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RESUMO 

 

Esta pesquisa buscou responder como ocorre a formação inicial dos alunos egressos de 

licenciatura da Universidade Federal de Goiás - Regional Jataí (UFG/REJ) para atuarem na 

modalidade Educação a Distância (EAD). Sua relevância está no pressuposto de que os 

docentes são fundamentais a toda inovação ou mudança qualitativa que se pretenda no campo 

educacional, assim, a sua formação para atuar com as Tecnologias da Informação e 

Comunicação (TIC) é importante. Para o seu desenvolvimento, estabeleceu-se como objetivo 

geral discutir, por meio da análise documental de matrizes curriculares e Projeto Pedagógico de 

Curso (PPC), como ocorre a formação inicial dos egressos dos cursos de licenciatura da 

UFG/REJ para atuarem na modalidade EAD. Os objetivos específicos limitaram-se em: 

caracterizar os aspectos históricos do surgimento da EAD no contexto mundial, brasileiro e 

goiano; constatar, particularmente com base na legislação e nos documentos oficiais, tendo 

como foco a UFG/REJ, como se configura a formação para o uso de TIC e modalidade EAD, 

verificando como este processo é previsto para os docentes que atuarão na modalidade; 

identificar, baseado nas matrizes curriculares e PPCs dos cursos de licenciatura da UFG/REJ, 

como ocorre a formação docente para atuar na EAD. A opção metodológica foi pela pesquisa 

de cunho qualitativo, bibliográfica, com análise documental, por meio da qual, inicialmente, 

foram analisadas as matrizes curriculares dos 11 cursos de licenciatura da UFG/REJ e, em 

seguida, os PPCs dos referidos cursos. Foram constatados indícios de propostas de formação 

do professor para o uso das TIC em três dos 11 cursos focalizados. O meio utilizado por esses 

cursos para propiciar ao egresso a referida formação consistiu na articulação entre o previsto 

nos PPCs quanto à formação para as TIC, e a proposta das disciplinas nas matrizes curriculares. 

A análise documental possibilitou verificar que as matrizes e os PPCs – com exceção de Física, 

Ciências Biológicas e Matemática – não garantem o perfil desejável do egresso, uma vez que 

não oferecem formação para o uso das TIC, tampouco para a atuação na modalidade, detectou-

se, ainda, que o enfoque teórico é superficial e incipiente nas bibliografias, ementas, perfil do 

egresso que mencionam a questão das TIC. 

 

Palavras-chave: EAD. UFG/REJ. TIC. 
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ABSTRACT 

 

This research was carried out to answer how the background development of graduates at 

Universidade Federal de Goiás - Regional Jataí (UFG/REJ) takes place in order to work with 

Distance Learning (DL). Its relevance is in the presupposition that professors are fundamental 

to any innovation or qualitative change meant for education and, therefore, their background to 

work with Information Technologies and Communication (ITC) is important. To support the 

research  development, one established as a general purpose to discuss, by means of curriculum 

matrix of document analysis and Course Pedagogical Project (CPP), how the UFG/REJ 

graduates' initial background development takes place in order to work with DL. The specific 

aims focused on: to characterize the historical features of DL origin within the world, Brazil , 

and Goiás context; based on legislation and official documents, to particularly find out the how 

UFG/REJ background development is set up in order to deal with ITC and DL, checking how 

such a process is anticipated for professors working in that teaching field; based on curriculum 

matrices and CPPs of UFG/REJ undergraduate courses, to identify how such a background 

development takes place to work with DL. The methodology chosen for it comprised a 

qualitative research and bibliography with document analysis, by means of which one initially 

analyzed the curriculum matrices of 11 UFG/REJ undergraduate courses, and afterwards CPPs 

of the courses at issue. One found out evidences of professors' background development 

proposals meant for using ITC in three of the 11 courses taken into account. The means used 

by such courses to support the development of their background was the articulation between 

what was anticipated in CPPs as far ITC is concerned, and the proposal made by the disciplines 

concerning curriculum matrices. Such a document analysis allowed us to find out that matrices 

and CPPs - with the exception of Physics, Biological Science, and Mathematics - do not develop 

graduates' desirable profile, since they do not provide them with background to deal with ITC, 

nor knowledge to work in that field. One also found out that the theoretical focus is superficial 

and incipient as far as bibliographies, summaries, and graduates' profile broaching the ITC issue 

are concerned. 

 

Keywords: DL. UFG/REJ. ITC. 
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INTRODUÇÃO 

 

Esta pesquisa está vinculada ao Programa de Pós-Graduação em Educação da 

Universidade Federal de Goiás - Regional Jataí (UFG/REJ), e insere-se na linha de pesquisa 

“Cultura e Processos de Ensino e Aprendizagem”. Buscamos responder como ocorre a 

formação inicial dos alunos egressos de licenciatura da UFG/REJ para atuarem na modalidade 

EAD. 

Ponderar sobre a formação docente requer abordar algo tão remoto quanto 

contemporâneo, tão comum quanto fundamental. O debate a respeito de tais questões não é 

recente e se intensificou nas últimas décadas com as inúmeras transformações no âmbito 

educacional, que se estendem desde a reestruturação curricular das escolas e dos cursos de 

Pedagogia, até a expansão da produção acadêmica sobre o referido tema (CASTRO, 2006). 

Assim, esse debate, no Brasil, já ultrapassa duas décadas.  

Nesse sentido, podemos dizer que as questões relacionadas à formação têm sido 

intensamente investigadas. Entretanto, a ênfase nesse processo tem sido incisiva na formação 

inicial e continuada. Enfatizamos que são etapas essenciais para atuação de qualquer 

profissional, porém, a necessidade está em também abordar sobre esse processo formativo 

inicial do professor, para lidar com as TIC e a modalidade EAD, visto que, na graduação, o 

sujeito adquire os conhecimentos necessários para desempenhar sua profissão. Assim, atuar 

com TIC e EAD na contemporaneidade exige especificidades, tais como: os meios de mediação, 

o domínio das tecnologias, as formas de interação, a linguagem, as relações de presença, entre 

outras. Logo, nesta pesquisa, enfatizamos a formação inicial do docente para a presença das 

TIC e atuação na EAD. 

Além destes fatores aliados à nossa realidade contemporânea, encontramo-nos em um 

processo de transformação na sociedade, a qual se encontra imersa no mundo das Tecnologias 

de Informação e Comunicação (TIC). Nesse contexto, a informação é difundida entre vários 

indivíduos, proporcionando-lhes a possibilidade de acesso e interação. O processo de interação 

com as TIC propicia uma nova forma de pensar, bem como de agir das pessoas, tornando 

imprescindível uma reorganização da sociedade. 

Esta reorganização social atinge vários setores e áreas do conhecimento, tais como: 

empresas, comércio, arquitetura, medicina, psicologia, entre outros. Nesse contexto, essa 

influência se faz presente também no campo educacional. 

Na educação, notamos a efetivação de várias mudanças necessárias para a inserção das 

TIC em suas práticas educativas, como a inserção do trabalho com computadores e internet nas 
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escolas, por exemplo. Porém, reiteramos que essas alterações devem continuar a ocorrer. Não 

basta existir laboratórios de informática se os alunos não aprendem a usá-los como ferramenta 

para o ensino e aprendizagem. Justificamos, assim, nossa fala inicial, de que é necessário haver 

uma formação do professor para que ele, no papel de mediador, possa exercer sua atividade não 

considerando as TIC somente como ferramenta de apoio a suas práticas. 

À vista do posto, percebemos que as instituições de ensino exercem um papel 

fundamental na formação de pessoas aptas a usufruir os benefícios das TIC. Assim, a utilização 

destas tecnologias na educação é essencial, o que requer formação dos docentes, tanto inicial 

quanto continuada. É necessário que os professores estejam preparados e motivados a desfrutar 

das inúmeras possibilidades oferecidas pelas TIC (MORAN, 2007). 

Nessa perspectiva, a premissa que orienta este estudo reconhece que a educação é um 

processo social de construção e atualização da sociedade, uma vez que essa organização societal 

se encontra em processo de transformação profunda em virtude do desenvolvimento 

tecnológico. Valendo-se desse pressuposto, o contexto educacional está permeado por situações 

envolvendo as TIC. E entre as experiências envolvendo as tecnologias1, nesta pesquisa, 

enfatizamos a Educação a Distância (EAD). 

Belloni (1999), Moore e Kearsley (2007), entre outros estudiosos, enfatizam a expansão 

da modalidade de ensino. Dados que comprovam o avanço da modalidade de ensino são os 

expostos nos CENSO EAD.BR 2009 e 2013, cujos números, em 2009, registraram um total de 

528.320 alunos matriculados, em 2013, o número chegou a 4.044.315, o que representa um 

aumento de sete vezes em comparação aos registros de 2009 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA 

DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA, 2009, 2013), a pesquisa do CENSO de 2015 contabilizou 

5.048.912 alunos, representando um aumento de 1.004.597. Nesse sentido, a EAD é uma 

realidade presente no contexto educacional. 

Em face da exponencial expansão da EAD, torna-se pertinente investigarmos como 

ocorre a formação do docente para atuar na EAD nos cursos de licenciaturas da UFG/REJ. 

Entretanto, logo no início da pesquisa, verificamos que em 2015/162, a EAD não era 

ofertada na UFG/REJ. Como, em uma instituição em que não há cursos de EAD, haveria 

                                                             
1  É importante destacarmos, aqui, a diferenciação entre técnica e tecnologia. Para Kenski (2003, p. 18) “[...] 

atribui-se ao conjunto de conhecimentos e princípios científicos que se aplicam ao planejamento, à construção 

e à utilização de um equipamento em um determinado tipo de atividade, nós chamamos de ‘tecnologia’”. Kenski 

(2003, p. 19) conceitua técnica: “Tudo o que utilizamos em nossa vida diária, pessoal e profissional – utensílios, 

livros, giz e apagador, papel, canetas, lápis, sabonetes, talheres... – são formas diferenciadas de ferramentas 

tecnológicas. Quando falamos da maneira como utilizamos cada ferramenta para realizar determinada ação, 

referimo-nos à técnica [...]”. 
2  Período de realização da pesquisa. 
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formação para o exercício da profissão nesta modalidade? De posse desses dados, justificamos 

e evidenciamos a necessidade de aprofundar esta temática, visto que dados do CENSO EAD.BR 

de 2009 a 2015 comprovam cada vez mais o crescimento da modalidade no país, embora pouco 

difundida no estado de Goiás.  

Além disso, a UFG/REJ é a única Universidade Federal em toda extensão do sudoeste 

goiano e, como Universidade Pública, deve mover ações de democratização do ensino, portanto, 

não poderia estar alheia à existência da EAD. 

Dados que evidenciam a urgência de se implantar a EAD na UFG/REJ, por se tratar de 

uma modalidade assegurada pela legislação e que contribui para o processo de ensino e 

aprendizagem e visa suprir algumas lacunas da modalidade presencial, como, por exemplo, a 

dificuldade de acesso à educação. 

