e penúltima. Não se basta a si mesma. Seu objeto é parcial, é só uma peça do mundo" (p. 
316). 
 

6 Ortega y Gasset em ¿Qué es Filosofía? diz que a atitude filosófica é exigência da vida mesma e que não é 
possível evitá-la. Ele assim o diz (1997): "Por esta razão, a primeira resposta para nossa pergunta: Que é a 
Filosofia? poderia soar assim: a Filosofia é uma coisa inevitável" (p. 317).  
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discutir a beleza, não se dimensiona o funcionamento do mundo e nem se critica a 

crença em Deus. Essa crença em Deus sem a desconfiança filosófica leva à 

superstição ou ao fanatismo de que temos tristes exemplos em nosso tempo. Todas 

as outras criações culturais parecem rasos movimentos da consciência, quando não 

têm a percepção de que o homem fracassa em seus intentos e na forma de tratar o 

mundo. Foi o que também disse Ortega y Gasset (id., p. 283): "a substância do 

homem é seu inevitável e magnífico fracassar. O que no homem não fracassa ou 

fracassa só por acidente é seu suporte animal". 

E agora que percebemos o que há de singular no filosofar quando o inserimos 

no espaço comum da vida cultural, agora que entendemos que a Filosofia é um 

produto singular da cultura que habilita a lidar com os outros aspectos dela, 

compreendemos que a Filosofia é um tipo de pensamento que não pode faltar no 

espaço cultural. Podemos então seguir em frente e voltar à pergunta: há algo de 

singular no ensino de Filosofia à distância? Algo que não seja comum para outras 

áreas da cultura, como é alcançar um público distante que não teria acesso ao 

ensino presencial? Como o levar a reflexão filosófica para o interior de um país 

como o nosso oferecendo oportunidade de estudar a quem não o teria de outra 

forma? 

 

3. O desafio de ensinar a pensar à distância 

 

Oferecer conhecimento sistematizado e ensino de qualidade para quem vive no 

interior, e ainda oferecer o curso de Filosofia para quem possui vocação filosófica 

e/ou trabalha como Professor de Filosofia, mas não tem condição de se deslocar 

para um grande centro não é justificativa banal para a atividade. É, ao contrário, 

fundamental e uma das razões de ser do ensino à distância. Difundir conhecimento 

pelo interior de um país grande como o nosso, levar a oportunidade do estudo 

gratuito e de qualidade para pessoas com menos possibilidade de estudar, no mais 

das vezes trabalhando como professor é coisa grande. Esta razão, que é tão 

importante não é exclusiva do ensino de Filosofia, aplica-se a outros cursos também 

oferecidos à distância. Então é preciso buscar diferenciais, algo singular no desafio 

de oferecer o curso de Filosofia à distância. 

Educar pode não considerar a singularidade dos alunos, ser um processo 

pouco atento ao ritmo particular da aprendizagem e a realidade pessoal de cada 

estudante. O resultado, nesse caso, é quase sempre o fracasso. Por isso não é 

incomum haver ensino sem que dele não resulte boa aprendizagem. Observe-se, 

contudo, que os motivos do fracasso escolar são muitos, não se resumem à 

singularidade dos alunos. E a falta de aprendizagem, muitas vezes, tem sido 

resolvida, ou mal resolvida pelo caminho danoso das aprovações compulsórias ou 

redução do desempenho esperado. Mesmo não sendo a causa única do fracasso, 

desconsiderar a singularidade existencial no processo ensino aprendizagem é deixar 

de lado uma importante razão do fracasso escolar. O ensino à distância de Filosofia 

tem possibilidade de realizar o ensino individualizado que parece tão importante a 



 

24 
 
 

ISSN: 0102-5503 

Rio de Janeiro, RJ, nº 223   out./dez. 2018     p. 19 a 33 

 

 

pedagogos e psicólogos, mas que no ensino presencial, com classes numerosas, 

nunca é razoavelmente efetivado. 

A exceção talvez sejam as fases mais avançadas das pós-graduações onde o 

acompanhamento individual do aluno é rotineiro. Independente da pressão por 

resultados ou da imposição de um tema de investigação segundo a linha de 

pesquisa do departamento que, muitas vezes, desrespeita as preferências do 

estudante, de modo geral na pós-graduação, acaba-se respeitando mais as 

singularidades dos alunos do que nos outros níveis de ensino. O orientador indica 

como resolver as fragilidades do texto, mostra as debilidades das fontes 

consultadas, respeita o ritmo de trabalho, estimula quando precisa, etc. 

O reconhecimento de que cada aluno é um mundo, no sentido de que o modo 

como ele pensa e vive tem configuração singular só sua e se relaciona ao desafio de 

viver que igualmente é único, não pode ser desprezado no processo ensino-

aprendizagem como explica Ortega y Gasset em Sensación, Construcción e 

Intuición. O contato com as coisas é percebido de forma única, pois produz (1997, p. 

495): "uma deformação que o objetivo experimenta ao individualizar-se no espaço 

psicofísico". Quanto ao caminhar de forma singular pela vida isso significa vida 

autêntica para Ortega y Gasset, viver respeitando o núcleo individualíssimo de cada 

um e propondo respostas à altura do tempo em que se vive. Sem as preocupações 

com a singularidade e em responder ao próprio tempo, cai-se na inautenticidade, 

como diz Ortega y Gasset em Misión de la Universidad (1994, p.327): "o pecado 

original consiste nisso: não ser autenticamente o que se é". O resultado dessas 

considerações é que precisamos de um ensino que respeite a singularidade do 

estudante como se explica em Introducción a la Filosofía Aplicada y a la Filosofia 

Clínica. Por que se aprende num ritmo próprio? (CARVALHO, 2014, p. 106): 
 

Devido à acuidade diferente do aparelho nervoso de cada um, ou 
ainda principalmente devido à Estrutura de Pensamento que está na 
base do dado perceptível. Ficam explicados, assim, os motivos da 
singularidade existencial (...). Esclarece o filósofo: “as qualidades 
sensíveis significam só um problema de outra parte, a definição física 
do movimento não tem por si mesmo valor de verdade”. 
 

O ensino de Filosofia à distância, com o acompanhamento dos tutores e 

atividades singulares no final das unidades, propicia acompanhamento singular de 

forma mais palpável que no ensino presencial. Porém esse trabalho singular tão 

importante não é feito em outros cursos do ensino à distância? Ele é feito, mas para 

nenhum outro curso, como para o de Filosofia, esse respeito ao ritmo particular do 

aluno é tão necessário. E por que assim é? Porque começa-se a aprender Filosofia 

estudando o que os filósofos falaram da realidade e da verdade. 

Nesse sentido, o curso de Filosofia à distância da UFSJ abriu uma primeira 

turma para sete polos: Barroso, Boa Esperança, Campo Belo, Formiga, Franca, 

Pompéu, Votorantin. Foram oferecidas 250 vagas e selecionados 164 estudantes. 

Esse número relativamente baixo foi devido ao curso ser oferecido a professores 
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que já trabalhavam no serviço público, sem complemento com outros processos 

seletivos. Todos os polos tinham o tutor na plataforma que foi treinado para lidar 

com as dificuldades do aluno que não tinha a estrutura do ensino presencial. Desses 

estão concluindo o curso 93. Isso significa que quase 57% dos alunos estão ainda 

em atividade e próximos a concluir. Essa perda, ainda que importante, explica-se 

pelas dificuldades desses alunos que revelaram duas dificuldades: não avaliaram 

bem o tempo necessário para fazer o curso uma vez que são professores do ensino 

público e tinham dificuldades de apoio e de conciliar horários, pois moravam longe 

do polo e nem sempre tinham a mão o material que necessitavam. 

Uma segunda turma foi iniciada em 2016 com 240 vagas foram selecionados 

226 alunos dos quais 224 permanecem estando já na metade do curso. Embora a 

maioria dos polos tivessem preenchido suas vagas, o número baixo de alunos em 

alguns polos como Sabará, Nova Serrana, São José do Rio Preto impediu a 

contratação complementar do tutor presencial que é importante apoio quando se 

consegue contratá-lo. Todos os tutores recebem, no início do semestre, treinamento 

para as disciplinas oferecidas na etapa. 

Considerando o bom aproveitamento da segunda turma e o preenchimento 

das vagas e a longa lista de espera em alguns polos este ano de 2018 serão 

selecionados 290 estudantes em outros polos. Foi realizado um estudo prévio da 

demanda e optou-se pela abertura dos seguintes polos para essa turma: 

Itamarandiba, Jaboticatubas, Patos de Minas, Nova Serrana, Timóteo, Francisco Sá, 

Votorantim, São João da Ponte, Franca e Serrana. Em todos os polos serão 

oferecidas 25 vagas, exceto dos dois últimos onde serão oferecidas 45. 

Esse processo mostra que se vai consolidando o ensino de Filosofia no 

Núcleo de ensino à distância da UFSJ. 

E aí também se mergulha-se na tradição filosófica e se aprende-se a 

aprofundar os problemas filosóficos. Nisso pode parecer não haver muita diferença 

em relação aos outros cursos à distância, como o de História por exemplo, mas 

temos sim singularidade. Espera-se que o estudante de Filosofia seja capaz de 

pensar por si mesmo desconfiando do que existe. O que isso significa? Vamos a um 

exemplo. Certo dia Aristóteles ensinou o que é ser virtuoso, mas não basta aprender 

isso, é preciso pensar a virtude em nosso tempo. Ser virtuoso leva a ser feliz, viver 

as virtudes era o caminho da felicidade para o antigo grego. Aristóteles vai ser lido e 

comentado no curso, muita coisa que ele escreveu ainda hoje parece interessante 

como diz Delfim Santos em “Ciência e Filosofia” (1982, p. 7): "o pensamento de um 

autêntico filósofo, como a obra de um autêntico artista, nunca envelhece, e não se 

torna antiquada". Porém se o pensamento filosófico não envelhece, nem sempre o 

que escrito parece verdade hoje em dia. Os sistemas de pensamento elaborados 

são sempre datados7. Uma verdade construída num sistema de pensamento, 

                                                             
7 Em Problemas e Métodos de História da Filosofia, Rodolfo Mondolfo explicou que a Filosofia, mesmo procurando propor um fundamento universal para isso 

que entendemos como realidade e pretendendo fazer um discurso universal e definitivo, como sistema de pensamento somente se afirma com explicações 
temporais e bem datadas. Eis como o afirma (1969): "Como sistema, é evidente que o pensamento filosófico, apesar de sua pretensão, sempre asseverada, de 
uma contemplação sub specie aeterni, não consegue, na realidade, afirmar-se a não ser sub specie temporis, isto é, necessariamente vinculado à fase de 
desenvolvimento espiritual própria de sua época e de seu autor, e destinado a ser superado por outras épocas e outros autores sucessivos" (p. 33). 
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poderíamos dizer, foi a verdade de um certo tempo e para uma sociedade 

específica. E aqui deve-se ainda dizer: a verdade da Filosofia não é o mesmo que a 

verdade na Ciência, na Arte ou na Religião. E hoje, o que é ser feliz? É o mesmo 

que foi para Aristóteles? É esse o desafio do aluno de Filosofia, ele vai conhecer a 

ética de Aristóteles, mas precisará descobrir algo novo no desafio de ser feliz para si 

e para o homem do seu tempo8. Ele estará em contato com mestres, não para 

repeti-los, como está dito em A ideia de Filosofia em Delfim Santos. Ser aluno em 

Filosofia é algo singular, pois pede (CARVALHO, 1996, p. 18): 
 

Que nenhuma reflexão seja sem crítica, nada de endeusamento ou 
preconceitos, apenas singela procura de uma orientação para a 
realidade, tão mais importante quanto menos possível se torna 
encontrar absolutos na teia da cultura. O discípulo não repete o 
mestre, quem o repete não o ama. 

 

Para entender os grandes mestres do pensamento ocidental ele estudará 

também os comentaristas. Vai aprender com eles a interpretar, entenderá os 

progressos da hermenêutica e também a fazer comentários. O estudante do ensino 

à distância, como o presencial, precisará de boa biblioteca, mas mesmo com ela, o 

material de apoio do ensino à distância de Filosofia também é singular. Os livros de 

Filosofia não podem ter as restrições de tamanho de outros cursos da EAD e 

precisam de algumas aulas presenciais. Na UFSJ, além dos professores das 

disciplinas gravarem algumas aulas de revisão e aprofundamento eram 

programadas aulas magnas em todos os semestres. A apresentação da tradição de 

mais de dois mil e quinhentos anos exige cuidado e detalhamento na apresentação 

dos autores e temas.  

Quanto à limitação do tamanho dos textos oferecidos aos alunos que sofrem 

algumas restrições de tamanho, essa regra precisa ser muito flexibilizada. Não se 

pode pedir que uma disciplina de História da Filosofia Moderna, por exemplo, tenha 

um manual de apoio de 50 páginas como em outros cursos. Estamos diante de uma 

tarefa complexa e cuja habilidade a ser aprendida inclui o entendimento de um autor 

clássico, do que dizem seus comentadores, e sua hermenêutica atual. Explica Karl 

Jaspers a complexidade dessa tarefa na Iniciação Filosófica (1987, p. 133): 
 

Quando leio, pretendo primeiramente saber o que o autor quis 
comunicar. Todavia, para compreender o que o autor quer dizer é 
necessário não só entender a linguagem como o próprio assunto de 
que trata. A compreensão depende do conhecimento do assunto. 
 

No estudo da filosofia deparam-se-nos certos fenômenos 
fundamentais: pelo conhecimento dos textos pretendemos também 
adquirir o conhecimento do assunto. Temos, por conseguinte, que 

                                                             
8 Em Caminhos da moral moderna, a experiência luso-brasileira, já se comenta que a noção de felicidade concebida por Aristóteles 
mudou na história. Santo Tomás de Aquino a entende como a salvação eterna e não mais o bem viver na pólis, como dizia 
Aristóteles. O que se mostra é que a noção de felicidade muda na história da filosofia. No livro afirma-se (1995): "A moral medieva 
acima sintetizada, na forma proposta por Santo Tomás (1225-1274), estabeleceu, no sentir de Henry Gauthier, uma interpretação 
singular do ideal de vida e de felicidade propostas por Aristóteles (384-322 a. C.), pois transmudou-o em busca da felicidade eterna 
após a morte, quando o grego cuida da atividade ajustada à satisfação do bem viver na polis" (p. 51). 
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pensar não só na coisa em questão como também no modo como o 
autor a encarou. A falta de uma ou outra das atitudes torna infrutífera 
a leitura. 
 

Na medida em que, ao estudar o texto, pensamos no assunto em 
questão dá-se uma involuntária remodelação no modo de entendê-lo; 
eis por que duas condições são necessárias à adequada 
compreensão do sentido indicado pelo autor. Pela primeira via 
atingimos a Filosofia, pela segunda a penetração histórica. 

 

Popularizou-se entre nós a ideia de que se faz Filosofia comentando os 

clássicos9. Porém escrever comentários é só uma parte do desafio, um diálogo 

filosófico, no sentido que Kant fez com Hume, por exemplo, é diferente de interpretar 

o que o outro disse10. Pode-se comentar e escrever boas coisas, mas o desafio é 

mais extenso e inclui pensar por conta própria e dizê-lo sinceramente. Nesse sentido 

procurou-se trazer até aqui professores de grande experiência para aulas magnas, 

docentes que além de comentadores tivessem trabalhos próprios de avaliação do 

que é a Filosofia e seu papel no mundo. O mundo aparece para os homens de todos 

os tempos como um apelo diferente do caráter problemático que a tradição filosófica 

nos legou, porque hoje se tem uma maior preocupação com a natureza, com o 

comportamento humano, com a política, com a corrupção, com a guerra, com a 

migração, enfim com a vida na cultura. Por isso começa-se por entender o que o 

autor clássico escreveu, mas se pensa sempre a realidade vivida. Se estudamos a 

tradição não é para repeti-la é para nela encontrar inspiração, encontrando aspectos 

que ofereçam razões para viver. Se ensinamos a comentar os clássicos é para 

enxergar coisas que não se viu até então. Sobre a complexidade da tarefa e do 

diálogo com a tradição filosófica, observe que (JASPERS, 1987, p. 134): 
 

Pensar por nós próprios não acontece gratuitamente (...). O que 
pensamos por nós tem de nos ser mostrado de fato. A autoridade da 
tradição acorda em nós as origens em que acreditamos previamente 
pelo contato com os primórdios históricos da filosofia e com as 
plenas realizações que a história nos apresenta. Todo o estudo 
ulterior pressupõe essa confiança. Sem ela não nos daríamos ao 
trabalho de estudar Platão ou Kant. 

                                                             
9 No comentário que escreveu ao pensamento de Mário Vieira de Melo, Paulo Margutti explica como se desenvolveu esse 
afunilamento da atividade filosófica em nosso meio, abandonando as tentativas de compreensão da realidade e se restringindo ao 
comentário dos clássicos do seguinte modo (2015): "estava um grupo de pensadores que não acreditavam na nossa capacidade de 
fazer filosofia, acusando-nos de filoneístas e de estabanados teóricos. A solução para a nossa indisciplina intelectual estaria na 
ênfase no estudo acadêmico sério, baseando numa postura exegética rigorosa, sem qualquer estímulo ao desenvolvimento da 
criatividade pessoal. Entre esses pensadores destacam-se os pesquisadores do Departamento de Filosofia da USP, que (...) optaram 
por fechar-se à realidade brasileira e dedicar-se à interpretação de autores clássicos ocidentais" (p. 8/9). É claro que não foi apenas 
uma atitude intelectual, esses professores estenderam essa posição a outros Departamentos pelo país e minaram qualquer 
tentativa contrária pelo controle que tinham dos mecanismos de fiscalização acadêmica da qualidade, favorecendo as pesquisas e 
programas de pós graduação com essa mesma atitude e desqualificando qualquer tentativa contrária. 
 

10 Mesmo sem fazer uma exegese cuidadosa do que disse David Hume, Kant mostrou as dificuldades que residiam em sua 
interpretação da Metafísica na introdução da Crítica da Razão Pura (1987): "David Hume, que dentre todos os filósofos mais se 
aproximou desse problema sem contudo sequer pensá-lo determinado o suficiente em sua universalidade (...). Se tivesse tido 
diante de seus olhos o nosso problema na usa universalidade, jamais teria incidido em semelhante afirmação destruidora de toda a 
filosofia pura, uma vez que teria então compreendido que segundo seu argumento também não poderia haver uma matemática 
pura, pois esta certamente contém proposições sintéticas a priori (p. 32/33). 
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O que foi dito justifica que os textos didáticos de Filosofia não podem ter a 

restrição de tamanho que têm outros cursos da EAD. É pela compreensão dos 

textos e através do exercício de pensar que uma pessoa aprende a pensar11. 

Quando entendemos o que os clássicos escreveram nos preparamos para 

apresentar nosso próprio pensamento, mesmo que seja para discordar deles. 

Se os textos precisam permitir esse exercício do pensamento, ele não pode 

ser feito senão detalhadamente. Portanto, o ensino que respeita a singularidade, o 

ritmo pessoal de desenvolvimento e o roteiro único de vida, no caso do Curso de 

Filosofia não é circunstancial, mas essencial. Exige compromisso com a verdade, a 

verdade filosófica é apenas aquela que a meditação pessoal e os argumentos 

podem admitir. Por outro lado, exige também responsabilidade com a situação social 

do país e com a própria realidade humana. Por isso, o ensino à distância da Filosofia 

tem algo de só seu quando trabalha individualmente o modo como cada um percebe 

a realidade. E não se pode perder de vista que a unidade do real não é verificável, é 

concebida no pensamento filosófico. 

Outro aspecto que diferencia o ensino de Filosofia à distância é o modo como 

ele lida com a tecnologia. A Filosofia é o único curso que coloca a técnica e o uso 

intenso da tecnologia sob questionamento. Não é uma técnica ou essa técnica o que 

se questiona na Filosofia, mas o uso maciço da tecnologia como suporte das 

atividades vitais. O curso não se preocupa, como os de Pedagogia e Psicologia, com 

a eficiência das técnicas de ensino, saber se uma é melhor que as outras, pesquisar 

qual é a melhor técnica de aprendizagem. Quando os professores e coordenadores 

do Curso de Filosofia fazem isso comportam-se como todos os outros professores, 

mas como filósofos perguntam-se se o ensino à distância contribui para a melhoria 

da realidade social, se a torna mais conhecida, se melhora os homens e a própria 

sociedade. Portanto, há um vínculo insuperável entre a investigação filosófica e a 

realidade do homem. Em Filosofia a tecnologia aceitável é aquela que explicita a 

humanidade do homem. A crise da civilização ocidental foi motivada por conflitos 

espirituais bem identificados por Edmund Husserl. E para sua solução é preciso a 

recuperação do sentido de humanidade perdida no processo de educação dos 

países do ocidente, como ensinou Mário Vieira de Melo, cuja crítica educativa foi 

assim resumida (MARGUTTI, 2015, p. 66): "A educação laica é falha não porque 

falte o elemento religioso no sentido confessional, mas sim porque lhe falta o 

elemento religioso no sentido humanístico". E adiante explica o significado desse 

humanismo como (id., p. 67): "uma paideia em que a autonomia do indivíduo com 

relação ao Estado é preservada. Essa autonomia corresponde a uma transferência 

do Estado para o interior do indivíduo (...) a justiça comanda o indivíduo (...) a partir 

do interior do próprio indivíduo". E entendemos que faça parte dessa humanidade do 

homem sua unidade, historicidade, mas sobretudo sua dignidade, seu valor como 

                                                             
11 Em Aprendendo a pensar, Carneiro Leão revela a enorme complexidade de aprender a filosofar que não é simplesmente um 
acumular de informação. Ele diz sobre esse processo (1977): "só aprende quem sabe, no que compreende, o sabor do que já 
possui, a riqueza misteriosa de sua identidade. Acontece, realmente um aprender, quando a compreensão do que se tem, for e 
vier a ser sempre um dar-se a si sua própria identidade. Neste movimento radical, ensinar passa sempre de simples informação e 
explicação para vir a ser formação e criação" (p. 49). 
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pessoa, tema da reflexão de Miguel Reale na sua Teoria tridimensional do direito ao 

propor a superação da concepção de Boécio (2003, p. 137): "a pessoa passa a 

representar um valor radical, unidade espiritual instituidora de um processo no qual e 

pelo qual as coisas possuem validade". Portanto, o processo educativo não pode 

perder de vista o valor da humanidade do homem. 

Ensinar Filosofia à distância é diferente, mas o que isso significa? Oculta 

interesses, significa progresso, esconde valores? Como se pode mostrar é a própria 

tecnologia e seu uso que está sob investigação. E ao colocá-la sob investigação não 

se quer condená-la simplesmente, mas instaurar a tal desconfiança do seu papel na 

vida humana de modo que a técnica não impeça ou dificulte a meditação, ou 

esconda o valor do homem, como indivíduo ou como espécie12. É preciso uma 

síntese que vá além de onde foram Kant e Hegel, como se nota no texto abaixo 

(REALE, 2003, p. 139): 
 

Nem Kant, nem Hegel, digamos assim, nos satisfazem, mas é mister 
partir deles para superá-los, a fim de tentar responder ao nosso 
problema,ao mais angustiante de todos os problemas, que é o do 
homem e o da comunidade, termos em gigantesco conflito, um a 
proclamar a sua personalidade autônoma e livre, apoiado na 
irredutibilidade do eu; o outro a exigir o reconhecimento da 
personalidade coletiva, a superioridade do espírito que 
historicamente se objetiva e integra em unidade dialética a 
excelência do humano. 
 

Sem fundamentar a dignidade do homem teremos a generalização da 

incultura, mesmo numa sociedade de alta tecnologia. E essas bases são filosóficas 

explica Urbano Zilles em Pessoa e dignidade humana. Ali se lê que os conceitos 

pessoa e dignidade (2012, p. 7): “não são empíricos, mas situam-se na dimensão 

espiritual”. Dimensão espiritual, esclareça-se, é o lado interno do Homem como o 

autor mostrou (ibid): “o ser humano não existe sem a dimensão empírica, mas não 

se reduz a ela”. 

Quanto à barbárie das massas de que fala Ortega y Gasset em La rebelión de 

las masas ela vem com a especialização sem cultura e a infantilidade. O homem-

massa crê que está no mundo apenas para aproveitar a vida e, além disso, julga que 

não é preciso se esforçar para viver, pois acredita que a vida já está pronta, como se 

comenta em Introdução à Filosofia da razão vital de Ortega y Gasset, para o filósofo 

(CARVALHO, 2002, p. 414): 
 

Houve, em todo esse período, um gradual ataque aos mais altos 
valores da cultura, pois as massas não os vivenciam com ardor. Elas 
não se entusiasmam com o esforço contínuo e persistente, não se 
preocupam em vencer os desafios da vida e da história, esperam que 
alguém faça isso por elas. Historicamente, a ascensão das massas 
se dá quando a política deixa de ser o esforço de conquista e 
exercício dos direitos do homem, mas não de obrigações. 

                                                             
12 Esse valor do homem foi pensado desde Kant no exercício da liberdade e responsabilidade com as escolhas. No Dicionário Kant, 
o autor resume o significado dessa humanidade como se segue (2000): "Os seres humanos, ao contrário dos animais, possuem a 
capacidade de fixar-se determinados fins e de cultivar essa capacidade" (p. 174). 
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Uma solução para a crise de cultura somente se esclarece quando Ortega y 

Gasset discute o processo educativo e a reforma da Universidade. Em a Missión de 

la Universidad, o filósofo propõe um roteiro para enfrentar a crise de cultura que ele 

descreveu em La rebelión de las masas. A barbárie da especialização nasce da 

fragmentação na formação do estudante e da dependência acrítica da tecnologia. 

Porém o ensino deficiente estimula ainda a infantilização, pois o homem-massa, qual 

senhorio satisfeito, não se preocupa em melhorar o espaço social porque não tem 

compromisso com a excelência. Igualmente não aceita ser contrariado e vive como 

criança mimada e birrenta. O resultado dessa falta de formação é a crise que se 

mostra, como resumiu-se em Ortega y Gasset, a Filosofia e a Universidade (2015, p. 

20): "quando esses técnicos tentam elaborar uma compreensão ampla da realidade 

para acomodar os dados de que dispõem em sua investigação sem terem tido noção 

de Filosofia (...). A construção dessa síntese sobre a realidade exige preparo 

adequado". O que nos fica dessa obra orteguiana e da discussão ampla sobre 

tecnologia é o vínculo entre a compreensão humana e a prática educativa, que não 

podem estar distanciadas. Ao aprender sob base tecnológica o aluno de Filosofia 

deve aprender a questionar o instrumento que utiliza, identificar suas limitações e 

saber até onde pode ir respeitando o valor da pessoa humana13. 

 

4. Considerações Finais 
 

Procurou-se indicar que o ensino à distância em Filosofia permite benefícios 

que outros cursos, na mesma modalidade, igualmente propiciam aos estudantes 

quando se assegura sua qualidade e exigência: qualificação profissional a pessoas 

com dificuldade de acesso ao ensino presencial. Por isso, o ensino à distância 

melhora a vida da sociedade escolarizando cidadãos que não teriam condições de 

acompanhar o ensino regular. Assim é porque flexibiliza o horário de estudo. No 

caso específico da Filosofia, o ensino através da plataforma procurou dar atenção 

especial ao ritmo pessoal da aprendizagem numa circunstância em que a reflexão 

pessoal é essencial, estimula a indagação sobre a realidade, desconfia da 

tecnologia com que se trabalha, como desconfia do fenomênico e afirma o valor da 

pessoa. 

E aqui indicou-se uma particularidade do curso. Acompanhar o ritmo pessoal 

do aluno é importante porque aprender Filosofia, mais que outro conteúdo, implica 

em promover a vivência. Isso significa que é preciso que o estudante experimente os 

problemas da Filosofia, o que é diferente de ouvir falar deles. Experiência só se tem 

na primeira pessoa e cada um o faz no seu tempo, no seu ritmo, conforme suas 

                                                             
13 No capítulo do livro Ética explica-se como Kant elaborou a noção de imperativo categórico como síntese dos mandamentos 
judaicos e apresenta-se também as considerações posteriores sobre o valor do sujeito humano. Lê-se (2010): "O sujeito que se 
reconhece único e vive um projeto de vida de forma responsável (incluindo o respeito ao imperativo kantiano) há de ser 
respeitado por ele mesmo (intangibilidade da pessoa), possui direito à vida e a usufruir os bens ganhos legitimamente" (p. 184). A 
noção de dignidade precisa mesmo ser examinada como construção histórico-cultural como foi proposto por Miguel Reale. 
Conforme a síntese de seu pensamento feita no livro Miguel Reale, ética e filosofia do direito (2011): "Reale inseriu a discussão 
relativa ao ser do homem no espaço da cultura" (p. 138). 
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possibilidades. Uma coisa é falar de valor teoricamente, outra é tratar da felicidade 

de viver próximo a quem se ama ou de experimentar a injustiça ou o descaso da 

autoridade pública. Os problemas da vida são os examinados pelo filósofo. 

