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Epígrafe 

 

“A criação de algo novo é consumido pelo intelecto, mas 

despertado pelo instinto de uma necessidade pessoal. A 

mente criativa age sobre algo que ela ama.” 

 

(Carl Gustav Jung) 

 

 



 

- 8 - 

SUMÁRIO 
 

PREFÁCIO............................................................... 09 
  

APRESENTAÇÃO................................................... 13 
  

CAPÍTULO 1 

INTRODUÇÃO........................................................ 
 

19 
  

CAPÍTULO 2 

HÍSTÓRICO DA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA.. 
 

23 
  

CAPÍTULO 3 

EDUCAÇÃO SUPERIOR A DISTÂNCIA NO 

BRASIL..................................................................... 

 

 

26 
  

3.1. Profissionais que compõem a  EaD..................... 35 
  

CAPÍTULO 4 

DESAFIOS ENFRENTADOS PELOS 

DOCENTES EM EaD FRENTE AS NOVAS 

TECNOLOGIAS NA 

CONTEMPORANEIDADE.................................... 

 

 

 

 

40 
  

CAPÍTULO 5 

O PERFIL DO PROFISSIONAL COMO 

MEDIADOR COM AS TECNOLOGIAS NO 

PROCESSO EDUCATIVO EM EaD..................... 

 

 

 

44 
  

5.1. Breve discussão sobre a formação docente na 

modalidade EaD......................................................... 
 

45 
  

CAPÍTULO 6 

REFLEXÕES SOBRE RESULTADOS DE 

PESQUISAS EM EaD ............................................ 

 

 

59 
  

CAPÍTULO 7 

CONCLUSÃO.......................................................... 

 

70 
  

REFERÊNCIAS....................................................... 72 
  

ANEXO 

Quadro - Fases do projeto de pesquisa que deu 

origem a este E-book.................................................. 

 

 

78 



 

- 9 - 

PREFÁCIO 

 

Desafios contemporâneos do ensino a distância 

para os docentes do ensino superior, versa um 

breve histórico da Educação a Distância 
 

Este é um trabalho resultado de uma monografia de 

conclusão de curso, orientado pela Profa. Dra. Solange M. 

S. Gervai, que contempla, de forma cativante e didática, 

alguns dos principais desafios enfrentados pelos docentes 

do ensino superior, na modalidade Educação à Distância 

(EaD) frente as tecnologias na contemporaneidade, bem 

como o perfil do profissional como mediador entre os 

estudantes e as novas tecnologias no processo educativo 

em EaD. A autora da monografia descreve a importância 

da EaD desde sua origem até os dias atuais, sob a luz de 

sua vasta experiência enquanto professora presencial de 

nível superior, em uma Instituição particular e, 

paralelamente, professora tutora do Ensino a Distância em 

instituições particular e pública. 

Referindo-me agora ao momento de pandemia do 

novo Coronavírus, cenário pelo qual estamos passando no 

momento do lançamento deste livro, vemos que, ao 

mesmo tempo em que tememos pelas vidas das pessoas, 

amigos e familiares, precisamos de força para seguirmos 

em frente, trabalhando, nos capacitando e estudando para 

que o mundo continue a “se movimentar”. Voltamos agora 

nossa visão e por que não, todos os nossos sentidos, para a 

poderosa ferramenta do ensino remoto. Claro que já havia 
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evidências do papel da EaD enquanto facilitadora do 

processo ensino-aprendizagem. Porém, era sempre como 

uma estratégia complementar, limitada, muitas vezes, por 

um ensino predominantemente transmissivo e no máximo 

híbrido, além de restrita àqueles educadores mais 

envolvidos na busca de melhor compreender as 

necessidades individuais e coletivas de seus estudantes em 

seu contexto de vida. Esses estudantes, que tendo nascido 

na geração Z, já nasceram em um ambiente tecnológico e 

suprimindo o uso da caneta e do papel, estão cada vez 

mais conectados, utilizando recursos online por meio de 

computadores, dispositivos móveis e aplicativos. 

Assim, com o advento da pandemia, esse 

entendimento e essa necessidade na área do ensino fizeram 

com que houvesse um aumento exponencial na velocidade 

da utilização de novas tecnologias. Nunca se havia visto 

tamanha necessidade de se conhecer, aprofundar, buscar 

recursos, reaprender a ensinar, em tão pouco tempo. Este 

mundo da EaD nos leva a conhecer um universo de 

recursos que otimizam a aprendizagem e que, para isso, 

requerem métodos, conhecimentos e recursos tecnológicos 

(dos mais simples aos mais imersivos), levando a nós, 

educadores, a um mundo inovador, de possibilidades, 

adaptações, utilizando metodologias ativas de 

aprendizagem. Afinal, voltando o olhar para o isolamento 

social que se vivencia, em virtude da pandemia: o que 

seria da educação nos processos formais e informais, se 

não contássemos com novas ferramentas auxiliando nesse 

processo?  
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Cada vez mais os recursos tecnológicos são 

necessários para potencializar a aprendizagem, pois 

necessita-se destes recursos para acompanhar a mudança 

do mundo e as necessidades contemporâneas. Sem dúvida, 

não é um processo simples, e se torna um grande desafio 

para pessoas de todas as classes sociais, de gerações 

diversas, principalmente para professores e/ou educadores 

que não tiveram em sua formação meios tecnológicos 

inovadores. Porém, como bem nos trazem Paiva e Gervai, 

essas ações requerem uma paciência, humildade, respeito 

ao “novo”, desafiar-se, conhecer-se e se permitir criar e 

lidar com avanços e recuos, respeitando as diferenças e 

semelhanças.  

O conteúdo apresentado, tendo como suporte os 

autores pesquisados, traz que a EaD e as diferentes formas 

do uso das tecnologias e suas ferramentas não devem 

serem vistos como um processo frio, apenas instrumental, 

que se distancia do aluno através de uma máquina e sim, 

que ambos professores e alunos podem ser beneficiados 

por esses recursos, sem perder o lado amoroso e afetivo. 

Além de ter a importância de aproximar as pessoas de 

diferentes espaços geográficos, classes sociais e nível 

cognitivo, respeitando sua individualidade, crenças e seu 

desempenho acadêmico. Tais recursos também se 

destinam a aumentar a coesão dos grupos (família, 

amizades, atividade física, educação, saúde), trazendo 

benefícios às relações interpessoais, vez que os indivíduos 

afetam e são afetados, produzindo por vezes sofrimento 

físico e emocional, provocando a necessidade do 

professor/educador se reinventar, inovar formas diversas 
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de aprender e ensinar e se desprender de conceitos pré-

estabelecidos, ser agora, o “profess@r do futuro”. 

Tenho o prazer de convidá-los a imergir nesta obra 

tão bem escrita e pensada em seus mínimos detalhes; 

aproveito para agradecer o convite e expressar que tenho 

orgulho de poder escrever este prefácio, pois acompanhei 

a dedicação da autora da pesquisa que encanta seus alunos 

das mais diversas maneiras, seja presencialmente ou à 

distância. Maior orgulho mesmo, é poder chamar esta 

autora de “minha mãe”. Obrigada e parabéns a ela por 

todo o percurso percorrido, na academia e na vida. 

 

Giselle Souza de Paiva 

Doutora em Saúde da Criança e do Adolescente – UFPE 

Setor de Gestão do Ensino - Hospital das Clínicas da 

UFPE/Ebserh 
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APRESENTAÇÃO 
 

Ao receber o convite para apresentar a obra da 

professora Maria de Fátima Souza de Paiva fui tomada 

pela emoção de gratidão, e ao mesmo tempo honrada pelo 

convite, por ter a possibilidade de poder partilhar com o 

leitor a oportunidade de conhecer um pouco de uma 

pessoa tão dedicada a vida profissional e acadêmica. 

Conheci a professora, e hoje amiga, Maria de 

Fátima Souza de Paiva à época no Mestrado em Psicologia 

Clínica na Universidade Católica de Pernambuco 

(UNICAP) em Recife. Logo pude usufruir do seu 

acentuado refinamento no trato social, de sua delicadeza 

de expressões e gestos, além de uma fraternidade ímpar.  

Desde então demonstrou ser uma pessoa séria. 

Transitando pela sua biografia pode-se constatar a forte 

tônica humanística que norteia a sua vida profissional: 

Especialista em Sexualidade Humana e em Dinâmica de 

Grupo, possui experiência profissional como 

psicoterapeuta clínica em consultório privado, e com o 

público em programas sociais do governo municipal. 

Atualmente desenvolve um trabalho de escuta clínica na 

Secretaria da Mulher, no Centro de Referência Clarice 

Lispector na rede municipal da cidade do Recife. 

A marca da responsabilidade ética e profissional 

continua, de forma similar, na academia. Foi professora, 

na qualidade de Tutora no Instituto Federal de 

Pernambuco (IFPE-EaD), docente na Universidade 

Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), na Universidade 

Salgado de Oliveira (UNIVERSO), no Recife-PE, e no 
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Instituto Pernambucano de Ensino Superior (IPESU), no 

Recife-PE. 

Continuando o olhar sobre o espaço profissional, 

mais recentemente a presente colega docente pós graduou-

se em Educação a Distância - EaD, desenvolvendo o 

trabalho intitulado “Desafios contemporâneos do Ensino a 

Distância para os docentes do ensino superior”.  

Face a este panorama, observa-se uma marcada 

preocupação no sentido de expandir e levar conhecimentos 

científicos a comunidade científica, bem como 

empreender discussões acerca da importância da formação 

docente para o ensino superior, e hoje, sobretudo voltado 

para a modalidade EaD. 

Nesta tela, torna-se digno de nota e, ao mesmo 

tempo uma proposta desafiadora investir na presente 

temática, posto que se verifica uma escassez de trabalhos 

nessa esfera, e a demanda da sociedade torna-se cada vez 

mais frequente. Desta feita, a professora Fátima Paiva 

acertadamente vem trazer uma valiosa contribuição para 

esta área, ao fazer um resgate histórico da Educação a 

Distância (EaD) no Brasil, apresentando os desafios 

enfrentados pela classe docente diante das inúmeras 

inovações tecnológicas que vem surgindo a cada dia. E 

segue brindando-nos com o perfil profissional de um 

professor-mediador que se utiliza de tecnologias em 

formato EaD. 

Deste modo, nada nos resta a falar da grande 

contribuição que nos oferece a presente docente, 

parabenizando-a, e ademais a comunidade acadêmica que 

muito se beneficiará com esta produção.  
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Os meus mais sinceros votos de sucesso 

profissional a professora Maria de Fátima Souza de Paiva. 

 

Clênia Maria Toledo de Santana Gonçalves 

Professora doutora da UFPB- Campus I 
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A orientação e o curso de 

pós-graduação 
 

Como orientadora de Maria de Fátima, também fui 

tomada por uma imensa satisfação em ver como possível 

tornar sua pesquisa de monografia de conclusão de curso 

em um livro. Vejo como importante poder partilhar com 

leitores interessados pelas novas tecnologias de 

comunicação e informação (TICs) o trabalho desenvolvido 

pela aluna. 