Ademais, o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI)3 da própria UFG/REJ prevê 

metas e ações que contemplem o desenvolvimento da EAD e o ensino com as TIC. Assim, os 

pressupostos apresentados até este momento indicam o imperativo de tal pesquisa, uma vez que 

o governo e a própria instituição em questão reconhecem a importância do desenvolvimento da 

modalidade e a preocupação com a presença das tecnolgias no processo educativo. O 

documento traz, ao todo, 72 ações voltadas para a EAD e as TIC, das quais 25 referem-se à 

modalidade presencial e EAD, 13 somente focadas para a  modalidade a distância  e 32 para o 

uso das tecnologias (VEADO, 2017). Estes subsídios evidenciam que a UFG/REJ compreende 

a importância do desenvolvimento das TIC e da modalidade. No entanto, não encontrarmos a 

EAD implementada na instituição representa um descompasso incompatível com o que a 

instituição prevê em sua legislação. 

 

Considerações iniciais sobre a pesquisa 

 

A educação é um dos meios utilizados pelos seres humanos para criar o tipo de homem 

almejado. É capaz de criar, por meio da cultura, ou repassar, de um para o outro, ideias e 

valores de determinada sociedade (BRANDÃO, 1993). Nesse sentido, Brandão (1993) 

assevera que a educação está presente nas relações entre as pessoas sempre quando envolve 

ensinar e aprender, mesmo não existindo intencionalidade. 

                                                             
3  O Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) representa a identidade da instituição, é um documento que 

visa planejar as ações da UFG. Trata-se de um plano traçado por um período de abrangência estabelecido, de 

forma a sinalizar as atividades a serem desenvolvidas. O PDI da UFG em vigor refere-se aos anos de 2011 a 

2015, aprovado em Reunião Ordinária do Conselho Universitário da UFG no dia 6 de maio de 2011. 
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Existem distintas manifestações e práticas da educação e a escola não é, entre estas, a 

exclusiva, mas sim considerada como espaço formal de prática educativa, com ações 

intencionais, objetivos explícitos (LIBÂNEO, 2002). Embasados nessa conceituação, 

compreendemos a EAD como processo social de formação e construção mediado pelas TIC. 

Dessa forma, a modalidade é uma forma de se fazer educação, com novas configurações no 

processo de ensino e aprendizagem. Alonso (2005) afirma que, na EAD, o diálogo e o encontro 

são facilitados pelas TIC. Nesse sentido, para além de percebermos a modalidade como 

educação com separação espacial, é necessário compreendermos que por meio da EAD é 

possível encontros que possibilitam a aprendizagem. 

Entendemos que o profissional, para atuar nessa sociedade contemporânea, precisa estar 

atento às características dessa organização social. O que não é diferente na conjuntura 

educacional, “é preciso que haja professores capazes de compreenderem essa nova lógica 

comunicacional e se situarem dentro desse processo de mudança” (FARIA, 2011, p. 28).  

“A formação docente relacionada ao uso de tecnologias digitais e direcionada aos professores 

emerge como uma necessidade premente no atual contexto de cibercultura (LÉVY, 1999) no 

qual a escola está inserida” . 

O acesso às Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) expandiu a oferta de 

programas de EAD e originou novos desafios para que a modalidade de ensino possa utilizar 

as funcionalidades dessas tecnologias em situações que possam trazer contribuições ao processo 

educativo (ALMEIDA, 2010). 

A EAD vem se apresentando, segundo Belloni (1999), Lobo Neto (2006), Morosov 

(1996), Pretti (1996), Valente (2000), em alternativa de expansão, tanto quantitativa, quanto 

qualitativa, do processo didático-pedagógico do ensino. Entre essas contribuições, os autores 

destacam a possibilidade de maior acesso aos cursos de graduação e pós-graduação; a 

capacitação e atualização dos docentes; o auxílio na reflexão sobre a alteração de metodologias 

e a organização do trabalho do professor com a utilização das tecnologias na Educação.  

A EAD surgiu como modalidade da educação em 1996, com a promulgação da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), Lei nº 9.394/96 (BRASIL, 1996), e 

possibilitou diferentes formas de educar e de aprender, representando mudanças significativas 

nas formas tradicionais de entendimento das salas de aula, equipamentos, relação 

professor/aluno. Dessa forma, o trabalho do docente para atuar na modalidade da EAD exige 

especificidades.  
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Nesse sentido, percebemos a necessidade de compreendermos sobre as questões 

referentes à formação inicial docente, isto é, suas especificidades para os professores que 

atuarão na modalidade da EAD. 

Interesse pessoal pela pesquisa 

 

Peço licença para discursar em primeira pessoa do singular, ao tratar da relevância 

pessoal da temática, retornando, em seguida, à primeira pessoa do plural. O interesse pelo tema 

teve origem em minha formação no curso de Pedagogia, desde então tenho me interessado em 

compreender como os processos de formação influenciam diretamente e indiretamente na 

atuação do professor. Por intermédio de uma pesquisa – intitulada “A relação entre o trabalho 

e a docência” – realizada como requisito para conclusão do curso de Pedagogia tornou-se 

evidente a precarização do trabalho docente.  

Posteriormente, a formação realizada na Especialização na Educação Infantil da 

Universidade Federal de Goiás possibilitou um aprofundamento de minha apreensão sobre as 

representações dos docentes da Educação Infantil. O contato com a produção teórica de Oliveira 

(2004), Scheibe (2010) e Gatti (2016) possibilitaram notar que as representações dos docentes 

estão submersas em medidas/ações de desprestígio e autodesprestígio.  

As discussões sobre a profissão docente vêm ganhando relevância nos últimos anos no 

Brasil. Estudos (KUENZER, 1999; OLIVEIRA, 2004) comprovam a crescente perda de status 

da profissão. O prestígio social tão esperado por quem escolhe a carreira do magistério torna-

se cada vez mais inatingível, fazendo da profissão uma representação social de baixo status e 

pouca atratividade, sobretudo para as novas gerações.     

É interessante notar que essa realidade ainda se faz presente, mesmo em face das 

crescentes tentativas de elevação do salário e do plano de carreira dos professores. Porém, 

pesquisas (OLIVEIRA 2004; GATTI, 2016) sobre o trabalho docente têm revelado 

exaustivamente uma série de desafios para a atividade do professor, entre eles estão: a) ausência 

de uma perspectiva de contexto social e cultural e do sentido social dos conhecimentos; b) 

ausência nos cursos de licenciatura, e entre seus docentes formadores, de um perfil profissional 

claro de professor enquanto profissional (em muitos casos será preciso criar, nos que atuam 

nesses cursos de formação, a consciência de que se está formando um professor; c) falta de 

integração das áreas de conteúdo e das disciplinas pedagógicas dentro de cada área e entre si; 

d) escolha de conteúdos curriculares; e) formação dos formadores; f) falta de uma carreira 

suficientemente atrativa e de condições de trabalho; g) ausência de módulo escolar com certa 

durabilidade em termos de professores e funcionários; h) precariedade quanto a insumos para 
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o trabalho docente (GATTI, 2016). Esses fatores evidenciam que o magistério tem enfrentado 

um processo claro de desvalorização social. 

É preciso atentar para a existência de um movimento nas políticas públicas com vistas a 

suprir a defasagem de formação e valorização do trabalho docente. Entretanto estas têm sido 

insuficientes, visto que ainda existem docentes pessimamente remunerados, com condições de 

trabalho aviltantes e sem a formação exigida pela legislação. Como Pedagoga e estudante de 

mestrado percebo a importância da formação do docente inicial para atuar na educação e, 

consequentemente, na modalidade da EAD. 

Assim, com o desígnio de responder à indagação de como ocorre a formação inicial dos 

alunos egressos de licenciatura da UFG/REJ para atuarem na modalidade EAD, o objetivo geral 

da pesquisa foi: discutir, por meio da análise documental de matrizes curriculares e Projeto 

Pedagógico de Curso (PPC), como ocorre a formação inicial dos egressos dos cursos de 

licenciatura da UFG/REJ para atuarem na modalidade EAD. A fim de atingir este objetivo, 

propusemos, especificamente: 

 

• caracterizar os aspectos históricos do surgimento da EAD no contexto mundial, brasileiro e 

goiano; 

• constatar, particularmente com base na legislação e nos documentos oficiais, tendo como 

foco a UFG/REJ, como se configura a formação para o uso de TIC e modalidade EAD, 

verificando como esta formação é prevista para os docentes que atuarão na modalidade; 

• identificar, por meio das matrizes curriculares e Projeto Pedagógico de Curso (PPC) dos 

cursos de licenciatura da UFG/REJ, como ocorre a formação docente para atuar na EAD. 

 

Delimitação da pesquisa  

 

Ao tratarmos da formação do docente que atuará na EAD, é necessário compreender os 

inúmeros desafios e preconceitos relacionados à modalidade. Sobre os desafios quanto à 

presença das TIC na educação pelos docentes em sua prática, coincide a reflexão de Martelli 

(2003), que considera que um dos graves problemas enfrentados no campo da docência está 

relacionado a um número elevado de rejeição dos professores. Para a autora, a explicação para 

tal fato pode estar vinculada a pouca receptividade dos docentes em relação às inovações 

tecnológicas. 

O fato é que, diante das TIC os professores adotam várias atitudes, alguns usam no seu 

dia a dia, porém não sabem como integrá-las em suas aulas, outros procuram usá-las em suas 
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aulas sem, contudo, alterar suas práticas. Dessa forma, alguns docentes, permanecem à margem 

de reflexões teórico-metodológicas, ao não perceberem as transformações ocorridas no ensino 

com a inserção das TIDC. E se permanecerem alheios a esse processo de inserção das TIC no 

meio educacional, o avanço da educação rumo a inovações fica limitado. 

Inúmeros são os desafios enfrentados pela EAD, o que não é diferente da modalidade 

na UFG/REJ. A primeira oferta de cursos a distância pela referida instituição foi em 2000, com 

a criação pelo Conselho Universitário da “UFGVirtual” por meio da Resolução Consuni nº 

05/2000. Assim, as experiências em EAD da UFG eram pontuais, pautadas em projetos de 

extensão específicos, desenvolvidos pelos docentes, de forma isolada e individual, alguns deles 

mediante convênios. Cabe ressaltar que as atividades mais acentuadas da EAD na UFG 

iniciaram em 2005, com a criação do Centro Integrado de Aprendizagem em Rede (CIAR), 

órgão complementar vinculado à Reitoria da UFG, regulamentado pela Resolução Consuni  

nº 2/2007, com a oferta de 750 vagas em cursos de graduação a distância em locais distantes da sua 

sede, em polos de apoio presencial localizados em várias cidades.  

A modalidade é então viabilizada na UFG, utilizando o ambiente virtual de 

aprendizagem do Moodle4, por meio do CIAR. São 39 polos ofertando os mais variados cursos. 

No percurso da pesquisa, na busca de dados para traçar um panorama da EAD na UFG/REJ, 

verificamos que no site do CIAR, entre os 39 polos, Jataí é considerado um deles. Porém não 

encontramos o referido polo na UFG/REJ, tampouco os responsáveis por nos fornecer tais 

informações. Mesmo existindo um órgão complementar (CIAR), não foi possível obtermos a 

coleta de informações, pois o espaço não possui dados sobre as experiências da instituição, o 

que dificulta o procedimento de análise. Em face desta situação, percebemos que a EAD 

encontra-se em meio a desafios, limites e contradições, os quais devem ser esclarecidos. 

Destacamos, também, outro desafio da modalidade, que é a necessidade de formação 

do docente que atuará na EAD. Nessa perspectiva, nosso problema de pesquisa é justamente 

investigar como ocorre a formação inicial dos egressos dos cursos de licenciatura da UFG/REJ 

que atuarão na EAD. 