O ensino da Filosofia insere na vida um caráter problemático. Procuramos 

indicar isso com a pergunta pelo que verdadeiramente existe. Digamos que no 

interior do Estado, na cidade onde o aluno vive, não haja ambulância porque o 

dinheiro enviado pelo Estado sumiu, foi desviado na Prefeitura ou algo assim. Uma 

coisa é deparar-se com o fato e mesmo com a exigência da punição dos culpados 

outra é perguntar-se: por que existe a corrupção e o roubo? O que é isso: a 

corrupção ou o roubo? O que era um fato social, um mundo vivido e próximo, um ter 

as coisas nas mãos, ganhou caráter problemático. Se a pergunta ganhar caráter 

radical então ela transporta o estudante para o mundo da Filosofia. O ensino à 

distância de Filosofia permite que o aluno problematize sua realidade imediatamente 

onde vive, compreenda melhor o problema para buscar melhores soluções para ele. 

E o aluno que problematiza seu mundo, problematiza igualmente o ato de 

ensinar e aprender tecnologicamente. Nesse caso ele se pergunta pela técnica, por 

seu papel no mundo. Este questionamento humaniza o convívio com a técnica e 

prepara o jovem para lidar com as construções do espírito. Entendo que o 

questionamento sobre a tecnologia é algo que o curso à distância de Filosofia 

permite de forma efetiva pelo contato dialético com o poder da tecnologia e por 

colocar em evidência o ethos de humanidade, de que fala Karl Jaspers em O médico 

na era da técnica 14. 

Um assunto importante do ensino à distância é a liberdade do educando. É 

desafio para os tutores, respeitar a liberdade, permitindo que o aluno se manifeste 

com confiança na procura da verdade. E aí estamos também diante de algo 

genuinamente filosófico, apenas a meditação filosófica desconfia de tudo e amplia o 

sentido de refletir como antídoto contra o dogmatismo, radicalismo, superstição e 

ignorância. 

O ensino de Filosofia à distância tem nos seus desafios a oportunidade de 

ajudar a pensar a tecnologia, a moralidade, os desafios de humanidade de uma 

forma diferente. É o que estamos fazendo e aprendendo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
14 Jaspers entende que o desafio do médico é lidar com os dois pilares da vida moderna (1998): "por um lado, o conhecimento 
científico-natural e o poder técnico; por outro, o ethos de humanidade" (p. 7). Procuramos deixar claro que esse é um desafio 
amplo de nossa cultura, mas o apresentamos como ele é vivido por aqueles que estudam Filosofia à distância por viverem ao 
mesmo tempo, sob a influência da tecnologia e de uma tradição de pensamento que destaca a condição humana. 
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Resumo: 

 

A Universidade Federal de São João del-Rei-UFSJ, por meio do seu Núcleo de 

Educação a Distância e com o apoio da Universidade Aberta do Brasil realizou a 

implantação de três cursos voltados para a formação de professores a fim de 

prepará-los para atuar frente aos propósitos do paradigma da educação para a 

diversidade. Esse artigo tem como objetivo demarcar a contribuição desses cursos 

na capacitação de profissionais da educação básica que atuam nas variadas redes 

públicas de ensino e estruturou-se em pressupostos teóricos acerca do significado 

da educação para a diversidade e em análise de fundamentos dessa perspectiva de 

educação no que tange ao processo de formação de professores. Apresentou-se o 

trabalho desenvolvido pelo NEAD/UFSJ no oferecimento dos três cursos de 

aperfeiçoamento a distância: Educação para as Relações Étnico-Raciais, Educação 

do Campo e Cultura e História dos Povos Indígenas. Com a implementação desses 

cursos de formação para a diversidade, ofertados à distância, o NEAD/UFS, por 

meio da sua inserção na UAB, passou a contribuir para que a formação permanente, 

nesse âmbito, de docentes que atuam na educação básica se tornasse uma 

realidade. 
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1. Introdução 

 

A educação para a diversidade constitui-se realidade plausível no âmbito do 

Núcleo de Educação a Distância da Universidade Federal de São João del - Rei – 

NEAD/UFSJ. Essa Universidade, situada na região dos Campos das Vertentes do 

Estado de Minas Gerais, implantou em parceria com a Secretaria da Diversidade – 

SECADI e com o apoio da Universidade Aberta do Brasil - UAB três cursos voltados 

para a formação de professores a fim de prepará-los para atuar frente aos 

propósitos do paradigma da diversidade. 

O estudo que apresentamos foi realizado na perspectiva da pesquisa 

qualitativa, tendo como objeto de estudo a descrição acerca do andamento das 

atividades dos cursos direcionados para a diversidade no NEAD/UFSJ em parceria 

com a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade (SECADI) 

do Ministério da Educação, a saber: Educação para as Relações Étnico-Raciais, 

Cultura e História dos Povos Indígenas e Educação do Campo. Os primeiros 

encontram-se finalizados e o curso de Educação do Campo está em andamento. 

A metodologia de elaboração do texto se efetivou em quatro momentos. 

Primeiramente, apontamos o lugar historicamente delineado da EAD na UFSJ. Num 

segundo momento, apoiamo-nos num referencial teórico com pressupostos capazes 

de embasar os fundamentos da educação para a diversidade. Em seguida, 

prosseguimos com a fundamentação da educação para a diversidade utilizando-se 

dos instrumentos da legislação brasileira acerca da educação. Enfim, registramos o 

processo de encaminhamento pelo NEAD/UFSJ dos três cursos de educação para a 

diversidade, voltados para a formação de professores da educação básica. 

 

2. A EaD na UFSJ 

 

A Universidade Federal de São João del-Rei-UFSJ é uma instituição federal 

de ensino superior que foi criada em 1987, numa iniciativa do governo federal 

daquela época, a partir da junção de duas instituições particulares existentes no 

município mineiro de São João del-Rei: a Fundação Municipal3 e a Faculdade Dom 

Bosco de Filosofia, Ciências e Letras. A Cidade histórica de São João del-Rei, está 

situada na região do Campo das Vertentes, surgiu no início do século XVIII por 

causa da descoberta de minas de ouro em seus rios e montanhas, e teve como um 

dos seus mais preciosos tesouros a tradição no ensino. 

Caracterizada como Fundação Federal de Ensino Superior - FUNREI, no 

momento da sua criação, a UFSJ tinha como especificidade ofertar eminentemente 

cursos noturnos, podendo dessa maneira, atender alunos trabalhadores da sua 

região de abrangência. Mesmo com a expansão da UFSJ e com a consequente 

criação de cursos de funcionamento diurnos, a instituição continua operando com 

um elevado número de cursos noturnos. Nesse caso, temos uma instituição que 
                                                             
3 A Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), foi instalada em 21 de abril de 1887 como Fundação de 
Ensino Superior de São João del-Rei (FUNREI). No ano de 2002 foi transformada em Universidade. 
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prossegue sua missão funcionando na perspectiva da inclusão de alunos 

trabalhadores em seus quadros. No ato de sua fundação, a UFSJ se limitava a dois 

campi. No centro da cidade, o campus Santo Antônio, que há mais de cem anos foi 

fundado na condição de ginásio, pois era o antigo Colégio Santo Antônio, cuja 

administração ficava sob a responsabilidade dos frades franciscanos. No bairro 

Fábricas encontra-se situado o campus Dom Bosco, que há sessenta e um anos 

começou a funcionar oficialmente com um curso superior de Filosofia. Atualmente a 

UFSJ está estruturada em três campi localizados no município sede, ou seja, além 

dos dois campi existentes desde o estabelecimento da FUNREI, criou-se também na 

sede o campus Tancredo Neves-CTAN, com funcionamento em um local que no 

passado foi colégio interno que abrigava menores em regime de patronato. A UFSJ 

seguiu crescendo e avançando com a criação de mais três campi em municípios 

mineiros localizados nas Regiões do Alto Paraopeba (CAP em Ouro Branco), Centro 

Oeste (CCO em Divinópolis) e Sete Lagoas (CSL). 

A partir de 2004 a Universidade Federal de São João del-Rei passou a 

integrar um cenário de ofertas de cursos por meio da educação a distância. Isso se 

deu primeiramente trilhando uma experiência de parceria entre instituições federais 

e estaduais de ensino superior no intuito de se habilitar professores da educação 

básica de redes de ensino superior para o exercício do magistério, conforme previsto 

no artigo 62, parágrafo 2 da Lei 9293/96, ou seja da LDB: “a formação continuada e 

a capacitação dos profissionais de magistério poderão utilizar recursos e tecnologias 

de educação a distância” (p. 36). Ao assumir cursos ministrados a distância, a UFSJ 

entrou no irreversível processo de utilização de ambientes virtuais de ensino e 

aprendizagem. Trata-se de uma caminhada nova que vem se destacando nas 

últimas décadas, conforme salienta Rutinéia Carvalho e Edleila Soares (2013): 
 

A educação a distância é uma modalidade de ensino relativamente 
nova, que evoluiu e se destacou nas últimas décadas, graças à 
globalização e os avanços tecnológicos, uma vez que, com a 
utilização da internet como ferramenta nessa modalidade, aquela só 
vem conquistando mais adeptos (p. 21). 

 

Depreende-se pelas abordagens acima que a educação a distância é tratada 

de maneira relativamente nova no sentido de admitir o uso da internet como 

ferramenta de ensino e aprendizagem, embora saibamos que a própria invenção do 

livro se constituiu a centenas de anos uma das principais ferramentas de ensino a 

distância. É importante destacar que na história da educação brasileira temos 

exemplos de educação a distância configurados na experiência bem sucedida dos 

cursos do Instituto Universal Brasileiro ministrados por correspondência e nos 

programas transmitidos por emissoras de televisão denominados telecursos. 

A experiência da UFSJ com essa modalidade de ensino, primeiramente 

ocorreu em forma de um consórcio, no qual as universidades se dispuseram a 

ofertar um curso de Pedagogia a distância. Esta oferta foi articulada com ênfase na 

Educação Infantil direcionada a professores dos Estados de Minas Gerais, Mato 
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Grosso e Mato Grosso do Sul, onde se situavam as instituições parceiras: UFSJ, 

UFLA, UFMT, UFMS, UNEMAT e UFOP. 

Nessa primeira iniciativa, a UFSJ conseguiu formar em nível superior um 

quantitativo de, aproximadamente, 280 profissionais da educação básica. Tal 

formação ocorreu na área geográfica de atuação direta da UFSJ, que é a Região do 

Campo das Vertentes, mais especificamente nos municípios de São João del-Rei, 

São Tiago, São Brás do Suaçuí, Lagoa Dourada, São Vicente de Minas, Entre Rios 

de Minas, Tiradentes e outros. 

O curso de Pedagogia a distância, ofertado naquela ocasião, já representava 

o primeiro passo da UFSJ em direção à expansão de vagas para o ensino superior 

numa política de inclusão daqueles profissionais aos espaços acadêmicos. A partir 

dessa experiência a instituição se credenciou para o ensino a distância, vindo a 

integrar, posteriormente, um grande sistema de educação a distância, implantado 

pelo MEC no final de 2005. A partir deste ano, a UFSJ integrou-se à Universidade 

Aberta do Brasil – UAB, considerada hoje uma das maiores iniciativas em níveis 

mundiais direcionadas para a formação de profissionais da educação, na esfera 

superior, via modalidade a distância. Para tanto, em 2008 criou-se o NEAD, isto é, o 

Núcleo de Educação a Distância. O Conselho Superior da UFSJ – CONSU aprovou 

a Resolução 012, de 27 de março de 2008, que trata da criação do NEAD, que 

assim se expressa em seu regimento interno: 
 

Art. 1º O Núcleo de Educação a Distância (NEAD) é unidade 

vinculada à Reitoria, com competência para implementar políticas e 

diretrizes para a Educação a distância (EAD), estabelecidas no 

âmbito da Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), bem 

como garantir a implantação, implementação, desenvolvimento e 

aperfeiçoamento do processo educativo na modalidade a distância, 

por meio de ações didático-pedagógicas, tecnológicas e 

administrativas adequadas (Parecer nº 024/2008. Aprovado em 

27/03/2008, p. 2). 

 

E foi com a adesão à Universidade Aberta do Brasil – UAB e a criação do 

NEAD que a UFSJ passou a oferecer cursos de graduação e pós-graduação nas 

áreas da Educação e da Gestão, tendo iniciado essa oferta prioritariamente para 

professores em exercício na educação básica com apenas dois cursos de pós-

graduação lato sensu, um em Práticas de Letramento e Alfabetização e outro em 

Educação Empreendedora. Atualmente a instituição, por meio do Núcleo de 

Educação a Distância - NEAD, já conta com nove cursos de pós-graduação lato 

sensu (Práticas de Letramento e Alfabetização, Educação Empreendedora, Mídias 

na Educação, Gestão Pública, Gestão em Saúde, Gestão Pública Municipal e 

Matemática, Ensino de Sociologia para o Ensino Médio e Ensino de Filosofia para o 

Ensino Médio), quatro cursos de graduação (Gestão Pública, Pedagogia, 

Matemática e Filosofia) e um curso de pós-graduação stricto sensu (Mestrado 

Profissional em Matemática). 
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No intuito de contribuir com a capacitação de profissionais da educação que 

atuam nas variadas redes de ensino, o NEAD/UFSJ implantou alguns cursos de 

educação para a diversidade. Este assunto será tratado nas linhas que se seguem, 

mas, antes serão apresentados alguns pressupostos teóricos acerca do significado 

da educação para a diversidade, e explicitados alguns fundamentos dessa educação 

no que tange ao processo de formação de professores. 

 

3. Educação para a diversidade  
 

A filósofa Hannah Arendt (2008) salienta que “não o homem, mas os homens é 

que habitam este planeta. A pluralidade é a lei da Terra” (p. 35). Nessa perspectiva, 

o singular encontra sentido no envolvimento com o mundo plural. A realidade da 

Terra não se assenta na unicidade, e sim nas várias formas de expressões vida. Por 

essa razão, podemos vislumbrar o quanto a tópica da pluralidade possui relação 

com a diversidade. O significado que as palavras pluralidade e diversidade carregam 

entre si, permite-nos compreendê-las como termos ou expressões dotadas de 

naturezas imbricadas. 

Ao se referir ao planeta plural, no qual habitamos, enfatizamos que nele 

existem seres inanimados, bem como seres animados de diferentes espécies. É 

comum nos dias de hoje nos referirmos aos seres animados como pertencentes ao 

conjunto da biodiversidade existente na Terra. Convivemos em um mundo, no qual 

as espécies de vida e as sociedades humanas são caracteristicamente plurais. No 

conjunto das vidas de homens e mulheres manifestadas no planeta, as formas de 

agir dos seres humanos ocorrem caracterizadas pela pluralidade. Dito de outro 

modo, a ação humana vincula-se diretamente à pluralidade. Nas palavras de Arendt 

(2010) 
 

A ação, única atividade que ocorre diretamente entre os homens, 
sem a mediação das coisas ou da matéria. Corresponde à condição 
humana da pluralidade. Ao fato de que os homens, e não o homem, 
vivem na Terra e habitam o mundo. Embora todos os aspectos da 
condição humana tenham alguma relação com a política, essa 
pluralidade é especificamente a condição – não apenas a conditio 
sine qua nom, mas a conditio per quam – de toda vida política (p. 8 e 
9). 
 

Depreende-se daí, que Hannah Arendt apresenta-nos o entendimento de que 

a ação humana, uma vez caracterizada pela pluralidade, assim se consolida como 

referencial de toda vida política. No planeta repleto de diferentes formas de vida e de 

diversificação dos meios e das relações dessas formas de vida, há a manifestação 

das várias culturas humanas. Nesse caso, políticas de educação que apostam no 

respeito às várias formas de manifestação cultural, devem e podem ser norteadas 

pelo viés da pluralidade ou da diversidade. 

A educação para a diversidade requer que tenhamos clareza a respeito da 

visão de mundo predominante na atuação profissional de nossos professores. Isto 
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posto, pode-se admitir alguns questionamentos. Nossos cursos de licenciatura 

formam docentes para atuarem numa pedagogia da diversidade capaz de voltar-se 

para o respeito às singularidades de grupos e pessoas? O pluralismo encontra-se 

presente nas concepções pedagógicas de nossos professores? Tais perguntas são 

importantes se levarmos em consideração que a formação para a diversidade exige 

em termos programáticos que formemos professores para atuaram no viés do 

respeito e acolhimento da diversidade. Se temos dificuldades em implantar 

conteúdos e instaurar práticas pedagógicas no campo da diversidade, é porque 

somos fruto de uma herança histórica que permitiu o distanciamento das diversas 

realidades culturais inerentes à pluralidade das matrizes étnico-raciais que foram 

responsáveis pela formação do povo brasileiro. 

É importante ressaltar que a formação do povo brasileiro ocorreu em meio a 

um processo de colonização européia, cuja dominação da etnia branca em termos 

políticos, econômicos, sociais e culturais deixou inúmeros reflexos que se 

estabelecem até os dias atuais. Tais reflexos encontram-se presentes na maneira 

pela qual nossos professores são formados, é o que dizem as Orientações e Ações 

para a Educação das Relações Étnico-Raciais da Secretaria da Educação 

Continuada, Alfabetização e Diversidade do Ministério da Educação e Cultura 

(2010). 
 

A maioria dos (as) profissionais que atuam ou atuaram nas IES, 
especialmente em licenciaturas e cursos de Pedagogia, obteve a sua 
formação em meio a esse contexto histórico e ideológico do qual 
decorre a forma excludente de se viver e pensar a sociedade 
brasileira, e que desconsiderou tanto os conflitos étnico-raciais 
quanto as contribuições do grupo social em questão (assim como os 
outros, a exemplo do indígena) A escola que formou os profissionais 
da educação que atuam hoje se baseou numa perspectiva curricular 
eurocêntrica, excludente e, por vezes preconceituosa (p. 125). 

 

Considerando a herança deixada pela colonização europeia e a formação que 

a maioria de nossos professores tiveram em nossos cursos de licenciatura e de 

Pedagogia, percebe-se que não estamos livres das consequências de uma 

dominação cultural ocidental marcada pelo eurocentrismo. Evidencia-se que os 

nossos professores tenham sido formados numa visão de mundo baseada na 

perspectiva de culturas dominantes. O olhar encaminhado sob o ponto de vista de 

uma cultura que se afirma como central segue manifestando a recusa em admitir 

análises mais complexas que se encontram presentes em manifestações de culturas 

diferentes. É essa a razão pela qual as elites impõem formas de agir e de pensar na 

tentativa de manter o domínio que possui sobre todas as áreas da existência 

humana. 

Uma vez que nós brasileiros fomos colonizados por um país europeu, os 

agentes dessa forma de dominação eurocêntrica nos impuseram a língua, a religião 

e seus costumes. Podemos dizer que não há nada tão dominador quanto à religião, 

a língua falada e escrita. A religião como algo que se ampara na adesão 
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incondicional da pessoa aos mistérios de determinadas crenças, atinge por inteiro o 

âmago do ser, cuja realidade existencial dá formas transcendentais de sentido para 

a vida de cada membro de uma determinada sociedade. A língua, enquanto 

expressão da existência revela a manifestação da visão de mundo, no qual os seus 

atores encontram inseridos. 

Ligado ao eurocentrismo existe o etnocentrismo. Têm-se conforme 

denunciam os registros históricos, uma elite política à frente de alguns países do 

mundo que dominou culturalmente outros povos, evidentemente a etnia desses 

dominadores passa a ser a referência a ser imposta às etnias dominadas. É notável 

que a etnia europeia branca passasse a ser a referência a ser seguida de maneira 

imposta por mecanismos de dominação junto a outras etnias. Criou-se um padrão 

europeu a ser seguido e que não se encerrou na dominação política econômica e 

cultural, todavia estendeu-se para o campo das relações étnico-raciais. É por esse 

motivo que o líder indígena Ailton Krenak (2015), comenta: “Acho que é muito difícil 

para o ocidental admitir que somos diferentes, que deveríamos ser iguais perante a 

lei, mas que somos diferentes em nossas culturas” (p. 221). 

As culturas dominantes do Brasil não permitiram que houvesse lugar de 

destaque de manifestação cultural, sobretudo para os indígenas, os negros e os 

trabalhadores rurais. A dominação portuguesa e das elites que a sucederam 

caminhou no sentido de impedir que os espaços acadêmicos brasileiros se abrissem 

para as diversas manifestações de nossas matrizes indígenas e negras. Ainda 

criaram formas de discriminação do homem do campo, classificando-o como o “da 

roça” ou até mesmo apelidando-o de “Jeca”, complementando tal apelido com a 

figura do animal Tatu. Assim, o chamado “Jeca Tatu” foi apresentado a nós pelos 

meios de comunicação como a expressão indolente do homem do campo a ser 

abominada pelo status quo das mentes urbanizadas das elites brasileiras. No Brasil, 

o homem do campo passou a sentir-se inferior em função de sua condição de 

subalterno dos proprietários. Sobre essa questão diz Paulo Freire (1980): 
 

O camponês sente-se inferior ao patrão, porque este parece o único 
que sabe e é capaz de fazer andar as coisas'. Tanto quanto persista 

a ambiguidade, os oprimidos são incapazes de resistir e carecem 
totalmente de confiança em si mesmos. Possuem uma crença difusa, 
mágica, na invulnerabilidade e no poder do opressor. A força mágica 
da onipotência do proprietário exerce um poder particular nas zonas 
rurais (p. 61). 
 

A concepção freireana enfatiza a força da onipotência que o proprietário 

exerce sobre o homem do campo. Os longos anos de opressão vivenciados por 

essa camada da população brasileira produziu nesses habitantes da zona rural o 

sentimento de inferioridade. Trata-se de um sentimento que remonta aos tempos da 

escravidão do índio e do negro, implantada no Brasil com o advento da dominação 

operacionalizada pelos portugueses no século XVI. 

O “fim da escravidão” por força de lei e as políticas de defesa do indígena 

adotadas no Brasil não integraram a maior parte dos negros e dos índios à nova 
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realidade econômica e social. Em outras palavras, não houve libertação econômica, 

política, social e cultural dos negros e indígenas. O homem do campo continua 

sendo desrespeitado na sua condição cultural. Nesse sentido, não podemos falar de 

educação para a diversidade no Brasil se não voltarmos para o problema da 

discriminação dos negros, índios e homem do campo. A partir dessas 

considerações, torna-se perceptível a necessidade de que a formação de nossos 

professores ocorra de maneira a capacitá-los para a esfera da educação para a 

diversidade, a ponto de criarmos um ambiente de respeito e acolhimento das 

culturas negras, indígenas e do homem do campo. 

 

4. Fundamentos da formação do educador para a diversidade 

 

A maioria de nossos educadores possui percepções de mundo ligadas ao 

paradigma do etnocentrismo e do eurocentrismo. Sabemos que esses profissionais 

da educação encontram-se inseridos num contexto de História do Brasil, no qual as 

suas elites brancas conquistaram o poder político e econômico por meio da força e 

da dominação de ideias. A herança histórica de dominação dos povos indígenas e 

negros, bem como da discriminação cultural do homem do campo, criou um tipo de 

condicionamento. A principal consequência desse condicionamento revelou-se na 

atitude de nossos profissionais da educação em não se envolverem com a análise 

dos temas relacionados às culturas indígenas, afro-brasileiras e da maneira de ser e 

de viver do homem do campo. A respeito do pouco conhecimento que se tem acerca 

dos povos indígenas, comenta a historiadora Maria Leônia Chaves de Resende 

(2015): 
 

O Brasil, país pluriétnico e multicultural, é privilegiado por contar com 
uma diversidade extraordinária de povos indígenas, ou seja, povos 
genuinamente autóctones. Isso quer dizer que têm suas origens 
enraizadas no território brasileiro e são propriamente os primeiros 
habitantes de nosso país! No entanto, infelizmente, pouco ainda 
sabemos sobre eles e, assim, relegamos nossa própria história ao 
esquecimento (p. 10). 
 

O que geralmente nas escolas se ensina sobre as matrizes culturais negras e 

indígenas é de forma muito superficial. Normalmente vimos nas escolas 

manifestações festivas que tratam as culturas indígenas, negras e rurais em seus 

aspectos meramente folclóricos. Diz-se superficialmente que a religião do negro é o 

candomblé, que música é o samba e que a comida é a feijoada. Sobre o índio, 

afirmam na maioria das vezes, que é por causa dele que descansamos em redes e 

comemos farinha de mandioca. A respeito do homem do campo, assiste-se em 

todos os anos atos, por meio dos quais, esse brasileiro do interior é o ridicularizado 

em festas juninas, principalmente em sua maneira de vestir e falar. Predomina-se 

em nossas escolas a concepção empobrecida e reduzida das culturas do negro, do 

índio e do homem do campo, como se elas fossem simplesmente mais um tipo de 
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folclore a ser apresentado, principalmente em ocasiões relativas a datas 

comemorativas: dia do índio, festas juninas e dia da consciência negra.  

Em se tratando de formação do educador, é necessário demonstrarmos os 

fundamentos voltados para a diversidade no âmbito da legalidade. É pertinente 

buscarmos tais fundamentos na Legislação brasileira que trata numa escala superior 

acerca dos assuntos referentes à educação. Nesse caso, o amparo na legalidade se 

configura no recurso à Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 – LDB. Trata-se da 

Lei que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. A partir da 

implantação dessa Lei, podemos explicitar em que medida essas diretrizes norteiam 

a formação do educador para a diversidade. 

É importante salientar que a nossa LDB ao se referir aos princípios e fins da 

educação nacional, utiliza os termos educação e ensino. Não nos interessa com este 

trabalho tratar de todos os pontos que aproximam ou diferenciam os temas do 

ensino e da educação. Nossa tarefa consiste em explicitar um pouco sobre esses 

dois temas, uma vez que para os nossos propósitos o entendimento desses termos 

é relevante, considerando que a abrangência e os campos de delimitação de ambos 

interferem na concepção que cada pessoa possa ter em torno da compreensão da 

tópica da diversidade. Certamente se tratarmos o ensino como elemento distinto da 

educação, daremos razões para alguém afirmar que o papel da escola é somente 

ensinar conteúdos desconectados da realidade, e por esse motivo, poderá dizer que 

educar para a diversidade não se constitui tarefa da escola. Nesse ponto de vista, 

bastaria somente a transmissão descontextualizada dos conteúdos. Não é por acaso 

que os termos educação e ensino provocam nos analistas da ciência da educação 

abordagens que podem levar a processos de interpretação diferenciados. Temos 

aqui uma questão de caráter hermenêutico. 

No que tange às referências acerca do uso do termo educação, a LDB no seu 

artigo 2º diz que “A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios 

de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno 

desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho” (p. 9). Nesse sentido, a educação não se restringe ao 

espaço escolar, uma vez que ela ocorre no terreno da família e do Estado. 

Normalmente coube às famílias, no contexto da modernidade, lidar com as 

responsabilidades da manutenção das demandas biológicas que garantem a 

sobrevivência dos seus membros no mundo que habitamos. Com o advento da era 

industrial, a busca pelo consumo transformou as famílias em espaços de conquistas 

que almejam ganhos financeiros e de status quo admitidos segundo padrões de 

modismos assumidos pelo capitalismo. 

Quanto ao papel do Estado, a educação geralmente concebida em termos 

pragmáticos, é admitida no que tange ao ensino, ou seja, à atividade de transmissão 

de saberes em seus diversos conteúdos. O poder público em suas esferas federal, 

estadual e municipal criou escolas para garantir às crianças da era industrial a 

presença nesses espaços e para que a transmissão de conteúdos se efetivasse de 

maneira regulamentada em carga horária, dias letivos e em matrizes curriculares. 
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Dessa maneira, percebemos que a análise conceitual entre educação e 

ensino leva-nos a conceber a tópica da educação como algo mais abrangente. 

Neste caso, a nossa aposta hermenêutica é a de que se considerarmos 

convictamente que as atividades de ensino têm sido hegemonicamente abraçadas 

como responsabilidade do Estado, em se tratando de formação de professores, essa 

tarefa cabe a essa instituição. Resta-nos o entendimento de que cabe ao espaço da 

instituição escolar lidar com o ensino, sem esquecer obviamente que a educação, 

enquanto tópica que caminha além da atividade do ensino, é também atribuição a 

ser efetivada no âmbito desses espaços. 