Assim, o objetivo deste livro é o de usar a 

oportunidade para refletir e discutir como o uso das novas 

TICs podem nos ajudar a ensinar e aprender. Muitos 

professores já utilizam as novas tecnologias como aliadas 

em seus espaços de trabalho e buscam integrá-las ao 

contexto educacional, mas sentimos que há muito espaço 

ainda para aprendizagem de como usar as novas 

tecnologias. Elas podem ser grandes aliadas, propiciando 

práticas educativas integradas a várias mídias, tornando as 

matérias mais atraentes para o aluno, com possibilidade de 

maior contato com material autêntico e mais interação 

com professores e alunos. 

Como apontado no prefácio, acreditamos que usar 

a tecnologia apenas por usá-la pode não ter muita 

utilidade; projetos sem objetivos precisos e sem integração 

com o currículo escolar agregam pouco ao aprendizado, 

pois o ensino mediado pela tecnologia amplia as 

possibilidades pedagógicas somente quando há interação 
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entre os atores do processo educativo e objetivos bem 

determinados a serem alcançados. 

Acreditamos que é fundamental que as escolas 

sejam capazes de pensar nos recursos tecnológicos além 

dos sites de busca e das redes sociais e que consigam 

orientar os alunos na elaboração de tarefas criteriosas e 

que possam auxiliar os professores em sua ação 

pedagógica. 

Maria de Fátima, durante seu curso de pós-

graduação na Universidade Paulista (Unip) e durante sua 

pesquisa, fez um enorme esforço para buscar dados que 

corroborassem nossa visão de ensino/aprendizagem na 

modalidade Ead, demonstrando ser uma aluna e 

pesquisadora muito ativa e séria. 

Cabe ressaltar que o curso de pós-graduação 

FORMAÇÃO em EDUCAÇÃO a DISTÂNCIA tem como 

marca a responsabilidade de formar alunos para 

compreenderem mais sobre os possíveis paradigmas que 

permeiam e norteiam as ações dos profissionais que 

trabalham com a modalidade Ead ou que fazem usam das 

TICs, com foco na reflexão sobre ação pedagógica, design 

de materiais e de escolhas das ferramentas a serem 

trabalhadas com alunos. Buscamos analisar questões 

importantes que podem afetar os estudos dos alunos e a 

ação dos professores na modalidade, como a organização 

do tempo e o desenvolvimento de autonomia. 

Enfim, no trabalho intitulado “Desafios 

contemporâneos do Ensino a Distância para os docentes 

do ensino superior”, vemos a preocupação de expandir e 

levar conhecimentos científicos à comunidade da área de 
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educação sobre a modalidade EaD, apresentando também 

os enormes desafios. 

Parabéns, querida aluna! Espero que possamos 

contribuir divulgando este trabalho. 

 

Profa. Dra. Solange M. Sanches Gervai 

Profa. Titular da Universidade Paulista/UNIP. 
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CAPÍTULO 1 
 

INTRODUÇÃO 
 

 

Este tema “Desafios contemporâneos do ensino a 

distância para os docentes do ensino superior” está 

relacionado a minha experiência enquanto professora 

presencial de nível superior, em uma instituição particular 

e paralelamente professora tutora do Ensino a Distância 

(EaD) em instituição particular e pública. Essa prática me 

estimulou a buscar uma capacitação em um curso de Pós-

graduação em EaD.  

Durante o transcorrer da experiência enquanto 

tutora algumas dificuldades, questionamentos e reflexões 

se fizeram e fazem presentes. Ora se apresentando através 

da dificuldades de interação na comunicação com os 

alunos, pela distância, ora pela dificuldade dos estudantes 

terem acesso a internet, em virtude da localização de suas 

residências, muitas vezes distantes dos grandes centros 

urbanos, impossibilitados de interagirem com o professor 

no ambiente virtual (Moodle). Por outro lado, as 

dificuldades e desafios em lidar com novas tecnologias de 

comunicação, por mim enfrentados no ambiente virtual, 

trazia angústia por deficiência de capacitação. Porém ao 

mesmo tempo serviu como uma provocação, instigando ao 

aprendizado. De acordo com Claro et al. (2014), o grande 

desafio para os profissionais da educação, sobretudo da 

Educação a Distância, é colocar as tecnologias a serviço 
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da produção de conhecimento e de criação de uma nova 

cultura para o desenvolvimento dos alunos.   

Uma nova concepção de educação diferente da 

educação convencional tem se desenvolvido cada vez mais 

nos últimos tempos, principalmente por causa das novas 

tecnologias. No caso da Ead, como modalidade de 

educação, podemos ver que atualmente utiliza-se de 

diferentes métodos e instrumentos que possibilitam que os 

processos educacionais ocorram totalmente a distância (ou 

com apenas alguns encontros presenciais).  

Nesse contexto, esse tema tem se tornado um 

campo de investigação cada vez mais requisitado na área 

de educação, na área de saúde e em outras áreas do 

conhecimento científico. No entanto, apesar do seu 

reconhecimento como modalidade de ensino e utilidade 

quanto a viabilidade de tempo e espaço, e/ou com a 

oportunidade de se conciliar trabalho e estudo, ainda há 

controvérsias e dificuldade de aceitação por parte de uma 

boa parte de profissionais (BONATTO; SILVA; LISBOA, 

2013).  

Na nossa contemporaneidade tem sido observado 

que a EAD tem atingido um espaço significativo na 

sociedade com o uso da tecnologia e esse fenômeno requer 

que os docentes estejam preparados para atuar nessa 

modalidade (CLARO et al., 2014). No entanto, observa-se 

que alguns docentes ainda apresentam resistência em 

aceitar que a tecnologia pode auxiliar no seu fazer 

pedagógico. 

O educador precisa fazer interações entre o 

conhecimento científico e o conhecimento pedagógico, 
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utilizando as melhores estratégias de ensino para motivar o 

aluno, permitindo que o mesmo compreenda a importância 

das tecnologia da informação e comunicação e suas 

utilizações (BONATTO; SILVA; LISBOA, 2013).  

De acordo com Belloni (2001) a formação dos 

formadores no ensino superior será talvez o maior desafio 

a ser enfrentado pelos sistemas educacionais, sendo por 

outro lado a condição necessária, embora não suficiente, 

para qualquer transformação da educação em todos os 

níveis. 

Desta forma, para a realização desta obra, foi 

realizada uma extensa revisão de literatura nas principais 

bases de dados  com o propósito de conhecer os desafios 

de ensino e aprendizagem encontrados por docentes de 

ensino presencial superior, ao ingressarem em trabalhos na 

modalidade EaD. Para maiores detalhes dos passos da 

metodologia ver anexo. 

Além disso, foi investigado como o uso das 

tecnologias da informação e da comunicação interferem 

como ferramentas no processo do ensino aprendizagem a 

distância. 

Esta busca pode estimular o interesse por parte de 

estudiosos neste tema e sua utilização não somente na 

compreensão da temática em pauta, mas também na 

prática nas suas funções acadêmicas. Assim, o ensino a 

distância requer mudança de comportamento e apresenta 

desafios na formação e capacitação dos professores 

presenciais que atuam nessa modalidade de ensino e 

aprendizagem. 
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Este e-book está organizado da seguinte forma: o 

capítulo 1 situa o leitor sobre o tema e sua importância 

para o Ensino Superior, bem como descreve o interesse e a 

experiência da pesquisadora pelo tema tratado relacionado 

a sua vida profissional. Além de um breve comentário 

sobre a importância do tema na atualidade, os objetivos, o 

problema, a hipótese e variáveis da pesquisa, bem como a 

metodologia utilizada. 

O capítulo 2 relata o histórico da Educação a 

Distância e sua evolução. O capítulo 3 discorre sobre  a 

Educação Superior a Distância no Brasil e profissionais 

que compõem a EaD. O capítulo 4 apresenta os desafios 

enfrentados pelos docentes em EaD, frente as novas 

tecnologias na contemporaneidade. O capítulo 5 descreve 

sobre o perfil do profissional como mediador com as 

tecnologias no processo educativo em EaD, bem como 

apresenta um comentário sobre a formação docente para a 

modalidade EaD. Além de apresentar um relato sobre a 

docência presencial versus docência virtual.  

O capítulo 6 contempla reflexões sobre resultados 

de pesquisas em EaD, e o capítulo 7 apresenta as 

conclusões embasadas nos artigos estudados. 
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CAPÍTULO 2 
 

HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO A 

DISTÂNCIA 
 

Historicamente a modalidade a distância teve 

origem no século XIX , passando por etapas evolutivas 

associadas às tecnologias de transporte, comunicação e 

informação como aponta Pimentel (2017). Nota-se de 

acordo com a sua evolução tecnológica, que “as gerações 

de EaD vão desde os cursos por correspondência, 

passando pela transmissão radiofônica e televisiva, pela 

utilização do telefone e informática, até os atuais 

processos de meios conjugados: a telemática e a 

multimídia” (PIMENTEL, 2017, p.27).  

A Educação a Distância (EaD), por ser uma nova 

modalidade da educação utiliza-se de diferentes métodos e 

instrumentos e possui como principal ferramenta a 

presença das Tecnologias das informações e comunicação 

(TICs), que implica em uma reorganização do trabalho 

didático. Dessa forma, a EaD passou a ser um lugar de 

destaque no cenário atual da Educação. 

De acordo com Lopes e Pereira (2017), embora a 

prática de EaD seja menosprezada por alguns e aclamada 

por outros, requer estudo e investigação no contexto social 

e político. Atualmente essa modalidade de Educação é 

entendida como uma democratização do acesso a 

educação que tem como finalidade a promoção da 

cidadania e o desenvolvimento, visando uma 
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democratização do acesso à educação, sobretudo nos 

países mais pobres. 

Segundo Moran (2002 apud SLOMSKI et al. 

2016), a EaD é definida como um processo de ensino e 

aprendizagem no qual professores e alunos não estão 

normalmente juntos fisicamente, mas podem estar 

conectados, interligados por tecnologias. Os cursos em 

EaD vem se expandindo, impulsionados por redes de 

computadores, a internet, além dos recursos físicos como 

apostilas, livros e materiais tecnológicos como o correio, o 

rádio, a televisão, o vídeo, o CD-Rom, o telefone e 

tecnologias semelhantes. 

De acordo com Freitas et al. (2008 apud 

SLOMSKI et al. 2016, p.10), “apesar de a EaD, já existir 

desde o século XVIII, com o advento das Tecnologias da 

Informação Comunicação (TICs), passa a apresentar uma 

maior expansão. Assim, além das TICs “possibilitarem a 

flexibilidade da comunicação/interação e a independência 

de tempo e espaço, também provocam mudanças 

importantes nas relações pedagógicas e na cultura 

educacional” 

Ao longo dos anos o avanço tecnológico foi se 

expandindo e dando espaço a outras formas de se 

comunicar com o surgimento de comunidades virtuais 

através do ciberespaço: 

 

Trata-se de um novo investimento na 

produção de saberes, de um novo 

ambiente favorável à participação 

colaborativa. Estas ideias evidenciam 

modos de pensar e de construir 

conhecimentos que refletem os avanços 
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tecnológicos e a existência de espaços nos 

quais emergem identidades culturais. 