A UFG/REJ forma docentes desde 1982, atualmente possui 25 cursos de graduação, 

cinco cursos de mestrado, um curso de doutorado e diversos cursos de especialização. Entre 

esses cursos, 10 são de licenciatura: Ciências Biológicas, Educação Física, Física, Geografia, 

                                                             
4  Moodle - Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment, é uma plataforma de aprendizagem a 

distância, baseada em software livre, podendo ser instalado gratuitamente. Este recurso permite que o utilizador 

altere e adapte o ambiente de acordo com as suas próprias necessidades (SANTOS, 2012). 
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História, Letras/Inglês, Letras/Português, Matemática, Pedagogia, Química (UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE GOIÁS, 2017).  

No contexto contemporâneo em que vivemos, surge uma necessidade de mudanças no 

modo de lidar com o ensino e a aprendizagem, requerendo que a formação docente também 

esteja voltada para essa realidade. Nessa perspectiva, em pleno século XXI, os egressos dos 

cursos de licenciatura devem ser formados para atuar em realidades que envolvam 

conhecimentos das TIC, bem como, conhecimentos para a EAD. Por esta razão, consideramos 

necessário verificar, particularmente com base na legislação e nos documentos oficiais, tendo 

como foco a UFG/REJ, como se configura a formação para o uso de TIC e modalidade não 

presencial, verificando como esta formação é prevista para os futuros docentes que atuarão na 

modalidade. 

 

Configuração do objeto de estudo 

 

O processo de formação constitui estreita relação com a formação inicial e continuada 

do docente, sendo a formação continuada um processo de atualização e busca por aprofundar 

conhecimentos. Nesse sentido, partimos do pressuposto de que há necessidade de se trabalhar, 

na graduação, temas e assuntos que possam ser aprofundados na formação continuada.  

“[...] A formação inicial deve fornecer ao futuro professor uma sólida bagagem nos 

âmbitos científico, cultural, social, pedagógico para o exercício profissional, ao passo que a 

formação continuada se centra nas necessidades e situações vividas pelos docentes” (VEIGA, 

2002, p. 86). 

Focalizamos a necessidade de contatos significativos e relevantes com as TIC no 

processo de ensino e aprendizagem desde a graduação, bem como a compreensão das inúmeras 

possibilidades de inserção das mesmas na educação, inclusive sobre as potencialidades destas 

na modalidade EAD, visto que a modalidade é mediada pelas TIC. Para além disso, as 

Universidades precisam ofertar formação equivalente com as demandas de uma sociedade 

imersa nas tecnologias. 

Entretanto, Nóvoa (2010) alerta que, embora seja importante investir na formação do 

professor para atuar com as tecnologias, as TIC, mesmo sendo instrumentos que contribuem 

para mudanças na educação, por si só, não alterarão o nosso modelo de escola. Nesse ponto, 

destacamos a importância da formação do professor para aderir ao uso das tecnologias no 

contexto educacional. 

Nesse contexto, constitui-se objeto de investigação dessa pesquisa o processo de 

formação inicial dos alunos egressos dos cursos de licenciatura da UFG/REJ. 
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Jataí possui três instituições particulares que ofertam a modalidade EAD, são elas: 

Universidade Norte do Paraná (UNOPAR), que mantém um polo na cidade de Jataí por meio 

de convênio estabelecido com o Colégio Êxito – Centro Educacional Impacto Ltda. – e oferece, 

desde 2005, cursos de graduação e pós-graduação a distância (EAD); o Instituto de Ensino 

Superior COC tem alguns cursos de graduação sendo ofertados no polo Jataí, modalidade EAD, 

desde 2007; e a Universidade Paulista (UNIP), que começou a ofertar cursos em Jataí desde 

2009. Possui também, cinco Instituições de Ensino Superior (IES) entre as quais destacamos: a 

UFG/REJ; o Instituto Federal de Goiás (IFG) câmpus Jataí; a Universidade Estadual de 

Goiás/Unidade Universitária de Jataí (UEG/UnU); o Centro de Ensino Superior de Jataí 

(CESUT); e Faculdade Jataiense (FAJA). Considerando essa realidade, ponderamos que estes 

podem ser campos de atuação dos alunos egressos dos cursos de licenciatura, e embora na 

UFG/REJ não existam cursos de EAD, a instituição precisa preparar o estudante para atuar na 

modalidade. 

Escolhemos, entre as instituições, a UFG/REJ, por ser esta a única Universidade Federal 

no Estado de Goiás, exercendo, portanto, um papel preponderante em implementar ações de 

democratização do ensino. Nessa conjuntura, a referida instituição deveria ofertar cursos EAD, 

visto que, de acordo com pesquisadores e dados divulgados pelo governo (ALMEIDA, 2003), 

esta modalidade baseia-se no argumento de maior acesso à educação. 

 

Procedimentos metodológicos 

 

Para que uma pesquisa seja desenvolvida é essencial a escolha do caminho a ser 

percorrido pelo pesquisador. Gil (2010) alerta para essa necessidade de se estabelecer um 

método estruturado que permeie a elaboração da pesquisa científica, ou seja, o método que se 

constituirá em um caminho trilhado pelo pesquisador em busca do objetivo do estudo. 

Para o alcance dos objetivos propostos realizamos uma pesquisa de cunho qualitativo, 

bibliográfico e documental. 

A abordagem de pesquisa qualitativa de acordo com Minayo (2010), se compromete 

com a realidade, uma vez que trabalha com um universo de significados, ações e relações 

humanas, correspondendo, assim, a um contexto mais profundo das relações, processos e 

fenômenos. O universo da pesquisa qualitativa propõe, portanto, uma partilha entre o 

pesquisador e os diferentes elementos de uma pesquisa. Por isso essa abordagem preocupa-se 
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com aspectos da realidade que não podem ser quantificados, centrando-se na compreensão e 

explicação da dinâmica das relações sociais. 

A pesquisa bibliográfica fundamenta-se em fontes bibliográficas, isto é, os dados 

obtidos por meio de fontes escritas, livros, dissertações, teses, artigos, revistas especializadas, 

jornais e demais publicações científicas pertinentes ao tema. 

 

A pesquisa bibliográfica é feita a partir do levantamento de referências teóricas já 

analisadas, e publicadas por meios escritos e eletrônicos, como livros, artigos 

científicos, páginas de web sites. Qualquer trabalho científico inicia-se com uma 

pesquisa bibliográfica, que permite ao pesquisador conhecer o que já se estudou sobre 

o assunto. Existem porém pesquisas científicas que se baseiam unicamente na 

pesquisa bibliográfica, procurando referências teóricas publicadas com o objetivo de 

recolher informações ou conhecimentos prévios sobre o problema a respeito do qual 

se procura a resposta. (FONSECA, 2002, p. 32). 

 

Utilizamos esse tipo de pesquisa com o objetivo de construir o arcabouço teórico do 

estudo, com vistas a ilustrar o ponto de vista de vários autores a respeito do conceito da EAD, 

bem como sobre a formação do professor para atuar nesta modalidade. 

Com o intuito de verificar se os alunos egressos dos cursos de licenciatura da UFG/REJ 

são formados para atuar na EAD, determinamos a análise documental como caminho 

metodológico a ser percorrido pelo presente estudo, que propiciou a identificação, classificação 

e organização dos documentos utilizados. 

Nesse tipo de coleta de dados, os documentos utilizados foram as fontes de primeira 

mão, ou seja, aqueles que não receberam qualquer tratamento analítico, tais como: documentos 

oficiais, legislações referentes a regulamentação e funcionamento da EAD, e também sobre a 

formação do docente da EAD; além de fontes de segunda mão, cujos documentos, de alguma 

forma, já foram analisados, como: tabelas estatísticas, em específico em nossa pesquisa 

trabalhamos com o Censo da EAD de 2009 a 2014, dados do Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) e da Pró-Reitoria de Desenvolvimento 

Institucional e Recursos Humanos da UFG (PRODIRH/UFG). Dessa forma, a pesquisa 

documental abrange: arquivos públicos; arquivos privados; dados de registro (um 

acontecimento, em observância a normas legais e administrativas); dados de recenseamentos 

demográficos, educacionais, entre outros. A análise documental, como esclarece Bardin (2010, 

p. 47) é:  

 
Uma operação ou um conjunto de operações visando representar o conteúdo de um 

documento sob uma forma diferente da original, a fim de facilitar, num estalo ulterior, 
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a sua consulta e referenciação. Enquanto tratamento da informação contida nos 

documentos acumulados, a análise documental tem por objetivo dar forma 

conveniente e representar de outro modo essa informação, por intermédio de 

procedimentos de transformação. 

 

Assim, a análise documental admite fazer uma indexação-classificação das informações, 

categorizando palavras-chave, descritores ou índices. Ainda de acordo com Bardin (2010), a 

análise documental permite ao observador obter o máximo de informações, numa análise 

qualitativa e quantitativa. Deste tipo, visando elucidar informações importantes diante de 

documentos institucionais. 

Compreendendo que matriz curricular e PPC são documentos importantes ao processo 

educacional, e que apresentam peculiaridades, optamos por abordar ambos. O PPC é um 

documento que direciona a ação educativa do curso, portanto, traz os fundamentos filosóficos, 

teórico-metodológicos, políticos, e as formas de avaliação (RGCG/UFG); ao passo que a matriz 

curricular expressa o conteúdo da formação educacional (LORD, 2014). 

Neste trabalho, analisamos as matrizes curriculares dos cursos de licenciatura da 

UFG/REJ. No entanto, estes documentos não foram suficientes, por não conterem informações 

completas sobre o objeto de estudo. Por esta razão, analisamos também os PPCs dos cursos de 

licenciatura da referida instituição, os quais serviram de fonte para coleta das informações que 

foram efetivamente submetidas à análise. 

O percurso metodológico da pesquisa compreendeu um levantamento preliminar sobre 

o total de cursos de licenciatura da UFG/REJ, por meio do qual obtivemos os números expressos 

no Quadro 1. 

 

Quadro1 - Cursos ofertados em 2016 pela UFG/REJ 

Cursos da UFG/REJ Total de Cursos 

LICENCIATURA 

Ciências Biológicas 

Educação Física  

Física  

Geografia  

História  

Letras (Inglês) 

Letras (Português) 

Matemática  

Pedagogia (noturno) 

Pedagogia (matutino) 

Química 

11 
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BACHARELADO 

Agronomia 

Biomedicina 

Ciências da Computação 

Direito 

Educação Física 

 

 

Enfermagem 

Engenharia Florestal 

Fisioterapia 

Geografia 

Medicina 

Medicina Veterinária 

Psicologia 

Química 

Zootecnia 

 

14 

Total geral de cursos da UFG/REJ 25 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados do site da instituição. 

 

Considerando os dados do Quadro 1, constatamos que, de um total de 25 cursos 

ofertados pela UFG/REJ, 14 são cursos de bacharelado e 11 correspondem a cursos de 

licenciatura. Dados que evidenciam que a Universidade tem uma demanda maior em formar 

profissionais bacharéis. Entretanto, observamos que há um número expressivo de cursos de 

formação de licenciados na UFG/REJ, sendo assim, de acordo com o foco de nossa pesquisa 

que está relacionado a formação de professores para atuar com TIC e com a modalidade EAD, 

destacaremos os cursos de licenciatura da Universidade em questão. 