É comum percebermos em algumas análises a diferença conceitual entre 

educação e ensino, embora seja pertinente que em diversas situações tais conceitos 

apareçam de maneira imbricada. Educar e ensinar conteúdos numa sociedade 

contemporânea complexa significa situar a importância da formação do educador 

para a pluralidade, e, consequentemente, para a diversidade. Pensadores 

contemporâneos, a exemplo de Habermas, trilham o caminho da alusão de que a 

sociedade contemporânea é complexa, na qual o Estado funde-se com a economia 

capitalista e forma vários subsistemas sociais especificados (HABERMAS, 1997, p. 

17 - 18). 

Nesse emaranhado de complexidades, anunciado por Habermas, entende-se 

que a relação educação e ensino continuam a se constituir na forma de desafios 

ainda maiores na contemporaneidade, certamente com reflexos no campo da 

diversidade. Trata-se de concebermos o educador na qualidade de responsável em 

lidar com valores da convivência em sociedade, numa transmissão de conteúdos 

voltados para as múltiplas formas de vida. Diversidade é a palavra chave para definir 

a necessidade do acolhimento multifacetário dessas formas de vida e de 

manifestações culturais presentes na sociedade. Cabe aqui a atenção que a 

educação deve dar para os diversos grupos étnico-raciais, as várias formas de 

manifestações culturais regionais, as maneiras variadas de orientação sexual, de 

identidade de gênero, bem como os diversos tipos de deficiências físicas e 

intelectuais4. 

Os princípios da educação nacional, no que se refere à maneira como o 

ensino deve ser ministrado, pautam-se no pluralismo de ideias e de concepções 

pedagógicas (LDB, 1996, p. 9). São princípios que se apresentam amparados em lei 

e que leva-nos à tarefa de nortear nossas ações de educadores na perspectiva da 

pluralidade ou da diversidade. Em meio a esses princípios, temos o respeito à 

liberdade e o apreço à tolerância (LDB, 1996, p. 9). É notável a percepção de que a 

fundamentação de nossas ações, enquanto educadores brasileiros giram em torno 

dos princípios sob os quais a tônica ocorre na adoção de práticas pedagógicas 

pautadas no respeito e na diversidade. Os resultados a serem obtidos encontram-se 

amparados minimamente no apreço à tolerância. O ato de tolerar pode ser 

                                                             
4 Nesse trabalho enfatizamos a realização de cursos para a formação de educadores para a diversidade no que 
tange aos indígenas, negros e homem do campo. Se o NEAD/UFSJ oferecesse cursos voltados para outros 
grupos, certamente eles seriam incluídos nas abordagens de nossa pesquisa. 
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concebido como algo que requer pelo menos que assumamos comportamentos de 

convivência respeitosa em relação ao diferente. 

No que tange à educação para a diversidade, foi acrescido na LDB (1996) o 

artigo 26-A que determina: “Nos estabelecimentos de ensino fundamental e de 

ensino médio, públicos e privados, torna-se obrigatório o estudo da história e cultura 

afro-brasileira e indígena” (p. 20). Para se chegar ao comprometimento dos 

estabelecimentos de ensino acerca dos estudos da cultura afro-brasileira, essa 

obrigatoriedade ocorreu também por meio da Lei 10.639/2003. No que diz respeito 

ao estudo da história e da cultura indígena, criou-se a Lei 11.645/2008. Em outras 

palavras, esta lei acrescenta a obrigatoriedade da temática da história e cultura 

indígena, uma vez que a Lei no 10.639, de nove de janeiro de 2003 referia-se 

somente a temática História e Cultura Afro-brasileira. Os movimentos sociais 

encaminharam diversas reivindicações que culminaram com a criação dessa Lei. A 

criação da Lei é uma conquista histórica da população brasileira afrodescendente. 

Espera-se com a aplicação das Leis 10.639/2003 e 11.645/2008. Alcançar o 

estabelecimento de uma perspectiva de educação voltada para as reivindicações 

dos educadores negros e indígenas e daqueles que se associam às suas 

aspirações. Acredita-se que esses educadores possam conceber o processo 

educacional como ferramenta capaz de fomentar a geração de cidadãos dispostos a 

refutar qualquer tipo de discriminação e agressões de cunho étnico-raciais. 

Pretende-se com a Lei que está em vigor, construir uma sociedade baseada no 

mínimo na tolerância e na construção de política públicas capazes de garantir 

oportunidade para todos. 

 

5. A experiência da SECADI/UAB e do NEAD/UFSJ 
 

No momento em que o NEAD/UFSJ começou a promover cursos de formação 

de professores no âmbito da diversidade, recomendados e induzidos pela 

SECADI/UAB, tal instituição passou a contribuir para que a formação permanente 

dos docentes que atuam na educação básica se tornasse uma realidade. A 

formação continuada permite capacitar o docente em serviço por meio de temas 

pertinentes a questões do dia a dia da escola ou da educação na sua totalidade. Os 

cursos de formação para a diversidade caminham direcionando-se para o 

personagem da trama real da existência humana que se constitui o centro e a razão 

de ser da atenção pedagógica, isto é o aluno. 

A trajetória de formação para a diversidade assumida pelo NEAD passa pela 

adoção de atividades voltadas para as temáticas da inclusão. O esforço do NEAD se 

deu por meio do oferecimento dos cursos de aperfeiçoamento em Educação para as 

Relações Étnico-Raciais, Educação do Campo e Cultura e História dos Povos 

Indígenas. Esses cursos tiveram suas propostas originárias na Secretaria de 

Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade do Ministério da Educação. As 

políticas de formação dessa Secretaria se efetivaram a partir da proposição de uma 

agenda pública direcionada ao sistema nacional de ensino para a promoção da 
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diversidade cultural e defesa da democratização, bem como da luta pela afirmação 

dos diversos tipos de direitos humanos entre os componentes da população 

brasileira. O NEAD/UFSJ, contando com os encaminhamentos propostos pela 

SECADI e pelos mecanismos da UAB, torna a sua função relevante ao estabelecer 

cursos de formação de professores voltados para a diversidade, pois 
 

associado a isso, uma iniciativa inovadora de gestão educacional 
recorreu ao uso das Novas Tecnologias da Informação e 
Comunicação, ancorada na Educação a Distancia (EAD), 
incorporando práticas pedagógicas vocacionadas a democratização 
do acesso a educação, conhecimento e formação acadêmicas, como 
estratégia decisiva para a implementação e para o alcance da 
demanda social educacional (Projeto Pedagógico do Curso de 
Aperfeiçoamento Culturas e História dos Povos Indígenas, 2014, p. 
5). 

 

Percebe-se o quanto o uso de novas tecnologias da informação, bem como 

da comunicação são atualmente utilizadas para buscar novas práticas pedagógicas 

a serem assumidas na capacitação permanente dos professores da educação 

básica. Daí, a estratégia do NEAD/UFSJ em garantir o real alcance da demanda 

social educacional. É por essa razão, que julgamos importante apresentar os cursos 

de formação para a diversidade ofertados na modalidade EAD. 

O curso de Educação para as Relações Étnico-Raciais teve como objetivo 

capacitar os professores e gestores de escolas públicas5 sobre a importância e as 

influências dos povos afrodescendentes na nossa história e constituição cultural. 

Para isso, em sua justificativa, assim se fundamentou: 
 

Sabendo da deficiência da formação inicial dos 
professores/educadores, sobretudo na nossa cidade e região, no que 
se refere ao tratamento da questão da História e Cultura Africana e 
Afro-Brasileira, que só agora começou a ser assinalada como ponto-
chave da atuação desses profissionais, propomo-nos atender essa 
demanda da rede pública de ensino, buscando ainda sanar os parcos 
meios institucionais existentes. A consolidação dessa proposta 
deverá servir de forma embrionária para a constituição de um Núcleo 
de Pesquisa, Ensino e Extensão voltado para a temática abordada 
(Projeto Pedagógico do curso de aperfeiçoamento em relações 
étnico-raciais, 2009, p. 5). 
 

Numa mesma direção, a implantação do curso de Cultura e História dos 

povos indígenas visou apresentar aos cursistas conteúdos relativos às políticas 

públicas de inclusão das minorias que atendessem em especial as diretrizes 

expressas na Lei 11.645/2008 sobre a inclusão nos currículos oficiais dos sistemas 

                                                             
5 Quanto ao perfil do aluno, consta no Projeto Pedagógico do curso de aperfeiçoamento em Educação para as 
Relações Étnico-Raciais que: “O Curso EDUCAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES/EDUCADORES E 
GESTORES EM EDUCAÇÃO PARA AS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS destina-se a professores/educadores que 
atuam em escolas e gestores das secretarias estaduais e municipais, que possuam prioritariamente vínculo de 
trabalho efetivo ou temporário com a rede pública de ensino selecionada a partir do edital” (p. 01). 
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de ensino a obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-brasileira e Indígena. 

Em seu objetivo, o Projeto Pedagógico do Curso de Aperfeiçoamento Culturas e 

História dos Povos Indígenas (2014), assim se expressa: 
 

O objetivo do curso de aperfeiçoamento de professores da rede 
pública, atendendo ao que dispõe a Lei 11.645/2008, é compreender 
o amplo e complexo processo histórico dos povos indígenas do 
Brasil, tomando em conta sua atuação a partir das relações inter-
étnicas estabelecidas com outros agentes (administrativos, 
governamentais, missionários, movimentos sociais entre outros). 
Para tanto, recorreremos a uma historiografia acadêmica 
representativa sobre as diferentes culturas e processos históricos 
dos povos indígenas, de diversas procedências étnicas, bem como 
incorporando os próprios relatos dos índios, com o intuito de produzir 
uma percepção crítica das diferentes formas de inserção dos povos 
indígenas de distintas regiões ao longo da história do Brasil (p. 9). 

 

Com o mesmo intuito que caracterizam os cursos voltados para as tópicas da 

inclusão e da diversidade, temos o curso de Educação do Campo que prepara 

professores da educação básica que atuam em escolas públicas das zonas rurais. A 

Educação do Campo funda-se no resgate e valorização da cultura da população que 

vive nesses territórios e que também tem direito a um ensino de qualidade voltado 

para as suas diversas manifestações culturais. Na condição de aperfeiçoamento, o 

objetivo do curso de Educação do Campo é: 
 

Ampliar o acesso à formação continuada para profissionais com 
atuação na educação do campo, visando contribuir para a oferta de 
uma educação do campo contextualizada às realidades das suas 
populações, de qualidade e de conformidade com as Diretrizes para 
as Escolas do Campo (Projeto Pedagógico do Curso de Educação do 
Campo, 2015, p.1). 
 

Nota-se que, com a efetivação do curso de Educação do Campo, podemos 

oferecer referenciais teóricos que são capazes de ampliar a qualificação das práticas 

pedagógicas dos docentes envolvidos com essa especificidade da educação. Uma 

oferta de educação do Campo contextualizada às realidades de nossos territórios 

rurais, certamente ampliará os conhecimentos atrelados à cultura dos diferentes 

sujeitos do campo. Percebe-se que o objetivo do curso considera relevante efetivar 

dando ênfase a importância da memória da tradição das realidades das populações 

rurais deixada pelos seus antepassados, bem como os axiomas da realidade atual 

que colocam desafios aos moradores que permanecem no campo. 

 

 

6. Considerações Finais 
 

A formação de professores no âmbito da educação para a diversidade 

encontrou amparo no NEAD/UFSJ traduzida nas temáticas afro-brasileira, indígena 
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e do homem do campo. Foi com base nessa experiência, que desenvolveu-se o 

trabalho que por ora vai sendo concluído. Urge em nossos ambientes educacionais 

a apresentação de propostas pedagógicas estabelecidas dentro do viés da 

pluralidade e da diversidade. A formação permanente dos docentes que atuam na 

educação básica precisa se basear nas lacunas deixadas pelos cursos de 

Licenciaturas e Pedagogia. 

A promoção de cursos voltados para a diversidade constitui o caminho que 

certamente poderá nos levar ao estabelecimento de uma sociedade tolerante e sem 

preconceitos. A consolidação da democracia passa pela efetivação de um ethos da 

convivência respeitosa entre os diferentes modos de ser e de viver. 

O NEAD/UFSJ marcou um passo importante registrado nas linhas acima 

apresentadas, pois dessa maneira coloca a instituição universidade conectada com 

as demandas de capacitação de docentes que atuam na educação básica. Educar 

para a diversidade é a utopia que nos move rumo à construção de uma sociedade 

pautada no respeito à pluralidade. Podemos, pois, convencidos da força e da 

necessidade dessa utopia, terminar este texto, citando novamente Hannah Arendt 

(2008): “A pluralidade é a lei da Terra” (p. 35). 
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Resumo: 

 

O presente artigo buscou trabalhar os aspectos da democratização do acesso à 

educação por meio de uma experiência exitosa vinculada à Universidade Aberta do 

Brasil – UAB, com a implementação do Curso de Educação Empreendedora pelo 

Núcleo de Educação a Distância – NEAD, da Universidade Federal de São João del-

Rei-UFSJ, promovendo um confronto com a educação colonialista e conservadora 

que segregou o povo brasileiro, impedindo a universalização do acesso e a sua 

inclusão socioeducacional. Trata-se, portanto, de um curso de pós-graduação lato 

sensu, cuja implantação só foi possível após a institucionalização da Universidade 

Aberta do Brasil (UAB). Foram utilizados gráficos para demonstrar a expansão e 

retração da oferta das suas edições, sendo interpretadas à luz da conjuntura 

estrutural, política e econômica. Objetivamente, o estudo buscou demonstrar a 

eficácia de uma política pública de direito efetivada por meio dos vetores do 

empreendedorismo social, na modalidade a distância e reveladora da inclusão social 

de todos os atores que vivenciaram o seu enredo. 
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1. Introdução 

 

A democratização do acesso à educação no Brasil sempre foi uma agenda cara 

compreendendo um conjunto de fatores históricos determinantes da marginalidade do 

seu povo nos espaços educacionais, apresentando-se, portanto, a necessidade de 

inversão de valores de uma educação colonialista e elitista que segregou negros e 

brancos, ricos e branco, assim como os povos tradicionais dos bancos escolares, 

numa alusão a educação bancária, oprimindo ainda mais os oprimidos e dividindo a 

sociedade entre letrados e ignorantes. O ingresso tardio das minorias na educação 

pública brasileira é um elemento revelador de uma democracia parida no berço da 

resistência, tendo sua inscrição legal enquanto política pública de direito na jovem e 

frágil Constituição Federal, datada de 1988. 

Apesar do esforço de tornar a educação uma política universal, poucas 

respostas foram dadas, efetivamente, o que corrobora para um quadro de mais 

exclusão. 

O presente artigo trabalha com a intencionalidade de confrontar a historicidade 

excludente da educação colonialista acessada por pequenas castas que repousam no 

conforto econômico por meio de uma nova modalidade de ensino institucionalizada 

pelo “Sistema Universidade Aberta do Brasil- UAB” (BRASIL, 2005), sem a pretensão 

de esgotar toda a complexidade e criticidade necessárias ao tema. 

O Sistema Universidade Aberta do Brasil visa à realização da educação a 

distância e prioriza a capacitação de professores da educação básica com a oferta de 

cursos de licenciatura e de formação continuada conforme previsto no Decreto nº 

5.800, de 8 de junho de 2006. A parceria da UAB com a Universidade Federal de São 

João del-Rei - UFSJ materializou-se por meio de um processo após a criação do 

Núcleo de Educação a Distância - NEAD que ocorreu em março de 2008. 

 

2. O pragmático processo de democratização e acesso à educação 

 

A sociedade pós-moderna traz para o campo da compreensão do pensamento 

humano e científico elementos assentados no conjunto de tensões e contradições de 

um novo tempo. Ao passo que conserva características de períodos históricos 

pretéritos, amplia a necessidade de uma revisão das relações societárias posta no 

espaço e no tempo. Emerge, neste sentido, uma outra cultura, pouco elaborada por 

se posicionar na esfera paradigmática dos conceitos e pré-conceitos que fluem e se 

reconfiguram na transitoriedade e multidimensionalidade da história. 

A educação apresenta-se como parte do sistema produtivo, onde a utopia da 

libertação, emancipação e inclusão do indivíduo é obliterada ante a especialização 

científica e tecnológica, que forma quadros intelectuais e científicos para o mercado e 

para a lucratividade das corporações. Essa condição se dá sob a falsa batuta de que 

o domínio da racionalidade instrumental dos mercados e dos agentes econômicos é 

capaz de levar o mundo a um alto nível de produtividade no uso dos seus recursos e 

da larga produção, assentadas numa agenda desenvolvimentista do grande capital e 
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reveladora da concentração de renda, e aumento da desigualdade social e da 

pobreza. 

No contexto geopolítico, sobressaem-se os interesses do mercado, dominado 

pelo sistema financeiro e pelos “players” econômicos internacionais. Esses se 

constituem como uma espécie de hipertrofia do capital financeiro, onde uma parte 

imensa da riqueza que se reproduz fora dos círculos da produção e do emprego, 

sustentados basicamente por juros, maximiza ganhos financeiros e criam bolhas 

especulativas incontroláveis. 

A tendência crescente de mercantilização e desnacionalização da educação 

pública, gratuita e de qualidade no Brasil nos apresentam um cenário de desmonte de 

uma política de direito, de fragilidade da autonomia universitária e desapropriação dos 

elementos constitutivos da cultura educacional, onde o capital financeiro está em 

campo e a educação é apenas mais um “jogo” a ser vencido, derrotando mais uma 

vez os sobreviventes abaixo dos trópicos. 

Na contramão da hegemonia do grande capital e influenciados por um vigoroso 

processo de expansão universitária, ao qual o Brasil se encontrava nos idos dos 

primeiros anos do século XXI, um grupo de professores da Universidade Federal de 

São João del-Rei, orientados pelos preceitos da democratização, interiorização e 

acesso à educação, e, guiados por uma vertente pautada nos valores do 

empreendedorismo social criaram o primeiro Curso de Especialização lato sensu em 

Educação Empreendedora na modalidade a distância no Brasil. 

 

3. O curso de especialização em educação empreendedora: 

capacitação continuada pela EAD  
 

Em conformidade com o seu projeto pedagógico a proposta do curso foi baseada 

no Edital de seleção UAB n° 01/2006 – SEED/MEC/2006/2007, da Secretaria de 

Educação a Distância do Ministério da Educação, que representa uma chamada 

pública para seleção de polos municipais de apoio presencial e de cursos superiores 

de instituições federais de ensino superior, na modalidade de educação a distância, 

para o “Sistema Universidade Aberta do Brasil – UAB”. 

Com o objetivo geral de ampliar a visão conceitual e metodológica dos 

profissionais participantes, no campo da educação empreendedora e um público-alvo 

constituído, prioritariamente, de profissionais da educação e graduado, o curso vem 

sendo ofertado com carga horária total de 360 horas/ aula com duração de 18 meses, 

conferindo uma titulação de especialista em educação empreendedora à uma gama 

de profissionais até então estacionados à margem do processo de educação 

continuada nas fronteiras compreendidas entre Minas Gerais e São Paulo. 

A carga horária de 360 horas de cursos foram, originariamente, distribuídas em 

13 disciplinas, a saber; Fundamentos da Educação a Distância, Didática do Ensino 

Superior, Pedagogia Empreendedora, Elaboração e Gestão de Projetos 

Educacionais, Educação Ambiental na Escola, Educação Empreendedora e Redes de 

Cooperação, Estratégias Educacionais, Comportamento Organizacional, Trabalho e 
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Saúde na Educação, Metodologia de Pesquisa, Planejamento e Avaliação 

Educacional, Gestão de Mudanças e Conflitos e Seminários e Tópicos Especiais. 

Cabe ressaltar que a disciplina “Seminário e tópicos especiais” destinava-se à 

orientação dos alunos sobre a elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso. 

Inicialmente o curso teve como prioridade atender os professores da educação 

básica oriundos de escolas públicas. Esses professores, em sua maioria, não haviam 

vivenciado a inclusão digital, dada as condições de inacessibilidade à educação 

continuada. A trajetória experimentada durante o curso conferiu um enredo de 

inclusão tanto no que diz respeito aos aspectos educacionais e digitais, bem como 

acerca das vivências daqueles que há mais de décadas não se aperfeiçoavam no 

saber de sua prática cotidiana. As distâncias foram estreitadas pela modalidade do 

curso ofertado e a democratização do ensino foi proporcional às condições 

necessárias para um profissional atualizado no seu contexto profissional e social. 

Enquanto que a interiorização da educação permitiu que o Núcleo de Educação a 

Distância – NEAD-ancorasse o seu conhecimento nos grotões das Minas Gerais e 

alcançando o Estado de São Paulo. 

As vagas remanescentes do curso promoveram o ingresso de graduados de 

outras áreas do conhecimento, possibilitando assistentes sociais, filósofos, 

administradores, economistas, psicólogos dentre outros profissionais, que 

especializarem-se em Educação Empreendedora, suplantando um modelo de fluxo 

linear da educação conservadora para um conhecimento alicerçado numa abordagem 

inovadora, capaz de transforma a si e os espaços onde transitam a sua práxis. 

 

4. Uma análise das vagas ofertadas no curso 

 

O curso de pós-graduação latu sensu em Educação Empreendedora iniciou-se 

no segundo semestre de 2007 com a oferta de 250 novas vagas distribuídas em quatro 

polos situados no estado de Minas Gerais, sendo eles: Campos Gerais, Ilicínea, Santa 

Rita de Caldas e São João Del-Rei como mostra o gráfico abaixo: 
 

Gráfico 1 – Distribuição de vagas x polos da 1ª oferta 
 

 
 

Fonte: Secretaria do Curso/Nead- UFSJ 
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A segunda oferta do curso ocorreu no 2º semestre do ano de 2008, onde as 

250 novas vagas foram distribuídas em cinco polos, em cidades situadas no estado 

de Minas Gerais: Campos Gerais, Ilicínea, Itamonte, Santa Rita de Caldas e São João 

del-Rei conforme representa o gráfico abaixo: 

 
Gráfico 2 – Distribuição de vagas x polos da 2ª oferta 

 

 
 

Fonte: Secretaria do Curso/Nead- UFSJ 

 

No segundo semestre do ano de 2010 ocorreu a terceira oferta do curso e 

devido ao grande crescimento dos cursos na modalidade EAD, foram disponibilizadas 

1050 novas vagas distribuídas em 21 polos sendo: Araxá – MG, Botucatu – SP, 

Bragança Paulista – SP, Campo Belo – MG, Campos Gerais – MG, Franca – SP, 

Ilicínea – MG, Juiz de Fora – MG, Matão – SP, Mirandópolis – SP, Ouro Preto – MG, 

Pompéu – MG, Santa Rita de Caldas – MG, São João da Boa Vista – SP, São João 

del-Rei – MG, São José do Rio Preto – SP, Serrana – SP, Sete Lagoas – MG, Timóteo 

– MG, Uberlândia – MG e Votorantim – SP. 

Na terceira oferta foram disponibilizadas 50 vagas em cada polo demonstrando 

o avanço geográfico dos polos, que anteriormente contemplava apenas o estado de 

Minas Gerais e expandiu-se para o estado de São Paulo. 

A quarta oferta aconteceu no segundo semestre de 2012, sendo 

disponibilizadas 50 novas vagas em cada polo, totalizando 1300 vagas em um total 

de 26 polos distribuídos nos estados de Minas Gerais e São Paulo, sendo eles: Araras 

– SP, Araxá – MG, Barroso – MG, Botucatu – SP, Bragança Paulista – SP, Campo 

Belo – MG, Campos Gerais – MG, Franca - SP, Francisco Sá – MG, Ilicínea – MG, 

Ipanema – MG, Juiz de Fora – MG, Lavras – MG, Matão – SP, Mirandópolis – SP, 

Ouro Preto – MG, Pompéu – MG, Santa Rita de Caldas – MG, São João da Boa Vista 

– SP, São José do Rio Preto – SP, Serrana – SP, Sete Lagoas – MG, Timóteo-MG, 

Tiradentes – MG, Uberlândia – MG e Votorantim – SP. 

Já no segundo semestre de 2014 o número de vagas da quinta oferta foi de 

550 vagas distribuídas em 22 polos, conforme o gráfico abaixo: 
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Gráfico 3 – Distribuição de vagas x polos da 5ª oferta 
 

 

 

Fonte: Secretaria do Curso/Nead- UFSJ 

 

A sexta oferta aconteceu no primeiro semestre de 2017 com 330 vagas, 

estando em vigência 55 alunos em cada polo, totalizando 6 polos presentes no estado 

de Minas Gerais e São Paulo: Araras – SP, Monte Sião – MG, São João da Boa Vista 

– SP, São João del-Rei – MG, Serrana – SP e Votorantim – SP. 

O número de vagas, a abertura de polos e a distribuição de vagas são fatores 

condicionantes de uma análise de conjuntura econômica, estrutural e de demanda. A 

partir desses fatores, o foco da presente análise será o número de vagas 

disponibilizadas em cada oferta do curso ao longo de sua existência, como mostra o 

gráfico abaixo: 

 
Gráfico 4 – Distribuição de vagas em cada oferta 

 

 
 

Fonte: Secretaria do Curso/Nead – UFSJ 
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Numa análise do gráfico acima, verifica-se que o mesmo apresenta oscilações 

quanto ao número de vagas disponibilizadas entre as seis ofertas efetivadas do curso 

de pós-graduação lato sensu em Educação Empreendedora. Nos anos de 2007 (1ª 

oferta) e 2008 (2ª oferta) foram disponibilizadas 250 vagas em cada uma, não 

havendo, portanto, alteração de uma para outra. 

A partir da 3ª oferta (ano 2010), foram disponibilizadas 1050 vagas, havendo aí 

um crescimento muito significativo de 800 novas vagas em relação às duas ofertas 

anteriores, representando um percentual de 320% de aumento. 

Na 4ª oferta (ano 2012) foram abertas 1300 vagas que relacionadas com a 

oferta anterior (ano 2010) é possível perceber um aumento de mais 250 novas vagas. 

Esse aumento equivale a um percentual de 23,81%. 

Já na 5ª oferta (ano 2014) foram ofertadas apenas 550 vagas, que em relação 

à oferta anterior representou uma diminuição de 750 vagas. Essa diminuição 

representou um percentual negativo de 57,69% em relação ao ano de 2012. 

A diminuição no número de vagas continua como pode-se observar, também, 

na 6ª oferta (ano 2017) na qual foram disponibilizadas somente 300 vagas, sendo 

assim, 250 vagas a menos que na oferta anterior (ano 2014), o que equivale a um 

percentual negativo de 45,45%. 

É importante salientar que a diminuição no número de vagas recorrente nas 5ª 

e 6ª oferta, ou seja, no período de 2014 a 2017 reflete a conjuntura estrutural, política 

e econômica, determinada por uma crise que reduz a função social do estado nas 

políticas públicas educacionais naquele momento. 

 

5. A educação empreendedora como vetor de inclusão social 
 

A partir da década de 70, o Brasil e o mundo passaram a conviver com o 

advento do desemprego estrutural, caracterizado pela lógica inexorável da 

desigualdade. Suas causas perpassam os fatores da tecnologia informacional e a 

nova organização do trabalho com a produção enxuta. 

A introdução de dispositivos informatizados, bem como robôs e 

microprocessadores, dentre outros, foram substituindo gradualmente os postos de 

trabalho, e, acelerando, em maior proporção a reengenharia, o enxugamento e a 

reestruturação organizacional. Sendo assim, a automação eletrônica, através da 

remodelação do layout organizativo da empresa, acentuou a redução dos empregos, 

enquanto que paralelamente ocorria o aumento da carga de trabalho sobre aqueles 

que continuavam empregados, com expressiva precarização da mão-de-obra. 

Outro fator que tem imperado em meio ao desemprego estrutural reside na 

reestruturação produtiva, onde as grandes empresas reduzem o seu quadro de 

pessoal, com a permanência dos mais qualificados, causando a expropriação dos 

menos qualificados e comprometendo a empregabilidade de grande contingente de 

trabalhadores. Essas transformações são originárias do processo de globalização. 

Segundo Yazbek (1998): 
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A globalização designa um contexto abrangente e assimétrico, trazem 
novos balizamentos e implicações no mundo do trabalho com o 
desemprego e a eliminação de postos de trabalho, reordenam o papel 
do Estado e suas relações com a sociedade civil, alteram a esfera da 
cultura e da comunicação, colocam em evidencia a primazia do 
mercado na regulação das relações sociais e no âmbito da proteção 
social desestruturam o sistema de políticas sociais próprios do Welfare 
State. (p.51) 
 

Numa contraofensiva ao desmonte do modelo de bem-estar-social e retração 

da soberania dos povos, emergem-se alternativas produtivas, relacionais e de 

superação da cultura capitalista predominante na relação capital-trabalho, a exemplo 

do empreendedorismo social. Este identifica problemas sociais e busca instrumentos 

de maximização do capital social, tais como relações de confiança e respeito para sua 

resolução através da viabilização de iniciativas, programas e ações que permitam para 

uma comunidade, cidade ou região se desenvolverem de maneira sustentável. 