(FERNANDO e SILVA, 2004 apud 

SLOMSKI, 2016, p.10).  

 

Nesse espaço, as relações humanas privilegiam o 

compartilhamento do saber como interatividade. As 

mediações que ocorrem entre a mídia  e as pessoas 

envolvidas são analisadas a partir dos contextos 

socioculturais (família, sala de aula e sociedade).  

Assim, de acordo com Levy (1999 apud 

SLOMSKI, 2016, p.13), o ciberespaço é também visto 

como “um ambiente virtual que se utiliza de aparatos de 

comunicação para o estabelecimento de relações virtuais, 

de culturas digitais ou ciberculturas”, ou seja, surge a 

emergência de uma nova cultura, definida como sendo um 

“conjunto de técnicas (materiais e intelectuais) de práticas, 

de atitudes, de modos de pensamento e valores que se 

desenvolvem juntamente com o crescimento do 

ciberespaço.”  
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CAPÍTULO 3 
 

EDUCAÇÃO SUPERIOR A DISTÂNCIA  

NO BRASIL 
 

A educação superior no Brasil sofreu 

transformação ao longo dos anos nos aspectos 

econômicos, sociais e políticos. O novo perfil da demanda 

exige flexibilidade, agilidade, alternativas de formação 

adequadas às expectativas de rápida inserção num sistema 

produtivo em constante mudança. As reflexões pertinentes 

em relação ao sistema de educação superior em geral e as 

universidades em particular requer mudanças de padrões 

de modelos rígidos em direção a formação do profissional 

em que os desafios se tornam cada vez mais complexos  

(RAMOS, 2018).  

Ao analisar as mudanças no âmbito da atividade 

docente na Educação Superior, com a implementação do 

ensino a distância Schlesener (2017), comenta que no 

Brasil:  

 

A partir da década de 1990, a EaD na 

Educação Superior tornou-se um grande 

negócio, que tem o apoio e o incentivo 

financeiro do Estado. A racionalidade 

técnica, com ampla repercussão nas 

políticas educacionais, transforma 

lentamente todo o sistema de ensino no 

Brasil, tanto nas mudanças na forma de 

gestão administrativa quanto na 

distribuição dos financiamentos e na 

centralidade da avaliação, alterações que 

objetivam responder à lógica mercantilista 
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e aos parâmetros do Banco Mundial. A 

inserção da EaD na Educação Superior foi 

precedida de mudanças estruturais “[....]” 

a flexibilização dos contratos de trabalho 

que acompanha o programa e as medidas 

quanto ao currículo, aos títulos e aos 

cursos de curta duração completam o 

quadro das condições necessárias para 

implementar a EaD nas universidades 

públicas; nas instituições privadas, a 

implementação em andamento já há 

alguns anos têm o apoio de políticas de 

incentivo como o Programa Universidade 

para Todos (Prouni). Nesse movimento, a 

educação deixa de ser entendida como um 

direito social para se apresentar como um 

serviço prestado ou uma mercadoria 

ofertada a valores variados, de acordo 

com o poder aquisitivo das classes 

trabalhadoras, porque é para elas que a 

EaD se destina. (p. 156). 

 

Conforme Schlesener (2017), foi no decorrer do 

século XX, que evidenciaram novas exigências na 

educação, tendo em vista as transformações ocorridas no 

processo de produção industrial, com a inserção de novas 

tecnologias e a automação do trabalho. Este fato provocou 

uma maior exigência na função do trabalhador 

requisitando novas habilidades intelectuais e uma 

formação específica. Nesse sentido, “as mudanças do 

trabalho docente na Educação Superior, ocorridas com a 

implementação da Educação Superior a distância, 

evidenciam-se como uma reorganização do trabalho 

docente, visando ampliar também, nesse âmbito, a 

extração de mais-valia”, “[...]”, constatou-se alterações 

substanciais na atividade docente e redução de salários, 
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tendo em vista a flexibilidade nos regimes de trabalho 

provocado pelo crescimento do setor privado na Educação 

Superior (SCHLESENER, 2017, p. 160). 

Segundo Eckstein e Knuppel  (2015): 

 

As universidades brasileiras, ao oferecer 

cursos de graduação, pós-graduação, de 

aperfeiçoamento ou extensão, entendem 

que somente a modalidade presencial não 

consegue atender às demandas voltadas 

para a formação inicial e continuada, de 

modo que a modalidade de Educação a 

Distância contempla uma necessidade 

social das primeiras décadas do século 

XXI. (p.152). 

 

Nesse sentido, temos acompanhado mudanças no 

trabalho docente das Instituições de Ensino Superior 

(IES). A flexibilização do trabalho docente é evidenciada 

com a utilização das Tecnologias da Informação e 

Comunicação (TICs), além das precárias condições de 

contratação do trabalhador da educação (SILVA ; 

SOUSA, 2017). 

Nesse contexto, Eckstein e  Knuppel (2015, p.152), 

mostram que o papel do professor que atua na modalidade 

EaD passou a ser mais estudado e discutido. Com a 

implantação da Universidade Aberta do Brasil (UAB), “a 

partir dos  anos 2000, foram agregadas 98 instituições 

públicas de Ensino superior com oferta de cerca de 950 

cursos a distância no Brasil, financiados e fomentados pela 

Capes / MEC, todos fortemente calcados no uso intensivo 

das TICs”. Outro fator que é importante de ser citado  foi 

“o crescimento de matrículas na EaD, na ordem de 200% 
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nos últimos dez anos, com ofertas predominantemente 

feitas por instituições privadas”. (PIMENTEL, 2017, 

p.28).   

De acordo com Freitas e Franco (2014), com a 

implantação da Universidade Aberta no Brasil, a Educação 

a Distância se expandiu no âmbito das Universidades 

Públicas, a partir desse acontecimento a educação a 

distância: 

 

Passou a tomar forma e ter visibilidade a 

partir da publicação, no final do ano de 

2005, do edital para a “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’” (BRASIL, 2005). Ainda em 

2005, foi lançado o primeiro curso-piloto 

da UAB, o curso de Administração que se 

deu por uma parceria entre a Secretaria de 

Educação a Distância do Ministério de 

Educação – SEED/MEC, o Banco do 

Brasil e Instituições Federais e Estaduais 

de Ensino Superior. Inicialmente algumas 

universidades foram selecionadas para 

atendimento desta demanda – 50% das 

vagas seriam destinadas a funcionários do 

Banco do Brasil e as demais à 

comunidade.A partir de 2006 que se deu 

de fato a instituição da Universidade 

Aberta do Brasil, por meio do Decreto 

5.800/06, publicado em 8 de junho. Nesta 

ocasião, com o início do curso piloto de 

Administração, já se percebia a 

necessidade de preparação e formação dos 

envolvidos na oferta de um curso 

oferecido na modalidade a distância, em 
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que a mediação e interação deveriam ser 

cautelosamente cuidadas em busca de 

uma proximidade na maioria das vezes 

virtual. (FREITAS e FRANCO, 2014, 

p.151). 

 

Para Sousa (2012 apud LIMA e MILL, 2013), a 

partir de 2006, passamos a ver inovações no ensino 

superior e o avanço da Educação a Distância (EaD), com 

uma maior participação das universidades públicas da 

modalidade a distância de forma efetiva. Tendo em vista a 

expansão e interiorização do ensino no Brasil através do 

movimento político, mais cursos foram aprovados para 

oferta na modalidade a distância: cursos de 

aperfeiçoamento, graduação, especialização e extensão, os 

quais “demandavam a formação dos integrantes para lidar 

com os trâmites inerentes à modalidade que incluíam 

detalhes que iam desde a aprendizagem de trabalho em 

equipe e domínio de recursos tecnológicos e de ambientes 

virtuais” (FREITAS e FRANCO, 2014, p.152). 

A partir desse movimento de inovações na 

educação a distância os órgãos competentes:  

 

Da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior – CAPES – e 

da Comissão Nacional de Avaliação da 

Educação Superior – CONAES – 

instigaram as Instituições de Ensino 

Superior – IES – a se organizarem para 

implantar um processo de formação dos 

envolvidos em cursos oferecidos na 

modalidade a distância, especialmente os 

professores e tutores. Estas iniciativas 

vieram sempre acompanhadas das 

indagações: Existe a necessidade de 
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formar docentes, atuantes em cursos 

presenciais, para atuar em EaD? Que 

práticas formativas podem contribuir para 

que o professor possa se apropriar de 

detalhes fundamentais que favorecem o 

processo de ensino e aprendizagem no 

contexto da EaD? (FREITAS e FRANCO, 

2014, p.152). 

 

A fim de atender às novas solicitações de acordo 

com a política na educação, tendo em vista o ensino a 

distância nas universidades, o Ministério da Educação 

(MEC), tem investido na formação de professores, 

implantando uma política pública nacional de formação 

pela Educação a Distância (EaD), efetivada por meio da 

Universidade Aberta do Brasil (UAB), como aponta 

Vieira, (2017, p.205). A UAB priorizou a formação de 

professores para a Educação Básica, em diversos 

seguimentos. A partir desse acontecimento, passou a haver 

uma disseminação de oferta aos cursos de formação de 

professores na modalidade EaD, nos cursos de 

Bacharelado, tecnólogo, aperfeiçoamento e  licenciatura 

em instituições privadas de ensino superior. Segundo 

Vieira (2017, p.206 ) de acordo com o Edital de Seleção nº 

01/2006Seed/MEC/2006/2007:  

 

O Sistema UAB, instituído pelo Decreto 

nº 5.800, de 8 de junho de 2006, está 

estruturado no Plano de Desenvolvimento 

da Educação (PDE), e tem por meta o 

desenvolvimento da modalidade de EaD, 

possibilitando a formação de grande 

número de pessoas, geograficamente 

disperso e, muitas vezes, isolado na zona 

rural. Priorizando os cursos de 
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licenciatura para formação inicial e 

continuada de professores da Educação 

Básica, o Sistema UAB pretende 

democratizar as possibilidades do acesso 

a todos os interessados. O MEC, por meio 

da Secretaria de Educação a Distância 

(Seed) e da Capes, tornou público o 

referido Edital de Seleção, permitindo a 

participação dos municípios e das 

universidades públicas interessadas. O 

resultado desse processo, publicado no 

Diário Oficial da União em 20 de maio de 

2008, contemplou a Universidade 

Estadual de Montes Claros (Unimontes), 

com o oferecimento de nove cursos de 

graduação e licenciatura nos polos de 

apoio presenciais, localizados em 15 

municípios das regiões do Vale do 

Jequitinhonha e norte de Minas Gerais. 

Entretanto, a EaD tem provocado uma 

série de debates. Vários pesquisadores 

têm demonstrado, por diferentes nuances, 

pluralidade de objetos, enfoques teórico-

metodológicos e desafios para enfrentar 

as novas demandas, entre elas, ensinar e 

aprender em espaços e tempos diferentes, 

mediadas pelas Tecnologias da 

Informação e Comunicação (TICs). 