Ao focalizarmos cursos de licenciatura, entendemos que caberia inicialmente analisar 

que tipo de profissional a instituição almeja formar e como pretende fazê-lo, isto é, o perfil do 

profissional que pretendem formar deveria contemplar a formação para atuar na EAD. Para 

tanto, elaboramos uma análise do perfil do egresso exposto no PDI da UFG/REJ e o apresentado 

pelos PPCs. 

Para desenvolvermos esta pesquisa, traçamos o seguinte percurso: realizamos um 

levantamento dos principais teóricos que têm discutido o assunto, o que, posteriormente, deu-

nos suporte teórico para a fundamentação da pesquisa; e promovemos um estudo da legislação 

pertinente à temática, a fim de aprofundar o conhecimento acerca dos impositivos jurídicos 

relativos à formação de professores.  

A revisão bibliográfica foi realizada com base na bibliografia sobre a modalidade EAD. 

Buscamos na literatura sobre a história da EAD, contextualização e conceituação dos principais 

teóricos que têm discutido a temática. A busca foi realizada em bancos de dados, como 

Scientific Electronic Library Online (SciELO), por meio das palavras-chave: EAD; história 
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EAD; conceito EAD; formação para atuar na EAD; entre outras. A revisão bibliográfica 

encontra-se descrita nos capítulos 2 e 3.  

Em contato com os Censos da EAD de 2009 a 2015, comprovamos a realidade atual da 

modalidade EAD no cenário brasileiro, em Goiás e em Jataí, na UFG/REJ, o que possibilitou a 

criação de impressões e orientações para a formulação do objetivo do presente trabalho.  

As leituras realizadas também nos suscitaram algumas questões norteadoras para o 

desenvolvimento da pesquisa. Assim, buscamos, por meio de novas leituras, identificar as 

questões que se referem à modalidade EAD e ao uso das TIC na formação dos alunos egressos 

dos cursos de licenciatura da UFG/REJ. Para isso, iniciamos um processo de seleção das 

matrizes e PPCs disponibilizados pelo site da instituição e mediante contato por correio 

eletrônico, estabelecido com as secretarias e coordenações de cada curso. 

Antes de iniciarmos a leitura das matrizes e PPCs, definimos os temas como objetos de 

análise, com base nos objetivos traçados para esta pesquisa, a saber: EAD, tecnologia, mídia 

tecnológica, comunicação. Uma dificuldade foi a inexistência da sigla EAD ou da expressão 

Educação a Distância, levando-nos a selecionar os temas por meio de aproximações semânticas. 

Prosseguimos a coleta investigando nos documentos de cada curso, o perfil almejado 

dos egressos, bem como as habilidades e competências para alcançar tal perfil. Assim, 

analisamos as matrizes inicialmente quanto à nomenclatura das disciplinas, à natureza e ao 

núcleo. Os PPCs foram analisados em sua proposta do perfil desejado do egresso, as ementas, 

referências bibliográficas básica e complementar. 

Bardin (2010) explica que a análise documental aceita fazer a indexação-classificação 

das informações, categorizando as palavras-chave, descritores ou índices. Desse modo, 

inicialmente, é possível obter uma condensação das informações e, posteriormente, tem-se a 

elaboração de documento secundário, contendo as informações pertinentes à temática em foco. 

Justificamos assim nosso percurso, por compreendermos que não basta prever a presença da 

formação para TIC e EAD somente na nomenclatura da disciplina, ou apenas na bibliografia, 

mas é preciso que exista sincronia entre ementa, conteúdo e referências bibliográficas. 

Compreendemos, portanto, que a análise documental se faz importante, uma vez que, conforme 

Bardin (2010, p. 45), por meio dessa análise, obtém-se “o máximo de informações 

(quantitativo) com o máximo de pertinência (qualitativo)”. 

A fase final, caracterizada como discussão dos dados, consiste na análise triangular da 

discussão teórica, com os resultados obtidos da análise dos documentos (PDI da UFG/REJ, 

DCN de cada curso, da Portaria nº 386 e dos dados obtidos nas matrizes curriculares e PPCs. 
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Esta triangulação possibilitou inferências e interpretações a fim de verificar como os alunos 

egressos dos cursos de licenciatura da UFG/REJ são formados para atuar na EAD. 

Para melhor compreensão do desenvolvimento desta dissertação, estruturamos o 

trabalho em cinco capítulos. No primeiro capítulo, apresentamos quando e como surgiu a 

proposta de pesquisar sobre como ocorre a formação inicial dos alunos egressos de 

licenciatura da UFG/REJ para atuarem na modalidade EAD, introduzimos uma revisão da 

literatura educacional no tocante ao tema e ao objeto proposto, e apontamos a delimitação da 

estrutura deste trabalho.  

No segundo capítulo, discutimos a realidade educacional inserida em um contexto de 

transformações sociais, políticas, econômicas, envolvendo o ensino mediado por tecnologias. 

Em seguida, apresentamos o conceito de EAD, bem como o surgimento da modalidade no 

mundo, no contexto brasileiro e também goiano. Relacionamos, ainda, a diferença existente 

entre a EAD e a educação online. Com base nestas discussões, analisamos a modalidade nas 

políticas públicas brasileiras. 

No terceiro capítulo, discorremos sobre a inserção das TIC na educação, e suas 

consequências para a formação docente que atuará na EAD. Para isso, analisamos quais são 

os papéis da Universidade e do docente perante a sociedade imersa nas TIC. Destacamos a 

importância de uma formação adequada e inicial para os alunos egressos dos cursos de 

licenciatura da UFG/REJ. 

No quarto capítulo, tratamos especificamente sobre a formação dos egressos dos 

cursos de licenciatura da UFG/REJ para atuar na EAD. A fim de atingir esse objetivo, 

promovemos um levantamento histórico da modalidade na UFG, analisamos as matrizes e os 

PPCs dos cursos de licenciatura quanto à existência de disciplinas que contemplem a presença 

das tecnologias como conteúdo para o processo de formação dos licenciandos, com base nos 

seguintes objetos de análise: EAD, tecnologia, mídia, tecnológica, comunicação. 

No quinto capítulo, trazemos as considerações finais da pesquisa, encerrando com a 

proposta de perspectivas de realização de pesquisas futuras. 

Assim esta estrutura elaborada tem como desígnio responder: como ocorre a formação 

inicial dos alunos egressos de licenciatura da UFG/REJ para atuarem na modalidade EAD? 
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1 O CENÁRIO DA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA  

 

Ensinar é transformar e essa transformação segue por diferentes 

caminhos. Porém a sociedade e os processos e linguagens 

comunicacionais presenciam um ritmo de mutações casa vez mais 

rápido, o que exige dos que dela fazem uso uma atualização constante, 

além de uma disposição para aprender a adaptar-se ao novo, cada dia 

mais novo. Do contrário, torna-se impossível comunicar. 

Denis Porto Renó 

 

1.1 Sociedade da informação e cibercultura 

 

Nas duas últimas décadas do século XX, assistimos a alterações de âmbito social, 

econômico, político, cultural, na ciência e tecnologia. Transformações tecnológicas que, por 

sua vez, possibilitaram o surgimento da era da informação (GADOTTI, 2000). 

 

[...] na era da informação, comportamentos, práticas, informações e saberes se alteram 

com extrema velocidade. Um saber ampliado e mutante caracteriza o atual estágio de 

conhecimento na atualidade. Essas alterações refletem-se sobre as tradicionais formas 

de pensar e fazer educação. (KENSKI, 2003, p. 26). 

 

Para esta reflexão, é importante ressaltar que existem diferentes definições para a 

sociedade contemporânea. “Sociedade em Rede” (CASTELLS, 1999), “Sociedade 

Informacional” (CASTELLS, 2000), “Era da Informação” (CASTELLS, 2000); “Sociedade da 

aprendizagem” (LÉVY, 1999), “Cibercultura” (LÉVY, 1999), independentemente da 

nomenclatura, estudiosos afirmam que desde o século XX vivemos o processo de construção 

de uma sociedade fundamentada em alicerces tecnológicos de comunicabilidade.  

Com as tecnologias e a internet emergiu um novo paradigma social, o qual Castells 

(2003) descreve como sociedade da informação ou sociedade em rede alicerçada na circulação 

da informação. Nesse sentido, não há possibilidade mais de ignorar o impacto dessas 

tecnologias na vida humana, muito menos na vida em sociedade.  

Para Castells (1999, p. 43), “a tecnologia é a sociedade, e a sociedade não pode ser 

entendida ou representada sem suas ferramentas tecnológicas”. O autor aponta em seus estudos 

que esse novo paradigma tecnológico está relacionado a um conjunto de aspectos os quais 

constituiriam a base material da denominada Sociedade da Informação. 

Castells (2000) argumenta que, entre as décadas de 1960 e 1970, desencadearam-se três 

processos históricos interdependentes que contribuíram para a emergência do novo mundo. Ao 

analisar os processos em vigência na sociedade (revolução da tecnologia da informação, crise 
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econômica do capitalismo e do estatismo e a consequente reestruturação de ambos), nos 

períodos que correspondem ao fim dos anos 60 e meados da década de 70, o autor assegura que 

estes fatores sociais possibilitaram o surgimento de uma nova economia (a economia 

informacional/global); de uma nova estrutura social dominante (a sociedade em rede; e de uma 

nova cultura (a cultura da virtualidade real).   

O primeiro processo histórico está relacionado à crise do capitalismo e do estatismo e 

sua reestruturação – denominada capitalismo informacional –, o qual está fundamentado na 

produção pelo lucro e na apropriação privada baseados nos direitos de propriedade. Porém, a 

ênfase não recai sobre a produção de bens, mas sobre o desenvolvimento tecnológico, a 

acumulação dos conhecimentos e, em maiores níveis de complexidade, sobre o processamento 

da informação.  

No que se refere ao segundo processo fundamental para a configuração da sociedade 

contemporânea, Castells (2000) destaca os movimentos socioculturais (feminismo, 

ambientalismo, defesa dos direitos humanos), que proporcionam ao contexto social 

possibilidades de rupturas na sociedade. Tais movimentos tiveram, em sua base, a busca pelo 

princípio da liberdade. A união entre esse princípio e a ciência contribui para o desenvolvimento 

do uso das tecnologias como busca de um mundo cada vez mais interdependente – a “sociedade 

em rede”. 

O terceiro processo diz respeito à revolução das tecnologias da informação, a qual 

operou para reconstrução das bases materiais da nova sociedade fundamentada no 

informacionalismo5, caracterizado como forma específica de organização da sociedade que 

desde a geração até a transmissão da informação são fontes basilares de poder e produtividade 

(CASTELLS, 2000). Por isso o autor chama a sociedade de “informacional”, ressaltando o 

papel da informação e do conhecimento na sociedade contemporânea.  

Daí a denominação de “sociedade em rede” definida por Castells (2000, p. 427) como 

uma organização social nova, dominante e “constituída de redes de produção, poder e 

experiência”. Estas redes são capacitadas para construírem “a cultura da virtualidade nos fluxos 

globais que transcendem o tempo e o espaço” (CASTELLS, 2000, p. 427). O autor compreende 

o sentido de rede como um conjunto de indivíduos interconectados e interativos, a favor do 

conhecimento e da informação, uma vez que as tecnologias de informação proporcionam o 

acesso à informação e consequentemente ao conhecimento e às diversas culturas.  