A ampliação do "espaço público" dos cidadãos em situação de exclusão e risco, 

a participação da população na esfera política, a articulação de grupos produtivos e a 

pulverização de tecnologias produtivas configuram-se em avanços do empreendedor 

social. 

Segundo Melo Neto & Froes (2004, p.11) o empreendedorismo social possui 

as seguintes características: “... é coletivo, produz bens e serviços para a comunidade, 

tem foco na busca de soluções para problemas sociais, sua medida de desempenho 

é o impacto social e visa resgatar pessoas da situação de risco social e promovê-las”. 

Isto aponta para um novo modelo de desenvolvimento, que possibilita um 

empreendedorismo, essencialmente social. De Souza Neto (2008, p.16-17) sinaliza 

as seguintes características para o mesmo modelo: 
 

Desenvolvimento de dentro para fora, onde o foco é o indivíduo, seu 
valor e sua capacidade para inovar, transformar e empreender; 
desenvolvimento de baixo para cima, a partir da mobilização das 
pessoas que vivem numa comunidade; referenciado nos potenciais 
inerentes a cada pessoas e comunidade, grupo humano ou nação; 
centrado nas pessoas e nos grupos sociais, tornando-os os único 
sujeitos legítimos de desenvolvimento; baseado nos valores da 
cooperação, da partilha, da reciprocidade, da complementaridade e da 
solidariedade; desenvolvimento cujos os principais ativos são as 
qualidades humanas e os recursos materiais e naturais disponíveis na 
região. 
 

Já nos dizeres de Dolabela (2006, p. 26) 
 

é uma livre tradução do termo, que se faz da palavra entrepreneurship, 
que contém a ideias de iniciativa e inovação. E um termo que implica 
uma forma de ser, uma concepção de mundo, uma forma de se 
relacionar. O empreendedor é um insatisfeito que transforma o seu 
inconformismo em descobertas e propostas positivas para si mesmo 
e para os outros. 
 

Dessa forma, o empreendedorismo social, deve ocupar-se da preocupação 
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com o desenvolvimento dos sujeitos envolvidos, bem como com seu lócus e a sua 

preservação. 

Embora o termo Empreendedorismo, de modo geral, seja associado ao meio 

empresarial, à capacidade de criar e gerir empresas, aproveitando as oportunidades 

e buscando emprego, renda e riqueza, outro sentido se delineia a partir de estudos de 

Dolabela (2006), que nos propõe um outro olhar sobre o conceito. 

Na proposição de Dolabela (2003), empreender tem um sentido mais amplo, 

de busca da realização de sonhos dos indivíduos, visando o bem-estar coletivo, 

passando pelas questões sociais. 
 

Se o empreendedorismo “tradicional” é de natureza individual, 
centrado na produção de bens e serviços para o mercado onde está 
seu foco e onde busca o lucro e satisfaz as necessidades de seus 
clientes. A nova visão é coletiva, pois envolve todos os membros da 
comunidade num esforço comum de participação, integração e 
desenvolvimento. (SOUZA NETO, 2008. p.15) 

 

6. Considerações finais 
 

O propósito deste artigo foi firmar a viabilidade da EAD como modalidade para 

o desenvolvimento de cursos de formação de professores e capacitação continuada, 

confrontando, assim, a questão da democratização do acesso a essa modalidade e 

tendo como intuito a inclusão socioeducacional. Para atingir esse objetivo, foi 

realizada uma pesquisa junto ao Núcleo de Educação a Distância da UFSJ. 

A partir dos dados obtidos, foi possível observar que as ofertas do curso de 

Pós-graduação lato sensu em Educação Empreendedora não seguiram uma 

padronização na oferta de vagas distribuídas aos polos, tendo em vista questões 

relativas à disponibilização de recursos estruturais e financeiros. 

Além do acesso democratizado, a partir da 1ª oferta do curso que ocorreu em 

2007 com alunos concluintes e qualificados, houve a possibilidade de inserção desses 

alunos como tutores para as ofertas seguintes e, assim, sucessivamente. 

A absorção dessa mão de obra qualificada nas outras ofertas do curso 

demonstra um indicador importante dos processos de qualificação, oportunizando 

para além do conhecimento a condição de desenvolverem as habilidades 

empreendedoras apreendidas. 

Desenvolver uma educação empreendedora, atualmente no Brasil, significa 

reconhecer a importância da nossa diversidade cultural e enfrentar os desafios postos 

pela historicidade socioeducacional. Esse desafio nos leva a refletir sobre a proposta 

educacional empreendedora que é construir novos valores em uma sociedade 

heterogênea, enraizada objetivamente pela diversidade cultural, mas também pelas 

diferenças aviltantes de renda, poder e conhecimento. 
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Resumo: 

 

Este artigo tem por objetivo expor e analisar o funcionamento e estrutura do curso de 

pedagogia da Universidade Federal de São João Del-Rei no contexto da Universidade 

Aberta do Brasil. Para tanto, fez-se uso de uma análise documental do Projeto Político 

Pedagógico do Curso, do Projeto Político Institucional da Universidade Federal de São 

João Del-Rei e da Legislação sobre Educação a distância e também sobre o Sistema 

Universidade Aberta do Brasil. Os dados apontaram para os aspectos positivos e 

alcance dos objetivos propostos para a parceria UFJS e UAB. Para além disso, 

também são apresentadas algumas dificuldades no sistema UAB. Considerasse que 

no sistema UAB alguns elementos que trazem dificuldades são a) a dificuldade 

orçamentária para manutenção dos cursos pela união, b) os cursos são demandados 

por edital da CAPES/UAB ao invés de serem pelas universidades, c) os cursos, em 

sua maioria, carecem de uma constância e periodicidade e organicidade nas 

universidades, d) Os polos de apoio presencial, em sua maioria, carecem de uma boa 

infraestrutura, e) o número elevado de alunos que dificulta a boa interação social, 

independentemente das tecnologias utilizadas. Ainda que muitas barreiras precisem 

ser vencidas e alguns ajustes se façam necessário, o curso de Pedagogia a distância, 

ofertado pela UFSJ, apresenta-se como um reforçador da política nacional de 

expansão para o ensino superior, implementada no país nos últimos anos pelo 

Ministério da Educação, por meio do sistema Universidade Aberta do Brasil-UAB. 

 

 

Palavras-chave: UAB. Educação a distância. Ensino Superior. Democratização. 
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1. Introdução 

 

Este artigo descreverá sistemática de implantação de um curso de Pedagogia 

a Distância ofertado pela Universidade Federal de São João Del–Rei no âmbito do 

Sistema Universidade Aberta do Brasil – UAB. 

Para se entender melhor o contexto em que está inserido o Curso de Pedagogia 

a Distância objeto da análise aqui apresentada faz-se necessário relatar um pouco da 

história da Universidade Federal de São João Del-Rei (UFSJ), que originou-se de três 

instituições de ensino superior existentes em São João Del-Rei, na década de 1980: 

Faculdade Dom Bosco de Filosofia, Ciências e Letras; Faculdade de Ciências 

Econômicas, Administrativas e Contábeis e Faculdade de Engenharia Industrial. É 

num contexto de resgate histórico que nasce a Fundação de Ensino Superior de São 

João Del-Rei (FUNREI), após a assinatura da Lei nº 7.555 de 18 de dezembro de 

1986 pelo então presidente José Sarney. Finalmente, em 19 de abril de 2002, a 

instituição é transformada em Universidade Federal, Lei 10.425. 

Sendo assim, esse artigo irá primeiro apresentar a universidade Federal de São 

João Del-Rei, em seguida, destaca a criação em função do NEAD/UFSJ, num terceiro 

momento, demonstra como ocorreu a implantação do Curso de Pedagogia distancia, 

em seguida expõe a organização curricular desse curso e os profissionais envolvidos, 

por fim, traz algumas reflexões sobre o sistema Universidade Aberta do Brasil. 

 

2. Material e métodos: apresentando a instituição 

 

A UFSJ conta, hoje, com três campi em São João Del-Rei: Santo Antônio, Dom 

Bosco e Tancredo Neves, além do Centro Cultural Risoleta Neves, conhecido 

historicamente como "Solar da Baronesa". Em São João Del-Rei são oferecidas 1460 

vagas a cada ano, distribuídas entre os seguintes cursos de graduação: Administração 

(integral e noturno), Arquitetura e Urbanismo (integral), Artes Aplicadas (noturno), 

Ciências Biológicas (integral e noturno), Ciências Contábeis (noturno), Ciência da 

Computação (integral), Ciências Econômicas (noturno), Comunicação Social 

(noturno), Educação Física (integral), Engenharia Elétrica (integral e noturno), 

Engenharia Mecânica (integral e noturno), Engenharia de Produção (noturno), 

Filosofia (noturno), Física (integral e noturno), História (noturno), Geografia (integral e 

noturno), Letras (noturno), Matemática (noturno), Música (integral), Teatro (noturno), 

Pedagogia (noturno), Psicologia (integral e noturno), Química (integral e noturno) e 

Zootecnia (integral). 

Para atender ao projeto de expansão do governo federal, a UFSJ implantou, 

em 2008, o Campus Alto Paraopeba, situado na região de mesmo nome com área 

nos municípios de Ouro Branco, Congonhas. Essa unidade da UFSJ oferece 500 

vagas por ano, distribuídas entre cinco cursos de graduação na área de Engenharia, 

todos no período noturno, sendo eles: Engenharia Civil, com ênfase em estruturas 

metálicas, Engenharia de Bioprocessos, Engenharia Mecatrônica, Engenharia de 

Telecomunicações e Engenharia Química. 
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Também em 2008, houve a implantação da quinta unidade da instituição, 

situada no município de Divinópolis, o Campus Centro-Oeste Dona Lindu, que oferece 

340 vagas a cada ano, somadas as vagas dos quatro cursos na área de Saúde: 

Bioquímica, Enfermagem, Farmácia e Medicina daquele campus. 

Em 2010, a cidade de Sete Lagoas recebeu outro campus da UFSJ, o sexto, 

que leva o nome da cidade e oferece 200 vagas àquela comunidade através dos 

cursos de Engenharia Agronômica e Engenharia de Alimentos. 

Para o desenvolvimento do ensino, da pesquisa e da extensão, a UFSJ conta 

com um quadro constituído de 618 docentes efetivos e 431 técnicos-administrativos. 

A Pós-Graduação da UFSJ oferece, em nível de mestrado e doutorado (Stricto 

Sensu) os seguintes programas: 
 

Quadro 1 – Programas Strict Sensu 

          

  Unidade Educacional   Programa 
Grau 

Acadêmico 
 Ano de Instalação  

    
 

  
 

  
  

Campus Alto 
 Engenharia Química Mestrado 2014  

   
 

     
   Tecnologias para o     

  Paraopeba (CAP)  Desenvolvimento Mestrado 2011  

    Sustentável     
    

 
     

    Bioquímica e Biologia     

    Molecular (Multicêntrico Mestrado 2014  

    - SBBq)     
    

 
     

    Bioquímica e Biologia     

  Campus Centro-Oeste  Molecular (Multicêntrico Doutorado 2014  

  “Dona Lindu” (CCO)  - SBBq)     
    

 
  

 
  

    Biotecnologia Mestrado 2012  
    

 
  

 
  

    Ciências da Saúde Mestrado 2010  
    

 
  

 
  

    Ciências Farmacêuticas Mestrado 2013  
    

 
  

 
  

    Enfermagem Mestrado 2014  
       

 
  

    Física e Química dos Mestrado 2010  
    

Materiais 
 

 
  

    Doutorado 2010  
    

 
  

 
  

    História Mestrado 2008  
    

 
  

 
  

    Ecologia Mestrado 2015  
    

 
     

    Processos Socioeducativos e Mestrado  2008  

    Práticas Escolares     
  

Campus Dom Bosco 
    

 
  

   
Bioengenharia 

Mestrado 2009  
  

(CDB) 
     

   Doutorado  2009  
       

 
  

    Química (Multicêntrico – Mestrado 2014  
    

RQ-MG) 
 

 
  

    Doutorado 2014  
    

 
     

    Teoria Literária e Crítica da Cultura Mestrado 2003  

             
 

     
    Física (em associação     

    ampla com UFLA e UNIFAL-MG) Mestrado 2011  
 
 

        
    Psicologia Mestrado  2008  
    

 
     

    Engenharia da Energia     

    (associação ampla com Mestrado 2009  
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    CEFET-MG)     
          
 

Campus Santo Antônio 
  Engenharia Elétrica     

  (associação ampla com Mestrado 2009  

  (CSA)  
CEFET-MG) 

    

            
 

  
 

  
    Engenharia Mecânica Mestrado 2009  
    

 
     

    Profissional em 
Mestrado 2011 

 

    
Matemática (em rede) 

 
                  
  Campus Sete Lagoas  

Ciências Agrárias Mestrado 2012 
 

  
(CSL) 

  

                   
 

Fonte: Fonte: UFJF (2017c) 

 

Desde 1997, a Universidade Federal de São João Del-Rei vem ofertando 

Cursos de Pós-graduação Lato Sensu (Especialização) em diversas áreas, no total, 

atualmente, são sete, podemos citar como exemplo a Pós-graduação Lato Sensu em 

Administração; a MBA em Gestão Estratégica e de Pessoas; MBA em Gestão Pública; 

a Pós-graduação Lato Sensu de Residência em Área Profissional de Saúde. 

Além dessas especializações presenciais, a UFSJ ministra, na modalidade a 

distância (EAD), as seguintes pós-graduações lato sensu: Educação Empreendedora; 

Práticas de Letramento e Alfabetização; Matemática; Mídias na Educação; Gestão 

Pública; Gestão em Saúde e Gestão Pública Municipal. Nessa modalidade, a UFSJ 

oferece ainda os cursos de graduação em Administração Pública, Pedagogia, 

Matemática, Filosofia, além de vários cursos de extensão. 

A UFSJ destaca-se na região, especialmente, por atender alunos trabalhadores 

ao ofertar cursos noturnos, além de capacitar amplamente profissionais da educação 

que se formam em seus cursos de licenciatura, bem como atende as indústrias 

siderúrgicas que se encontram no entorno de seus campi por meio dos seus mais 

variados cursos de engenharia. 

Embora ainda seja uma universidade jovem, tem em seu quadro a maioria de 

docentes com mestrado (25%) e doutorado (70%), o que qualifica as atividades 

realizadas no âmbito da pesquisa, do ensino e da extensão. 

Recentemente a área das Ciências da Saúde se consolidou com a oferta do 

curso de Medicina em dois de seus campi: Campus Centro Oeste Dona Lindu e 

Campos Dom Bosco, o que contribuirá para melhoria dos serviços nesta área. 

Além disso, destaca-se a contribuição que a instituição tem dado a formação 

de professores, efetivada pelo ensino a distância que vem se ampliando 

paulatinamente, coordenado pelo Núcleo de Educação a Distância. 

Dessa forma a Universidade Federal de São João Del-Rei, por meio de seu 

Núcleo de Educação a Distância, ingressou no rol das instituições de ensino que têm 

buscado ampliar suas vagas nos cursos superiores que oferece, por meio do 

aprimoramento e da disponibilização de recursos tecnológicos, que se configuram 

como elementos facilitadores da apropriação dos saberes. 
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2.1. O NEAD/UFSJ no contexto das políticas de expansão 

 

E é nesse contexto que se instala o Núcleo de Educação a Distância (NEAD) 

da Universidade Federal de São João Del-Rei (UFSJ), atendendo a uma chamada do 

Ministério da Educação às Instituições Públicas de Ensino Superior para a oferta e/ou 

ampliação de vagas nesse nível de escolaridade, pela modalidade de ensino a 

distância. 

Com a adesão ao Sistema Universidade Aberta do Brasil - UAB, inicialmente 

implementado pela extinta Secretaria de Educação a Distância do Ministério da 

Educação (MEC) e hoje alocado na Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior (CAPES), a UFSJ passou a fazer parte de um cenário educacional 

nacional, composto pela maioria das universidades federais, para o oferecimento 

efetivo de ensino a distância. 

Alonso (2010) afirma que as variáveis que se articularam na caracterização da 

EaD estão na base de dois documentos que foram fundamentais naquele momento 

para esse processo: o Decreto nº 5.622, de 19 de dezembro de 2005, que indica os 

elementos necessários para credenciamento das instituições interessadas em tal 

modalidade e os “Parâmetros de Qualidade para a Educação a Distância”. Esses dois 

documentos foram definidores dos caminhos que se abriram e do tamanho da 

expansão do ensino superior no país, a partir da oferta de cursos à distância, pela 

grande maioria das universidades federais. 

Depois de decorrida uma década da implantação da Universidade Aberta do 

Brasil, questões voltadas para a institucionalização do ensino a distância nas 

universidades que a implementam tais como a equiparação da carga horária dos 

professores com a modalidade presencial, a representação nos Conselhos 

Universitários e o aumento de vagas docentes para reforçar o quadro de profissionais 

que se envolvem com projetos nessa modalidade, representam desafios a serem 

superados. 

Nesta perspectiva o Núcleo de Educação a Distância (NEAD) da Universidade 

Federal de São João Del-Rei, foi criado no ano de 2007, a partir de um processo 

iniciado com a adesão da instituição ao Consórcio Pró-Formar em 2004, consórcio 

esse formado pela junção das Universidades Federal de Lavras, Federal de Mato 

Grosso, Federal de Ouro Preto, do Estado de Mato Grosso, Federal do Mato Grosso 

do Sul e Federal do Espírito Santo, e que trouxe o credenciamento provisório da UFSJ 

para integrar a Universidade Aberta do Brasil (UAB). 

O Conselho Universitário institucionalizou o NEAD no ano de 2008, por meio 

da Resolução nº 012, de 27 de março de 2008, sendo uma unidade vinculada à 

Reitoria, com competência para implementar políticas e diretrizes para a Educação a 

Distância (EAD), estabelecidas no âmbito da UFSJ. 

O NEAD tem Regimento próprio, assumindo “status” de uma Unidade 

Administrativa para gerir suas ações, bem como garantir a implantação, 

implementação, desenvolvimento e aperfeiçoamento do processo educativo na 

modalidade a distância, por meio de ações didático-pedagógicas, tecnológicas e 
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administrativas adequadas. 

À medida que chamadas são disponibilizadas, pelo MEC/UAB/CAPES, por 

meio de editais, o NEAD vem acatando e se comprometendo com a consolidação da 

política pública educacional traduzida na expansão do ensino superior. 

Para tanto o NEAD oferece os cursos de Graduação em Licenciatura em 

Pedagogia, Licenciatura em Matemática, Licenciatura em Filosofia e Bacharelado em 

Administração Pública; e ainda cursos de Pós-graduação lato sensu em Práticas de 

Letramento e Alfabetização, Educação Empreendedora, Matemática, Gestão em 

saúde, Gestão Pública, Gestão Pública Municipal e Mídias na Educação, como 

também já ofereceu uma Especialização em Dependência Qúimica, os cursos de 

aperfeiçoamento em Educação Ambiental e Educação para as Relações Étnico-

raciais e os cursos de extensão em Cultura e História dos Indígenas e Educação Rural. 

A UFSJ oferece ainda, desde 2013, um Mestrado Profissional em Matemática, 

vinculado a UAB/CAPES. 

Todas as ações desenvolvidas pelo núcleo estão integradas às Unidades 

Administrativas da UFSJ, compostas pelas Pró-reitorias de Ensino, Pesquisa e Pós-

graduação, Extensão, Administrativa, Planejamento e Desenvolvimento de Pessoas, 

e Assessorias. 

Objetivando ampliar sua capacidade de conceber, desenvolver e implementar 

cursos e outras ações de EAD, especialmente dirigidas a demandas de populações 

residentes em regiões que não possuem Instituições de Ensino Superior e de 

profissionais em serviço que necessitam de formação, o NEAD apresentou como uma 

das metas a implementação do Projeto Pedagógico do Curso de Pedagogia. 
 

2.2. A implantação do curso de Pedagogia a distância da UFSJ  
 

O curso de Pedagogia a Distância da Universidade Federal de São João Del-

Rei é uma resposta à demanda por formação de professores que estão em exercício 

nas redes públicas de ensino no Brasil. Infelizmente, mesmo com uma série de 

projetos realizados nos últimos anos para solucionar essa questão, o quantitativo de 

professores que atuam sem uma formação específica ainda surpreende (MOREIRA, 

2015). 

Considerando todos os professores e professoras do ensino fundamental, em 

todos os níveis e áreas de atuação, existem, no Brasil, de acordo com o Educacenso 

2007, cerca de 600 mil professores atuando sem graduação ou em áreas diferentes 

das licenciaturas em que se formaram. 

O diferencial no atual quadro político foi a implementação do Plano de 

Desenvolvimento da Educação (PDE), em abril de 2007, que condicionou o apoio 

técnico e financeiro do Ministério da Educação à assinatura, pelos estados e 

municípios, do plano de metas denominado “Compromisso Todos pela Educação”. 

Essa adesão pressupõe, no âmbito dos estados e municípios, a elaboração do “Plano 

de Ações Articuladas” (PAR), que é o planejamento multidimensional da política da 

educação que cada município deve fazer até o ano de 2011. 

Diante dos dados anteriormente apresentados, a formação inicial de 
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professores em exercício da rede pública da educação básica é uma prioridade do 

PAR, para tanto, instituiu-se, por meio do Decreto 6755/2009, a Política Nacional de 

Formação de Profissionais do Magistério da Educação Básica que prevê um regime 

de colaboração entre União, estados e municípios, para a elaboração de um plano 

estratégico de formação inicial para os professores que atuam nas escolas públicas. 

Faz parte dessas diretrizes políticas a criação de Fóruns Estaduais Permanentes de 

Apoio à Formação Docente cuja incumbência é a formulação e acompanhamento do 

plano estratégico em cada estado visando à formação de 330 mil professores que 

atuam na Educação Básica e ainda não são graduados, ou seja, 50% da demanda no 

Brasil, segundo o Educacenso 2007, já citado. 

No Estado de Minas Gerais, a formulação desse Plano estratégico e 

emergencial de formação de professores contou com a participação das IFES – 

Instituições Federais de Ensino Superior. Entre elas, a UFSJ se comprometeu com a 

reserva de vagas em alguns cursos presenciais e o oferecimento de cursos de 

graduação a distância em diferentes áreas. 

No caso do curso de Pedagogia, nos encontros para a elaboração do plano 

estratégico de Minas Gerias, foram discutidos os polos e números de vagas oferecidos 

pelas diferentes instituições de ensino superior. O NEAD/UFSJ optou por manter os 

polos onde já atua com cursos de especialização a distância, buscando, então, os 

dados relativos tanto à demanda pelo curso de pedagogia nesses polos quanto a 

ofertas possivelmente já existentes. 

Nesse sentido, o NEAD/UFSJ ofereceu a primeira licenciatura no curso de 

Pedagogia, prioritariamente, para professores que atuavam na Educação Infantil e 

nas séries iniciais do Ensino Fundamental, nas redes públicas de ensino de Minas 

Gerais. Inicialmente foram definidos os polos de Barbacena, Barroso, Itamonte, Juiz 

de Fora, Pompéu, São João Del-Rei e Timóteo. Mas devido a avaliação dos polos 

realizada em meados de 2010, alguns polos ficaram inviabilizados de oferecer o curso. 

Diante dessa nova configuração, reorganizaram-se os polos, ficando, então, os 

de São João Del-Rei, Timóteo, Itamonte, Pompéu, Juiz de Fora, Francisco Sá e 

Formiga. 

 

2.3. Da organização curricular do curso de pedagogia 

 

O curso de Pedagogia a Distância da UFSJ estrutura-se 8 períodos e com um 

total de 44 disciplinas e atende às Diretrizes Curriculares Nacionais e legislação 

pertinente. 

 

2.4. Dos profissionais envolvidos 
 

O curso conta, para a realização de suas atividades administrativas e 

pedagógicas, com um corpo de profissionais formado por: 
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Quadro 3: Profissionais envolvidos 
 

Quantidade Profissional 

01 Coordenador de curso 

01 Vice-coordenador 

01 Coordenador de tutoria 

20 Professores de disciplinas 

25 Professores Supervisores de estágio 

32 Professores Orientadores de TCC 

65 Tutores a distância 

54 Tutores presenciais 

02 Secretários de curso 

01 Revisor ortográfico 

01 Revisor de conteúdo 

01 Suporte de rede 

01 Designer instrucional 

01 Webdesigner 

 

Fonte: Fonte: UFJS (2017b). 

 

Esse diversificado quadro de profissionais necessita trabalhar em grande 

sintonia, dentro dos necessários prazos determinados pela modalidade de ensino a 

distância para que os cursistas tenham, no momento planejado, o devido acesso ao 

material didático tanto impresso quanto digital. 

 

3. Resultados e discussões  
 

3.1. A Universidade Aberta do Brasil: algumas reflexões 

 

A Universidade Aberta do Brasil (UAB) foi criada em 2005, pelo governo Federal 

através do Ministério da Educação e sua estrutura de funcionamento prevê, por um 

lado um pacto entre os entes federativos (União, Estado e Municípios) e por outro a 

parceria com Instituições Públicas de Ensino Superior. 

A principal missão do sistema UAB é oferecer a democratização, interiorização 

e expansão do Ensino Superior no Brasil, prioritariamente, focando “cursos da 

licenciatura e de formação inicial e continuada de professores da Educação Básica” 
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(BRASIL, 2006). 

Porém, apesar de casos de sucesso na implantação de cursos a partir desse 

convenio estipulado pelo sistema UAB, como é o caso do curso de pedagogia a 

distância da UFSJ, explicitado nesse artigo, alguns aspectos dificultosos no sistema 

UAB, devem ser contornados, vejamos: 
 

A - A dificuldade por questões orçamentárias de manter esses cursos por 
parte da União; 
 
B – Os cursos, em sua maioria, não são demandados pelas universidades e 
sim através de edital pelo Capes/UAB, com isso, os cursos acabam sendo 
colocados em segundo plano dentro das universidades (HERNANDES, 
2017). 
 
C – Pela forma de ofertada ser em editais, os cursos acabam carecendo de 
uma constância e periodicidade, pois não estão organicamente instituídos 
nas universidades (HERNANDES, 2017). 
 
D – Os municípios, estados e o Distrito Federal não conseguem oferecer 
polos de apoio presencial de qualidade, tanto pela infraestrutura física como 
pelas tecnologias, essa é a uma incumbência deles nesse pacto entre os 
entes federativos no sistema UAB. (ALONSO, 2010) 
 
E – O número elevado de vagas exigidas no edital CAPES/UAB para abertura 
de turmas, elas devem em ter média 100 alunos, isso prejudica em muito a 
interação do professor com os alunos, independente das tecnologias 
educacionais utilizadas. (ABREU E LIMA; ALVES, 2011). 
 

Apesar da utilização do tutor a questão da interação social entre alunos e 

professores e alunos e tutores deve ser observada como um elo fraco nesse sistema 

em função do número elevado de alunos por turma. 

Obviamente, poder-se-ia levantar outros entraves no sistema UAB que vão 

desde precarização do trabalho docente de professores e, principalmente de tutores, 

que exercem uma função docente, até os materiais didáticos e, sobretudo, os 

processos de interação que envolvem os elementos pedagógicos dessa ação 

(coordenadores, professores, tutores, alunos, tecnologias, internet e conhecimento). 

Mas por enquanto visualizamos esses cinco apontados como sendo centrais e sua 

problematização e resolução trarão melhorias e possibilidades de alcançar os 

objetivos propostos no Sistema UAB de forma mais concreta. 

Aspectos relacionados à desigualdade também devem ser problematizados na 

EAD, apesar dela propiciar uma diminuição da desigualdade através de 

democratização e aumento do acesso a universidade ((VIEIRA; SILVA; VIEIRA, 2017 

e VIEIRA; MOREIRA, 2015), também temos que observar a desigualdade manifesta 

através de outros indicadores como o relacionado a assimetria cor/raça vivenciada na 

sociedade brasileira (VIEIRA, 2016). Deve-se buscar analisar como a questão racial 

pode ser um elemento significativo na diminuição da permanência do aluno na EAD 

da mesma forma que ocorre na educação presencial (VIEIRA; VIEIRA, 2010). 
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4. Considerações finais 
 

O curso de Pedagogia a distância, apresentado neste artigo vem configurando-

se como um espaço formador de profissionais da educação, mais especificamente, 

de professores da educação infantil e dos anos iniciais do ensino fundamental. 

Esse curso vem reforçando a importância da educação a distância enquanto 

instrumento para a promoção e qualificação dos professores em exercício na 

educação básica, tendo em vista que a maioria deles jamais teria a oportunidade de 

acesso e permanência em um curso superior se não fosse pela via da EAD. 