 

A expansão dos cursos a distância associada à falta 

de estrutura física e metodológica geraram controversias e 

debates por pesquisadores que têm demonstrado, por 

diferentes nuances, pluralidade de objetos, enfoques 

teórico-metodológicos e desafios para enfrentar as novas 

demandas, entre elas, ensinar e aprender em espaços e 

tempos diferentes, mediadas pelas TICs. 

Portanto, segundo Pimentel (2017), apesar de 

alguns pontos importantes terem acontecido na educação 
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superior a distância, outros fatores não funcionaram como 

o esperado, por exemplo: “a falta  de uma política de 

educação com o uso das TIcs; a descontinuidade dos 

programas e projetos do governo; e a falta de indução de 

políticas para a formação de profissionais para atuarem 

com TICs na educação e o financiamento adequado.” 

(PIMENTEL, 2017, p.28). 

Ainda segundo a autora, vale ressaltar que: 

 

Muitas das práticas utilizadas na EaD, se 

apoiaram em modelos acadêmicos e 

industriais de educação, reproduzindo as 

fraquezas do ensino tradicional e 

introduzindo, para muitos educadores, 

novas dificuldades oriundas do uso das 

tecnologias na situação de 

ensino/aprendizagem.  

(PIMENTEL, 2017, p.28). 

 

Considerando toda uma necessidade de professores 

capacitados conhecedores das tecnologias e práticas de 

leitura e escrita digital, surge uma preocupação, quanto a 

tarefa de ensinar e o processo de aprender. “Havia sem 

dúvida a necessidade de encontrar caminhos que 

provocassem reflexões sobre os desafios apresentados”  

Para Freitas e Franco (2014, p.152), nesse 

contexto, também surgiram necessidades para selecionar 

professores para : 

 

Atuarem nos cursos de formação 

continuada oferecidos pelo CEaD/UFU 

que teriam, entre outros papéis, a missão 

de sensibilizar os professores 

participantes a respeito do alcance e dos 
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limites de sua atuação. Seria necessário 

que o professor tivesse a oportunidade de 

conhecer os fundamentos e a gestão da 

Educação a Distância e ainda como se deu 

a história e a organização da Universidade 

Aberta do Brasil e de outras iniciativas do 

governo de legislar sobre a oferta de 

cursos na modalidade EaD. (FREITAS e 

FRANCO, 2014 p.153).   

 

Portanto, buscava-se um profissional que 

conhecesse os fundamentos do ensino a distância e a sua 

proposta acadêmica, a sua história. Dessa forma, se fazia 

necessário uma capacitação que daria o preparo, além na 

formação de profissionais para atuar na EaD. 

Conforme observa-se, a preocupação por um 

ensino de qualidade sempre foi pensado como um 

processo de reestruturação no sistema de ensino, tanto na 

educação superior presencial, quanto a distância. Diante 

dessas transformações ocorridas nas instituições de ensino 

superior e principalmente com a implantação da educação 

a distância, Lima e Mill (2013) apontam que foi necessário 

que os docentes presenciais fizessem parte da modalidade 

a distância, mesmo ainda sem ter o conhecimento 

suficiente para tal função. 

A utilização das TICs pelos professores se 

apresentam como novas formas de conceber, produzir e 

utilizar, planejar, desenvolver e avaliar a sua prática 

pedagógica e orientar a sua formação. Compreender essa 

experiência e as novas relações nos dias atuais inclui o 

desafio de que os professores estejam integrados e 

interligados, cada dia mais, em redes de ação e formação, 
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potencializando o processo de ensino e aprendizagem para 

construir uma formação ampliada e permanente de outros 

sujeitos. ( CAMAS et al., 2013). 

Dessa forma o professor passou a ser mais 

requisitado nos conhecimentos específicos para 

desenvolver suas atividades em ambientes virtuais.  

(CLARO et al., 2014).  

 

3.1 Profissionais que compõem a EaD 
 

Muitos são os profissionais envolvidos na estrutura 

do EaD, se estendendo desde os docentes, a outros 

profissionais que influenciam na parte pedagógica, tais 

como: professores-autores, professores da disciplina, 

tutores a distância, tutores presenciais, designers, 

instrucionais, diagramadores, cinegrafistas, informatas, 

entre outros (MILL e SILVA, 2018). 

De acordo com Lima e Mill (2013), no processo 

pedagógico na EAD o professor é auxiliado por um 

profissional essencial que é o tutor para assessorar o 

processo de aprendizagem: 

 

O professor, na EaD, divide suas 

atividades com tutores presenciais (que 

atua nos Polos de Apoio Presencial) e/ou 

com tutores a distância (também 

denominados tutores virtuais e que não 

necessariamente mantêm contatos 

presenciais com os estudantes ou 

professores). Ambos, tutores presenciais e 

a distância, têm em comum uma atividade 

semelhante, que é a de auxiliar o 

professor responsável pela disciplina na 
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mediação pedagógica com os estudantes 

(LIMA e MILL, p.34, 2013). 

 

Segundo Lima e Mill (2013), os tutores estão 

envolvidos com o processo de ensino-aprendizagem de 

forma que a mediação pedagógica adotado pelo professor  

e tutor ocorre de forma flexível e variada de acordo com o 

modelo pedagógico adotado pela Instituição de Ensino 

Superior (IES) como facilitadores da aprendizagem e 

avaliadores de competências. Conforme esses autores na 

equipe polidocente, o tutor é parte integrante, sendo 

fundamental para que o processo ensino-aprendizagem 

ocorra de forma eficaz.   

Dessa forma, segundo Oliveira et al. (2014) e 

Carmo et al. (2017), o tutor deve possuir clara concepção 

de aprendizagem, estabelecer relações empáticas, dominar 

o conteúdo, facilitar a construção do conhecimento, assim 

como, mediar e estimular a participação do aluno, 

incentivar o desenvolvimento da autonomia crítica e ainda, 

avaliar as competências competências. 

Os autores apontam algumas funções essenciais do 

tutor, como: comentar os trabalhos realizados pelos 

alunos; colaborar na compreensão do material pedagógico; 

fornecer feedback aos coordenadores sobre os materiais 

dos cursos e as dificuldades dos estudantes; servir de 

intermediário entre a instituição e os alunos; participar dos 

encontros presenciais; intermediar, quando necessário, as 

relações entre os alunos e a coordenação do curso.  

Segundo Claro et al (2014, p.4), “é de fundamental 

importância que o professor / tutor ofereça possibilidades 

permanentes do diálogo, sabendo escutar, sendo empático 
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e mantendo uma atitude de cooperação, oferecendo 

experiências e desafios”.   

Tendo em vista o investimento do professor tutor 

na educação a distância  intervindo como mediador no 

ensino aprendizagem, deve-se refletir sobre o trabalho do 

docente na EaD e o trabalho do tutor: 

 

Visto que esse profissional é 

necessariamente um docente e essa 

divisão contribui para a formação da 

identidade docente dessa modalidade. A 

fragmentação do processo nessa 

modalidade fica evidente quando se 

elenca essas duas categorias de 

trabalhadores. A padronização e a 

otimização do tempo de trabalho, aos 

poucos, configuram a especificidade do 

trabalho docente diante das tecnologias, 

pois a formalização e a normatização 

ignoram a autonomia do tutor, e este 

executa seu trabalho isoladamente. O 

trabalho docente na modalidade EaD 

abrange inúmeras atividades e funções; 

assim, a identidade desse trabalho está 

baseada na divisão do trabalho, pois, além 

de o professor ter que dominar os recursos 

tecnológicos, características da 

modalidade, deve desenvolver funções de 

mediador e orientador na aprendizagem 

do aluno, demandando novas relações 

educativas no processo de aprendizagem. 

(SILVA ; SOUSA et al., 2017). 

 

A função do tutor é tão importante quanto ao do 

professor formador, ambos compartilham com a mesma 

responsabilidade e competência na proposta do ensino e 

aprendizagem. Porém como citado anteriormenteos os 
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“tutores presenciais e a distância, têm em comum uma 

atividade semelhante, que é a de auxiliar o professor 

responsável pela disciplina na mediação pedagógica com 

os estudantes” (LIMA e MILL, 2013, p.34). 

De acordo com Silva ; Sousa et al. (2017), 

analisando a divisão do trabalho docente, a tutoria aparece 

nesse cenário como uma função menos importante em 

relação ao trabalho do professor, pois ela executa o 

trabalho que foi pensado e elaborado por outra pessoa (o 

professor). Entretanto, é importante salientar que tanto o 

tutor quanto o professor exercem atividades docentes, no 

que concerne a intervenção, mediação, e correções de 

provas. O professor muitas vezes prepara o material 

didático para que o tutor execute as aulas. 

Neste cenário,  de acordo com as autoras, entende-

se que:  

 

O papel do tutor deve ultrapassar a visão 

essencialmente técnica, transcendendo a 

função de especialista. O tutor é um 

educador a distância com a função de 

formar o aluno. As tecnologias são 

fundamentais na EaD; no entanto, quando 

estas se convertem apenas em 

instrumentos para a mediação, o grande 

desafio está no papel do professor, seja na 

função tutora, seja na função docente, ao 

superar os mecanismos técnicos, 

característica da modalidade, e incorporar 

os conhecimentos historicamente 

construídos para a promoção humana.  

(SILVA ; SOUSA, et al., 2017). 
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Vieira (2017, p. 212), ressalta “que o professor 

formador é responsável por sua disciplina em sua 

totalidade, desde o planejamento à criação de estratégias e 

às condições favoráveis à aprendizagem do aluno, mas o 

tutor e demais profissionais da Ead também possuem 

enorme importância e precisam ser preparados para suas 

funções. 
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CAPÍTULO 4 
 

DESAFIOS ENFRENTADOS PELOS 

DOCENTE EM EaD FRENTE AS NOVAS 

TECNOLOGIAS NA 

CONTEMPORANEIDADE 
 

Como já apontado, com o uso das TICs 

transformações no sistema educacional devem ocorrer e 

requerem mudanças nas características e estrutura do 

ensino e consequentemente alterações nas funções dos 

professores, no sentido de estimular e orientar o estudante 

na pesquisa de novos conhecimentos, bem como a 

apropriação do de tecnologias. Segundo Belloni (2001), 

esse fato requer mudança de comportamento e adaptação 

às novas tecnologias, constituindo assim um desafio. No 

entanto, de acordo com Belloni (2001, p.106-107), a 

formação continuada e o envolvimento em equipes de 

projetos inovadores, poderão contribuir fortemente para 

mudanças no papel e nas mentalidades do corpo docente 

das instituições de ensino superior. 

Pimentel (2017) aponta que o uso adequado das 

TICs tem sido um motivo de preocupação dos 

especialistas da área desde a década de 1990, no sentido 

da sua importância em uma perspectiva de humanização e 

cidadania. As reflexões da autora se voltam para que o uso 

das ferramentas tecnológicas não sirvam aos interesses 

econômicos e ideológicos dominantes da sociedade, mas 

sejam integradas a um projeto político pedagógico 
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valorizando a cultura e a concepção de mundo dos 

sujeitos, adaptando-se a uma educação atual vigente com a 

introdução de práticas sociais e interativas em um 

ambiente presencial e a distância. 