                                                             
5  Informacionalismo: conceito desenvolvido por Castells (2000) como um novo modo de desenvolvimento que 

privilegia o uso de tecnologia no processamento da informação e no suporte à comunicação simbólica como a 

principal fonte de produtividade social. 
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Assim a revolução das TIC em meados do século XX relacionou-se diretamente com o 

processo de reestruturação do sistema capitalista desde a década de 1980, produzindo o que 

Castells (1999) chama de nova estrutura social.  

Capobianco (2010)  ao  discutir o conceito de Castells para a sociedade percebe que, ao 

promover essa análise da sociedade em rede, o autor trata da possibilidade de transposição de 

barreiras de espaço físico e estabelecimento de comunicação por meio das TIC 

(CAPOBIANCO, 2010). “O surgimento de um novo sistema eletrônico caracterizado pelo seu 

alcance global, integração de todos os meios de comunicação e interatividade potencial está 

mudando e mudará para sempre a nossa cultura” (CASTELLS, 1999, p. 354).  

Lévy (1999) também busca compreender os novos elementos surgidos na sociedade a 

partir do uso das TIC e busca criar novos conceitos com o objetivo de explicar essa relação 

entre as tecnologias e a sociedade: ciberespaço, cibercultura. 

O ciberespaço, segundo Lévy (1999, p. 87), “é um espaço não físico ou territorial, que 

se compõe de um conjunto de redes de computadores através das quais todas as informações 

[...] circulam”. E a cibercultura, o autor a descreve como um conjunto de técnicas (materiais e 

intelectuais), de práticas, de atitudes, de modos de pensamento e de valores que se desenvolvem 

juntamente com o crescimento do Ciberespaço. 

Nesse sentido, deparamo-nos com um novo espaço socialmente produzido por meio da 

criação e das apropriações das TIC pelos indivíduos, estabelecendo, assim, novas relações 

sociais, nova cultura. 

É nessa conjuntura de sociedade dinâmica que propomos analisar a educação, uma vez 

que há a possibilidade crescente de inserir em nosso cotidiano escolar novas formas de obter o 

conhecimento. Diante deste cenário, podemos evidenciar essas mudanças nas formas de 

ensinar, uma vez que as práticas convencionais baseadas na reprodução e repetição estão 

ultrapassadas, demandando inovações no ensino (FREIRE, 2005).  

Chamamos a atenção para a necessidade de compreendermos que não se trata de discutir 

se aderimos ou não ao uso das tecnologias, mas de discutir como estes recursos podem ser 

utilizados na educação. Kenski (2001) compreende a tecnologia como ferramenta de alteração 

do ambiente tradicional da sala de aula, pois possibilita a produção do conhecimento de forma 

criativa, interessante e participativa, permitindo ao professor e ao aluno aprenderem e 

ensinarem usando imagens (estáticas e ou em movimento), sons, formas textuais, adquirindo, 

assim, conhecimentos necessários para a sobrevivência no dia a dia em sociedade. 

Perrenoud (2000) recomenda um deslocamento do foco de discussão da utilização ou 

não das TIC para a forma de sua utilização. Lévy (1999, p. 26) coincide com a afirmativa de 
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Perrenoud e alerta: “enquanto discutimos sobre os possíveis usos de uma dada tecnologia, 

algumas formas de usar já se impuseram”. 

A escola considerada como parte integrante dessa sociedade não fica ilesa ao processo 

de transformação. Vivemos em uma sociedade na qual o acesso a informações é extremamente 

facilitado, as mídias têm sido utilizadas com o desígnio de difundir todo tipo de conhecimento 

(BARBOSA, 2010). Podemos afirmar, entre as várias potencialidades proporcionadas pelo uso 

das tecnologias na educação, a possibilidade de uma crescente e rápida execução das tarefas, 

permitindo que as pessoas se comuniquem entre si a distância, facilitando a aquisição e a 

ampliação de conhecimentos, e tudo isso de forma facilitada e amigável. (SANTOS, 2013). 

Surgem, nesse contexto, novos paradigmas educacionais, entre os quais a modalidade EAD, 

objeto de estudo desta investigação. 

 

1.2 Conceito e caracterização da Educação a Distância 

 

Conforme expõem Castells (1999) e Lévy (1998a), o cenário mundial em pleno século 

XXI é constituído de uma sociedade da informação e/ou do conhecimento que exige dos atores 

desse contexto – educadores e alunos – a redefinição de conceitos quanto à concepção de 

educação. Surgem novos papéis desempenhados pelos profissionais envolvidos no processo 

educacional e consequentemente novas práticas educativas, as quais passam a ser mediadas 

pelas TIC.  

Referente à nomenclatura, é importante esclarecer a divergência entre TIC, TDIC e 

NTIC. Segundo Ramos (2008), TIC correspondem aos procedimentos, métodos e equipamentos 

para processar informação e comunicar que surgiram no contexto da Revolução Informática, 

Revolução Telemática ou Terceira Revolução Industrial, desenvolvidos gradualmente desde a 

segunda metade da década de 1970 e, em especial, nos anos 90 do mesmo século. 

Kenski (2012) descreve a utilização das TIC como produção e propagação de 

informações; assim, cinema, jornais, revistas, rádio são considerados suportes midiáticos 

populares, baseados no uso das linguagens escrita e oral de som, imagem e movimento. O uso 

desses meios compreende as TIC. A autora ainda esclarece o fato de que as TIC provocaram 

mudanças radicais ao convergir para Novas Tecnologias de Informação e Comunicação (NTIC), 

com a chegada das redes digitais e da internet. 
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O conceito desenvolvido por Kenski para as NTIC é descrito por Afonso (2002) e 

Marinho e Lobato (2008) como TDIC6. De acordo com os autores, as TDIC estão relacionadas 

às tecnologias que têm o computador e a internet como instrumentos principais. Nessa 

perspectiva, podemos considerar que as TDIC tornaram-se elemento essencial nas relações de 

produção e de trabalho.  

 

As TDIC transformaram e continuam transformando a organização do trabalho e os 

espaços industriais (Köhler, 2001) e introduziram importantes mudanças no fazer 

profissional. De modo análogo, na educação online, as novas maneiras de aprender e 

as estratégias didáticas criam outras formas de trabalho docente, organizado pela 

comunicação e pela representação do pensamento segundo a estrutura das tecnologias 

e de uma lógica muito diferente daquela que norteia o trabalho na sociedade industrial 

de distribuição cronológica do tempo em determinado espaço, colocando em xeque as 

relações e os contratos de trabalho convencionais. (ALMEIDA, 2010, p. 69). 

 

No campo educacional, percebe-se com maior visibilidade a influência desses novos 

aparatos tecnológicos e inovações nas relações de trabalho.  

Quando falamos em educação, a imagem recorrente é de uma escola com quadro, giz, 

professores e alunos sentados em carteiras. O docente sempre à frente e os educandos, por sua 

vez, em filas. Essa representação se apresenta ao ser humano como sendo o único momento em 

que a educação se efetiva. Porém, a concepção que adotamos nesta pesquisa sobre o processo 

educacional foge a essa regra. 

Compreendemos que a educação tem diferentes significados, cada qual representado por 

um grupo social. Por isso clarificamos nossa concepção de educação análoga à visão ampla 

expressa por Brandão (1993): 

 

Ninguém escapa da educação. Em casa, na rua, na igreja ou na escola, de um modo 

ou de muitos, todos nós envolvemos pedaços de vida com ela: para aprender, para 

ensinar, para aprender e ensinar. Para saber, para fazer para ser ou para conviver, todos 

os dias misturamos a vida com a educação. Com uma ou com várias: Educação? 

Educações [...]. (BRANDÃO, 1993, p. 7). 

 

Valendo-nos deste pressuposto, podemos afirmar que o ser humano se constitui como 

tal por sua capacidade de aprender e esta aprendizagem acontece não somente nos espaços 

escolares, mas em diversos ambientes. Em face dessas ponderações, estamos diante de uma 

sociedade do conhecimento que exige novas posturas e práticas educativas, novas percepções 

                                                             
6  TIC e TDIC são terminologias relacionadas à tecnologia. O primeiro compreende um conjunto amplo e 

diversificado, ao passo que as TDIC são marcadas pela presença das tecnologias digitais de informática e rede 

de troca de dados (AFONSO, 2002). 
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sobre o conceito de educação e suas modalidades. Nesse contexto, é essencial compreendermos 

a EAD como uma modalidade que apresenta mudanças nas formas de pensar a educação em 

outros espaços e outras relações. 

Ao pensarmos na EAD, é imprescindível compreender esta modalidade de ensino. 

Vários autores afirmam não existir uma definição clara e precisa sobre a EAD. Guarezi (2009) 

Moore e Kearsley (2007), Belloni (2001), caracterizam a EAD como processo de ensino e 

aprendizagem em que existe a distância física/espacial entre alunos e professores. Assim, aos 

alunos dessa modalidade é necessário desenvolver determinados hábitos, habilidades e atitudes 

relativas ao estudo, no espaço e tempo adequados. Em um processo cuja mediação do professor 

incidirá em alguns momentos presencial, em outros, a distância. Desse modo, novas concepções 

de educação, de aprendizagem, de ensino são delineadas nessa sociedade, as quais merecem 

análise.  

Ser aluno na modalidade EAD envolve aptidões diferentes para o estudo e habilidades 

de comunicação também distintas do modelo educacional presencial, o que significa afirmar 

que o educando deve desenvolver a aprendizagem autônoma. Segundo Romero, (2010, p. 20), 

“na educação apoiada por tecnologias interativas, os conteúdos e ferramentas digitais e virtuais 

assumem papel de destaque e oferecem novas formas de trabalho e de aprendizagem”, o autor 

destaca, portanto, que as TIC proporcionam aos alunos novos recursos e meios que visam 

facilitar a aprendizagem e torná-la mais significativa.  

O papel do docente na modalidade também se encontra permeado por significativas 

transformações, as quais discutiremos posteriormente. EAD é definida por Moore e Kearsley 

(2007) como uma aprendizagem planejada, que exige técnicas, tecnologias e disposições 

organizacionais e administrativas especiais. 

Ainda sobre a definição da EAD, Landim (1997) assevera que essa modalidade da 

educação pressupõe a combinação tanto de tecnologias convencionais, como modernas, as 

quais possibilitam o estudo em grupo e individual, em locais diferenciados, por meio de 

métodos de orientação e tutoria a distância, contando com atividades presenciais específicas, 

como reuniões do grupo para estudo e avaliação. 

Guédez (1999, p. 3) considera a Educação a Distância uma modalidade “mediante a qual 

se transferem informações cognitivas e mensagens formativas através de vias que não requerem 

uma relação de contiguidade presencial em recintos determinados”. Por sua vez, Belloni (1999) 

apresenta os principais elementos da EAD como uma metodologia desenhada para alunos 

adultos que se encontram dispostos a aprender de forma autônoma, por meio da 

autoaprendizagem.  
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Belloni (1999), recorrendo aos pressupostos de Trindade, destaca os princípios de 

aprendizagem autodirigida, disponibilidade de meios e materiais, programação da 

aprendizagem e interação entre professores e alunos na modalidade. Na definição de Bordenave 

(1987), a EAD é uma organização de ensino e aprendizagem em que os alunos estudam em 

grupos e/ou individualmente, em diversos lugares, utilizando materiais autoinstrutivos. O autor 

também destaca como característica da modalidade a possibilidade de comunicação dos alunos 

com docentes, tutores, monitores. 