Ressalta-se, no entanto, a necessidade de aproximação cada vez maior das 

modalidades de ensino presencial e a distância, pois as práticas exitosas em uma 

delas poderiam representar avanços para a outra. 

Constata-se que de modo geral, os profissionais envolvidos na oferta dos 

cursos a distância, coordenadores, docentes e tutores são advindos do ensino 

presencial, possuindo, na maioria das vezes, larga experiência nessa modalidade. 

Assim sendo, torna-se necessária uma aproximação, cada vez maior, entre as 

modalidades de ensino presencial e a distância na tentativa de minimizar problemas 

constitutivos do sistema educacional brasileiro, em particular no segmento do ensino 

superior. Sobretudo, para que possamos alcançar ter um papel emancipador e não 

apenas regulatório ou reprodutivista do Ensino Superior na modalidade EAD (VIEIRA, 

2013). 

O sistema Universidade Aberta tem alguns aspectos devem ser 

problematizados e melhorados a fim de possa mais facilmente alcançar seus 

principais objetivos de democratização, expansão e interiorização do Ensino Superior 

no Brasil. 

Ainda que muitas barreiras precisem ser vencidas e alguns ajustes se façam 

necessário, o curso de Pedagogia a distância, ofertado pela UFSJ, apresenta-se como 

um reforçador da política nacional de expansão para o ensino superior, implementada 

no país nos últimos anos pelo Ministério da Educação, por meio do sistema 

Universidade Aberta do Brasil-UAB. 
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Resumo: 
 

O presente artigo busca analisar um Curso de Licenciatura em Matemática a distância 

no que se refere ao uso das Tecnologias Digitais, considerando que elas estão 

presentes nas ações cotidianas das pessoas, modificando a forma de ser e estar, 

porém, é essencial conhecer o potencial pedagógico para o ensino e aprendizagem 

da Matemática. A abordagem metodológica empregada é o estado do conhecimento, 

contemplando o estudo de artigos que versam sobre a utilização das Tecnologias 

Digitais em um curso da Universidade Aberta do Brasil, que teve início em 2011 e foi 

desenvolvido em vinte e dois polos de apoio presencial, localizados no estado do Rio 

Grande do Sul. O estado do conhecimento permitiu identificar que as tecnologias 

utilizadas foram os softwares, ambiente virtual de aprendizagem, blog, fórum, 

aplicativo, portfólio virtual e material interativo, sendo que estas perpassaram os eixos 

temáticos, relacionadas aos objetivos propostos. Concluiu-se que os egressos 

oriundos de tal proposta estão mais preparados para empregar as tecnologias digitais 

na prática educativa, pois vivenciaram tais estratégias como protagonistas do 

processo.  
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1. Introdução 
 

O sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB) foi instituído a partir do Decreto 

nº 5.800 de 08 de julho 2006 e tem como precursora o Centro de Educação Superior 

a Distância do Estado do Rio de Janeiro (CEDERJ), (ALMEIDA; BORBA, 2015). 

Embora a composição do nome apresente o termo “Universidade”, a UAB não é uma 

Universidade nos modelos convencionais com direito a prédios, laboratórios, 

bibliotecas e sala de aula. É um sistema sustentado pelo governo Federal, Estadual e 

Municipal e, também pelas instituições de Ensino Superior responsáveis pela oferta 

dos cursos (CHIARI et. al, 2013).  

O Decreto citado acima tem como sua primeira prioridade oferecer cursos de 

licenciatura e de formação inicial e continuada de professores da educação básica 

(BORBA; ALMEIDA, 2015). Nesse contexto, considerando o primeiro edital o Curso 

de Licenciatura em Matemática a Distância (CLMD) foi implantado em 2007.  E em 

2015, a UAB oferecia um total de 347 cursos de Licenciatura, sendo que quarenta são 

de Licenciatura em Matemática e uma de Licenciatura em Ciências Naturais e 

Matemática, ofertados com maior incidência nas regiões Norte e Nordeste (BORBA; 

ALMEIDA, 2015). 

A Educação a Distância (EaD), portanto, vem conquistando cada vez mais 

espaço no cenário brasileiro e mundial. No entanto, Borba, Malheiros e Amaral (2014) 

citam que EaD e a Educação a Distância Online (EaDonline) não são sinônimos.  

Sendo a EaDonline “[...] a modalidade de educação que acontece primordialmente 

mediada por interações via internet e tecnologias associadas” (BORBA; MALHEIROS; 

AMARAL, 2014, p. 17) e que será a concepção considerada neste artigo. 

Considerando o exposto e, também a expansão e o fortalecimento da 

EaDonline no cenário nacional e na própria universidade, bem como as discussões 

sobre a qualidade dos cursos, em 2010 o Projeto Pedagógico do CLMD foi 

reestruturado. Essa reestrutura considerou a interconexão de conceitos matemáticos, 

os quais foram agrupados em eixos temáticos voltados para a formação 

interdisciplinar do professor de Matemática, superando a concepção de curso 

fragmentada, disciplinar e com ênfase em conhecimentos específicos (FELCHER; 

DIAS; BIERHALZ, 2015). 

A partir do exposto, considerando que um dos objetivos específicos do CLMD 

é favorecer a utilização das TICs4 como ferramenta para a promoção do processo de 

ensino-aprendizagem (PPC, 2011), busca-se analisar esse curso no que tange ao uso 

das Tecnologias Digitais (TD), apontando quais e como foram utilizadas na formação 

do professor de Matemática. Para tal, a abordagem metodológica empregada é o 

estado do conhecimento, contemplando o estudo de artigos que versam sobre a 

utilização das TD no curso mencionado e, também o projeto político pedagógico do 

mesmo.  

                                                             
4 Tecnologias da Informação e comunicação, 3ª fase de uso das tecnologias no ensino da Matemática (BORBA; 
SILVA; GADANIDIS, 2015).  
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2. As tecnologias digitais na formação dos professores  
  

As TD são conceituadas como as tecnologias pertencentes à quarta fase no 

ensino da matemática, que é a etapa em que vivemos desde 2004. É a fase que de 

acordo com Borba, Silva e Gadanidis (2015) prima pela qualidade de conexão, na qual 

quantidade e tipologia de recursos têm sido aprimorados, buscando transformar a 

comunicação online.  

As TD destacam-se por diversos aspectos. Borba, Silva e Gadanidis (2015), 

por exemplo, evidenciam os seguintes: Integração entre Geometria Dinâmica e 

múltiplas representações de funções; uso de vídeos da Internet; produção e edição 

de vídeos; objetos virtuais de aprendizagem; ambientes virtuais de aprendizagem; 

câmeras digitais, jogos e aplicativos; estar online em tempo integral; internet em sala 

de aula; redes Sociais (Facebook); a Matemática dos estudantes tornando-se pública 

no ciberespaço e as múltiplas identidades onlines. 

No entanto, é necessário ressaltar que apenas a inserção de TD em sala de 

aula não garante o sucesso da aprendizagem e, nesse sentido, Demo (2009, p. 110) 

destaca que “o professor é essencial. Uma de suas funções mais nobres é manter 

sobre a tecnologia o olhar arguto, crítico e autocrítico, não de resistência, mas de 

quem sabe pensar”. As TD assumem duas importantes frentes na formação docente, 

pois, além de capacitar os professores para usá-las em sala de aula, também 

encontram relevância na formação desses profissionais, visto que, possibilitam a 

dinamização e ampliação das habilidades cognitivas devido à riqueza de objetos e 

sujeitos com os quais interagem (SOUZA; MOITA; CARVALHO, 2011).  

Apesar do exposto, é relevante destacar que ainda existe considerável número 

de professores que não utiliza as TD, como afirmam Pinto e Silva (2017). Os autores 

citam como hipótese de pesquisa que a resistência dos professores em realizar 

atividades a distância, suportadas por tecnologia, se dá pela falta de formação inicial. 

Nesse sentido, os autores, por meio de análise das matrizes curriculares dos cursos 

de licenciaturas, perceberam que em 68,6% dos cursos é necessária a implementação 

de disciplinas obrigatórias que possam introduzir aos estudantes da formação inicial 

um vislumbre à utilização das tecnologias digitais no espaço escolar. 

Embora pesquisas apontem a necessidade de implementar disciplinas voltadas 

para as tecnologias nos cursos de formação, tal medida não é garantia de sua 

utilização em sala de aula, como relata Procópio (2017), a partir de uma investigação 

realizada com professores egressos da Educação a Distância (EaD). Na pesquisa, o 

autor verificou que considerável número de professores não utilizam as tecnologias 

nas suas práticas, seja por falta de condições estruturais ou até mesmo, conforme 

citado por um dos professores de Matemática, por considerar que essa área do 

conhecimento não oportuniza o uso das tecnologias.  

Richit e Maltempi (2005) argumentam a urgência de políticas públicas que 

fomentem a efetiva incorporação de tecnologias na prática pedagógica de docentes 

de cursos de licenciatura, visto que as mesmas, segundo Maltempi (2008), modificam 

a maneira de pensar e a prática colaborativa. Porém, para acompanhar a evolução 
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tecnológica, é necessário o comprometimento do professor com a sua formação e 

com a tentativa de melhorar a qualidade do ensino que proporciona para os 

estudantes (COUTINHO et. al, 2012).  

Belloni (2002) cita que, embora não seja o único fator, a tecnologia está 

diretamente associada ao desenvolvimento da educação a distância. Inclusive, “o 

sucesso de um curso depende também do tipo de mídia e tecnologias utilizadas e de 

como elas são utilizadas” (DIAS; LEITE, 2010, p. 83). Assim, reafirma-se a importância 

das TD no ensino da Matemática por ampliarem a possibilidade de ensinar e aprender, 

tal como afirma Borba et. al (2017) ao observar que os alunos, hoje em dia, costumam 

buscar aprender matemática online, em bibliotecas digitais e objetos de aprendizado, 

antes de consultar um professor ou um livro didático e, os professores de matemática, 

precisam desenvolver e organizar esses recursos de forma que facilitem o acesso e 

promovam a compreensão conceitual. 

Complementando, o uso e a disseminação das tecnologias para e nas 

diferentes atividades fazem emergir uma ampla cultura, caracterizada pela construção 

coletiva de novos valores, novos sentidos, novas ideias sendo que, na educação, vem 

por sua vez carregada de uma promessa para transformar o fazer pedagógico que se 

manifesta em múltiplas formas de incentivar o protagonismo dos professores e alunos, 

a transformar seus modos de vida: todos são chamados a serem autores(MONTEIRO; 

SILVA; ALMEIDA, 2016).  

Portanto, investigar sobre o uso das TD assenta-se na necessidade de 

conhecer melhor seu potencial pedagógico, tendo em vista que elas estão presentes 

na vida dos indivíduos, modificando a forma de ser, estar e inclusive, conforme aponta 

Borba (2013), a própria noção do ser humano.  Sendo assim, cabe questionar como 

as TD são utilizadas no processo de ensino, a partir da afirmativa de Procópio (2017), 

de que a escola não pode ignorá-las e ao mesmo tempo, “como ensinar de forma 

diferente da qual aprendeu?” (OCAMPO, SANTOS, FOLMER, 2016, p. 1028).   

 

3. Percurso metodológico  

 

Este artigo apoia-se no estado do conhecimento, também denominado estado 

da arte, que é uma estratégia de pesquisa movida pelo desafio de conhecer o já 

construído e é definida como de caráter bibliográfico, trazendo o desafio de mapear e 

discutir uma certa produção acadêmica em diferentes campos do conhecimento 

(FERREIRA, 2002).  

Busca-se com o estado do conhecimento analisar como foram utilizadas as 

tecnologias digitais no CLMD da UAB, partindo do pressuposto de que perpassaram 

os eixos temáticos. Assim, a busca por referencial deu-se em periódicos científicos e 

anais de eventos, além do Projeto Pedagógico do Curso. Uma importante e exitosa 

forma de pesquisa utilizada foi pelo nome dos professores formadores que atuaram 

no desenvolvimento desse projeto.  

Com a busca, identificou-se dezesseis (16) artigos, porém, após uma breve 

leitura, sete (7) desses foram descartados, pelo motivo de que não faziam abordagem 
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ao uso das TD, especificamente.  Assim, foram analisados nove (9) artigos, abaixo 

relacionados e também o Projeto Político do referido curso.  
 

Quadro 1 - Artigos analisados 
 

Título do artigo Link TD utilizada 

Construindo maquetes – uma estratégia 

didática interdisciplinar no eixo 

geometrias: espaço e forma 

http://eademfoco.cecierj.edu.br/index.

php/Revista/article/view/238 

Software 

Ambiente virtual de 

aprendizagem 

Blog 

O Uso de Blogs como Ferramenta 

Interativa para Aprendizagens no Curso de 

Licenciatura em Matemática a Distância 

da UFPel 

http://tecedu.pro.br/wp-

content/uploads/2017/07/Rel5-vol19-

julho2017.pdf 

Blog 

Os fóruns como estratégia didática para a 

construção do conhecimento 

 

http://www.seer.uece.br/?journal=Red

ufor&page=article&op=view&path%5

B%5D=10.25053%2Fedufor.v2i5.195

7 

Fórum 

Integrando e explorando as Tecnologias 

digitais na formação de professores de 

Matemática da UAB 

 

http://www.aunirede.org.br/anais/arqui

vos/ANAIS_ESUD2017.pdf#page=51

8&zoom=auto,-13,404 

Ambiente virtual de 

aprendizagem 

Fórum 

Software 

Portfólio virtual 

Blog 

Material interativo 

Aplicativo 
 

A construção de uma relação afetiva nos 

ambientes virtuais de aprendizagem: 

estratégias pedagógicas 

 

http://www.uece.br/endipe2014/ebook

s/livro1/15-

%20A%20CONSTRU%C3%87%C3%

83O%20DE%20UMA%20RELA%C3

%87%C3%83O%20AFETIVA%20NO

S%20AMBIENTES%20VIRTUAIS%2

0DE%20APRENDIZAGEM%20ESTR

AT%C3%89GIAS%20PEDAG%C3%

93GICAS.pdf 

 

Ambiente virtual de 

aprendizagem 

 

O uso de blogs como auxílio no relato de 

experimentos realizados em encontros 

presenciais do curso de Licenciatura em 

Matemática a Distância da UFPel 

http://gepid.upf.br/senid/2014/wp-

content/uploads/2014/Artigos_Resumi

dos_1920/123762.pdf 

Blog 

Uma experiência de ensino no eixo de 

Modelagem do curso CLMD/UFPel 

http://www.casaleiria.com.br/sintec3/s

intec3.htm 
Ambiente virtual de 
aprendizagem 

Modelagem Matemática aplicada à 

representação gráfica em arquitetura 

 

https://eventos.unipampa.edu.br/erem

at/files/2014/12/RE_PERGHER_6193

2787020.pdf 

Software 

A Formação inicial do professor de 

matemática em foco: A arquitetura 

pedagógica do CLMD/CEAD/UFPel 

 

https://s3.amazonaws.com/academia.

edu.documents/44900554/A_FORMA

O_INICIAL_DO_PROFESSOR_DE_

MATEMTI20160419-4938-

g6kf1i.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAI

WOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=151

3114412&Signature=U5OeaLEp2Fn

Wpxga0xUVig5Do2E%3D&response-

Ambiente virtual de 

aprendizagem 

http://eademfoco.cecierj.edu.br/index.php/Revista/article/view/238
http://eademfoco.cecierj.edu.br/index.php/Revista/article/view/238
http://tecedu.pro.br/wp-content/uploads/2017/07/Rel5-vol19-julho2017.pdf
http://tecedu.pro.br/wp-content/uploads/2017/07/Rel5-vol19-julho2017.pdf
http://tecedu.pro.br/wp-content/uploads/2017/07/Rel5-vol19-julho2017.pdf
http://www.seer.uece.br/?journal=Redufor&page=article&op=view&path%5B%5D=10.25053%2Fedufor.v2i5.1957
http://www.seer.uece.br/?journal=Redufor&page=article&op=view&path%5B%5D=10.25053%2Fedufor.v2i5.1957
http://www.seer.uece.br/?journal=Redufor&page=article&op=view&path%5B%5D=10.25053%2Fedufor.v2i5.1957
http://www.seer.uece.br/?journal=Redufor&page=article&op=view&path%5B%5D=10.25053%2Fedufor.v2i5.1957
http://www.aunirede.org.br/anais/arquivos/ANAIS_ESUD2017.pdf#page=518&zoom=auto,-13,404
http://www.aunirede.org.br/anais/arquivos/ANAIS_ESUD2017.pdf#page=518&zoom=auto,-13,404
http://www.aunirede.org.br/anais/arquivos/ANAIS_ESUD2017.pdf#page=518&zoom=auto,-13,404
http://gepid.upf.br/senid/2014/wp-content/uploads/2014/Artigos_Resumidos_1920/123762.pdf
http://gepid.upf.br/senid/2014/wp-content/uploads/2014/Artigos_Resumidos_1920/123762.pdf
http://gepid.upf.br/senid/2014/wp-content/uploads/2014/Artigos_Resumidos_1920/123762.pdf
http://www.casaleiria.com.br/sintec3/sintec3.htm
http://www.casaleiria.com.br/sintec3/sintec3.htm
https://eventos.unipampa.edu.br/eremat/files/2014/12/RE_PERGHER_61932787020.pdf
https://eventos.unipampa.edu.br/eremat/files/2014/12/RE_PERGHER_61932787020.pdf
https://eventos.unipampa.edu.br/eremat/files/2014/12/RE_PERGHER_61932787020.pdf
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/44900554/A_FORMAO_INICIAL_DO_PROFESSOR_DE_MATEMTI20160419-4938-g6kf1i.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1513114412&Signature=U5OeaLEp2FnWpxga0xUVig5Do2E%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DA_FORMACAO_INICIAL_DO_PROFESSOR_DE_MATEM.pdf
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/44900554/A_FORMAO_INICIAL_DO_PROFESSOR_DE_MATEMTI20160419-4938-g6kf1i.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1513114412&Signature=U5OeaLEp2FnWpxga0xUVig5Do2E%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DA_FORMACAO_INICIAL_DO_PROFESSOR_DE_MATEM.pdf
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/44900554/A_FORMAO_INICIAL_DO_PROFESSOR_DE_MATEMTI20160419-4938-g6kf1i.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1513114412&Signature=U5OeaLEp2FnWpxga0xUVig5Do2E%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DA_FORMACAO_INICIAL_DO_PROFESSOR_DE_MATEM.pdf
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/44900554/A_FORMAO_INICIAL_DO_PROFESSOR_DE_MATEMTI20160419-4938-g6kf1i.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1513114412&Signature=U5OeaLEp2FnWpxga0xUVig5Do2E%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DA_FORMACAO_INICIAL_DO_PROFESSOR_DE_MATEM.pdf
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/44900554/A_FORMAO_INICIAL_DO_PROFESSOR_DE_MATEMTI20160419-4938-g6kf1i.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1513114412&Signature=U5OeaLEp2FnWpxga0xUVig5Do2E%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DA_FORMACAO_INICIAL_DO_PROFESSOR_DE_MATEM.pdf
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/44900554/A_FORMAO_INICIAL_DO_PROFESSOR_DE_MATEMTI20160419-4938-g6kf1i.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1513114412&Signature=U5OeaLEp2FnWpxga0xUVig5Do2E%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DA_FORMACAO_INICIAL_DO_PROFESSOR_DE_MATEM.pdf
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/44900554/A_FORMAO_INICIAL_DO_PROFESSOR_DE_MATEMTI20160419-4938-g6kf1i.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1513114412&Signature=U5OeaLEp2FnWpxga0xUVig5Do2E%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DA_FORMACAO_INICIAL_DO_PROFESSOR_DE_MATEM.pdf
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/44900554/A_FORMAO_INICIAL_DO_PROFESSOR_DE_MATEMTI20160419-4938-g6kf1i.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1513114412&Signature=U5OeaLEp2FnWpxga0xUVig5Do2E%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DA_FORMACAO_INICIAL_DO_PROFESSOR_DE_MATEM.pdf
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content-

disposition=inline%3B%20filename%

3DA_FORMACAO_INICIAL_DO_PR

OFESSOR_DE_MATEM.pdf 
 

Fonte: Elaborado pelas autoras 

 

A partir de uma leitura atenta dos artigos mencionados a seção seguinte 

apresentará as tecnologias digitais utilizadas, por meio de uma nuvem de palavras5 e 

após, como as mesmas foram utilizadas no CLMD UAB. 
 

 

4. Resultados e discussões 
 

Para Engelbrecht e Harding (2005) a ausência do conhecimento de como deve 

ser implantada a EaD leva muitos professores a simplemente converterem seus 

cursos tradicionais para o módulo a distância. No entanto, Parui e Nath (2014) 

salientam que o ensino deve individualizar e diferenciar a instrução baseada no 

desempenho dos alunos, personalizando o sistema e fazendo melhor uso do tempo 

do estudante e do professor. Nesse sentido  busca-se identificar quais as tecnologias 

digitais mais utilizadas no CLMD, as quais serão citadas na ordem decrescente, 

sendo: softwares diversos, ambiente virtual de aprendizagem e blog, posteriormente 

fórum, e depois, aplicativo, portfólio virtual e material interativo, conforme apresentado 

na figura 1. 
 

Figura 1 – Nuvem de palavras formada com as tecnologias digitais utilizadas no CLMD UAB3/UFPel 
 

 
 

Fonte: Elaborado pelas autoras 

Os softwares aparecem entre as tecnologias digitais mais utilizadas no CLMD, 

e entre eles encontra-se o GeoGebra, o SktechUp, Uma Pletora de Poliedros e o Hot 

Potatoes. O primeiro deles, o mais utilizado, o GeoGebra, segundo Muller e Lieban 

                                                             
5  As nuvens de palavras foram construídas no software livre WordArt (https://wordart.com/). Considerando que 
o tamanho, ação e o volume das palavras na nuvem, demonstram visualmente a importância e a correlação das 
palavras no conteúdo. 
 

https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/44900554/A_FORMAO_INICIAL_DO_PROFESSOR_DE_MATEMTI20160419-4938-g6kf1i.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1513114412&Signature=U5OeaLEp2FnWpxga0xUVig5Do2E%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DA_FORMACAO_INICIAL_DO_PROFESSOR_DE_MATEM.pdf
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/44900554/A_FORMAO_INICIAL_DO_PROFESSOR_DE_MATEMTI20160419-4938-g6kf1i.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1513114412&Signature=U5OeaLEp2FnWpxga0xUVig5Do2E%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DA_FORMACAO_INICIAL_DO_PROFESSOR_DE_MATEM.pdf
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/44900554/A_FORMAO_INICIAL_DO_PROFESSOR_DE_MATEMTI20160419-4938-g6kf1i.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1513114412&Signature=U5OeaLEp2FnWpxga0xUVig5Do2E%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DA_FORMACAO_INICIAL_DO_PROFESSOR_DE_MATEM.pdf
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/44900554/A_FORMAO_INICIAL_DO_PROFESSOR_DE_MATEMTI20160419-4938-g6kf1i.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1513114412&Signature=U5OeaLEp2FnWpxga0xUVig5Do2E%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DA_FORMACAO_INICIAL_DO_PROFESSOR_DE_MATEM.pdf
https://wordart.com/
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(2012) possibilita criar um ambiente mais propício para a aprendizagem matemática. 

Pergher e Pires (2014) apresentam a utilização do GeoGebra em uma atividade 

envolvendo o conceito de ajuste de curvas, relacionando a matemática e a arquitetura. 

A proposta avaliativa solicitava que os alunos seguindo os eixos estabelecidos (em 

vermelho), à direita, figura 2, utilizassem a metodologia proposta anteriormente para 

determinar uma função do segundo grau, cujo gráfico se ajusta à curva da abóboda 

inferior (demarcada pela curva fechada em verde). Por fim, os alunos deveriam utilizar 

o software GeoGebra para desenhar o gráfico da curva.  

 
Figura 2 – Esquema gráfico modular sobre o corte da Catedral Cristo Rei 

 

 
 

Fonte: Pergher; Pires (2014, p.681) 

 

O software SktechUp foi utilizado na construção de uma maquete virtual. A 

proposta que percorreu o eixo “Geometrias: espaço e forma” teve início com a tarefa 

de fotografar pontos turísticos da cidade, logo após desenhar o ponto em perspectiva 

isométrica, construir a maquete física desse ponto, conforme figura 3, e por fim, a 

maquete virtual utilizando o software SktechUp, de acordo com a figura 4. Vale 

ressaltar que ao longo do eixo foram sendo trabalhados conteúdos que permitissem 

compreender e aplicar, na construção, a estratégia pedagógica em execução 

(FELCHER; DIAS; BHIERALS, 2015). 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Maquete física 
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Fonte: Felcher; Dias; Bierhalz (2015, p. 163) 

 
Figura 4: Maquete virtual construída com o SketchUp 

 

 
 

Fonte: Felcher; Dias; Bierhalz (2015, p. 163) 

 

 Esse trabalho com maquetes, segundo Felcher; Dias e Bierhalz (2015), foi 

reconhecido como de relevância na formação dos futuros professores de Matemática 

conforme eles próprios mencionaram, foi uma estratégia muito interessante para 

desenvolver com seus futuros alunos, pois, facilita a compreensão dos conceitos 

geométricos, visto que, trabalha de forma prática, despertando o interesse e a 

curiosidade dos alunos. No entanto, alunos mencionaram também dificuldade para 

trabalhar com o SketchUp, pois, segundo eles não estavam conseguindo assistir aos 

tutoriais em vídeo, sendo que, não estavam abrindo no computador e as instruções 

contidas no material base não eram suficientes para a total compreensão dos recursos 

disponíveis e do uso das ferramentas mais avançadas Felcher; Dias; Bierhalz (2015). 

Foi utilizado também o software educacional “Uma Pletora de Poliedros”6.De 

acordo com Javaroni (2007), Softwares Educacionais interferem no processo de 

produção do conhecimento e, em particular, do conhecimento matemático. O software 

apresentado, na Figura 5, é interativo e permite visualizar e manipular vários tipos de 

poliedros.  E segundo Felcher et al (2017) foi reconhecido pelos alunos como 

                                                             
6 http://www.uff.br/cdme/pdp/pdp-html/pdp-br.html 
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acessível e significativo para a aprendizagem, citado por alunos como uma importante 

ferramenta para os estudos e sem a necessidade de fazer download de arquivos. 

 
Figura 5 – Uma pletora de poliedros 

 

 
 

Fonte: Felcher et. al (2017, p. 303) 

 

Outro recurso utilizado foram palavras cruzadas construídas com a ferramenta 

Hotpotatoes, figura 6.  O HotPotatoes é um software educacional utilizado para criar 

exercícios sob a forma de objetos digitais, em que para sua resolução o aluno deveria 

fazer um estudo atento do material da semana, onde estavam as respostas para a 

palavra cruzada. (FELCHER et al, 2017). Destaca-se aqui, que tal software ganha 

ainda mais importância para o processo de ensino e aprendizagem devido ao 

feedback instantâneo que o aluno recebe. 

 
Figura 6 – Palavras cruzadas construídas no HotPotatoes 

 

 
 

Fonte: Felcher et al (2017, p. 303) 

 

 O ambiente virtual de aprendizagem é uma tecnologia primordial em um curso 

a distância, porém, sua organização e seus recursos variam de curso para curso, na 

figura 7, apresenta-se o topo do eixo Modelagem, e logo na figura 8, uma semana 

específica do curso, em que, segundo Pergher e Felcher (2014), são postados 

semanalmente um conjunto de materiais e estratégias que possibilitam a construção 

dos conceitos de Modelagem Matemática. 
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Figura 7 e 8 – AVA Moodle – Eixo de Modelagem Matemática  
 

 
 

Fonte: Pergher e Felcher (2014, p. 795)  

 

Assim, as figuras 7 e 8 apresentam o Ambiente Virtual de Aprendizagem 

utilizado no curso, que é o Moodle. Segundo o PPC (2011), Moodle (Ambiente de 

Aprendizagem Dinâmico e Modular Orientado a Objetos) é um software de gestão da 

aprendizagem e de trabalho colaborativo, utilizado no suporte a cursos a distância e, 

também, a atividades presenciais 

 Blogs são antídotos contra ideias fixas (DEMO, 2009). Nessa perspectiva, 

duas foram as formas de utilização dessa ferramenta, sendo uma delas relatada por 

Pinto, Felcher e Otte (2014), em que os blogs serviram como recurso para o relato 

das atividades desenvolvidas no encontro presencial, visto que, a equipe de 

professores precisava acompanhar o trabalho do tutor presencial junto aos alunos e 

auxiliá-los nas necessidades em prol da qualidade do processo. 
 