De acordo com Freire apud LOBO e MAIA, 

(2015), as novas tecnologias não devem ser vistas como 

simples ferramentas a serem aplicadas, mas como 

processos a serem desenvolvidos. Dessa forma o perfil do 

profissional deverá ser visto como mediador na 

interrelação com as tecnologias no processo educativo. 

Nesse aspecto as tecnologias da informação e 

comunicação não se caracterizam apenas como 

instrumentos técnicos, mas como algo tecnologicamente 

novo e diverso da experiência individual. No contexto 

educacional esse fato já é uma realidade,  não resta dúvida 

a importância da tecnologia, porém deve-se observar  a 

quem está a serviço os interesses dessa prática na escola. 

Nesse espaço, as tecnologias atuam junto ao ser humano 

no desenvolvimento do seu potencial cognitivo, 

possibilitando conecções, estabelecendo uma relação 

complexa e cooperativa .  

As TICs não se caracterizam apenas como 

instrumentos técnicos, mas como algo tecnologicamente 

novo e diverso da experiência individual. “O docente deve 

ter em mente que as TICs não objetivam eliminar o uso de 

técnicas convencionais de ensino. Elas devem ser 

incorporadas ao processo educacional já existente”. (Lobo 

e Maia, 2015, p.20). Sendo assim, cabe ao professor, 

enquanto mediador, por meio das tecnologias da 
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comunicação despertar a curiosidade em conhecer, em 

pesquisar, e buscar a informação mais relevante.  

Camas et al. (2013, p.186), comentam que um dos 

desafios da educação na atualidade “está em formar os 

futuros professores e os já atuantes na educação a 

entenderem e fazerem uso significativo das 

potencialidades tecnológicas na realização de suas aulas”. 

É notório que o professor na sua prática pedagógica 

enquanto facilitador do ensino e aprendizagem atinja 

mudanças de paradigmas, e concepções pré(concebidas) 

internalizadas da cultura, do social. É necessário que esse 

profissional acompanhe as necessidades do mundo virtual 

impulsionando o desenvolvimento do indivíduo e do 

grupo. 

O professor ao se apropiar do uso da tecnologia em 

sua prática pedagógica, “tem a oportunidade de romper 

com o paradigma de ser o possuidor do conhecimento para 

uma situação que preze pela relação de compartilhar com 

os outros professores e com os alunos”. Sendo assim, o 

professor tem a responsabilidade, enquanto mediador no 

processo ensino e aprendizagem, de acompanhar por meio 

de pesquisa, o conhecimento do seu aluno. Por sua vez, se 

faz necessário que exista a reflexão dos próprios 

professores de como utilizarão as tecnologias digitais em 

suas aulas na aprendizagem de seus alunos. Enfim, 

enquanto formadores e pesquisadores da ação educacional, 

o professor tem a responsabilidade “de responder a 

sociedade educacional com caminhos possíveis de fazerem 

parte da narrativa curricular na cultura digital”. (CAMAS 

et al. 2013, p.187- 188). 
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De acordo com Mill e Silva (2018, p.545), 

considerando que a docência passa por transformações 

sociais quando é mediada por novas tecnologias torna-se 

importante explorar as novas formas de ensinar no 

contexto contemporâneo: 

 

A relação entre inovações tecnológicas e 

inovações pedagógicas, no contexto da 

Educação a Distância, coloca-nos o 

desafio de (re)pensar as opções 

metodológicas e de investigar sobre as 

práticas e profissionais na cultura digital. 

Desafios se apresenta sobretudo na 

formação de educadores”. 

 

Ainda ao se referir aos desafios enfrentados pelos 

educadores na modalidade EaD, a literatura aponta que 

entre outros desafios, encontram-se o de aprender novas 

formas de pensar processos de ensino e aprendizagem e o 

de desaprender práticas de certa certa forma, já 

cristalizadas com relação a processos formativos da 

docência. Enfim, segundo Mizukami (2014), a formação 

docente contemporânea requer conhecimentos 

pedagógicos e além dos conhecimentos tecnológicos. 
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CAPÍTULO 5 
 

O PERFIL DO PROFISSIONAL COMO 

MEDIADOR COM AS TECNOLOGIAS 

NO PROCESSO EDUCATIVO EM EaD 
 

O perfil do profissional deve ser o de mediador na 

interrelação com as tecnologias no processo educativo. De 

acordo com Almeida (2012), com o uso de ambientes 

virtuais da aprendizagem o professor tem o seu papel 

redefinido, cabe a este utilizar os recursos para serem 

parceiros de seus alunos e escritor de suas ideias e 

propostas, isto requer uma atualização permanente do 

professor. 

Em sala de aula, os recursos computacionais 

utilizados pelos alunos sinalizam novas possibilidades de 

o professor desenvolver sua prática pela oportunidade do 

aluno aprender-fazendo, além de favorecer o aluno o 

aprender – com, como o aprender – sobre – o – pensar. 

Isto permite o envolvimento cognitivo e afetivo havendo 

portanto uma apropriação do conhecimento. Ainda 

segundo Almeida e Prado (2009), embora os educadores 

tenham uma compreensão da importância das tecnologias 

no processo ensino-aprendizagem, essas ideias não são 

facilmente aprendidas e incorporadas na prática. A 

literatura aponta a importância de desenvolver a formação 

do professor numa perspectiva contextualizada para que 

durante a formação o professor possa experienciar os 

princípios construcionistas com seus alunos por meio da 

integração do computador. Diante a essa perspectiva cabe 
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a todos os profissionais: professores, coordenadores 

pedagógicos, diretores da escola, estarem envolvidos e 

compartilhem do processo de reconstrução ressignificando 

o uso das mídias e tecnologias nas atividades educativas, 

proporcionando condições para o seu uso, vindo a 

fortalecer a interação e a criação de redes internas e 

externas à escola. 

Segundo Lobo e Maia (2015, p.18), “hoje não se 

discute se a escola deve ou não utilizar a tecnologia como 

ferramenta educacional, pois já é uma realidade no 

contexto educacional. A questão a ser debatida é como 

usar essas novas tecnologias de forma eficiente e 

proveitosa”. 

 

5.1 Breve discussão sobre a formação docente na 

modalidade EaD 
 

Acompanhando os os aspectos históricos desde a 

implantação do Ensino a Distância até a atualidade, 

observamos que a modalidade de EaD, por sua 

especificidade, exige dos profissionais que atuam um 

processo de formação continuada. 

De acordo com Eckstein e Knuppel (2015, p.152). 

 

A modalidade de EaD, por sua 

especificidade, exige dos profissionais que 

atuam um processo de formação 

continuada. Essa modalidade tem 

contribuído com avanços na pesquisa e nas 

práticas pedagógicas da área, como também 

revitalizado metodologias das aulas 

presenciais. A inserção da modalidade de 

EaD nas Universidades, consonante com as 
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atividades presenciais, fez com que núcleos 

de trabalho fossem instituídos e 

organizados. A partir de então, professores 

que atuam em cursos na modalidade 

presencial passaram a participar da EaD e 

perceberam que a organização do trabalho 

pedagógico apresenta diferenças, 

principalmente no que tange à 

interatividade, ao uso de objetos 

educacionais midiáticos, formas de 

planejamento e de avaliação. “[...]”. Os 

processos de interatividade são 

fundamentais em cursos a distância que se 

preocupam com qualidade, fazendo com 

que os educadores necessitem de formação 

em Tecnologias de Informação e 

Comunicação/TIC e em práticas didático-

pedagógicas adequadas aos modelos de 

aprendizagem. Essa modalidade tem 

contribuído com avanços na pesquisa e nas 

práticas pedagógicas da área, como também 

revitalizado metodologias das aulas 

presenciais. 
 

A formação dos educadores que tenha a sua 

atuação na EaD deve incorporar na sua prática pedagógica 

o domínio das TICs. Esse fato deve ser considerado pela 

Instituição de ensino Superior. Nesse contexto, a formação 

e a atualização do docente quanto às novas tecnologias, é 

cada vez importante, porém requer cuidado para que não 

seja introduzido no seu fazer pedagógico apenas como 

mais uma técnica e sim como estratégia para a promoção 

da interação e a troca de experiências entre alunos e 

professores. 
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Nesse espaço, Pimentel (2017, p.32), comenta que 

a apropriação das tecnologia pelos educadores com as suas 

potencialidades significa: 

 

Um novo tempo na educação, em que 

qualquer inovação deverá passar 

necessariamente pela qualidade e pela 

melhoria na formação dos educadores, 

inclusive no caso de sistemas de educação 

a distância com uso intensivo das TICs. 

Embora tais práticas educativas venham 

ocupando cada vez mais espaço teórico e 

prático nos cenários nacional e 

internacional, muitas vezes falta-lhes o 

respaldo de uma política educativa 

norteadora. 

 

Silva ; Sousa (2017, p. 139), ao refletirem sobre a 

prática docente e as condições de trabalho diante as novas 

tecnologias, trás que surge cada vez mais a necessidade de 

pensar nas condições de trabalho docente diante da 

introdução massiva das novas tecnologias. Dessa forma, 

“ao mesmo tempo em que as tecnologias constituem uma 

excelente aliada ao professor no desenvolvimento do seu 

trabalho, também podem se converter em instrumentos 

para maior exploração e precarização. 

Diante a inúmeras funções exercidas pelo 

professor, na divisão de trabalho, associadas a sua 

adaptação frente as novas tecnologias, consideradas um 

espaço novo e desafiador, esses fatores podem levar a 

função fragmentada, vindo a interferir no ensino 

aprendizagem. As autoras lembram que: 
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A produção fragmentada do capitalismo 

faz com que o homem perca a noção do 

todo e, no contexto educacional, 

sobretudo na EaD, faz com que o 

professor esteja inserido nessa conjuntura 

de exploração. A fragmentação e a 

exploração do trabalho docente, 

notoriamente na EaD, desviam o 

verdadeiro sentido do trabalho do ser 

humano, que é categoria do ser social, 

diante das transformações do meio e de si 

mesmo, indicando que este pode ser 

substituído ainda mais pelas tecnologias”. 

(SILVA; SOUSA, 2017, p.141). 

 

Ainda acompanhando as reflexões de Silva ; Sousa 

(2017), pode-se perceber que as condições para o ensino 

serão cada vez mais determinadas pelas oportunidades 

tecnológicas. Sobre a inserção da EaD no âmbito 

educacional,as autoras lembram que: 

 

O trabalho docente na EaD apresenta sua 

organização didática mediada pelas 

tecnologias digitais e, assim, seu trabalho 

encontra-se em um contexto de 

exploração da mais-valia pelo capital no 

âmbito educacional, “[....]”, no contexto 

do ensino presencial ou a distância, vale 

salientar que a educação constitui-se 

historicamente como legitimação e 

reprodução do sistema capitalista, e é 

nesse sistema que os trabalhadores 

docentes encontram-se permeados pelo 

modo de produção e exploração. (SILVA; 

SOUSA, 2017, p. 142). 
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As reflexões de Silva (2002 apud VIEIRA, 2017, 

p. 208-209), demonstram que: 

 

As políticas sociais, entre elas as políticas 

educacionais, são estabelecidas pelas 

instituições financeiras internacionais, 

com anuência dos governos e das elites 

conservadoras locais, para as 

comunidades científicas e educacionais 

“[...].”  A educação, então, passa a ser 

vista, nos principais documentos dos OIs, 

principalmente no Banco Mundial e na 

Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), 

como capital humano que deve produzir 

recursos humanos requeridos pelo capital. 