Equivalente à concepção de EAD apresentada por Bordenave, Lobo Neto (1998) afirma 

que o processo educacional realizado pela EAD pressupõe o encontro entre educador e 

educando, mesmo que não seja no mesmo espaço geográfico, justificando assim que a EAD 

não significa educação distante. 

Reafirmando o aspecto destacado por Bordenave sobre a relação educador e educando, 

a definição dada por Riano (1997) é de que, na EAD, esta relação ocorre mediada 

pedagogicamente por inúmeros materiais instrucionais e orientada pela tutoria. 

Preti (1996, p. 27) esclarece também, que EAD não está ligada somente ao uso do 

instrumental tecnológico, mas a modalidade é concebida como “uma prática educativa situada 

e mediatizada, uma modalidade de se fazer educação, de se democratizar o conhecimento”.  

Com base nas considerações anteriores, verificamos que a EAD é, em essência, a 

modalidade educacional em que a relação educativa existente entre aluno e professor na sua 

forma indireta é mediada, por sua vez, por uma multiplicidade de meios e realizada em lugares 

e momentos distintos (MARTELLI, 2003).  

É importante salientarmos a existência de um debate sobre as denominações dadas à 

modalidade de ensino em questão neste trabalho. Correntes teóricas (GONÇALVES, 1996; 

FÉTIZON; MINTO, 2007)  defendem a expressão “Ensino a Distância”, em contraponto, outros 

defendem “Educação a Distância”. Moran (2004), ao estabelecer a diferença entre essas 

denominações, considera que a primeira embora ligada a concepção de educação, restringe-se 

a destacar o papel do docente, desconsiderando, dessa forma, a intrínseca relação entre 

professor e aluno, ao passo que a expressão Educação a Distância está vinculada a uma visão 

mais abrangente do processo ensino e aprendizagem. Portanto, adotaremos a expressão 

“Educação à Distância”, visto que essa denominação é mais abrangente.  

Santos (2009) explica que a EAD, modalidade educacional mediada pelas mídias de 

massa (impressos, audiovisuais em geral), não libera o polo de emissão; em decorrência disso, 

os alunos interagem com o desenho e os materiais didáticos sem cocriar o conhecimento com 

outros alunos e professores. Assim, a autora enfatiza que as mídias de massa não permitem a 
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interatividade entre os envolvidos no processo educacional. A crítica da autora reside 

justamente na aprendizagem que não ocorre de forma colaborativa. Sendo assim, este modelo 

é centrado no desenho didático ou instrucionista, e a interação social é de um para um – 

professor/aluno, aluno/professor –, portanto, uma interação e não uma interatividade. Em 

conformidade com Santos, fundamentadas em Moran (2000), destacamos a importância da 

interação professor-aluno como elemento primordial para que a aprendizagem aconteça. 

As mídias usadas na EAD separam, portanto, o polo da emissão dos diversos polos da 

recepção, o que contribui para a existência da dicotomia emissão e recepção. Porém, com o 

avanço das tecnologias em rede esse cenário se modifica.  

Santos (2011), em uma entrevista ao programa “Salto Para o Futuro”, ressalta sobre a 

ressignificação sofrida pela EAD, em face da realidade dessas novas tecnologias de rede 

(internet, redes sociais, ambientes virtuais de aprendizagem, tecnologias de videoconferência). 

Esta ressignificação resulta em uma nova reestruturação social e cultural denominada de 

ciberespaço e cibercultura. 

Dito isto, estamos diante de um novo espaço social, virtual, e que dispõe de uma 

comunicação mediada pelo uso das TIC e, consequentemente, edifica novos hábitos, novas 

práticas sociais, e estabelece uma nova cultura. Sendo assim, estar geograficamente disperso 

não significa estar distante. Partindo desse pressuposto, Santos (2005, 2009) e Silva (2003) 

desenvolvem os conceitos de educação online, cibercultura e ciberespaço. 

 

1.3 Delineando caminhos históricos da Educação a Distância  

 

A EAD tem se desenvolvido em ritmo crescente. De acordo com análises do CENSO 

EAD.BR, de 2009 a 20157, verifica-se a expansão da modalidade, uma vez que, em 2009, o 

registro totalizou 528.320 alunos matriculados, em 2013, o número chegou a 4.044.315, 

(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA, 2009, 2013). E em 2015 a 

quantidade de matriculados elevou-se para 5.048.912.  

Nesse sentido, debruçar-se sobre tal modalidade de educação tão difundida se torna 

fundamental. A Educação a Distância ao longo de sua história delineou-se por uma trajetória 

marcada ora por avanços, ora por retrocessos. Assim, neste subcapítulo, pretendemos mapear 

este percurso histórico da EAD, fazendo algumas pausas interessadas em eventos importantes 

ocorridos no contexto mundial, nacional e goiano, uma vez que consideramos essencial retomar 

                                                             
7  A escolha do período se deve ao fato de que, nos últimos sete anos, isto é, a partir de 2009, o avanço da 

modalidade tem se tornado mais expressivo. 
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as bases históricas para compreensão da realidade dessa modalidade de ensino no século XXI, 

discutindo o surgimento da modalidade no contexto mundial e especificamente no Brasil.    

Para tanto, consideramos fundamental uma exposição dos diferentes contextos sociais 

ao longo do tempo, na tentativa de compreender o processo pelo qual o modo de organização 

social se encontrava, que proporcionou a existência na contemporaneidade das tecnologias, e 

consequentemente da EAD. 

Rossini (2015), ao descrever esse percurso histórico, iniciando pelo período da pré-

história, perpassando pela Idade Média e chegando aos séculos XX e XXI, salienta como cada 

período tem o desenvolvimento próprio de determinada mídia e como os usos das diferentes 

mídias impactam as práticas sociais, políticas e econômicas, visto que as mídias são 

responsáveis pela organização, gestão e disseminação da informação nas sociedades.  

Ainda de acordo com Rossini (2015), na Pré-história o homem se expressava e contava 

histórias por meio de pinturas rupestres feitas em pedras e cavernas. Somente na Antiguidade 

que a escrita (cuneiforme, hieróglifos, símbolos) foi criada. Estas eram escritas em pedras e 

cerâmica, consideradas materiais duráveis. Entretanto, era inviável a mobilidade desses 

materiais pesados, o que dificultava a disseminação da informação, restringindo-a a um grupo 

restrito. A partir da criação do alfabeto completo dos gregos, houve a necessidade de um suporte 

que pudesse ser transportado, assim a informação seria disseminada rapidamente, surge então 

o papiro. Na Idade Média, a aprendizagem passou a ser baseada na oralidade e no visual, nesse 

período os livros eram manufaturados e de alto custo, o que os restringia a grupos dominantes 

da época. Já no século XV, com o advento da tipografia, os livros passaram a ser impressos, o 

que facilitou seu amplo acesso, demarcando assim que a cultura da oralidade fosse substituída 

pela escrita. Esse então se torna o principal saber da sociedade moderna. 

O surgimento das mídias digitais acontece com o desenvolvimento e a expansão dos 

computadores e das redes telemáticas, a partir do final do século XX e início do século XXI, 

período em que as imagens, sons e narrativas ganham espaços nos ambientes virtuais.  

É comum na sociedade contemporânea demarcar o surgimento da EAD à ascendência 

da internet. Isso ocorre em virtude da associação da modalidade educacional com a tecnologia. 

Apesar de a EAD no século XXI ser difundida principalmente por meio de recursos 

tecnológicos, a modalidade existia antes mesmo da Word Wide Web8, de chips, de bytes, de 

hardware ou software.  

                                                             
8  “O conceito World Wide Web foi desenvolvido pelo inglês Tim Berners-Lee, em 1991, oferecendo uma 

interface gráfica para a criação de sites e páginas estáticas, como um publicador de informação” (ROSSINI, 

2015, p. 30). 
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É inegável que, “na década de 1990 a expansão da Internet possibilitou o surgimento de 

ambientes de aprendizagem e universidades virtuais [...]” (MARTELLI, 2003, p. 38). Mas os 

registros demonstram que a modalidade tem sua gênese em tempos anteriores a essa invenção. 

Há milhares de anos, antes da invenção da escrita, as sociedades orais transmitiam a 

informação de forma presencial, pois na comunicação oral o emissor e o receptor deveriam 

estar necessariamente presentes no mesmo local.  

A Invenção da escrita quebrou as barreiras entre espaço e tempo, não havendo mais a 

necessidade de as pessoas estarem presentes no mesmo local para que ocorresse a comunicação. 

A esse respeito, Hermida (2006, p. 168) assinala que:  

 

A escrita foi a primeira estratégia entre interlocutores que estavam separados pela 

distância e a primeira forma de comunicação para a EAD. O surgimento da tipografia 

estendeu seu alcance, expandindo-se especialmente com a impressão dos livros 

didáticos e sistemas postais. 

 

Esta separação física/espacial dos agentes que participam da comunicação e 

consequentemente do processo de ensino e aprendizagem configurou-se como requisito 

necessário para a existência da EAD. Assim sendo, as cartas de Platão e as epístolas de São 

Paulo podem ser consideradas como exemplos iniciais da prática de EAD (MAIA; MATTAR, 

2007). Landim (1997) considera a existência dessas cartas fator emblemático para o 

desenvolvimento do ensino por correspondência. Constituindo, desse modo, como fase 

embrionária da Educação a Distância. 

Partindo desse entendimento, alguns estudiosos (MAIA; MATTAR, 2007; LANDIM, 

1997) situam a gênese da EAD nas civilizações antigas, designadamente no sistema de 

comunicação estruturado pelos povos da Mesopotâmia, do Egito, e da Índia, pois tais povos 

desenvolveram uma significativa rede de correspondência, por meio da escrita (MARTELLI, 

2003). 

Outros consideram a invenção da imprensa no século XV como fator imprescindível 

para os primeiros passos da EAD, em razão do aumento e da disseminação da informação 

(VILAÇA, 2011).   

A despeito desse debate, é relevante destacarmos que alguns estudiosos classificam a 

trajetória da EAD em fases ou gerações, estas divisões consideram o tipo de tecnologias usadas. 

Moore e Kearsley (2007) enfatizam sobre o equívoco da concepção quanto ao surgimento da 

EAD atrelada à invenção da internet. Para o pesquisador, a EAD é fruto de transformação ao 

longo das diversas gerações. 
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De acordo com Maia e Mattar (2007, p. 21), as primeiras iniciativas em educação à 

distância se deram por meio de cursos por correspondência. Em meados da década de 1980, as 

pessoas que desejassem estudar em casa ou no trabalho poderiam fazê-lo graças à “invenção de 

uma nova tecnologia: serviços postais”. O objetivo desses educadores era utilizar a tecnologia 

para alcançar aqueles que não poderiam se beneficiar dela. Existem registros de cursos de 

taquigrafia a distância, proporcionados por meio de anúncios de jornais, desde a década de 

1720. Todavia, a EAD surge em meados do século XIX, decorrente do desenvolvimento de 

meios de transporte e comunicação (como trens e correio), especificamente com o aumento dos 

cursos baseados em material impresso, ensino por correspondência.  