Figura 9 –Relato no blog após o encontro presencial 
 

 

 

 

Fonte: adaptado de Pinto, Felcher e Otte (2014) 
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A figura 9 apresenta um recorte do que foi postado no blog de um dos polos de 

apoio presencial, após o seminário final que tinha como propósito a apresentação das 

maquetes construídas ao longo do eixo. Percebe-se na figura que a tutora apresenta 

e elogia o trabalho dos alunos. No entanto, o tutor presencial não fez o relato sobre 

as dificuldades na realização da tarefa, dificuldades essas que existem; também, outro 

ponto a ser assinalado é a falta de comentários, muitas postagens não apresentam 

nenhum comentário, trazendo assim reflexões a respeito do entendimento sobre o uso 

da ferramenta, talvez, porque embora as tecnologias estejam presentes no dia a dia, 

seu uso produtivo nem sempre seja realidade (PINTO, FELCHER, OTTE, 2014).  

Outra forma de utilização de blog, encontra-se em Pinto, Felcher e Ferreira 

(2017) e aconteceu no eixo Geometria Analítica, sendo cada polo responsável pelo 

seu blog, vinculado ao ambiente virtual de aprendizagem, conforme mostra figura 10, 

em que os alunos organizados em grupos de no máximo cinco integrantes fizeram 

postagens no blog do seu polo, de acordo com as orientações das tarefas. 

 
Figura 10 – Ambiente virtual de aprendizagem em que estão vinculados os blogs 

 

 
 

Fonte: Pinto; Felcher: Ferreira (2017, p.07)  

 

Ainda sobre essa proposta, Pinto, Felcher e Ferreira (2017) relatam que nesse 

eixo foram propostas quatro tarefas, a tarefa de número três, objeto de análise dos 

autores, solicitava aos grupos de trabalho, já definidos, que escolhessem um tema de 

Geometria Analítica e que o conteúdo fosse apresentado em uma abordagem 

diferenciada, utilizando jogos, filmes, sites confiáveis, ou outra forma que os alunos 

pudessem sentir-se atraídos pelo estudo do conteúdo proposto. Os critérios de 

avaliação dessa tarefa foram a criatividade utilizada na apresentação do conteúdo e 

os comentários de modo a proporcionar a interação entre professores, tutores e 

alunos. Nesse sentido, a figura 11 apresenta o comentário de um aluno em uma 

postagem sobre os softwares no ensino de matemática.  

 

Figura 11 – Comentário postado em um blog 
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Fonte: Pinto; Felcher: Ferreira (2017, p.10) 

 

 Na sequência de utilização das TD, percebe-se que durante a execução do 

eixo “Geometrias: Espaço e Forma” foram utilizados dois tipos de fórum: fórum de 

discussão e fórum de dúvidas. Segundo Bhieralz, Felcher e Dias (2017), torna-se 

importante compreender a diferença entre os dois, já que no fórum de dúvidas os 

alunos postam dúvidas referentes a conceitos, avaliações, entre outros, são 

acompanhados pelos tutores a distância, já os fóruns de discussão debatem um 

assunto, pré-definido pela equipe de professores e considerado relevante para 

formação do professor de matemática. Assim, para o segundo formato de fóruns os 

professores elegeram cinco temáticas de discussão, são elas: “como você aprendeu 

e como aprende Geometria? (Figura 12),Tecnologia e inclusão; análise de atividades 

didáticas; aplicações e discussão de atividades didáticas e, por fim, o fórum de 

topologia”.  

 
Figura 12 – Fórum de discussão 

  

 
 

Fonte: Bierhalz; Felcher; Dias (2017, p. 82) 

 

Sobre a utilização de fóruns de discussão, encontra-se em Bierhalz, Felcher e 

Dias (2017) uma análise de que alguns alunos preferem que não seja utilizada esta 

ferramenta, já que é difícil se expressar nela de modo escrito. Ainda, segundo as 

autoras (2017, p. 86), “a pesquisa revelou uma tendência dos educandos da 

licenciatura a rejeitarem as atividades que exigem um maior grau de concentração ou 

de domínio de conteúdo, priorizando tarefas que possam ser executadas em grupo ou 

através do lúdico”. Isso baseado no fato de que tais acadêmicos em relação as três 

propostas preferiram apenas a que priorizava a memorização, solicitando ao aluno 

que desenhasse o polígono correspondente ao número de vértices. 

Aplicativos também foram utilizados no CLMD. Os alunos inicialmente 

trabalharam com cubos, desenho em perspectiva e depois com o aplicativo 
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computacional Isometric Drawing Tool, conforme Felcher et.al (2017). A figura 13 

apresenta o uso de tal aplicativo, sendo que foi extraída do portfólio virtual, uma 

atividade proposta individual que serviu para avaliação e autoavaliação no eixo. O 

aluno deveria construir um arquivo contendo reflexões, anseios, reclamações, 

imagens e relatos das experiências mais marcantes da semana e enviar 

semanalmente. Um relato de satisfação com a proposta da semana encontra-se 

também na figura 13.  

 
Figura 13 – Portfólio virtual 

 

 
 

Fonte: adaptado de Felcher et al (2017) 

 

O portfólio virtual suscitou diferentes reações. Alguns alunos o consideraram 

extremamente trabalhoso e desnecessário, já que ocupava parte do tempo dos 

estudos juntando fotos e informações que, segundo eles, ficariam repetitivas, 

conforme cita determinado aluno: “[...] estamos simplesmente fazendo uma análise 

sobre as atividades que realizamos” (FELCHER et al, 2017, 306). Ainda, há os que 

elogiaram a tarefa descrevendo que a mesma faz pensar sobre o aprendizado a cada 

semana, rever o que aprendeu e, principalmente, perceber o que precisa ser ainda 

mais estudado, portanto, relevante para o processo de ensino e aprendizagem 

(FELCHER, 2017).  

 Por fim nesta análise, mas de extrema importância no processo de ensino e 

aprendizagem, o material base, denominado interativo, produzido pelos professores 

do eixo e apresentados pela professora virtual (figura 14). É um material interativo que 

contém links para softwares computacionais, livros virtuais, sites, exercícios, vídeos 

do YouTube, entre outros, de acordo com Felcher et al (2017). Tal material está em 

consonância com o expresso no PPC (2011), sobre os materiais didáticos que podem 

ser apresentados sob a forma de páginas de texto simples, páginas Web e links para 

arquivos ou endereços da Internet. 

 
Figura 14 – Recorte do material base interativo 
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Fonte: Felcher et al. (2017, p.302) 

 

“[...] estou matriculado em curso de Matemática e não de informática e, tive 

facilidade em tudo exceto em alguns caminhos da informática e comandos no 

navegador que não sei se não funcionam” (FELCHER et al, 2017, p. 308). O 

depoimento desse acadêmico expressa descontentamento e dificuldades no que se 

refere ao uso de TD. O Projeto Pedagógico do referido curso, faz referência a Behar 

(2005), segundo a qual um aluno de curso a distância precisa desenvolver 

competências: tecnológica, no uso de programas em geral, e da internet 

principalmente; ligadas a saber aprender em ambientes virtuais de aprendizagem; e 

ligadas ao uso de comunicação escrita.  

Ainda, o depoimento acima traz evidências de que as TD faziam parte do 

processo de aprendizagem dos acadêmicos, não como ilustração, mas sim como 

parte de um processo que exigia do aluno o papel de autor, considerando que não se 

pode “domesticar” a tecnologia (BORBA; SILVA; GADANIDIS, 2015), mas sim utilizá-

la para transformar a prática, ou seja, fazer com a tecnologia o que não poderia ser 

feito sem ela (COSTA, 2013).  

 

 

5. Considerações finais  
 

 As tecnologias digitais são presença constante no dia a dia dos indivíduos, 

permitindo novas dinâmicas e configurações dos espaços e das relações, porém, 

quando se trata do ensino e aprendizagem a realidade não é a mesma. Ainda, são 

poucos os registros de práticas educativas que envolvam as TD de modo a 

transformar o ensino matemático, sendo bastante resumida a lista de cálculos. Tal 

realidade sustenta e enaltece a necessidade de trabalhos como o desenvolvido no 

CLMD da UAB. 

 Embora se tenha percebido que houve utilização das Tecnologias Digitais no 

CLMD, conforme anuncia e defende o Projeto Pedagógico do Curso, inclusive é 

possível citar práticas interessantes no sentido de envolvimento do aluno e da relação 

com o objetivo do ensino da Matemática, não é possível afirmar que isso ocorreu 

durante todo o curso, uma vez que os documentos encontrados e estudados não 
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fazem referência ao curso como um todo, e sim, há determinadas práticas e eixos 

temáticos em específico.  

 Contudo, egressos do curso, aqui em discussão, vivenciaram um conjunto de 

práticas em que as tecnologias estavam presentes, não de maneira estanque ou 

específica, mas atrelada aos objetivos do curso, favorecendo a construção do 

conhecimento e permitindo ao aluno o papel de autor no processo. Cabe questionar 

de que maneira tais egressos utilizam hoje as TD para ensinar Matemática, discussão 

que será foco de uma posterior investigação.  
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Resumo: 
 

O presente artigo aborda o uso das tecnologias de informação e de comunicação 

(TICs) no sistema da Universidade Aberta do Brasil (UAB). Para tanto, tem-se como 

objetivo identificar quais TICs estão descritas na literatura como recursos utilizados 

na EAD de cursos superiores da UAB. Este trabalho trata-se de uma pesquisa de 

revisão integrativa da literatura, a partir de dados publicados depois de 2006, por meio 

de uma busca realizada no Portal de Teses e Dissertações da Capes e da Scientific 

Electronic Library Online (Scielo). A pesquisa foi realizada considerando a 

combinação dos termos “educação a distância” AND “UAB” e com a combinação dos 

termos “tecnologia educacional” AND “UAB. A amostra desta revisão foi composta por 

vinte e sete estudos que referiram aspectos relevantes relacionados ao uso das TICs 

em cursos e/ou disciplinas da UAB. Verificou-se que é bastante diversificado os 

recursos nas plataformas de aprendizagem virtual, todavia nota-se não ser suficiente 

unicamente disponibilizar os recursos das TIC, é de suma importância que os usuários 

tenham plena capacitação de como utilizá-los, pois, muitos destes recursos 

demandam tempo e elaboração minuciosa. 
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1. Introdução 

 

A área da educação procura cultivar e disseminar conhecimento em múltiplas 

áreas e às pessoas de distintos níveis, desde a educação infantil, até níveis mais 

avançados, como o ensino superior e as pós-graduações. Neste domínio, a educação 

a distância (EAD) contribui para o processo de transmissão deste conhecimento, 

assim como na garantia do desenvolvimento da educação por meio de novas 

ferramentas e métodos. Assim, percebe-se que a modalidade EAD tem se 

apresentado como uma importante alternativa para o ensino em todo o mundo 

(MESQUITA, 2017). 

Atualmente, entende-se que a internet e seu uso faz parte cada vez mais da 

vida da população, sendo que com os avanços tecnológicos na área de comunicação, 

principalmente com a expansão da internet e do acesso à web 2.0, os hábitos da 

população têm se modificado, provocando o surgimento de novos modos de 

socialização, convivência e interação (COELHO et al., 2016). 

A tecnologia não se faz neutra nas relações que estabelece, uma vez que não 

pode ser dissociada do sistema que a constituiu, nem pode ser vista como a mera soma 

de um conjunto de instrumentos isolados de seus efeitos políticos e sociais (CLASTRA, 

2016). As tecnologias podem favorecer novas formas de interação, fundamentais nos 

processos de ensino e de aprendizagem, introduzindo novas alternativas e 

possibilidades de estímulos para a construção de competências, habilidades e 

conhecimentos importantes no processo de aprendizagem (MASSARO, 2014). 

Observa-se no campo educacional que as tecnologias podem contribuir para 

alterações na modalidade de educação à distância, mas também na modalidade 

presencial. Com estes advindos, surge também a chamada tecnologia educacional, 

voltada para a utilização de recursos tecnológicos como ferramentas para aprimorar o 

aprendizado em sala, buscando um desenvolvimento socioeducativo e melhor acesso 

a informação (RIBEIRO, 2014). Com a chegada dessa inovação, as instituições 

educacionais perceberam a necessidade de se adequar (MESQUITA, 2017). 

Mesquita (2017) relata que o Programa da Universidade Aberta do Brasil (UAB) 

tem se mostrado em um crescente desenvolvimento desde a sua criação. A UAB 

tradicional já recebeu aproximadamente 736 mil inscrições de pessoas, e dessas 

foram cadastradas nos cursos das IES, aproximadamente, 566 mil. E, desse total de 

inscritos, aproximadamente 160 mil alunos alcançaram seus objetivos e, em torno de 

118 mil ainda estão cursando. 

Frente ao exposto e diante do crescimento do número de pessoas que estão 

aderindo aos estudos por meio da EAD, torna-se imprescindível investigar de forma 

mais efetiva esta contemporânea forma educacional. Assim, este trabalho tem como 

objetivo geral identificar como as tecnologias de informação e de comunicação (TICs) 

estão sendo descritas na literatura como recursos utilizados na EAD de cursos 

superiores da UAB. 
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2. Revisão da literatura 
 

O Sistema de Universidade Aberta do Brasil (UAB), criado pelo Ministério da 

Educação brasileiro no ano de 2005, em parceria com a Associação Nacional dos 

Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior no Brasil (ANDIFES) e 

Empresas Estatais, é um sistema integrado por universidades públicas que oferecem 

cursos de nível superior (BRASIL, 2016a). Este sistema propicia a articulação, o 

intercâmbio e a concretização de iniciativas que estimulam a parceria dos três níveis 

governamentais (federal, estadual e municipal) com as universidades públicas e 

demais organizações, por meio do uso da metodologia da EAD.  

O Sistema UAB foi situado a nível nacional pelo Decreto no 5.800, de 8 de junho 

de 2006, para "o desenvolvimento da modalidade de educação a distância, com a 

finalidade de expandir e interiorizar a oferta de cursos e programas de educação 

superior no País", buscando ainda de minimizar a concentração de oferta de cursos 

de graduação nos grandes centros urbanos e diminuir a necessidade do fluxo 

migratório para as grandes cidades (BRASIL, 2017a). 

O Sistema UAB funciona como meio articulador entre as instituições de ensino 

superior e os governos estaduais e municipais, com vistas a atender às demandas 

locais por educação superior, determinando o curso em certo município ou certa 

microrregião por meio dos polos de apoio presencial (BRASIL, 2016b).  

No artigo 1º do Decreto nº 5.800, de 8 de julho de 206, estão definidos os 

objetivos do sistema UAB voltado para o desenvolvimento da modalidade de 

educação a distância: 
 

I - oferecer, prioritariamente, cursos de licenciatura e de formação 
inicial e continuada de professores da educação básica; 
II - oferecer cursos superiores para capacitação de dirigentes, ges 
tores e trabalhadores em educação básica dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios; 
III - oferecer cursos superiores nas diferentes áreas do conhecimento; 
IV - ampliar o acesso à educação superior pública; 
V - reduzir as desigualdades de oferta de ensino superior entre as 
diferentes regiões do País; 
VI - estabelecer amplo sistema nacional de educação superior a 
distância; e 
VII - fomentar o desenvolvimento institucional para a modalidade de 
educação a distância, bem como a pesquisa em metodologias 
inovadoras de ensino superior apoiadas em tecnologias de informação 
e comunicação (BRASIL, 2006). 

 

O Sistema UAB sustenta-se em cinco eixos fundamentais: expansão pública 

da educação superior, aperfeiçoamento dos processos de gestão das instituições de 

ensino superior, avaliação da educação superior a distância, estímulo à investigação 

em educação superior a distância no País, financiar processos de implementação, 

execução e concepção de recursos humanos em educação superior a distância 

(BRASIL, 2016a). Recentemente, o Instituto Nacional de Educação de Surdos, órgão 



 

91 
 
 

ISSN: 0102-5503 

Rio de Janeiro, RJ, nº 223   out./dez. 2018     p. 88 a 101 

 

federal ligado ao Ministério da Educação, e que acaba de integrar os sistemas da 

UAB, recebeu, na Filadélfia, nos Estados Unidos, o prêmio Reimagine Education 

2018, considerado o Oscar da educação mundial, demonstrando a qualidade de 

ensino em que a EAD pode atingir (BRASIL, 2017b). 

Verifica-se a EAD evolui em sua forma, conquistando cada dia mais adeptos não 

só no Brasil, mas em todo o mundo (MESQUITA, 2017). Atualmente, indicadores 

nacionais e internacionais exprimem que não existe diferença na qualidade do ensino 

e da aprendizagem entre as modalidades presencial e a distância. Por isso, a educação 

híbrida aparece como o futuro da educação em todos os níveis, especialmente no 

ensino superior. 

Os avanços de cursos de Ensino Superior na modalidade a distância on-line 

oferecidos pelo sistema UAB são inegáveis (HERNANDES, 2017). No entanto, 

discussões que permeiam a EAD são necessárias, pois é imperativo compreender 

que apesar do crescimento deste tipo de estudo, ainda existe deficiências referentes 

a esta evolução pedagógica (SILVA, 2016).  

Pode-se perceber, de uma maneira geral, que a UAB tem produzido muitos 

impactos no ensino superior brasileiro ficando evidente por um lado, muitos desafios 

a serem superados, e por outro a pertinência e importância de tal política pública por 

meio de suas contribuições (WUNSCH, 2014). Assim, a legislação brasileira sobre 

EAD, passa por distintos marcos regulatórios a fim de regulamentar, avaliar e 

supervisionar cursos e instituições (SILVA, 2016).  

Recentemente, o Decreto no 9.057 (BRASIL, 2017), infere diversas mudanças 

que devem promover o maior impacto na oferta de cursos na modalidade a distância 

nos próximos anos, frente a uma nova base de estrutura regulatória para a oferta de 

EAD no país no sentido de aumentar a flexibilidade regulatória.  

 

3. Metodologia 
 

O presente artigo se caracteriza como um estudo exploratório por meio de uma 

revisão integrativa de literatura. Para o levantamento e seleção das pesquisas 

realizadas sobre a UAB, foi estabelecido como base de buscas o Portal de Teses e 

Dissertação da Capes e o Scientific Electronic Library Online (Scielo). 

Inicialmente consultou-se os Descritores em Ciências da Saúde (DeCS), sendo 

selecionados os seguintes termos para a busca: 1) “educação a distância” e 2) 

tecnologia educacional, e definido que ambos seriam combinados com o operador 

boleano AND com o termo “UAB”. Os descritores e seus sinônimos encontram-se no 

Quadro 1. 
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Quadro 1 – Definição dos descritores utilizados nessa revisão 
 

DESCRITOR SINÔNIMOS DEFINIÇÃO 

Educação a 
distância 

Cursos por 
Correspondência; 

Aprendizado a 
Distância 

“Educação por meios de comunicação (correspondência, 
rádio, televisão, redes de computador) com pequeno ou 

nenhum contato face-a-face entre os estudantes e 
professores.” 

Tecnologia 
Educacional 

 
Tecnologia 
Instrucional 

 

“Identificação sistemática, desenvolvimento, organização ou 
utilização de recursos educacionais e o manuseio destes 

processos. Também é ocasionalmente usado em um senso 
mais limitado para descrever o uso das técnicas orientadas 

por equipamentos ou auxílio audiovisual no cenário 
educacional.” 

        
Fonte: Adaptado de Decs (BRASIL, 2017c) 

 

As buscas pelas publicações foram realizadas no portal de Teses e 

Dissertações da Capes e no banco de dados científicos Scielo, conforme os seguintes 

critérios, previamente definidos, para definir a inclusão dos trabalhos: (a) pesquisas 

que apresentassem os termos de busca em título, palavras chaves ou resumos; (b) 

artigos publicados no período de 2006 a 2017. A definição desta data para seleção 

dos conteúdos, a partir de 2006, ocorreu em virtude de conferir com o ano de criação 

da UAB. Foram excluídos os trabalhos em que o foco não era retratar aspectos 

relacionados a utilização de recursos utilizados na EAD de cursos da UAB. 

Na busca realizada no Portal de Teses e Dissertações da Capes com a 

combinação dos termos “educação a distância” AND “UAB” encontrou-se 258 textos, 

dos quais após leitura do títulos e resumos foram selecionados 20; com a combinação 

dos termos “tecnologia educacional” AND “UAB “encontrou-se nove textos, dos quais 

após leitura do títulos e resumos foram selecionados três para incluírem este estudo. 

Totalizando 23 trabalhos científicos provenientes desta base de dados. 

Na busca realizada na base de dados Scielo com a combinação dos termos 

“educação a distância” AND UAB encontrou-se 24 textos, dos quais após leitura do 

títulos e resumos foram selecionados quatro; com a combinação da “tecnologia 

educacional” AND UAB encontrou-se um texto, o qual após leitura do título e resumo 

foi elegível, todavia este trabalho apresentava-se duplicado com os textos já 

encontrados nesta base de dados pela outra combinação de termos. Totalizando 

quatro artigos provenientes desta base. 

 

4. Resultados e discussão 
 

A amostra desta revisão foi composta por vinte e sete estudos que referiram 

aspectos relevantes relacionados ao uso das TICs em cursos e/ou disciplinas da UAB. 

Dos trabalhos selecionados, todos foram originalmente veiculados no idioma em 

português. Referente a classificação ao tipo de estudo, três são considerados artigos 

científicos, uma monografia, um trabalho de final de curso de especialização, 

dezessete dissertações e cinco teses, os quais estavam majoritariamente 

referenciados na área da educação. 

Viana (2015) refere que ao longo dos anos os usos das tecnologias no EAD 
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estão evoluindo, e classifica estas transformações ao longo do tempo em cinco 

gerações da EAD. Sendo que a utilização de determinada tecnologia específica é 

predominante em cada período:  
 

[...] no início da educação à distância, a predominância era das 
correspondências (1ª Geração), passando em seguida pelo rádio e 
televisão (2ª Geração), pelo uso integrado destes três últimos (3ª 
Geração), pela teleconferência e audioconferência (4ª Geração), até 
se chegar ao uso do computador com internet (5ª Geração) (VIANA, 
2015).  

 

Nesse sentido, pode-se observar que à medida que emerge uma nova 

tecnologia, surgem também diversas possibilidades de uso para viabilizar ações 

referentes às novas formas de se comunicar e de transmitir informações e 

conhecimentos. Ao se considerar que a dinâmica educacional não pode ser 

desvinculada do contexto social, considera-se importante destacar que a EAD 

incorpora o uso das novas TICs, o que impõe aos profissionais da educação a 

necessidade de adaptar-se às exigências dessa emergente modalidade educacional 

(VIANA, 2015).  

No caso das TICs consideradas de segunda geração, atualmente é evidente 

que esta deixa lacunas quanto a formação profissional, por não possibilitar uma 

interação entre os participantes, sendo esta pautada somente em uma aula expositiva 

(ZAMBON, 2012). Referente às vídeoaulas e a disponibilização das gravações das 

videoconferências realizadas ao longo da disciplina. No entanto, esses materiais 

quando apenas disponibilizados em formato de vídeo, de material informativo, não 

favorece a interação entre o aluno que assiste, e o professor que informa, 

caracterizando a abordagem broadcast (FERNANDES, 2014).  

Além disto, muitas vezes evidenciam-se ainda muitas problemáticas relativas o 

material didático. Nesse sentido, um dos principais problemas está em torno de como 

estão sendo produzidos os materiais didáticos adaptados às necessidades e 

características do aluno que, independente do lugar e do tempo, estuda e aprende 

mediado por tecnologias, constituindo mais uma problemática em pesquisa nessa 

área. Verifica-se que, frequentemente, a produção dos conteúdos do material EAD, 

necessitam de melhoras nos aspectos da comunicação entre o conteudista e o desing 

instrucional, para se atingir o cumprimento dos prazos, e da diversificação de atividade 

em mídias para conteúdos específicos dos cursos (GUEDES, 2011). 

Observa-se que as tecnologias atuais apresentam um formato desafiador às 

escolas e às universidades, ainda, que em grande parte dos casos, estas instituições 

busquem se adaptar. Entretanto, frequentemente, sob o viés da tecnologia 

educacional estas instituições procuram pouca ou nenhuma inovação nas práticas 

pedagógicas, além de pouca reflexão sobre o papel da universidade frente aos 

processos contemporâneos (GOMES, 2013). Atualmente, tornou-se evidente que uso 

das TICs acarretará importantes impactos para fins de ensino, pesquisa e extensão, 

tanto no ensino presencial, quanto no ensino a distância (BRENNAND e BRENNAND, 

2012). 
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Conforme orientações dos referenciais de qualidade para cursos superiores a 

distância “Não há um modelo único de educação à distância! Os programas podem 

apresentar diferentes desenhos e múltiplas combinações de linguagens e recursos 

educacionais e tecnológicos” (BRASIL/MEC, 2007, p. 07). A EAD apoiada nas novas 

TIC manifesta-se como uma solução viável e de concretas possibilidades para a 

democratização de acesso ao conhecimento à parcela da população excluída de seu 

alcance (SILVA, 2009), em especial, os alunos que não nasceram na era digital e que 

possivelmente vieram de um ensino presencial carente de TIC, principalmente os que 

vivem na região rural. 

A EAD se insere no cenário nacional apresentando como principal ferramenta 

de mediação as novas TICs. Isso caracteriza a maioria dos modelos adotados pela 

utilização de ferramentas online (RAINHA, 2014). Nesse aspecto, observa-se que 

várias instituições utilizam o Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment 

(Moodle) como ambiente virtual de aprendizagem (AVA) a ser utilizado no 

desenvolvimento de cursos no âmbito da UAB (VIANA, 2015).  

Viana (2015) refere que o Moodle possui um série de recursos que possibilitam 

a realização de diversas atividades, tais como atividade na forma banco de dados, o 

livro, o chat, a inserção de atividades externas, o glossário, o laboratório de avaliações 

possibilita aos alunos realizar avaliação de seus trabalhos, sistemas de avaliar o 

percurso da aprendizagem e do curso, a lição que apresenta a possibilidade de o 

docente criar perguntas e respostas, questionários onde o docente/tutor realiza um 

feedback das questões, tarefas que podem ser realizadas em ambiente externo ao 

Moodle, a atividade Wiki (que possibilita a construção de textos de forma coletiva, 

onde vários participantes podem incluir, modificar e/ou excluir informações no texto), 

o grupo de apoio ao aluno que consiste em um espaço integrado dos cursos, no qual 

funciona como uma ouvidoria, a presença de links interativos. Todavia a autora refere 

que apesar desta grande diversidade de recursos no AVA, há a inerente necessidade 

de se repensar o uso destes recursos, pois não é suficiente somente a disponibilidade, 

é necessário que seus usuários possuam as habilidades e competências tecnológicas 

para realizar as atividades nos cursos. 

Para Marinho (2014), o AVA por intermédio do fórum de discussão possibilita 

viabilizar a comunicação assíncrona entre os envolvidos na relação do contexto 

ensino/aprendizagem, sendo mediados pelas TICs. Para a autora, observa que na 

maioria dos participantes ao inserirem textos nos ambientes virtuais, os fazem apenas 

com a finalidade de cumprir com as metas e prazos estabelecidos previamente. 

Portanto, as quantidades de materiais elaborados pelos próprios alunos são em menor 

quantidade.   

Assim, pode observar que a disponibilidade de recursos, do conhecimento de 

como utilizar o AVA são fundamentais para a utilização dos recursos midiáticos, 

porém, analisa-se a relevância do interesse dos alunos em interagir e produzir de 

forma colaborativa. Desta forma, para atingir o objetivo principal de aprendizagem é 

necessário que haja um ambiente virtual interativo, colaborativo e diálogo constante 

entre professores e tutores para produção de incentivo (ALMEIDA, 2016). 
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As novas TICs, sobretudo a internet, trouxeram novas possibilidades para o 

sistema UAB promover educação a distância de uma forma interativa, online. Com a 

possibilidade de interação entre os usuários, do professor com seus alunos, dos 

alunos entre si, de tutores com alunos e professores. Essa interação, mediada pelas 

TICs, tornam “a relação entre os envolvidos no processo educativo mais intersubjetiva 

do que aquela em que o professor era um produtor de aula para consumo e o 

estudante um autoaprendiz”. A interação pode ser promovida a partir dos materiais, 

em espaços como o fórum, o chat, a videoconferência e o Skype, como tecnologias 

que podem favorecer a interação entre sujeitos. Todavia algum destes recursos não 

são acessadas a partir dos AVA do curso, sendo necessário o uso de softwares e/ou 

equipamentos específicos para o seu funcionamento (FERNANDES, 2014). 

Frequentemente a existência de biblioteca disponíveis aos alunos da UAB, não 

garante a existência do bibliotecário nos Polos de Apoio Presencial, comprometendo 

o acesso a informação, de forma adequada, propõe sugestões de melhorias para 

adequar as bibliotecas dos Polos às demandas dos estudantes dos cursos ofertados 

por diversas Instituições Públicas de Ensino Superior (VALE, 2015).  