Estes OIs consideram a escola apenas o 

lugar em que se adquirem conhecimentos 

técnicos necessários ao exercício da 

profissão ” [...]”. percebendo a 

necessidade de uma reforma na educação 

para adequá-la às novas exigências desta 

sociedade, a Comissão Internacional da 

Unesco reconhece a importância do papel 

do professor, no sentido de fazer da escola 

um lugar mais atraente para os 

acadêmicos, fornecendo-lhes as chaves 

para compreender e participar da 

sociedade do conhecimento. Tal 

compreensão é considerada pela Unesco 

fundamental para formar indivíduos 

capazes de prever e adaptar-se às 

mudanças, continuando a aprender ao 

longo de toda a vida. Assim, este OI 

atenta para a questão do papel central dos 

professores na concretização das reformas 

educacionais, propondo a renovação do 

diálogo entre os docentes e a sociedade. 

Da mesma forma, o Banco Mundial 

reconhece a importância do professor para 
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a aprendizagem, alegando que o 

conhecimento dele tem uma relação direta 

e estreita com o rendimento dos 

acadêmicos. Assim, o Banco Mundial 

concebe os docentes como um insumo 

que deve ter seu desempenho avaliado, no 

intuito de mensurar seu nível de eficiência 

na aprendizagem em relação aos demais 

aportes utilizados pela escola, ”[....)”. 

Essa preocupação enfatiza o 

conhecimento pedagógico das técnicas de 

ensino para problematizar os conteúdos, 

tornando-os mais interessantes e úteis aos 

acadêmicos, por considerar os resultados 

de suas aplicações mais eficazes, em 

detrimento ao domínio do conteúdo. 

Entretanto, apesar de reconhecer a 

importância do professor na 

aprendizagem dos acadêmicos, o Banco 

Mundial não o considera como o insumo 

mais importante em sala de aula, 

colocando, antes dele, a biblioteca, os 

livros didáticos, entre outros. Assim, tanto 

para a Unesco quanto para o Banco 

Mundial, o papel do professor é de 

mediador. A perspectiva dessas 

recomendações é que o desempenho dos 

acadêmicos depende menos da formação 

dos professores e mais dos recursos 

didáticos utilizados por eles no processo 

ensino-aprendizagem, um modelo de 

substituição tecnológica fundamentado na 

racionalidade instrumental. 
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Nesse contexto, essa nova forma de pensar citada 

anteriormente, contribui para que “a formação de 

professores seja reduzida ao treinamento das habilidades 

desejáveis e ao manejo dos materiais de ensino que, 

traduzidos nos parâmetros curriculares estabelecidos, 

favorecem um bom desempenho na avaliação da 

aprendizagem”. (VIEIRA, 2017, p. 2008-2009). 

É importante salientar que o papel do professor 

formador nessa modalidade educacional alia-se 

intensamente aos meios de comunicação e informação e 

exige a construção coletiva do conhecimento, por meio 

das interações estabelecidas no processo de 

contextualização do ato de ensinar e de aprender diante do 

grande avanço tecnológico, possibilitando a interação 

entre professores e acadêmicos pela multiplicidade de 

recursos pedagógicos. 

 

5.2 Docência presencial versus docência virtual 
 

As reflexões sobre a prática docente e mais 

precisamente sobre a docência virtual e presencial Lima e 

Mill (2013, p. 34), comentam que: 

 

Embora a docência presencial seja a base 

também para a docência virtual, ela não 

comporta todos os aspectos dos saberes 

necessários para a docência em virtual. 

Assim, docentes da EaD precisam 

reaprender ou ressignificar seus saberes 

docentes da educação virtual. Além disso, 

(re)aprender com a prática na EaD pode 

trazer um grande estresse para professores 
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que já se consagram na modalidade 

presencial. 

 

A docência é considerada um campo amplo e fértil, 

em que o aprender e o ensinar se inter-relacionam em uma 

relação de troca simultânea. Nesse sentido, vários 

questionamentos são realizados sobre o perfil que se 

destina ao indivíduo ser professor, nessa perspectiva 

envolvem os entendimentos do sujeito nos aspectos 

históricos, cognitivos e éticos. Ainda segundo esses 

autores: 

 

Assim como na educação presencial, o 

que caracteriza o docente da educação a 

distância (EaD) é a sua função de 

acompanhar os alunos no processo de 

aprendizagem em EaD – que se dá, nessa 

modalidade, pelo uso mais intenso de 

tecnologias digitais de informação e 

comunicação (TDIC) e também de modo 

coletivo. (LIMA E MILL, 2013, p.36). 

 

Considerando a prática docente em uma visão 

global há de se entender e compreender o entrelaçamento 

de um conjunto de fatores presentes na sua formação em 

uma dimensão histórica, cognitiva e ética. O desempenho 

do docente no ensino-aprendizagem quer seja na função da 

docência na educação presencial, ou na educação a 

distância, é permeado por situações diversas, de acordo 

com Lima e Mill (2013, p.36), “o entendimento do ofício 

docente é instigante e inquietante, pois a carreira docente 

configura-se de modo bastante complexo e cheio de 

nuances”. Nesse contexto a formação inicial continuada do 
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docente se entrelaça com a formação do docente na 

educação a distância, tendo em vista as reflexões e o 

pensar de forma crítica, vendo e respeitando o discente 

como o centro de suas atenções no processo ensino-

aprendizagem. Ainda de acordo com Lima e Mill (2013), 

ao comentarem a relação entre educação presencial e a 

distância, estão de acordo que assim como na educação 

presencial, o que caracteriza o docente da Educação a 

Distância (EaD): 

 

É a função de acompanhar os alunos no 

processo de aprendizagem na EaD – que 

se dá, nessa modalidade, pelo uso mais 

intenso de tecnologias digitais de 

informação e comunicação (TDIC) e 

também de modo coletivo. Na EaD, a 

oferta da disciplina é geralmente por um 

grupo de especialistas – todos envolvidos 

direta ou indiretamente no ensino 

aprendizagem como mediadores e 

motivadores na relação do aluno com os 

conteúdos e materiais didáticos na busca 

pela construção do conhecimento. (LIMA 

e MILL, 2013, p.36-37). 

 

Não resta dúvida que na prática docente estão 

envolvidos um conjunto de saberes, contendo seus 

desejos, valores, suas crenças os quais vão sendo 

construídos desde a infância e na sua formação 

continuada, que integrados juntamente com a visão de 

mundo dão sentido a formação do profissional enquanto 

sua função na docência. Ainda para Lima e Mill (2013, 

p.38), “a forma de realizar o ensino na EaD é diferente da 

docência presencial, mas não há distinção na essência”.  
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Há de se considerar que na EaD as atividades 

pedagógicas seguem uma previsão e o ensino uma 

distribuição de tarefas entre os sujeitos envolvidos: 

professores, tutores, coordenadores. A relação entre 

inovações tecnológicas e inovações pedagógicas, no 

contexto da Educação a Distância, coloca-nos o desafio de 

(re)pensar as opções metodológicas e de investigar sobre 

as práticas didáticas e profissionais na cultura digital, 

nesse contexto insere-se a formação do professores e uma 

mudança de mentalidade. Conforme Oliveira et al. (2014, 

p.71), apesar de a educação virtual trazer vários benefícios 

em relação a inovação pedagógica a inexperiência em 

relação à tecnologia tem sido o grande desafio para os 

professores que aspiram à docência em cursos pela 

modalidade de Educação a Distância.  

Em relação à dificuldade com novas informações e 

ferramentas na EaD, uma das mais citadas pelos docentes 

é a falta de experiência anterior com as ferramentas e com 

as plataformas de suporte como o Moodle (e suas 

possibilidades), que requer tempo e apoio para ser 

incorporado como recurso didático pelos professores, pois 

o uso das TIC [tecnologias de informação e comunicação] 

ainda é uma novidade para alguns. 
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Por sua vez, Pimentel (2017, p.31), lembra que 

através de uma prática educativa na modalidade EaD seja 

privilegiado um espaço que aproxime o saber do estudante 

no processo da aprendizagem, tendo em vista bases 

teóricas para a definição das metodologias e estratégias de 

ensino e aprendizagem. 

Sendo assim: 

 

O aluno enquanto o centro de todo o 

processo educativo, ao estudar e aprender 

a distância, terá que percorrer a maior 

parte do processo de forma autônoma e 

independente, e caberá ao projeto 

pedagógico e às atividades de ensino e 

aprendizagem estimular e desenvolver a 

autonomia do estudante”. 

 

Considerando ser o conhecimento uma construção 

e desenvolvido por indivíduos no coletivo, é necessário a 

criação de ambientes ao qual alunos e professores 

interajam e oportunizem uma troca de conhecimentos e 

experiências. Essa vivência tanto poderá ser na educação 

presencial, ou a distância. A formação do docente em um 

programa que contempla uma visão mais ampla do 

conhecimento que tem por base o uso das TICs, buscarão: 

 

Formar um homem crítico, criativo, com 

capacidade de pensar, de aprender a 

trabalhar em grupo de forma colaborativa 

e coletiva [.....], com uma visão 

interdisciplinar e com capacidade de 

constante aprimoramento e depuração de 

ideias e ações. (PIMENTEL, 2017, p. 32). 
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Quanto a postura do aluno na modalidade a 

distância, o mesmo é estimulado a ter independência e agir 

de forma autônoma. Em algumas situações dependendo 

das características e dos objetivos, há possibilidade de se 

prever momentos presenciais em que o aluno tenha 

contato direto com o professor, tutor ou monitor para 

esclarecer dúvidas e / ou receber explicações (PIMENTEL 

2017, p. 31). 

Ainda nas suas reflexões a autora discorre que : 

 

Não será necessariamente a presença do 

professor que garantirá a efetividade do 

processo de ensino-aprendizagem, mas 

sim as condições objetivas em que ocorre 

o processo de ensino-aprendizagem, 

devendo-se levar em conta que o 

estudante da EaD precisa de determinadas 

condições para aprender e, portanto, 

requer possibilidades concretas e novos 

meios para fazê-lo que considerem as 

TICs no processo de ensino. ” 

 

Os estudos de  Freitas e Franco (2014), apontam a 

necessidade dos alunos em ter uma maior interação com o 

professor e o tutor, através de encontros presenciais 

periódicos. O desejo de conhecer pessoalmente os seus 

mestres sinalizam um desejo de estar mais próximos, 

trocar experiências, ter uma interação mais direta, ou ainda  

apresentam o desejo de que as  vídeo aulas sejam mais 

dinâmicas, que não sejam mera reprodução do que está 

escrito no guia impresso. 