A segunda geração pode ser caracterizada pelo ensino por meio da difusão pelo rádio e 

pela televisão no início do século XX. De acordo com Moore e Kearsley (2007, p. 25), a 

denominada terceira geração chega com a invenção de uma “nova modalidade de organização 

da educação, uma abordagem sistêmica por meio de Projetos AIM (Articulated Instructional 

Media) e a UA (Universidade Aberta)”. O projeto AIM tinha como finalidade articular várias 

tecnologias de comunicação com vistas ao oferecimento de um ensino de qualidade. A quarta 

geração, por sua vez, embasava-se no uso da teleconferência, cursos por áudio e 

videoconferência transmitidos por telefone, satélite, cabo e rede de computadores. A quinta e 

última geração, considerada como a mais recente de EAD, abrange ensino e aprendizagem 

online, em classes e universidades virtuais, baseados em tecnologias da internet. 

Segundo Moore e Kearsley (2007), em um primeiro momento, o estudo por 

correspondência proporcionou o fundamento para a educação individualizada a distância. Em 

um segundo momento, agregou-se as dimensões oral e visual às informações dadas aos alunos. 

Na terceira geração, com a integração do áudio e vídeo e da correspondência, foi possível 

promover, portanto, uma abordagem sistêmica. A quarta geração utilizou a teleconferência por 

áudio, vídeo e computador, oportunizando a interação em tempo real de alunos e instrutores. A 

quinta geração possibilitou a existência de classes virtuais online, dessa forma utiliza-se texto, 

áudio, vídeo em uma única plataforma de comunicação. No quadro 2 é possível observarmos 

os recursos instrucionais e tecnológicos usados de acordo com cada geração. 
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Quadro 2 - Gerações de EAD 

Geração Forma Recursos instrucionais e tecnológicos 

básicos 

Primeira Ensino por Correspondência Materiais impressos, livros, apostilas 

Segunda Transmissão por rádio e televisão Rádio, Vídeo, TV, Fitas cassete 

Terceira Universidades abertas Materiais impressos, TV, Rádio, telefone, fitas 

cassete 

Quarta Teleconferência Teleconferência interativa com áudio e vídeo 

Quinta Internet/web Internet, MP3, Ambientes Virtuais de 

Aprendizagem (AVA), vídeos, animações, 

ambientes 3D, redes sociais, fóruns 

Fonte: Moore e Kearsley (2007 apud VILAÇA, 2011, p. 26). 

 

1.3.1 EAD no mundo 

 

A Revolução Industrial começou na Inglaterra, a partir de 1760, principalmente no setor 

da indústria têxtil, em virtude do crescimento da população e da migração do homem do campo 

para as cidades que ocasionou excesso de mão de obra barata nessa área específica. Esse 

contexto favoreceu a exploração e expansão de negócios entre a burguesia emergente, 

permitindo a acumulação de capital pela classe. Todos esses fatores aliados ao desenvolvimento 

científico possibilitaram a industrialização em nível mundial (CAVALCANTE; SILVA, 2011). 

Conceição (2012) esclarece que o moderno avanço do capitalismo emergiu na 

Inglaterra, no século XVIII, justamente com a Revolução Industrial e se difundiu de forma 

desigual para os demais países. O autor ainda esclarece que, até esse momento, os progressos 

no comércio e na indústria haviam sido marcados por transformações superficiais. Com o 

processo de revolução industrial, Conceição destaca o início de um processo cumulativo e 

autossustentado do avanço, tanto da tecnologia, quanto do conhecimento, causando impacto 

sobre os aspectos econômicos. O avanço das tecnologias e inovações tecnológicas, no que se 

refere ao progresso técnico, surge como força motora para o crescimento dos países 

industrializados (CONCEIÇÃO, 2012). 

Referindo-se às mudanças nos vários setores da sociedade impulsionadas pelo 

desenvolvimento da tecnologia, Pinto (2004) salienta como o desenvolvimento técnico-

científico impulsiona novas descobertas e gera alterações no trabalho e na vida humana. 

 

A primeira destas revoluções foi a Revolução Agrária, caracterizada pelo cultivo da 

terra, pela domesticação dos animais e pelas lutas pelo controle e disputa da terra e 
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dos recursos; a segunda foi a Revolução Industrial, centrada na mecanização, na 

produção em larga escala e na divisão do trabalho; finalmente, a terceira designada 

por revolução da informação e do conhecimento, caracteriza-se pela digitalização e 

desenvolvimento das tecnologias de informação. (ALVIN; TOFFLER apud 

BATISTA; RIBEIRO; AMARAL, 2003, p. 29). 

 

Por sua vez, o desenvolvimento da técnica, da ciência e da tecnologia devem ser 

apreendidos em relação às determinações tanto sociais, quanto políticas, econômicas e 

culturais. Essas atividades estabelecem uma relação entre o homem e a natureza, no esforço 

humano em criar instrumentos que ultrapassem os empecilhos naturais e vão se 

complexificando no transcorrer da construção da sociedade humana (PINTO, 2004). 

Santos (2003) explica que a técnica pré-moderna estava baseada na arte de fazer e 

manipular artefatos e ferramentas. Entretanto, com o advento da máquina, essa relação na 

modernidade modifica-se e, nesse momento, em detrimento de inventar e manipular 

ferramentas, o homem opera máquinas. E são essas últimas que estruturam, no auge do século 

XIX, a Revolução Industrial.  

O processo de transformação conhecido como Revolução Industrial é caracterizado 

pelos desenvolvimentos na microeletrônica, na microbiologia e energia nuclear significando a 

Revolução da Tecnologia, da Informação e da Comunicação9 (PINTO, 2004). 

Com base no contexto destacado anteriormente, é possível percebermos que as questões 

sociais, econômicas e políticas de determinada sociedade acabam por influenciar no modo de 

pensar e produzir desta organização social. O desenvolvimento econômico vivido no período 

capitalista esteve marcado por intensa influência de práticas e modelos baseados no 

economicismo em detrimento de outros campos sociais. Dessa forma, a expansão do 

capitalismo e de seu paradigma industrial repercutiu na organização dos serviços públicos 

(saúde, educação, transporte), reproduzindo, assim, as suas bases fordistas: racionalização, 

divisão do trabalho, produção em massa, formalização, estandardização e centralização 

(BELLONI, 1999).  

No final do século XV, as grandes navegações iniciam o amplo processo de 

interconexão entre as diferentes partes do mundo. Tal processo se fortalece com a 

Revolução Industrial, que procede de uma intensa revolução informacional, sendo 

ambos os fenômenos responsáveis pela terceira “grande mutação da aventura 

humana” (Lévy, 1998a:38). Tal mutação diz respeito às inúmeras transformações 

decorrentes dos avanços tecnológicos que revolucionaram os sistemas de transporte e 

de comunicação. O surgimento das NTIC fez com que o crescimento demográfico, ao 

contrário do que aconteceu no Paleolítico, quando a humanidade iniciou um processo 

                                                             
9  “As tecnologias da informação ou novas tecnologias da informação e comunicação são o resultado da fusão de 

três vertentes técnicas: a informática, as telecomunicações e as mídias eletrônicas” (PINTO, 2004, p. 4). 
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de dispersão, conduzisse à intensificação dos contatos em escala mundial. 

(STRUCHINER; GIANNELLA; RICCIARDI, 2005, p. 258). 

 

Sobre a Revolução Industrial, Cavalcante e Silva (2011) consideram que este 

acontecimento teve relevância para a sociedade contemporânea, especialmente porque 

contribuiu para o surgimento da revolução tecnológica vivida até os dias atuais. Os autores 

destacam, além de toda capacidade positiva desenvolvida por meio da tecnologia, a presença 

adquirida da produção em massa, entre outros avanços que, por sua vez, também trouxeram 

grandes problemas, como a busca pelo lucro, sem respeito às vidas humanas, proporcionado 

pelo capitalismo exacerbado. 

Assim, ainda de acordo com os autores supracitados, a revolução ocorrida no século 

XIX, nomeada de Industrial, promoveu amplos desenvolvimentos dos mecanismos 

tecnológicos aplicados à produção; consolidou o capitalismo; aumentou a produtividade do 

trabalho; determinou novos comportamentos sociais, formas de acumulação de capital, modelos 

políticos, visão de mundo e elevou as condições de vida dos habitantes de várias sociedades 

(CAVALCANTE; SILVA, 2011). 

No final do século XVIII e início do século XIX, em um período marcado pela Revolução 

Industrial, registram-se, na Europa, as primeiras iniciativas formais de oferta de cursos a distância 

por correspondência, incentivadas pelas demandas da industrialização, a qual modificou as 

condições tecnológicas, profissionais e sociais da época (PETERS, 2004).  

É difícil apontar o marco inicial para a EAD, visto que esse exercício depende da 

concepção e da compreensão das circunstâncias de cada período histórico. Para Alves (2009), 

o surgimento da EAD se deu no século XV, quando surgia a imprensa de Gutemberg, na 

Alemanha. Entre as iniciativas que proporcionaram uma expansão inicial da EAD, destacamos, 

em 1728, a Gazeta de Boston anunciando um curso no qual o professor Cauleb Philips oferecia 

materiais para o ensino de taquigrafia. Contudo, Versuti (2007) ressalta que exclusivamente no 

final do século XVIII e meados do século XIX que o ensino por correspondência irá se 

distinguir como primeira geração de ensino a distância. 

Apesar dessas diversidades, quanto às datas, é consenso que a prática da EAD 

desenvolveu-se com mais intensidade na segunda metade do século XIX (BARBOSA, 2010). 

É importante destacar que o desenvolvimento e avanço das condições dos meios de 

transporte, dos processos de comunicação, intermédio meio do correio, proporcionaram o 

progresso da EAD que, em seguida, expandiu-se para outros países, como, por exemplo, os 

Estados Unidos (ROCHA, 2011). 



44 

Alves (2011) atesta instituições e ações fundamentais para a consolidação da EAD em 

nível mundial. Para esta reflexão, a pesquisadora proporciona uma visão panorâmica de 

acontecimentos elementares datados desde 1728, considerados pela autora como marco inicial 

da educação a distância. Perpassa por 1829, com a inauguração do Instituto Líber Hermondes 

na Suécia, possibilitando que um número expressivo de pessoas (mais de 150.000) pudesse 

realizar cursos por meio da Educação a Distância; seguido dos anos de 1840,1856, 1892 e 1922 

no Reino Unido, Berlim, Estados Unidos e União Soviética, respectivamente, foram criados 

escolas e cursos por correspondência. Nos anos que se seguem, Alves (2011) salienta a 

expansão de Universidades Abertas no Reino Unido, Venezuela, Holanda, Índia e Portugal, 

bem como a criação de Universidades de Educação a Distância na Espanha e Costa Rica. 

Em 1840, Sir Isaac Pitman fundou a primeira escola da Inglaterra por correspondência. 

Paralelamente a essa iniciativa, os selos passaram a ter tarifa única para entrega de 

correspondências no território inglês. Também houve barateamento do material impresso e o 

serviço postal do correio tornou-se mais confiável, permitindo a comunicação entre os sujeitos 

envolvidos no processo educacional da EAD (BARBOSA, 2010).  

Por conseguinte, a ideia se expandiu pela Europa e assistimos à criação, na metade do 

século XIX, de institutos que ministravam cursos de línguas, artes, cultura geral (BARBOSA, 

2010). 

Há registros de que, em 1938, houve a Conferência Internacional sobre educação por 

correspondência, em Vitória, no Canadá, a qual demarcou a expansão da modalidade. Porém, 

somente a partir da Segunda Guerra Mundial a EAD recebe apoio maior das políticas públicas. 