Silva (2013) retrata como uma boa estratégia a utilização do hipertexto, este 

recurso pode instaurar a dialeticidade e promover o estudo dos conteúdos de forma 

mais interativa e criativa, reconhecendo o seu compromisso de apropriar-se dos 

avanços tecnológicos do seu tempo para contribuírem com a elevação da qualidade 

da educação em rede. 

A atuação com os professores no planejamento da aula, que se constitui em 

pesquisa-formação online pela construção conjunta das comunicações e dos 

conteúdos em AVA na EAD. É necessário pensar/construir ações de ensino, pesquisa 

e extensão em ambientes interconectados com a pesquisa-formação de professores, 

mesmo que os participantes das ações estejam distantes geograficamente 

(HECKLER, 2014).  

Albulquerque (2013) buscou aproximar os professores da Educação Básica, 

durante sua etapa de formação inicial, do universo de produção de mídia, em especial 

o rádio, como prática pedagógica no espaço escolar, e experimentar esse meio de 

comunicação como estimulador de interações e comunicação no processo de 

aprendizagem na modalidade a distância. A autora destaca o desafio do grupo quanto 

ao manejo das tecnologias; e o uso do rádio na EAD, considerando este fator um 

desafio de utilização dos recursos das tecnologias para a produção de programas de 

forma educativa e didática. Outra dificuldade que encontram em utilizar de forma 

dinâmica e participativa as tecnologias, contribuindo, assim, para o desenvolvimento 

crítico e criativo dos educandos. A razão está associada ao fato de elas ainda 

considerarem as mídias e tecnologias como meros instrumentos de entrega de 

conteúdo, e não como parte integrante da construção de um processo de ensino-

aprendizagem. 

Schneider e Moraes (2015) vão além, afirmam que é necessário repensar a 

política educacional sobre a educação a distância para não formar profissionais 

apenas com um diploma e sem conhecimento, didática e arte de ensinar, a qual 
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articule teoria e prática, discurso e realidade em busca de uma construção coletiva. 

“E isso vai fazer com que se supere a educação a distância, criando uma metodologia 

que incorpore as tecnologias sem distância distante. “Os professores entendem a 

experimentação mediada pelas interfaces da internet como uma nova linguagem para 

o ensino e que esses recursos podem ser utilizados como veículos de 

contextualização e/ou motivação” (SILVA, 2016). 

Muitos professores reproduzem práticas do ensino presencial no ensino à 

distância no sistema UAB, sem considerar as peculiaridades da EAD, não possuindo 

uma concepção pedagógica sobre EAD definida, principalmente no que se refere ao 

uso de recursos tecnológicos (BARROS, 2011; MELILLO e KAWASAKI, 2013). 

Sendo, portanto, imprescindível que os docentes sejam devidamente capacitados 

para atuar de forma eficiente nessa modalidade e que, mediante as dificuldades 

encontradas, procurem aprender e utilizar algumas ferramentas, passando a mediar 

suas ações na EAD com conhecimento de todos os recursos que têm disponíveis para 

ensinar a distância (CARDOSO, 2012; MELILLO e KAWASAKI, 2013).  

Ademais de ser preciso uma adequada recepção e acolhimento aos alunos em 

relação às tecnologias exigidas no curso e qualificá-los anteriormente quanto ao uso 

dessas tecnologias, é necessário buscar soluções que possam suavizar os impactos 

desafiadores do uso das TICs, especialmente para os usuários que estão tendo seu 

primeiro contato com as TIC, frente ao fato destes recursos serem primordiais para a 

EAD, pois dão o devido suporte aos cursos a distância na sociedade atual. 

Todavia, em muitos sítios, mesmo apesar dos esforços para qualificar e 

incentivar os professores a utilizarem as TIC, a infraestrutura física e administrativa 

da escola continua sendo uma barreira a se transpor. A questão da infraestrutura 

precária, os laboratórios com poucos aparelhos, máquinas obsoletas, lenta conexão 

com a internet (ou ainda a sua ausência) ainda são realidades frente ao contexto 

nacional (MASSARO, 2014), pois como sabe-se o Brasil é um país muito grande e de 

diferentes contextos socioeconômicos e culturais. 

Faz-se também necessário debater sobre a perspectiva da ética e da cidadania 

no âmbito da cibercultura, para a discussão curricular relativa à formação continuada 

no Brasil (MEDEIROS, 2017). Uma vez que o outro ponto a ser destacado ressalta 

que a concepção de autonomia em EAD desenvolvida pelos teóricos internacionais 

não corresponde ao modelo de curso adotado em território nacional, em especial aos 

cursos desenvolvidos pelo sistema UAB, dada as determinações presentes na 

legislação da área que restringem as inovações pedagógicas nos AVA, o que seria 

essencial para a aplicação desta forma de interação nos cursos online (RAINHA, 

2014). 

Macedo (2013) propõe um instrumento de coleta de dados, composto por 13 

critérios para avaliação das atividades didáticas no AVA, afim de avaliar os subsídios 

utilizados na elaboração das atividades de aprendizagem, permitindo observar as 

fragilidades e adequações necessárias. Os resultados do estudo apontam para a 

relevância do uso de instrumentos para avaliação da aprendizagem, sendo que com 

o advento da EAD, um dos grandes desafios docente está na seleção de estratégias, 
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recursos, concepção, planejamento e implementação de materiais didáticos e 

sobretudo, a competência necessária do professor no que se refere ao processo de 

ensino e aprendizagem nessa modalidade.  

Os achados deste trabalho corroboram o estudo de Oliveira (2009), no qual 

referia que o EAD apresentava lacunas por parte dos usuários, tanto em relação a 

dificuldade de uso da plataforma, o manuseio das interfaces, as poucas interações 

entre os participantes, o desconhecimento do uso de certos recursos, o que 

demonstra que ainda na atualidade estes desafios ainda precisam ser superados. 

Pois, percebe-se que apesar da certeira e rápida evolução das TIC e do acelerado 

crescimento da modalidade de EAD no país, não há um impulsionamento em ritmos 

semelhantes a apropriação de “inteligências” de usos desses recursos emergentes 

por todos os sujeitos envolvidos nos processos educativos, especialmente das 

instituições de ensino superior (GOMES, 2015). 

 

5. Considerações finais 
 

Observou-se que todos os trabalhos apresentavam pesquisas referentes ou a 

polos específicos, ou cursos ou ainda apenas em relação a determinadas disciplinas, 

sendo que, portanto, são necessários que avaliem ou cujo foco seja o sistema UAB 

como um todo. Assim, espera-se que a compilação dos achados desta pesquisa 

contribua para reflexões sobre a necessidade de verificar os benefícios e também os 

desafios das TICs na modalidade de EAD das UAB, como foco da verificação do 

panorama geral, para assim poder determinar e gerenciar novos investimentos para a 

adequação do uso das tecnologias digitais frente a atual realidade. 

Outro fator que se pode concluir é que é bastante diversificado os recursos 

disponíveis no Moodle, todavia verificou-se que não basta somente disponibilizar os 

recursos das TIC, é de suma importância que os usuários tenham plena capacitação 

de como utilizá-los previamente, pois muitos destes recursos demandam de tempo e 

elaboração minuciosa.  

 Por fim, ressalta-se este trabalho trouxe contribuições para a área da educação 

a distância, pelo fato de compilar e discutir dados de distintas regiões do país acerca 

do uso das TICs nas UABs. Afim de potencializar a tecnologia educacional como 

elementos básicos da educação e destacar a importância se capacitar os usurários, 

pois observou-se que entre outros fatores, como a falta de infraestrutura, os principais 

limites para se utilizar as TICs é o manuseio dos recursos por meio de alunos, tutores 

e professores. 
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Resumo: 
 

O presente trabalho investiga aspectos da interação entre professores-tutores e 

estagiários e realiza uma reflexão sobre relatos de observação produzidos pelos 

estudantes em formação inicial de um curso de licenciatura em Letras, modalidade a 

distância, ofertado pela Universidade Aberta do Brasil em uma instituição pública 

federal de ensino superior. Nossos objetivos foram os de identificar e refletir sobre os 

aspectos formais, linguísticos e pedagógicos destes relatos, como a sua estrutura, a 

escrita em língua espanhola, assim como os registros de observações das práticas 

em sala de aula. Dessa forma, realizou-se uma investigação qualitativa de caráter 

documental, em que as atividades entregues pelos estagiários foram analisadas à luz 

do referencial teórico das áreas de formação de professores, das Tecnologias de 

Informação e Comunicação e da mídia-educação. Os resultados apontam, a partir dos 

excertos observados, que significativa parcela dos alunos tem dificuldade em 

desenvolver reflexões críticas de suas observações, restringindo as análises à 

descrição das ações pedagógicas ou a uma reflexão de nível estritamente técnico ou 

prático, sem o estabelecimento de diálogo entre teoria e prática. Após a investigação 

percebeu-se que a interação constituída entre professor-tutor e estagiários, com vistas 

a incentivar tal diálogo, constitui-se em elemento fundamental para o desenvolvimento 

dos futuros professores em formação na modalidade a distância. 
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1. Introdução 
 

Os papeis do professor e de agentes atuantes nas modalidades de Educação 

a Distância (EAD), como os tutores, são de importância vital para a constituição do 

futuro profissional de educação, visto que a interação via feedbacks e devolutivas nos 

trabalhos dos estudantes torna-se fundamental nessa modalidade. Segundo Kenski 

(2006), o professor pode se tornar agente da memória ao produzir, durante seu 

trabalho, elementos que favoreçam uma aprendizagem coletiva. De acordo com a 

autora:  
 

Atuando com seus alunos em sala de aula ou nas mais diferenciadas 
formas de ensino a distância, o professor dinamiza a ação didática 
através de ações orientadas de busca, ordenação, organização, 
reflexão e crítica dos dados coletados, transformando-os em acervos 
informativos educacionais, por meio dos quais a aprendizagem 
coletiva, a memória do conhecimento escolar globalizado se faz. 
(KENSKI, 2006, p. 99). 

 

Assim, faz-se essencial que o professor e o tutor, que assumimos neste 

trabalho como parte da figura de professor coletivo (CERNY, BERGMANN, LAPA, 

2013) ou da polidocência de Mill (2010), elaborem devolutivas que sejam facilitadoras 

da produção da memória do conhecimento escolar (ou acadêmico, em nosso caso). 

Em nossa concepção, é através dos feedbacks e da interação tutor/professor e 

estudantes que esse trabalho é desenvolvido na modalidade da EAD. 

Em estudo anterior sobre o tema, Silva e colaboradores (2015) investigaram a 

possível contribuição das tarefas pedagógicas para a formação reflexiva e crítica do 

professor de línguas estrangeiras/adicional, no qual foram analisados setenta relatos 

dos estagiários do curso de Letras-Espanhol. No estudo, realizado com base nos 

níveis de reflexão técnico, prático e crítico, conforme proposto por Zeichner e Liston 

(1987), foi identificado que os relatos de observação produzidos “[...] apresentaram, 

predominantemente, reflexões de nível técnico e prático [...] de forma inter-

relacionada” (SILVA et al, 2015, p. 154), sem a conexão necessária com a teoria das 

operações globais de ensino, que são planejamento, produção de materiais, 

procedimentos metodológicos e avaliação, conforme proposto por Almeida Filho 

(1999).  

Em um último exemplo de integração das Tecnologias de Informação e 

Comunicação (TIC) aos contextos de ensino e aprendizagem em cursos online, na 

modalidade EAD, Karsenti (2014) pondera que a integração destas tecnologias possa 

ser um fator motivador ao trabalho de professores em formação, uma vez que 

ocorreria o estímulo a uma aprendizagem mais autônoma. O autor também considera 

que 
 

Mais e mais professores integram as TIC à sua prática pedagógica, 
quer se trate do simples plano de aula on line, quer se trate do curso 
exclusivamente na web. O interesse quase desmedido de querer 
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informatizar tudo na universidade parece evidente, além de uma moda 
social estimulada por uma notável evolução tecnológica dos modos de 
comunicação, de vários estudos que demonstraram que um estudante 
muitas vezes aprendia melhor graças às TIC [...]. (KARSENTI, 2014, 
p. 184). 

 

Nesse sentido, o objetivo dessa investigação foi analisar os relatos de 

observação dos estudantes - doravante estagiários4 -, produzidos no contexto de uma 

disciplina de Estágio Supervisionado - via ambiente virtual, Moodle. Ainda, com o 

auxílio das TIC, gostaríamos de discutir a respeito da importância dos feedbacks a 

serem trabalhados nestas atividades pelos tutores responsáveis pelo 

acompanhamento dos estagiários. Como corpus, foram analisados os feedbacks dos 

relatos de observação propostos aos estagiários para imersão no contexto da sala de 

aula, referentes aos materiais e recursos, aula, aprendizagem e linguagem.   

Em relação aos materiais e recursos, os estagiários deveriam observar como 

os professores de Espanhol nas escolas utilizavam os recursos pedagógicos 

disponíveis, assim como as relações estabelecidas entre estes e os alunos, além da 

análise, desenho e avaliação de tarefas. 

Sobre a aula, os estagiários deveriam observar as ações e consequências 

relacionadas ao planejamento, abertura, encerramento, fases e transições da mesma, 

além da gramática como conteúdo e das interrupções vivenciadas nas aulas 

assistidas. 

No que diz respeito à aprendizagem, deveriam ser observados, no decorrer da 

aula, todos os elementos que pudessem contribuir para constituir o ambiente da 

aprendizagem, com o objetivo de refinar a consciência sobre a sala de aula e 

identificar potenciais para que os alunos sintam-se confortáveis, interessados e 

envolvidos no que fazem, além de manterem a motivação para continuar. Além disso, 

era necessário verificar a aprendizagem e o ensino, e se os objetivos destes 

processos eram alcançados. 

Finalmente, sobre a linguagem, os estagiários deveriam estar atentos à 

metalinguagem utilizada pelo professor e aos seus exemplos, à forma como as 

perguntas eram elaboradas em sala de aula, o “feedback” ao erro fornecido pelos 

professores e aos possíveis ecos de linguagem. Além disso, também deveria ser 

observada a linguagem como negociação de significados entre professores e 

estudantes.  

 
2. Concepções e conceitos abordados no Estágio Supervisionado  

 

O Estágio Supervisionado é uma disciplina obrigatória nas licenciaturas e que 

todo futuro professor precisa cumprir para concluir sua formação inicial. Entretanto, 

cursá-la significa ir além de observar o contexto da sala de aula e relatar o que se vê 

                                                             
4 Para fins deste trabalho iremos considerar “estagiários” como sendo aqueles que estão em Formação Inicial e 

“alunos” como sendo os da escola de Educação Básica (níveis Fundamental ou Médio). 
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enquanto estagiário. Espera-se do futuro professor uma reflexão sobre diversos 

aspectos que possam ser observados, a fim de que essas experiências fomentem um 

aumento de repertório pessoal, através do contato ao mesmo tempo com diversas 

situações na prática pedagógica cotidiana e da reflexão sobre as situações 

vivenciadas e observadas. Nesse sentido, é necessário ponderarmos que a 

observação não pode ser neutra por si só, ou mesmo desprovida de reflexão e imersão 

do estagiário na realidade e no contexto da escola: 
 

O estágio de observação [...] pelo simples fato de introduzir o aluno na 
escola para observar o seu funcionamento, não o capacita para 
desvendar a complexidade desta. É fundamental que ele seja levado a 
conhecer e a refletir sobre o modo como tal realidade foi gerada, 
condição esta fundamental mas não única para que venha a 
transformá-la pelo seu trabalho. (PIMENTA, 2010, p. 68). 

 

Em nossa concepção, a disciplina de Estágio Supervisionado deve também 

abordar com os estagiários a questão do professor reflexivo, um importante elemento 

no exercício da profissão docente. Nas ideias de Donald Schön (1983, 1987), 

professor reflexivo é aquele profissional que movimenta os espaços em sua práxis 

para momentos de reflexão-na-ação, em sala de aula, e também extraclasse, como a 

reflexão sobre a reflexão-na-ação. Concordamos com esse posicionamento do autor, 

pois, em nosso modo de ver, o refletir a respeito da prática é parte importante da 

docência - e não apenas dos estagiários e de novos professores, mas de qualquer 

docente. 

Tal conceito trouxe para a formação de professores uma perspectiva 

fundamental de união da teoria, trazida pela formação inicial, com a prática do campo 

escolar, áreas até então consideradas de maneira isolada e, por vezes, contrapostas 

(PAQUAY et al, 2001). Esta perspectiva, desenvolvida com mais força durante as 

últimas décadas do século XX, mostrava uma evolução clara do ofício de professor 

em uma “profissionalização” da profissão, carreira historicamente ligada ao universo 

feminino e à ideia de cuidadora ou de “tia” (FREIRE, 2012).  

Altet (2001) apresenta quatro modelos de profissionalismo de ensino, 

considerando diferentes modelos de formação destes profissionais: o professor 

magister ou mago, modelo intelectual da antiguidade; o professor técnico, formado 

principalmente na prática, através de imitação; o professor engenheiro ou tecnólogo, 

que racionaliza sua prática a partir da ciência e da teoria e, por fim, o professor 

profissional ou reflexivo, que estabelece uma relação de retroalimentação entre teoria 

e prática. Para a autora, neste modelo  
 

o professor torna-se um profissional reflexivo, capaz de analisar as suas 
próprias práticas, de resolver problemas, de inventar estratégias; a 
formação apoia-se nas contribuições dos praticantes e dos 
pesquisadores; ela visa a desenvolver no professor uma abordagem 
das situações vividas do tipo ação-conhecimento-problema, utilizando 
conjuntamente prática e teoria para construir no professor capacidades 
de análise de suas práticas e de metacognição. (ALTET, 2001, p. 26). 
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Nesta perspectiva, a disciplina de Estágio Supervisionado apresenta-se como 

um espaço privilegiado para o desenvolvimento inicial do modelo reflexivo, que deverá 

continuar por toda a carreira profissional do professor. Nela, o estagiário mergulha na 

composição do “habitus do professor, sistema de esquemas de pensamento e de ação 

que subjazem às múltiplas microdecisões tomadas em sala de aula, tal como esta se 

apresenta”5 (PERRENOUD, 1983), podendo confrontar as práticas pedagógicas 

observadas com os saberes teóricos adquiridos em sua formação inicial. 

Em uma tentativa de colocar em prática a ideia de desenvolvimento do habitus 

do professor e favorecer a tomada de consciência sobre sua práxis, Perrenoud (1994) 

destaca 10 mecanismos possíveis de auxiliarem este processo: (1) a prática reflexiva; 

(2) a mudança nas representações e nas práticas; (3) a observação mútua; (4) a 

metacomunicação com os alunos; (5) a escrita clínica; (6) a videoformação; (7) a 

entrevista de explicitação; (8) a história de vida; (9) a simulação e o desempenho de 

papéis e, (10) a experimentação e a experiência.  

Sem termos o intuito de sermos exaustivos nas definições de cada um dos 

mecanismos apontados por Perrenoud como facilitadores do processo de formação 

do profissional da educação, vários deles têm sido utilizados na formação inicial de 

nossos futuros professores, todos complementares uns aos outros, conforme 

explicitado adiante. Destes, no entanto, iremos nos apoiar de maneira mais específica 

sobre um deles, a escrita clínica, denominada, no caso do Estágio aqui analisado, 

como “relatos de observação” - quando relativo à observação do professor regente ou 

do colega estagiário - ou “diários de bordo”, quando a escrita tem como objetivo relatar 

a sua própria prática e experiência.  

 
3. O percurso metodológico da pesquisa 

 

O percurso do Estágio Supervisionado, por nós planejado, dividiu-se em duas 

disciplinas desenvolvidas em dois semestres letivos subsequentes, nos anos de 2017 

e 2018. Na primeira parte, relacionada a este artigo, os estagiários acompanharam as 

aulas nas unidades escolares parceiras da disciplina, principalmente pela observação 

da realidade local, confeccionando relatos de observação ou a escrita clínica, nas 

palavras de Perrenoud (1994).  

O objetivo principal nesta etapa é proporcionar o contato dos estagiários com 

as escolas, com as salas de aula e os professores regentes, fazendo com que eles 

conheçam o cotidiano e os desafios desta profissão, iniciando sua atuação como 

futuros professores. Igualmente citada como um mecanismo de desenvolvimento do 

habitus por Perrenoud (1994), a observação, atividade mais fortemente desenvolvida 

na primeira metade do Estágio Supervisionado, ocorre visando também propiciar 

subsídios aos estagiários para o planejamento das aulas que serão parte do módulo 

de docência, subsequente na organização da disciplina.  

                                                             
5 Do original: habitus du maître, systèmes de schèmes de pensée et d'action qui sous-tendent les multiples micro-

décisions prises en classes, sur le vif  
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A partir do momento seguinte, os estudantes da disciplina deverão planejar 

suas aulas e realizá-las nas escolas parceiras de estágio, com a orientação não só 

dos professores e tutores da disciplina, mas também do professor regente de língua 

estrangeira atuante na escola e nas turmas onde estão os estagiários. Na segunda 

parte da disciplina, demos continuidade à produção dos relatos com mais reflexão 

com base nos feedbacks dos tutores para que esses aspectos pudessem ser levados 

em consideração no repertório dos estagiários e que pudessem se preparam para 

entrar novamente em sala de aula, desta vez, com uma carga horária maior. 

Alinhados com Perrenoud (1994) e considerando a importância da observação 

para o processo formativo do futuro professor, nos apoiaremos sobre os seus relatos 

para a construção do corpus de análise neste trabalho. Dessa forma, temos como 

recorte a observação de uma turma de um curso de licenciatura em Letras-Espanhol 

na modalidade a distância, oferecido pela Universidade Aberta do Brasil (UAB) em 

uma instituição pública federal de Ensino Superior. A licenciatura acompanhada por 

essa investigação estava em sua terceira edição, com uma turma composta por cinco 

polos, quatro no estado de Santa Catarina e um no Paraná. 

A pesquisa aqui apresentada se caracteriza como um estudo de natureza 

qualitativa (MINAYO; DESLANDES; GOMES, 2011), de cunho documental (SÁ-

SILVA; ALMEIDA; GUINDANI, 2009), realizada por meio da análise de uma pequena 

mostra dos relatos de observação produzidos pelos estagiários na disciplina de 

Estágio Supervisionado em dois dos cinco polos, na qual foi possível identificar os 

aspectos mais significativos e as principais deficiências nas atividades produzidas 

pelos alunos do curso de Letras-Espanhol a partir dos feedbacks dos tutores. 
Para fins de não identificação dos sujeitos investigados no contexto deste 

estudo, nomearemos cada relato de observação com uma abreviação e um código 

numérico. Assim, cada trabalho analisado receberá a nomenclatura ROB-X, onde X 

será substituído por um número arábico, que indicará o relato, bem como a sigla ROB 

fará menção ao termo “relato de observação”. A seguir, passaremos à análise dos 

excertos extraídos de alguns trabalhos. 

 

4. O que nos contam os relatos de observação 
 

A dificuldade em articular, em textos, aspectos teóricos e práticos da sua 

formação é uma dificuldade independente da modalidade, presencial ou a distância. 

Isso fica claro quando analisamos com mais detalhes relatos de observação e 

relatórios de estágio, como podemos ver a seguir no relato focado nos materiais e 

recursos: 
 

“Assim, considerando o aluno também como recurso, verifica-se que 
o seu engajamento nas atividades se dá na medida em que estas 
estejam direcionadas a aspectos relativos à sua realidade, que 
possibilitem o exercício do pensamento e a reflexão crítica. É possível 
perceber que o professor a todo tempo busca tornar evidente a 
importância da aprendizagem de LE, construindo significados na 
busca pelo conhecimento. O interesse real do aluno está refletido na 
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atuação do professor, constituindo o processo de ensino e 
aprendizagem numa relação de trocas, pois o professor está sempre 
aprendendo junto com seus alunos. Assim, o espaço da sala de aula 
torna-se um lugar de interação e troca de experiências pessoais, 
proporcionando que o aluno se sinta seguro a se arriscar no uso 
concreto da língua, praticando oralmente ou produzindo textos 
escritos, sempre com a possibilidade de expor sua opinião própria 
acerca dos temas propostos. A construção da consciência sobre o 
aprendizado de uma língua adicional também se dá na medida em que 
o aluno tem a possibilidade de utilizar a língua aprendida de forma 
concreta, sendo neste aspecto importante destacar a atuação do 
professor, que busca relacionar a sua prática com o contexto em que 
os alunos estão inseridos” (EXCERTO ROB-1) 

 

Nota-se, de acordo com o trecho transcrito, um nível satisfatório de reflexão 

amparada em bases teóricas provenientes do estudo e leitura das disciplinas de 

Estágio Supervisionado. Porém, chama-nos a atenção que os estagiários 

responsáveis pela produção desse relato de observação em nenhum momento fazem 

menção ao material utilizado como referência para as práticas de observação em sala 

de aula, ou mesmo a outro livro ou autor como fonte para reflexão. A tendência 

aparece, inclusive, como sendo a apresentação de uma escrita puramente descritiva 

e empobrecida das observações, sem reflexões críticas acerca da realidade 

observada: 
 

“No decorrer das aulas o professor utiliza muito o televisor para exibir 
vídeos, trailers e música em espanhol para os alunos, que se mostram 
interessados, a visão para o televisor é de fácil acesso para todos os 
alunos. Por serem alunos do 1° ano do Ensino Médio, e apesar de 
morarmos em uma cidade que faz fronteira com dois países 
[hispanohablantes], muitos dos alunos estão tendo contato com o 

espanhol somente agora, com isso, preferem que o professor se 
comunique em português, pois quando ele fala somente espanhol os 
alunos não compreendem tudo que ele diz.” (EXCERTO ROB-2) 
 

Conforme apresentado, o trecho transcrito relata uma descrição do contexto de 

sala de aula sem reflexão acerca da realidade vivenciada na rede analisada: trata-se 

de uma cidade onde há grande circulação de pessoas de nacionalidades argentinas 

e paraguaias. Neste caso, porém, observa-se que, para os estagiários produtores 

desse relato, o fator da localização geográfica é pouco (ou nada) explorado, sendo a 

barreira da língua o único fator que influencia na aprendizagem da língua espanhola 

pelos alunos. 
 

“Quando a estagiária escreveu no quadro os exemplos de usos de 

muy e mucho houve muita conversa, então ela chamou a atenção da 
turma. Ao encerrar ela pediu que os alunos avisassem quando 
terminassem de copiar em seus cadernos. A atividade também foi 
passada no quadro, logo após passar a estagiária explicou.” 
(EXCERTO ROB-3) 

  

Dando continuidade à reflexão, conforme apontada no excerto anterior, 
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percebe-se a descrição da situação, neste caso, em outro polo, mas que segue o olhar 

descritivo sobre os fatos na sala de aula, pois, além de não ter sido registrado o motivo 

da conversa, tampouco foi analisado de que forma aquela agitação estava relacionada 

ou teve impacto naquele momento específico de aprendizagem. Nesse contexto, 

julgamos relevante que o professor de língua estrangeira saiba mobilizar seus saberes 

experienciais, que, de acordo com Tardif (2012), são aqueles saberes oriundos da 

prática e das experiências docentes, para motivar em seus estudantes o gosto pela 

aprendizagem de uma língua adicional, tão importante no contexto de vida da 

população local. O outro lado desta desconexão entre teoria e prática é a escrita de 

uma análise teórica sem o ancoramento na prática, tornando o relato uma discussão 

teórica sobre algum tema ou conceito, mas não relacionando-o à prática efetiva do 

professor observado, como podemos observar no excerto que segue: 
 

“Dessa forma, observamos que os recursos mais utilizados durante as 
aulas do professor são a lousa e o televisor para exibição de músicas 
e filmes. Constatamos que a lousa é utilizada em especial para que o 
professor ensine os conteúdos relativos à gramática, que nos dias 
relatados acima foram trabalhados através dos verbos imperativos e o 
presente do indicativo, na intenção de destacar os elementos formais 
da língua-alvo e trabalhá-los de forma objetiva. Já o televisor, aparelho 
em que, o professor traz o pendrive, que é utilizado de uma forma mais 
interativa.” (EXCERTO ROB-4, grifo nosso) 

 

Nesse trecho do relato observado, a respeito do uso do televisor de uma forma 

mais “interativa” entre alunos e professor, uma vez que na escrita do trabalho não há 

uma reflexão adequada a um modelo na racionalidade crítica (LIBERALI, 2015), sendo 

que está presente apenas a descrição pura de uma hipotética interatividade, 

observada pelos estagiários. Em relação à lousa, notamos a mesma questão: ocorre 

uma simples descrição do uso, sem reflexão acerca do motivo da mesma só ser 

utilizada para a escrita de conteúdos referentes à gramática. Preocupa-nos que isso 

tenha ocorrido neste relato, especialmente por se tratar de uma atividade voltada 

especificamente para a observação do uso dos recursos nas aulas de língua 

espanhola.  