Na modalidade a distância, o professor não 

estabelece relação direta com os alunos, mas via tutores e 
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material didático impresso, audiovisual, nesse contexto se 

faz presente a polidocência. Por meio da polidocência, 

nesse espaço o docente deve ser capaz de fazer com que a 

sua forma de interargir seja a mais dinâmica possível. A 

comunicação mais presente é via tutores e material 

didático impresso, audiovisual e / ou digital. Assim, no 

desenvolvimento de cada disciplina por meio da dinâmica 

da polidocência a relação entre professor-formador e tutor 

e alunos, requer a troca de saberes e práticas, negociar e 

compartilhar decisões, buscar consensos, sob a 

coordenação do professor autor. Ainda segundo esses 

autores é necessário que os profissionais “não fiquem  

restrito a linguagem acadêmica, ou , no outro extremo, 

caia no tecnicismo, na reprodução sem reflexão.” 

(FREITAS e FRANCO, 2014, p.165). 

De acordo com Silva ; Sousa (2017), tendo em 

vista as transformações tecnológicas o professor possui 

possibilidades diversas de fazer a sua prática pedagógica, 

nesse cenário a interatividade e a mediação por meio das 

tecnologias passam a ser características importantes na 

EaD. Segundo Silva ; Sousa (2017),  professores e alunos 

devem assumir novas funções e atuar de forma 

interdependente. A influência tecnológica e os espaços 

interativos de comunicação impõem uma estratégia digital 

possibilitando uma experiência rica de aprendizado 

favorecendo um espaço rico de conhecimentos e 

habilidades por ambas as partes, tanto do  professor, como 

do aluno. Assim, se dará a aquisição do novo e “tendo em 

vista os novos desafios da EaD, o docente está diante de 
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novas funções e novas faces da divisão do trabalho” 

(SILVA ; SOUSA, 2017, p.139). 

De acordo com Eckstein e Knuppel (2015, p. 155),  

 

O professor que atua na EaD reconhece 

suas singularidades frente às experiências 

que, na sua maioria, traz do ensino 

presencial. Essas especificidades da 

modalidade também estão ligadas ao que, 

na educação, se denomina organização do 

trabalho didático e pedagógico do 

professor. Essa ação se constrói a partir da 

sistematização do conhecimento ou ainda 

do planejamento de atividades que 

abordem um determinado saber. Este 

processo educativo passa também por 

uma análise de que elementos técnicos 

podem subsidiar, por exemplo, o 

tratamento de um determinado 

conhecimento relacionado ao 

planejamento de estratégias didáticas. 
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CAPÍTULO 6 
 

REFLEXÕES SOBRE RESULTADOS DE 

PESQUISAS EM EaD 

 
O papel do profissional e a sua função no processo 

ensino-aprendizagem é de uma permanente reflexão 

acerca de seus limites e possibilidades. Carmo et al 

(2017), nas suas considerações finais a respeito de uma 

experiência de tutoria no ensino à distância, apontam que 

se faz necessário a capacitação dos tutores como processo 

formativo, bem como à qualidade da interação aluno-tutor, 

nesse sentido o tutor torna-se o facilitador no processo 

ensino-aprendizagem.  

Claro et al (2014), observaram em sua pesquisa 

que dos 29 dos participantes, 34% apontaram como 

dificuldade a falta de contato com alunos na aula, 24% a 

dificuldade relacionada com disponibilidade de material 

antes da aula, 20% dificuldade de adaptação às aulas. Em 

relação ao AVA, 5% dos professores citaram o tempo de 

aula, seguido da falta pelos professores quanto aos 

recursos disponíveis, quanto aos conteúdos, correção de 

provas pelo sistema, aula expositiva e a interação com os 

alunos por meio do tutor. Os dados da pesquisa de Claro et 

al (2014), corroboram com os resultados encontrados nesta 

pesquisa no sentido da necessidade do preparo dos 

docentes para adequar-se as novas realidades 

educacionais. 

De acordo com Ramos et al (2018), apesar da 

institucionalização de um Ambiente Virtual de 

Aprendizagem (AVA) e do uso de múltiplas ferramentas, 
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nos cursos da Área da Saúde da UFPE, os autores 

observaram nos seus estudos, o uso de múltiplas 

ferramentas de uso geral. Porém, apesar da incorporação 

das TICs (Tecnologia Informação e Comunicação) serem 

utilizadas pela maioria dos entrevistados, docentes de nove 

cursos de saúde da Universidade Federal de Pernambuco 

(UFPE), foi verificado que é necessário melhorar o 

domínio de uso desses recursos para potencializar as 

atividades nos Estágios Curriculares Supervisionados 

(ECS), com introdução dos métodos de EaD, disponíveis 

na Instituição. 

Por sua vez, uma pesquisa realizada com 53 

docentes, quanto ao uso das tecnologias digitais, Heredia; 

Moraes ; Vieira  (2017, p. 139), chegaram à conclusão 

que: 

 

Apesar dos sujeitos participantes desta 

pesquisa  entenderem as TDICs como 

facilitadoras de processos de ensino em 

contextos educacionais, as evidências 

apontam a dificuldade de efetiva 

realização da formação dos professores. 

Diante da necessidade de contínuo 

aprendizado e formação para o 

desenvolvimento e a transformação dos 

processos educacionais, é preciso sair da 

zona de conforto e mera reprodução para 

o exercício de metodologias mais ativas. 

Em contrapartida, considerando as 

atividades nas quais os professores estão 

envolvidos e a carga horária que lhes 

compete, fica constatada a dificuldade de 

conciliação do trabalho docente com as 

suas formações. 
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Refletindo a partir dos achados das autoras se faz 

necessário não apenas a informação das TDICs e sim uma 

mudança de mentalidade na sua prática docente. Por sua 

vez os estudos de Wanderley et al, (2018), corroboram 

com esses resultados, quando indicam que uma das 

estratégias a ser utilizada pelos docentes é quanto a 

formação continuada, porém é preciso querer mudar, 

aprender e adaptar, o professor deve ter um papel ativo 

junto as instituições. 

Ainda quanto a utilização do uso da TDIC, o 

estudo de Wanderley et al, (2018), aponta que as 

Instituições de Ensino Superior (IES) que atuam nos 

cursos de saúde não as estão utilizando com toda a sua 

potencialidade pedagógica na educação, grande parte 

deve-se a falta de preparo e capacitação dos docentes. 

Embora, o acesso às tecnologias venha crescendo 

rapidamente, essa ampliação não é acompanhada de 

qualificação e transformação do processo de ensino. 

Vieira (2017), concorda que:  

 

As TICs passam a direcionar a formação 

dos professores, tanto inicial quanto 

continuada. Em razão disso, constatamos 

uma forte tendência das políticas públicas, 

no sentido de que esta formação aconteça 

a distância. Os argumentos a favor da 

adoção da EaD para a formação de 

professores ancoram-se nas possibilidades 

de sua contribuição, por meio das TICs, 

para reduzir a desigualdade e as distâncias 

entre as diversas esferas e sistemas de 

educação – particularmente, da educação 

pública brasileira. 
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Os resultados da pesquisa de Súnega e Guimarães 

(2017), com docentes identificaram que ainda são 

necessários muitos investimentos na formação de 

professores que perpassam a luta por melhores salários, 

condições de trabalho mais adequadas, considera também 

que o professor requer uma formação constante, sendo 

essa muito além do trabalho restrito da sala de aula. É 

através da formação que o docente vem atuar com 

inteligência e profissionalismo na tentativa de alcançar 

uma experiência significativa, para uma aprendizagem 

autônoma, criativa, sensível e estética.   

Os achados da pesquisa realizada com 23 docentes 

de nível superior Slomski et al. (2016), quanto aos pontos 

favoráveis e possibilidades da educação a distância foi 

destacado a possibilidade de acesso a educação superior, 

flexibilização de tempo, do espaço, autodisciplina para o 

estudo e aprendizagem, bem como a oportunidade em 

qualificar as aulas por meio das ferramentas e espaços 

virtuais, uma vez que permite uma maior interatividade 

entre os participantes.  

Outros resultados quanto as diferenças entre a 

educação presencial e a EaD sobressaíram a autonomia do 

aluno, o redimensionamento do espaço temporal e a forma 

de interatividade entre os alunos e docentes, seguido das 

condições de ensino, organização, estrutura e formato das 

aulas, atividades práticas, ausência física do professor e, 

essencialmente o perfil do aluno que exige alto grau de 

maturidade e autodidatismo. 

No entendimento de uma prática pedagógica o a 

formação do professor, que requer transformação no 
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ensino, Hentges e Moraes (2019) apontam que, seja ela 

inicial ou continuada, presencial ou a distância, poderá 

tornar-se espaço/tempo de movimento, de busca, de 

descoberta, de experiência e de construção, e não apenas 

de contato como a aplicação de métodos, teorias e 

técnicas. São, nesses espaços que as pessoas interagem, 

como sujeitos históricos e culturais, colocando-se em 

processo de mudança de concepções. 

Quanto as dificuldades, desvantagens e desafios 

identificados pelos docentes na modalidade EaD, foi 

verificado que os maiores desafios é quanto a superação 

das dificuldades ocasionadas pela ausência da relação 

professor direta aluno/professor, a “face a face” – típico de 

sala de aula, assim como o uso de estratégias e recursos 

que promovam a troca de experiência e interação. A maior 

desvantagem apontada se refere ao perfil do aluno e aos 

problemas como maturidade, autodisciplina. A pesquisa 

dos autores indica que devem haver processos formativos 

do grupo de professores e alunos a fim de que as mídias 

digitais sejam utilizadas nos grupos envolvidos 

promovendo a interação, a socialização e conversação 

visando a construção colaborativa do conhecimento na 

educação superior a distância. 

Lima e Mill (2013) em suas colocações sobre a 

colaboração e a divisão das atividades na polidocência, 

refletem sobre o papel do docente na sua prática 

pedagógica, frente ao papel do tutor de suas funções no 

contexto da EaD, quer seja  quanto a  autonomia ou limites 

apresentados na função acadêmica. Os estudiosos 

lembram que o docente precisa desenvolver habilidades e 
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competência para gerenciar a sua equipe, respeitando os 

valores, aspectos regionais e políticos que os indivíduos e 

a instituição os quais estão inseridos. Dessa forma o 

diálogo, a interação, o feedback, tanto do professor em 

relação ao tutor; quanto do tutor em relação ao aluno, se 

faz necessário tendo por base a mediação e negociação, só 

assim ambos serão beneficiados e proporcionarão um 

maior resultado no ensino-aprendizagem.  

Quanto as dificuldades presentes no processo 

ensino-aprendizagem para serem resolvidas requer 

mediação e negociação entre os sujeitos (professor 

coordenador, tutor), se faz necessário a prática do docente, 

associada a “um  trabalho polidocente, como um trabalho 

em equipe colaborativa e parcelarizada”, esses fatores irão 

favorecer uma maior clareza na divisão dos trabalhos, bem 

como, um maior entendimento quanto as suas funções. 

Portanto segundo os autores: 

 

Ainda falta muita regulamentação que 

auxilie o trabalho de cada profissional no 

campo da polidocência na EaD. Cabe aos 

gestores da EaD discutirem como as 

diferentes autonomias podem ser levadas 

em consideração; bem como cabem aos 

pesquisadores o aprofundamento nas 

repercussões das limitações de cada 

função para a qualidade do trabalho.  

(LIMA e MILL, 2013, p. 45). 

 

Camas et al (2013), em suas considerações propõe 

uma nova forma de pensarmos a formação de professores 

de maneira mais comunicável, motivadora de autonomia 

aos estudantes, práticas que contemplem os diferentes 
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estilos de aprendizagem e outras que estimulem a 

construção individual e coletiva do conhecimento. Nesse 

espaço a relação do professor com o aluno é de ser 

parceiro e mediador em benefício de uma nova forma de 

fazer educação. 

Inovar a prática pedagógica faz parte do 

pensamento imaginário da docência presente no ambiente 

virtual de aprendizagem, a fim de ofertar uma maior 

credibilidade no fazer pedagógico, tanto nos cursos 

presenciais como na Educação a distância. Nesse cenário, 

as reflexões das autoras Hentges e Moraes (2019) em suas 

considerações sobre o constituir-se professor(a), entendem 

que as tecnologias mediáticas aproximam as pessoas, no 

entanto, busca-se pelo entendimento da técnica e da 

tecnologia como potencialidades na formação, mesmo 

apontando seus limites. (HENTGES e MORAES, 2019, 

p.38-39). 

Como lembram as autoras: 

 

No caso da educação a distância, ela 

aproxima espaços geográficos, promove 

possibilidades de formação a recantos 

longínquos, até então não alcançados pela 

formação presencial, e oportuniza aos 

trabalhadores horários diferenciados de 

estudos. Os ambientes virtuais de 

aprendizagem tornam-se espaços/tempos 

de comunicação, possibilitando cada um 

criar seus caminhos na formação 

escolhida. 

 

Embora seja percebido na literatura os benefícios 

oferecidos pela tecnologia, em várias áreas do 
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conhecimento, deve-se ter o cuidado com o 

deslumbramento que a tecnologia pode causar, 

principalmente “pelos perigos que rondam essa formação 

mediatizada pela internet. Dos perigos, apontamos a 

tendência tecnicista e neotecnicista, que parecem 

influenciar o desenvolvimento dessa modalidade de 

formação, o que ainda carece de maior investigação”. 

Nesse espaço se encontra a modalidade a distância, em 

que o professor pode ser interpretado como um 

especialista ou como um técnico, podendo a partir dai 

comprometer a imagem do professor. 

Em suas considerações Schlesener (2017), aponta 

que a inserção de novas formas de organização do trabalho 

docente provocou: 

 

Uma fragmentação do trabalho docente e 

a consequente redefinição dessa atividade 

fez-se possível porque antes se instaurou 

um processo de desvalorização do 

intelectual, por meio da nova estrutura 

universitária e da dissociação entre ensino 

e pesquisa, entre conteúdo e técnica de 

apresentação das informações. Esse 

processo, que tem profundas 

consequências políticas, reconfigurou o 

movimento de produção do saber, sempre 

mais a serviço dos interesses do capital “ 

[...] “, o trabalho docente passa a ser 

submetido à lógica do capital e do 

processo de sua acumulação, por meio de 

sua racionalização e de sua fragmentação, 

materializadas e sustentadas pelas 

políticas educacionais. (p. 170 - 171). 
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Não há dúvida quanto a importância de uma 

formação continuada do professor na prática da docência 

virtual, ter o domínio das TIC, gerenciamento de tutor e 

trabalho em equipe. 

Portanto, ocupar o lugar de educador na 

modalidade virtual e presencial nos dias atuais requer 

reflexões e conscientização da necessidade de investir em 

um processo de mudança , é muito mais de reconhecer “as 

inovações tecnológicas que surgem e o que podem 

significar em termos de inovações pedagógicas em EaD 

colocam-nos o desafio de (re)pensar as opções 

metodológicas e de investigar sobre as práticas no nosso 

contexto” (Magueta, 2016, p.229). Por sua vez Freitas e 

Franco (2014), nas suas considerações defendem o 

posicionamente de uma maior interação entre professores 

com diferentes níveis de experiências na educação a 

distância com os tutores formadores e o AVA, bem como 

rever metodologias de ensino  e aprendizagem.   

Considerando a importância das TICs para a 

função no ensino aprendizagem é necessário uma reflexão 

profunda acerca da sua incorporação no trabalho do 

professor. Conforme comentam Silva ; Sousa (2017, p. 

143), 

 
Ainda que se tenham modificado os 

processos educacionais, os instrumentos 

de trabalho não sofreram alterações 

relevantes, pois na modalidade de ensino 

a distância, são mantidas outras 

ferramentas desenvolvidas para o ensino 

simultâneo. Destacamos alguns recursos 

de tecnologia avançada: o manual 
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didático hoje é substituído pelos recursos 

tecnológicos ou mesmo o livro impresso; 

a lousa e o giz são substituídos pelo 

quadro interativo e pelos recursos da 

informática, como é o caso do data show, 

pensado para o ensino coletivo e em 

grande número. As TICs ainda definem a 

trajetória da EaD, a organização do 

processo formativo, bem como o trabalho 

docente nessa modalidade. Nessa nova 

organização, a troca de conhecimento e a 

autonomia dos alunos delineiam uma 

atividade fragmentada e muitas vezes 

alienada. O trabalho docente passou da 

forma artesanal, em que a preocupação e 

o objetivo eram com a formação cultural 

dos preceptores, para uma forma 

flexibilizada de trabalho, dependente e 

determinada pelos recursos tecnológicos. 

 

Nas considerações de Eckstein e Knuppel (2015, p. 

157),  sobre o entendimento de como ocorre o processo de 

formação de professores do Ensino Superior para atuar na 

modalidade de Educação a Distância percebe-se que: 

 

A maioria dos docentes entendem as 

diferenças entre as duas modalidades de 

ensino e reconhecem a importância do 

trabalho do Setor Pedagógico no auxílio 

para docentes na construção da sua 

disciplina, o que envolve planejamento 

das atividades, preparo dos conteúdos, 

desenho dos modelos pedagógicos, 

acompanhamento da disciplina e o 

processo de avaliação. Nesse cenário, 

tutores de referência e equipe de 

profissionais técnicos devem realizar uma 

tarefa colaborativa que incentive o 

professor, que passa a atuar na 
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modalidade, a ter mais autonomia e a 

vencer as dificuldades de planejar em 

EaD, modificando, assim, as posturas a 

partir de um processo de formação 

continuada. Trata-se de um processo que 

requer abertura para o novo, entendido 

como a superação de modelos 

centralizadores de ensino e de 

aprendizagem, que avance para o uso das 

TIC em prol da produção crítica de 

conhecimento e que considere a 

interatividade como fundamento de 

qualquer ação didática. 

 

De acordo com Eckstein e Knuppel (2015), o papel 

do Setor Pedagógico é desafiante nesse contexto, porque 

pedagogos, coordenadores, professores da área, tutores de 

referência e técnicos responsável pelas videoaulas, 

webconferências e produção de materiais didáticos 

interativos, devem estar empenhados em um trabalho 

colaborativo. A principal função dessa equipe é tratar das 

questões didáticas das disciplinas, principalmente em 

relação ao planejamento e gerenciamento dos conteúdos 

na plataforma virtual. Considerando a aprendizagem a 

partir de um pressuposto dialógico e cooperativo é que 

será atingido o sucesso na ação didática. 
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CAPÍTULO 7 
 

CONCLUSÕES 
 

 

Considera-se nos dias atuais essa nova modalidade 

pedagógica na área acadêmica que é a Educação a 

Distância, associada ao uso das tecnologias no ambiente 

virtual, uma ferramenta indispensável. A EaD proporciona 

conhecimentos e habilidades relevantes a vida pessoal e 

profissional e  tem se tornado um campo de investigação 

cada vez mais requisitada na área de educação, saúde e em 

outras áreas do conhecimento científico. 

As TICs (Tecnologias de Informação e 

Comunicações) são consideradas ferramentas 

indispensáveis no ambiente virtual nos dias atuais, quer 

seja quanto a interatividade – aproximando  as pessoas 

e/ou oportunizando os indivíduos ao ensino e 

aprendizagem, independente do espaço geográfico em que 

se encontrem, priorizando um ambiente virtual 

enriquecedor.  

Nesse sentido a abertura para novas formas de 

aprendizagem pode enriquecer a visão de mundo do 

indivíduo, e oportunizar conhecimentos de acordo com o 

seu espaço social, cultural, e a região que o mesmo esteja 

inserido.  

Hoje, mais do que nunca é necessário abdicar de 

conceitos pré-estabelecidos e inovar formas diversas de 

aprender e ensinar. Percebe-se através das leituras que 

mudanças de paradigmas e concepções do educador pode 
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ressignificar conceitos e abrir mão das representações, 

acerca de uma formação estabelecida e idealizada. 

Nesse aspecto há de se considerar que não é tão 

simples, porém o que a literatura nos tem mostrado é que a 

educação a distância com o uso das tecnologias é uma 

modalidade de ensino cada vez mais presente em áreas 

diversas como na educação, saúde e na área tecnológica. 

Enfim, sair da zona de conforto e buscar formas 

alternativas no ensino aprendizagem não é algo tão 

simples, requer compromisso e conscientização, a fim de 

buscar uma formação continuada, constituída por novas 

formas e modos de trabalhar e subjetivar, indo além das 

propostas convencionais, considerada um pouco falhas 

para inserção no mercado de trabalho. 

Portanto, se faz necessário que o docente 

(re)ssignifique conceitos e atitudes comportamentais, 

observando o indivíduo e respeitando no seu espaço social 

e cultural com as suas diferenças e dificuldades.  

As reflexões trazidas na presente obra sugerem que 

deva existir uma política de educação, a fim de que a 

fragmentação do trabalho docente seja minimizada com o 

uso das TICs, na sociedade capitalista. É necessário um 

maior diálogo e mais formação para o uso crítico das 

TICs, quer seja na modalidade presencial ou a distância, 

entre o docente-discente; docente-equipe pedagógica, 

mante uma relação mais humanizada, que aproxime os 

indivíduos independente do espaço geográfico que se 

encontrem, oportunizando e trazendo benefícios, quer seja 

através do ambiente virtual ou presencial favorecendo o 

processo do ensino e aprendizagem. 
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ANEXO  
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PLANO DE 

COLETA DE 

DADOS 

 

Entre fevereiro a junho de 2019.  

 

INSTRUMENTOS 

DE COLETA DE 

DADOS 

 

Pesquisa bibliográfica: fichamento, 

catalogação, resenha e anotações. 

 

PROCEDIMENTO 

PARA A 

ANÁLISE DOS 

DADOS 
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reportagem dos resultados na forma de 
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