A mesma situação ocorre no relato de outra dupla de estágio que além de não 

justificar teoricamente as escolhas pedagógicas da professora, deixa sem 

embasamento o que seria o “erro” na aprendizagem de uma língua estrangeira e quais 

tipos de correções estavam sendo mencionados neste momento.   
 

“A leitura oral feita pela professora é altamente importante no processo 
de aprendizagem porque possibilita aos alunos o acesso a textos que 
por sua qualidade e beleza, podem vir a encantá-los. Além de auxiliar 
com a pronúncia de palavras novas os alunos percebem que o 
professor e outros colegas estão envolvidos com a leitura e sentem-
se motivados a ler também, dessa maneira, desenvolve-se ou cria-se 
o gosto pela leitura. Ela nos disse que ficou apreensiva ao princípio, 
pensando que os alunos não conseguiriam manter o foco no tema por 
causa da ansiedade de sair, mas tudo ocorreu bem, com esta 
atividade além de reforçar os artículos em espanhol, também buscou 
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eliminar os erros adquiridos nos intercâmbios comunicativos além de 
conscientizar sobre a importância de preservar a natureza.” 
(EXCERTO ROB-5) 

 

Um ponto comum descrito pelos estagiários em alguns dos relatos analisados 

sobre a aula, foi a falta de planejamento prévio pelo professor regente. Destacamos 

durante todas as interações com os estagiários que a preparação do professor é 

fundamental para que as aulas tenham consistência, então, esta é uma questão de 

muita atenção e que foi observada pelos estagiários: 
 

“Quanto ao planejamento das aulas, a professora não elabora um 
plano para cada aula, apenas um planejamento anual apontando os 
conteúdos a serem trabalhados. A cada aula, ela elabora mentalmente 
e inconscientemente seus planos de aula, ou seja, o que ela irá 
trabalhar naquele momento em determinada turma. No passado, a 
professora elaborava planos de cada aula escritos, pois era uma 
exigência da escola, mas, atualmente, os mesmos não são mais 
exigidos.” (EXCERTO ROB-6) 

 

Este trecho do relato nos chama a atenção pelo fato do planejamento ter sido 

feito principalmente porque era obrigatório na escola. Em compensação, no relato 

seguinte, apesar da menção, não observou-se uma reflexão sobre a situação para 

uma melhor compreensão do que pode ter influenciado a falta de planejamento da 

professora, conforme apresentado.  
 

“Esta observação, ainda que como diz a professora não teve uma 
preparação prévia, foi considerada por nós como uma das melhores, 
é claro que o uso de um tempo maior facilitou para que isso 
acontecesse, assim nos damos conta de que uma aula por semana é 
extremadamente pouco para ensinar e aprender um novo idioma, 
também que os recursos são importantes, mas que o mais importante 
é o professor saber expor o tema independente dos contratempos que 
possam surgir na aula, e que para que a aprendizagem aconteça é 
fundamental um professor preparado para ensinar e alunos motivados 
para aprender.” (EXCERTO ROB-7) 
 

Além da falta de reflexão e aprofundamento sobre o planejamento, 

identificamos um ponto que merece destaque quando se trata de aprendizagem: a 

avaliação. A avaliação é um dos processos mais complexos da aprendizagem e 

precisa contemplar a todo o sistema educacional e seus respectivos atores. Definir 

um critério de avaliação sem fundamentos consistentes e relacionados aos objetivos 

propostos para uma determinada atividade pode prejudicar seriamente o processo de 

aprendizagem e desmotivar os alunos. Nesse sentido, mesmo não sendo o foco dos 

relatos, a análise sobre a avaliação deveria aparecer em um nível mais avançado de 

reflexão em todos os relatos das aulas observadas, tendo em conta o estágio 

avançado de compreensão no qual deveriam estar os alunos a partir de suas 

experiências e estudos prévios. No relato a seguir, observamos que isso foi 

questionado e mencionado no texto, mas, novamente, sem uma reflexão mais 

aprofundada do significado e impacto da avaliação na aprendizagem. 
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“Ao conversarmos com a professora, percebemos que o seu foco não 
está no ensinar e sim no aprender deles, atualmente ela gostaria que 
eles aprendam, não apenas com ela passando informação e sim 
preparando eles para que elaborem seu conhecimento. Ela cita que 
sua nota de aprendizagem para alguns é 8,0 já para outros é 10,0.” 
(EXCERTO ROB-8) 

 

Outro ponto a ser destacado em relação à aprendizagem é que há muitos 

professores regentes que utilizam apenas a língua portuguesa nas aulas de língua 

espanhola e isso foi justificado em alguns casos como uma solução para a pouca 

participação e compreensão dos alunos em relação à língua. O resultado dessa 

desconexão entre teoria e prática, aliado a outros fatores relacionados ao trabalho do 

docente, resulta em atividades mais tradicionais e descontextualizadas, conforme 

apresentado: 
 

“[...] alguns alunos apresentam um vocabulário formado por poucas 
palavras, pois a professora não faz uso da língua estrangeira falada 
durante as aulas. Em alguns momentos pontuais, usa expressões na 
língua ou tira dúvidas sobre palabras desconhecidas. Nesse momento, 

ela fala em espanhol, porém, não existem diálogos na língua, 
conversam apenas em português”. (EXCERTO ROB-9)  

 

Já em um último relato de observação, em que os estagiários deveriam 

descrever e analisar a questão da linguagem em sala de aula, temos o seguinte 

excerto: 
 

“A professora faz pouco uso de metalinguagem, não havendo muita 
necessidade, pois os alunos compreendem perfeitamente bem a fala 
da professora em espanhol. Por exemplo, para se fazer entender 
com o léxico da família, a mesma, no uso da palavra abuelo, referiu-
se como: el padre de mi padre. [...] Os alunos demonstraram muita 
paciência no momento em que os colegas, respondem em espanhol. 
A nossa percepção é de que os alunos gostam muito da língua 
espanhola e gostam de falar em espanhol. Cada aluno foi falando 
dos membros da sua família em espanhol [...].” (EXCERTO ROB-10, 
grifo nosso) 

 

 Nesse trecho, os estagiários realizam uma boa descrição da utilização da 

língua espanhola em sala de aula, utilizando inclusive exemplos de falas que a 

professora utiliza para se fazer entender pelos alunos, em termos de vocabulário. 

Ainda sobre a descrição do interesse dos alunos pela língua, percebemos, então, que 

há, nesse caso, uma análise mais detalhada do contexto de sala de aula e de quais 

fatores causavam esse interesse no Espanhol pelos estudantes - ou seja, há uma 

aparente falta de contextualização na observação desenvolvida neste relato.  
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5. Considerações finais 

 

Neste artigo, investigamos algumas questões referentes aos relatos de 

observação produzidos por estagiários de uma licenciatura em Letras-Espanhol, no 

último ano de sua formação, em uma disciplina de Estágio Supervisionado. O corpus 

de análise proveniente dos documentos permitiu-nos observar algumas questões 

referentes aos principais pontos desses relatos que apresentaram problemas, a saber: 

(1) fundamentação teórica com base nos referenciais disponíveis para leitura nos 

ambientes virtuais das disciplinas de Estágio Supervisionado; (2) falta de uma reflexão 

amparada em um modelo de racionalidade crítica, com base nas observações 

realizadas; e, finalmente, (3) falta de contextualização das observações realizadas e 

descritas com as questões referentes à sala de aula, à turma observada, à atividade 

do professor de Espanhol colaborador de estágio etc. 

Em nosso ponto de vista, essas questões, apesar de relativamente sérias - 

ainda mais levando-se em conta a questão de um curso na modalidade EAD, onde a 

interação ocorre quase exclusivamente em meios virtuais e através das TIC -, são 

contornáveis e necessitam muito fortemente do trabalho do tutor, através da interação 

via correção e devolutiva em várias versões das atividades e relatos de observação. 

Nossa forma de trabalho envolveu a correção dessas tarefas com balões de 

comentários, uma ferramenta do aplicativo Microsoft Word, onde a equipe docente 

(professores e tutores) chamou a atenção dos estagiários reiteradas vezes acerca dos 

pontos na escrita desses relatos de observação, que precisavam de melhorias 

substanciais. A partir da segunda ou terceira postagem da mesma atividade, os 

estagiários conseguiram desenvolver mais essas seções dos textos que 

apresentaram problemas. 

Em relação a materiais e recursos, os pontos de atenção, com base nas 

análises dos relatos foram: valor da linguagem para além da sala de aula; a relação 

com a realidade do aluno; falta de espaço para discordância, permitindo ao estudante 

que se posicione, mesmo que contrariamente; espaço de interação significativa com 

seus colegas e também de segurança para que possa correr riscos em relação à 

produção da linguagem. Em relação à aprendizagem, os principais aspectos foram o 

planejamento, a avaliação e o uso da língua portuguesa em sala de aula, em 

desconexão com as discussões da área. Além disso, observamos a falta de diálogo 

com o contexto e com a comunidade escolar, a falta de espaço para a reflexão sobre 

o erro na aula de língua estrangeira, o uso limitado dos recursos para ampliação do 

potencial pedagógico das atividades, a necessidade de observar mais além da 

descrição realizada nos relatos, buscando entender a aprendizagem em sua 

totalidade, os tempos de cada atividade e também como o ambiente pode influenciar 

na aprendizagem do grupo.  

Já em relação à aula, observamos aspectos como falta de planejamento, a 

inconsistência dos critérios de avaliação, a ausência de uso de língua estrangeira em 

sala, além de fatores como o professor monitorar as atividades propostas, como são 

avaliadas as contribuições dos alunos e o espaço que eles têm para isso. E, para 
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finalizar, sobre a linguagem, foram observados os usos da metalinguagem pelo 

professor em alguns casos, entretanto, não foram classificados e nem analisados os 

exemplos mencionados e nem realizada uma extensa variedade de interações. Além 

disso, o valor do feedback ao aluno foi percebido pelos estagiários, mas os 

professores das aulas observadas não realizaram um maior aprofundamento sobre 

seu impacto, refletindo basicamente em relatos em um nível descritivo e técnico ou 

prático, sem aprofundamento teórico. 
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Resumo: 

 

Este artigo pretende descrever sucintamente a sistemática de implantação e 

implementação das atividades relacionadas ao ensino a distância no âmbito da 

Universidade Federal de São João del-Rei. Tendo como base o sistema 

Universidade Aberta do Brasil – UAB, abordaram-se aspectos históricos da 

Educação a Distância e apresentaram-se elementos da estruturação e 

funcionamento do Núcleo de Educação a Distância na instituição. Foram retratados 

as diretrizes de produção do material didático impresso e virtual, disponibilizados 

aos alunos, as ações desenvolvidas no Programa Anual de Capacitação 

Continuada, alguns dados referentes aos cursos ofertados e os impactos oriundos 

das atividades relacionadas à EAD. A UFSJ tem oferecido ao longo do tempo, na 

modalidade a distância, cursos de graduação entre licenciatura e bacharelado, pós-

graduações lato sensu, aperfeiçoamentos e extensão. Por meio dessas ofertas a 

universidade vem cumprindo a sua missão de formar educadores e profissionais das 

diversas áreas, expandindo seu campo de ação e promovendo a interiorização do 

ensino público, gratuito e de qualidade. 
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1. Introdução 

 

O presente artigo tem como objetivo apresentar as ações desenvolvidas na 

Universidade Aberta do Brasil – UAB, no âmbito da Universidade Federal de São 

João del-Rei, que configurou-se como a implantação e a implementação da 

educação a distância na Instituição. 

Para tanto, criou-se o Núcleo de Educação a Distância – NEAD que possui 

Regimento próprio, aprovado no Conselho Universitário - CONSU pela Resolução 

012 de 27 de Março de 2008, e um Colegiado com funções consultivas e 

deliberativas. 

O NEAD foi implantado a partir de demandas induzidas pelo Sistema 

Universidade Aberta do Brasil – UAB, em resposta ao Edital 001/ 2005 /SEED/MEC 

e atualmente, esse sistema é coordenado pela Diretoria de Educação a Distância, 

alocada na Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – 

CAPES/MEC. 

 

2. Aspectos Históricos da EAD na UFSJ 
 

A Educação a Distância - EAD na UFSJ teve início em 2004, com a adesão 

da Instituição ao Consórcio Pró-Formar, constituído por seis universidades públicas 

parceiras: UFOP, UFLA, UFMT, UNEMAT, UFSJ e UFMS, que ofertaram o curso de 

Pedagogia a distância a professores da Educação Básica de redes de ensino 

públicas municipais, atendendo a uma demanda de formação, gerada por exigências 

da LDB 9394 de 1996. 

Em dezembro de 2005, a Reitoria da UFSJ convidou professoras do DECED, 

para liderarem uma equipe na elaboração de Projetos Pedagógicos em atendimento 

ao Edital 01 de 2005, do MEC – FNDE que implantava o Sistema Universidade 

Aberta do Brasil (UAB). 

Foram, assim, elaborados dois projetos de cursos de Pós-graduação lato 

sensu: um em Práticas de Letramento e Alfabetização e outro em Educação 

Empreendedora, direcionados prioritariamente a professores em exercício, segundo 

exigência da UAB. 

A partir desses dois projetos, com o apoio incondicional da Reitoria e com os 

recursos advindos do FNDE, criou-se uma Comissão para implementação da EAD 

na UFSJ, que culminou na Resolução de criação do Núcleo de Educação a 

Distância da Universidade em 27 de março de 2008 e, posteriormente, com o 

credenciamento da UFSJ, no MEC, para a oferta de ensino na modalidade a 

distância. 

Foram disponibilizados pela instituição, como infraestrutura de apoio: parte do 

3º andar do prédio da Biblioteca do Campus Santo Antônio, linhas telefônicas, 

material permanente e de consumo, serviço de gráfica e de internet, incentivo para 

capacitação dos primeiros integrantes do NEAD. 

A UFSJ passou a adotar, a partir dessas medidas, as seguintes diretrizes 
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básicas para nortear as suas atividades no campo da Educação a Distância: 
 

a) Promoção de ações que visem à democratização do acesso à 
educação. 
b) Garantia de continuidade e melhorias na criação, 
aperfeiçoamento, divulgação de conhecimentos culturais, científicos, 
tecnológicos e profissionais que contribuam para superar os 
problemas regionais, nacionais e internacionais e para o 
desenvolvimento sustentável dos seres humanos, sem exclusões, 
nas comunidades e ambientes em que vivem. 
c) Redução da exclusão social mediante ações concretas de práticas 
educativas. 
d) Diminuição das barreiras geográficas e de tempo, em que a 
universidade vá até o aluno que não pode vir até ela, a partir do uso 
das tecnologias como possibilidade de uma nova concepção de 
Educação. 
e)  Desenvolvimento de programas que estejam em sintonia com as 
necessidades do mercado através de parcerias com empresas 
locais, regionais e nacionais. (REGIMENTO INTERNO DO NEAD, 
p.2, 2008). 

 

Dessa forma, a UFSJ tem multiplicado suas ações de inserção regional, com 

a utilização de estratégias da Educação a Distância e desenvolvimento de novos 

suportes e tecnologias educacionais. 

Previsto no Regimento Interno do NEAD e com o objetivo de fundamentar e 

regulamentar ações voltadas para os cursos a distância criou-se o Colegiado da 

EAD – COEAD. Esse Colegiado é composto pelos coordenadores do NEAD, 

representantes de chefes de unidades acadêmicas, representantes de docentes da 

EAD, representantes dos técnicos administrativos da Instituição, representantes dos 

coordenadores de cursos a distância e representantes dos estudantes. 

Respaldando-se também no seu Regimento Interno, o NEAD se organiza da 

forma apresentada no organograma a seguir: 
 

Gráfico 1 – NEAD UFSJ 

 
 

Fonte: Relatório de atividades do Núcleo de Educação a distância, 2012 a 2016 
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3. Cursos Oferecidos pela UFSJ na modalidade a distância  

 

Seguindo normas e critérios da UAB e aprovados em todas as instâncias 

pertinentes da universidade, foram ofertados cursos de graduação, pós-graduação e 

extensão à distância, contemplando tanto os projetos oriundos dos departamentos 

quanto aqueles induzidos pelo Ministério da Educação. 

 

Os cursos oferecidos pelo NEAD\UFSJ estão apresentados nos quadros a 

seguir. 

 

3.1. Graduações  

 
Quadro 1 – Cursos NEAD/UFJS 

 

LICENCIATURA BACHARELADO 

Filosofia 

Administração Pública Matemática 

Pedagogia 

 

Fonte: Relatório de atividades do Núcleo de Educação a Distância, 2012 a 2016. 

 

3.2. Pós-graduações Lato Sensu 

 
Quadro 2 – Pós-graduações 

 

Educação Empreendedora Projeto UFSJ 

Práticas de Letramento e Alfabetização Projeto UFSJ 

Matemática Projeto UFSJ 

Gestão Pública Municipal PNAP 

Gestão em Saúde PNAP 

Gestão Pública PNAP 

Mídias na Educação Projeto UAB 

Ensino de Sociologia no Ensino Médio Projeto UAB 

Ensino de Filosofia no Ensino Médio Projeto UAB 

  

Fonte: Relatório de atividades do Núcleo de Educação a Distância, 2012 a 2016. 

 

3.3. Extensões 

 
Quadro 3 – Extensões 

 

Formação de Conselheiros Municipais de Educação SEB/MEC 

Gestão de Arquivos Digitais NEAD/PROGP 

Quem não Comunica se Trumbica NEAD/PROGP 
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Fundamentos do Portal Didático NEAD/PROGP 

Língua Portuguesa e Redação Oficial NEAD/PROGP 

Educação Rural SECADI/UAB 

Cultura e História dos Povos Indígenas SECADI/UAB 

 

Fonte: Relatório de Atividades do Núcleo de Educação a Distância, 2012 a 2016. 

 

No momento da elaboração desse relato, os números referentes aos dados 

constitutivos do NEAD eram: 

 
Quadro 4 – Panorama do NEAD até este relato 

 

Polos de apoio presencial 49 

Professores envolvidos 178 

Tutores envolvidos 238 

Técnicos administrativos 35 

Alunos matriculados – graduação 2836 

Alunos matriculados – pós-graduação 2452 

 

Fonte: Relatório de Atividades do Núcleo de Educação a Distância, 2012 a 2016. 

 

 

4. Produção de material didático 

 

4.1. Detalhamento do processo de elaboração de material impresso 

 

Uma ferramenta didática que os cursos de graduação e pós-graduação utilizam 

são os materiais didáticos impressos. A produção desses materiais prevê o seguinte 

fluxo: elaboração pelo professor conteudista, leitura do material por um revisor de 

conteúdo (membro da Comissão Editorial), correção pelo professor; revisão 

pedagógica, correção pelo professor, revisão ortográfica, correção pelo professor; 

trabalho dos diagramadores, solicitação do ISBN, envio do material a gráfica e, 

finalmente, envio dos materiais ao Polo. Tal fluxo tem por objetivo garantir a 

qualidade e eficiência do material. 

Realizadas todas as revisões, o material é encaminhado para o setor de 

tecnologia educacional, onde o caderno é diagramado. Após a diagramação do 

caderno, é solicitado à Biblioteca Nacional o ISBN do material. Estando o caderno 

completo e com o ISBN na capa, o mesmo é encaminhado à gráfica para sua 

reprodução. O número de cópias depende do número de alunos de cada curso. 

Os cadernos confeccionados além de encaminhados aos Polos têm a sua 

versão em PDF disponibilizada na biblioteca virtual do curso. 
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4.2. Detalhamento do processo de elaboração de material virtual 
 

Juntamente com a elaboração do material didático impresso há a elaboração 

do material didático virtual, que é disponibilizado no ambiente virtual de 

aprendizagem (AVA). A construção desse material prevê o seguinte fluxo: 

elaboração do storyboard pelo professor conteudista, detalhamento pelo designer 

instrucional, correção ortográfica, revisão pelo professor conteudista, trabalho de 

finalização e publicação na plataforma. 

As unidades curriculares são produzidas na sua totalidade e sua estrutura é 

informada a todos os interessados.   

 

4.3. Produção de vídeo aulas 
 

Vídeo aula é uma aula gravada e distribuída aos alunos em um DVD ou 

disponibilizada na biblioteca do curso através de um link. É um importante recurso 

didático que auxilia na fixação de conteúdos dos cursos. Muito utilizada na educação 

a distância com o intuito de ilustrar, reforçar e/ou complementar os conteúdos 

oferecidos, as vídeo aulas são um importante recurso didático para estimular o 

aprendizado. O processo de produção é rápido e o resultado é um arquivo de ótima 

qualidade visual que possibilita a transmissão do conteúdo de forma eficiente e 

criativa ao aluno. 

 

4.4. Procedimentos de organização 
 

A partir do uso das ferramentas Google Drive e Dropbox foram criados 

procedimentos que melhor organizam os trâmites das diversas etapas de produção 

dos materiais didáticos impressos ou virtuais. Tais procedimentos são 

compartilhados com os integrantes da equipe de produção de material didático que 

podem atualizar sempre que a tarefa sob sua responsabilidade foi concluída e os 

encaminhamentos feitos. 

 

 

5. Os polos de apoio presencial 
 

Alguns dos Polos de Apoio Presencial que são ou foram vinculados ao 

NEAD\UFSJ encontram-se localizados nos Estados de Minas Gerais e São Paulo e 

estão apresentados no mapa a seguir. 
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Imagem 1 – Polos UAB/NEADUFSJ 

 

 
 

Fonte: Relatório de Atividades do Núcleo de Educação a Distância, 2012 a 2016. 

 

 

6. Inovações tecnológicas 
 

Foram desenvolvidas diversas atividades sob a responsabilidade da 

Coordenação de Tecnologia, visando às inovações tecnológicas e melhorias nos 

serviços prestados pelo NEAD, tais como: 

 

 Ampliação e Reestruturação dos servidores de rede; 

 Criação da Intranet; 

 Melhoria nos sistemas de apoio, como o de desenvolvimento de editais e 
migrador de notas; 

 Atualização da plataforma (Ambiente Virtual de Aprendizagem); 

 Melhoria e aperfeiçoamento no sistema de backups; 

 Aperfeiçoamento na gestão da inserção de conteúdos; 

 Desenvolvimento de novos portais e sistemas; 

 Ampliação do suporte técnico dado aos cursos. 

 Reestruturação do Portal Didático. 
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7. O grupo de pesquisa em educação a distância da UFSJ 
 

Juntamente com a elaboração dos Projetos Pedagógicos dos cursos de pós-

graduação lato sensu Práticas de Letramento e Alfabetização e Educação 

Empreendedora, que representaram o pontapé para a implantação do Núcleo de 

Educação a Distância, também iniciaram-se as atividades do Grupo de Pesquisa em 

Educação a Distância – GPEAD/UFSJ. 
 

As pesquisas desenvolvidas no GPEAD/UFSJ abrangem métodos de 
ensino e avaliação, aprimoramento do material didático, relação 
entre tutores, coordenadores e alunos que favorecem o balanço 
crítico das demandas, gerando, por vezes, ações extensionistas que 
interferem e dinamizam os cenários pesquisados. (MATEUS, 
MORAES E ALVARENGA, 2016). 
 

O GPEAD foi um grupo de pesquisa certificado pela instituição, cadastrado no 

CNPq desde 2006 e chegou a ser composto por até vinte e cinco pesquisadores 

envolvidos com estudos sobre temáticas relacionadas a EAD. As suas linhas de 

pesquisa contemplaram a formação de professores, a avaliação no ensino a 

distância e as diversas linguagens e tecnologias que permeiam a EAD. 

 

 

8. O Programa Anual de Capacitação Continuada 
 

O Programa Anual de Capacitação Continuada - PACC foi uma parceria entre 

UAB/CAPES e a Instituição. Este se definiu por um conjunto de atividades de 

capacitação e/ou formação continuada, de curta duração, que visava atender às 

necessidades formativas de profissionais da comunidade interna da universidade, 

tais como: coordenadores de curso, de polo e de tutoria, docentes, tutores, 

profissionais multidisciplinares e técnico-administrativos envolvidos em 

projetos/cursos desenvolvidos na modalidade a distância. O Programa atendia 

também integrantes da comunidade externa que viriam compor a equipe da EAD na 

UFSJ.  

Tinha como objetivo o aperfeiçoamento metodológico e didático em EAD, 

proporcionando aos profissionais da área uma qualificação específica para a 

modalidade. As ações do PACC buscavam promover e legitimar novas formas de 

ensinar e aprender no âmbito de uma educação de qualidade. 

O PACC-UFSJ contemplava as seguintes modalidades: 

 

 Cursos de Capacitação: presenciais e a distância, como objetivo 
de formar tutores, professores conteudistas, professores 
orientadores de trabalho de conclusão de curso, coordenadores de 
polo e funcionários, para trabalharem no NEAD.
 Oficinas de Formação: com um caráter de formação continuada, 
aconteciam durante todo o ano, tratando de temas específicos, 
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como: recursos didáticos, ferramentas tecnológicas e outras 
questões relacionadas à EAD.
 Seminários de Formação: organizados de acordo com os grupos 
e setores de atividades que compunham o quadro profissional da 
UAB-UFSJ, privilegiando-se seus interesses específicos e 
necessidades de formação.
 Cursos de extensão: com o propósito de demonstrar aos 
professores e tutores o uso das tecnologias de informação e 
comunicação nas áreas da Saúde, das Engenharias e das Ciências 
Agrárias como ferramentas de ensino-aprendizagem em educação a 
distância.

 

Uma outra ação de grande importância, desenvolvida no âmbito da formação, 

era a capacitação dos diversos profissionais da Instituição para o uso adequado do 

Portal Didático como ferramenta pedagógica a ser utilizada nos cursos presenciais 

da UFSJ. 

 

 

9. O método de trabalho em EAD 
 

O método de ensino a distância desenvolvido no NEAD sempre seguiu as 

orientações do Sistema Universidade Aberta do Brasil, implementado pela Diretoria 

de Educação a Distância da CAPES/MEC e obedeceu às legislações internas e 

externas próprias da modalidade. Adotou-se o regime de tutoria, sendo cada turma 

dos cursos oferecidos acompanhada por um tutor presencial e um tutor a distância. 

As turmas eram alocadas e atendidas em Polos de Apoio Presenciais mantidos por 

prefeituras parceiras. 

A produção do material didático, tanto virtual quanto impresso, era realizada 

pelos professores de áreas específicas, com análise e aprovação de Comissão 

Editorial do Núcleo, assim como a revisão dos textos produzidos. 

O trabalho pedagógico, tecnológico e administrativo estruturava-se por meio 

das seguintes funções: Coordenador de Curso, Coordenador de Tutoria, Professor 

Conteudista, Professor Formador, Coordenador de Polo, Tutor Presencial, Tutor a 

Distância, Suporte de rede, Revisor Didático e Ortográfico, Designer Instrucional, 

Web Designer, Secretários e apoios administrativos. 

Esses profissionais possuem formação específica em suas áreas de atuação 

e desenvolvem um trabalho de equipe, no qual todas as ações se dão de forma 

articulada e colaborativa. 

 

 

10. Considerações Finais 
 

As autoras desse artigo acompanharam cada passo do processo de 

implantação e consolidação da educação a distância na UFSJ, apoiada pela 

Universidade Aberta do Brasil, desde o plantio da semente, vendo o projeto 
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deslanchar e testemunhando os impactos dessas ações no desenvolvimento dos 

municípios, na vida das pessoas e na missão da universidade. 

A eficácia dessas ações tem sido comprovada com a aprovação de 

estudantes do ensino a distância em concurso público, nos depoimentos de ex-

alunos e tutores, nos impactos sociais, educacionais e econômicos provocados nos 

municípios polo e em seu entorno, na construção de referencial bibliográfico para as 

diversas áreas, na melhoria da prática pedagógica dos educadores e na formação 

dos profissionais em exercício melhorando a qualidade dos serviços prestados e a 

vida do cidadão atendido. 

Apesar das suas particularidades o ensino a distância além de oportunizar a 

formação inicial e continuada, não se priva dos pilares de pesquisa e extensão que 

caracterizam o fazer universitário. Neste sentido, o NEAD vem utilizando-se do 

acúmulo de suas experiências para levar formação integral à população de seus 

polos de apoio. 

A experiência aqui relatada demonstra que a UFSJ, por meio do ensino a 

distância, vem potencializando, ao longo dos anos, os ganhos oriundos do 

conhecimento gerado por uma universidade pública, gratuita e de qualidade. 
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