Em razão do conflito pós-guerra, percebeu-se a necessidade de difusão da educação para formar 

recursos humanos voltados ao desenvolvimento industrial, bélico. A EAD foi amplamente 

utilizada por a considerarem flexível e capaz de atingir um número maior de pessoas em 

diversas regiões (BARBOSA, 2010). 

Mugnol (2009), ao realizar um levantamento histórico sobre a expansão da oferta da 

EAD, enfatiza que podemos considerar como um dos marcos históricos da modalidade a criação 

da Universidade Aberta de Londres, em 1970, a Open University, a qual contribuiu de forma 

incisiva para o desenvolvimento de métodos e técnicas que caracterizam os diferentes modelos 

de EAD existentes. 

Diagrama 1 - Modelos de EAD 1.0, 2.0 e 3.0 
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Fonte: Aula de mestrado. 

 

Seguindo o modelo da Inglaterra, outros países também criaram instituições com 

projetos de educação a distância, como a Universidad Nacional de Educación a Distancia 

(UNED), em Madri (1972), considerada modelo de sucesso para experiências em outros países. 

Incluem-se, também, África do Sul e Canadá, em 1946; o Japão, em 1951, Bélgica, 1959, Índia, 

em 1962, a Espanha, em 1968, Venezuela e Costa Rica, em 1977. 

 

1.3.2 Educação online 

 

Ao refletirmos a respeito da EAD do ponto de vista histórico e conceitual, é necessário 

compreendermos os conceitos de educação online, Ambientes Virtuais de Aprendizagem 

(AVA), cibercultura e ciberespaço. Ao tratar da educação online, Silva (2006) esclarece que 

esta é uma demanda da sociedade da informação, ou seja, do novo contexto socioeconômico-

tecnológico engendrado no início da década de 1980. Esse período esteve marcado pela 

centralidade, não mais na produção fabril ou na mídia de massa, porém na informação 

digitalizada, vista como novo modo de produção. 

De acordo com Santos (2009, p. 5658), as “práticas de educação mediadas pelas 

tecnologias digitais de informação e comunicação, em especial as interfaces síncronas e 

assíncronas encontradas na Web 2.0 e os ambientes virtuais de aprendizagem, são práticas de 

educação a distância”. 
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A educação online é considerada uma esfera, um modelo específico de educação a 

distância. Para Almeida (2003, p. 331), trata-se de “uma modalidade de educação à distância 

realizada via internet, cuja comunicação ocorre de formas sincrônicas ou assincrônicas”. 

Análoga à concepção de Almeida (2003), Moran (2006, p. 41) define educação online 

“como o conjunto de ações de ensino e aprendizagem desenvolvidas por meios telemáticos, 

como a Internet, a videoconferência e a teleconferência”, ou seja, um modelo de EAD que se 

baseia nos recursos da Internet. Ainda segundo o autor, a educação online abrange cursos 

integralmente virtuais, semipresenciais, bem como, cursos presenciais com atividades 

complementares por meio da internet. Moran alerta que um curso por correspondência é EAD, 

mas não é educação online. 

Okada e Santos (2008, p. 5) destacam o avanço do polo de emissão das tecnologias 

digitais que proporcionaram “novos arranjos espaço/temporais para educar sujeitos 

geograficamente dispersos ou para ampliar a prática pedagógica presencial”. Os autores 

destacam que, nesse ponto, está o diferencial da educação online, visto que o processo 

educacional conta com as mídias interativas e com aprendizagem colaborativa, a qual vai além 

da autoaprendizagem. “Aprender com o outro mediado por tecnologias que permitem de fato 

que estes ‘outros’ se encontrem” (OKADA; SANTOS, 2008, p. 5). 

A reconfiguração sociotécnica cunhada na sociedade contemporânea altera e amplia os 

processos educativos, instituindo novos espaços online, os quais estão relacionados com o 

processo de ensino e aprendizagem (SANTOS; CARVALHO; PIMENTEL, 2016). Emerge no 

contexto dessas transformações várias modalidades de ensino, a saber: “a EAD (educação a 

distância mediada pela internet), o E-learning (ensino totalmente online), o B-learning (ensino 

misto: online-presencial ou presencial-online) e o MOOC (Curso Online Aberto e Massivo)” 

(SANTOS; CARVALHO; PIMENTEL 2016, p. 24). 

No tocante aos aspectos que diferenciam a EAD da educação online, Okada e Santos 

(2008, p. 5) enfatizam que “Na EAD os ‘outros’ só se encontram se a metodologia for híbrida, 

ou seja, se tivermos encontros presenciais nos pólos ou centros de encontro. Ai já não é mais 

EAD é educação semi-presencial [...]”. A possibilidade de um encontro face a face está 

diretamente relacionada à função comunicacional da interação todos-todos, a qual não é 

possível pela mídia de massa. 

Santos (2009) traça um comparativo entre as práticas convencionais de EAD e a educação 

online, nesse sentido, a aprendizagem na modalidade EAD tem como característica a 

autoaprendizagem, uma vez que o aluno, de posse do material, recebe as instruções que envolvem 

conteúdos e atividades, e assim elabora sua produção individual. “Assim a aprendizagem é 
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construída e mediada pelo material didático produzido à luz de um desenho instrucional. A 

instrução unidirecional é o centro do processo” (SANTOS, 2009, p. 5665). A autora atenta para a 

necessidade de nova pedagogia em EAD baseada nos moldes da educação online, na qual a 

aprendizagem é mediada por tecnologias que permitem interações com os outros. 

É relevante ressaltarmos que o ambiente online não é o que define a educação online. O 

ambiente online, bem como seu conjunto de interfaces, facilita as interações, mas não determina 

o que seja a educação online. Nessa perspectiva, para se configurar como tal, dependerá do 

movimento comunicacional e pedagógico dos sujeitos envolvidos (SANTOS, 2005).  

Valendo-se desse entendimento, Santos (2009) aponta, entre as tecnologias digitais mais 

usadas nas práticas de educação online, os Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVAs)10, as 

teleconferências e as videoconferências. Nesse ponto, a autora se refere às mudanças entre as 

práticas convencionais de EAD e a educação online, a qual: 

 

Além da auto-aprendizagem, as interfaces dos AVAs permitem a interatividade e a 

aprendizagem colaborativa. O cursista aprende com o material didático e na dialógica 

com outros sujeitos envolvidos – professores, tutores e outros cursistas, através de 

processos de comunicação síncronos e assíncronos. A cibercultura se constitui de 

novas possibilidades de socialização e aprendizagem mediadas pelo ciberespaço e no 

caso específico da educação formal pelos AVAs. Nesse sentido, é fundamental nos 

preocuparmos com a organização do projeto educacional que contemple as 

potencialidades do hipertexto, da interatividade e da simulação nestes novos espaços 

do saber. Potencialidades estas que não são excludentes entre si e que não são 

conceitos emergentes da cibercultura, mas que são por ela potencializados (SANTOS, 

2009, p. 5665). 
 

Para Santinello (2006), os AVAs são tecnologias digitais criadas para a aprendizagem 

eletrônica (E-learning11). Estes ambientes oferecem cursos a distância, disponibilizando 

ferramentas online para serem utilizadas por indivíduos que navegam nos sistemas. Nesse 

sentido, a autora esclarece que nos AVAs “é possível haver a interação entre os sujeitos e o 

conhecimento por meio de ferramentas síncronas (simultâneas) e assíncronas (não 

simultâneas)” (SANTINELLO, 2006, p. 36). Dessa forma, a rede de computadores por meio da 

internet: 

 

[...] oferece vários serviços, ou espaços virtuais para serem utilizados pelos usuários, e os 

principais e mais utilizados são: E-commerce (comércio eletrônico); E-mail (correio 

eletrônico); fóruns de discussão; FTP (File Transfer Protocol – protocolo de transferências 

                                                             
10  Muitos são os AVAs encontrados no ciberespaço. Alguns dos AVAs disponíveis no mercado e no ciberespaço 

gratuitamente: aula net, blackboard, Cox, Learning Space, Teleduc, Web CT, Moodle. Especificamente na 

UFG/REJ é utilizado o Moodle, assunto aprofundado no capítulo 4. 
11  E-learning é um espaço que pode ser considerado AVA, visto que, este oferece interatividade e comunicação 

tanto online quanto offline, sendo utilizado em sua maioria para cursos de EAD. 



48 

de arquivos); Chat (bate-papo online); sites de busca como <http://www.google.com.br>, 

<http://www.cade.com.br>, <http://www.altavista.com>; e o E-learning (aprendizagem 

eletrônica). (SANTINELLO, 2006, p. 35). 

 

O conceito de AVA e, por conseguinte, as possibilidades de utilização da web como 

meio para o processo ensino e aprendizagem propiciaram um avanço nas formas de EAD 

existentes (HERMIDA, 2006). Esse avanço é justificado pela própria característica da educação 

online e do AVA: as potencialidades de aprendizagem como um processo de interação na e pela 

cultura, logo, espaço para construção de saberes e conhecimentos por meio das tecnologias 

(SANTOS, 2005). A autora esclarece, ainda, que as TIC podem potencializar e estruturar novas 

interações e consequentemente novas aprendizagens, mas por si só as tecnologias não 

caracterizam a existência de um ambiente virtual de aprendizagem. 

Vivenciamos, no século XXI, um novo espaço social, denominado de virtual que 

apresenta uma comunicação mediada pelas TIC, construindo novas práticas, hábitos e, portanto, 

uma nova cultura. Dessa forma, educação online é um fenômeno da cibercultura (SANTOS, 

2005). A noção de educação online é movida pelas práticas culturais, comunicacionais e 

pedagógicas – da cibercultura. Aqueles envolvidos com a cibercultura se encontram, buscam 

redes, formam grupos, acessam informação, mapeiam informação e produzem outros saberes, 

articulando, assim, várias mídias. Trabalho feito não só individualmente, mas com o outro, via 

mediação [...] (SANTOS, E., 2011).  

Segundo Lévy (1999, p. 17), cibercultura designa “o conjunto de técnicas (materiais e 

intelectuais), de práticas, de atitudes, de modos de pensamento e de valores que se desenvolvem 

juntamente com o crescimento do ciberespaço”. Assim, ciberespaço – denominado pelo filósofo 

de “rede” –, é o novo meio de comunicação que surge da interconexão mundial dos 

computadores (LÉVY, 1999, p. 17). O autor ainda esclarece que o termo não se restringe à 

infraestrutura material da comunicação digital, contudo abrange as informações de toda 

comunicação, os homens que por ela navegam. 

Edméa Santos (2011) também destaca que não é possível pensar a sociedade 

contemporânea sem tecnologias digitais, uma vez que esta última está na base do modo de 

produção social. Nesse sentido, a autora define cibercultura como a cultura contemporânea, a 

qual é mediada pelas tecnologias digitais de rede. 

Santos, Carvalho e Pimentel (2016, p. 24) se referem às mudanças sociais provocadas 

pelo computador em rede como determinantes do desenvolvimento da cibercultura. Dessa 

forma, “as novas práticas, modos de comunicação, organização e mobilização social, maneiras 

de viver e compartilhar o que se passa em nosso cotidiano com os usos das tecnologias digitais 

em rede [...]” contribuem para a existência da cibercultura.  
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Para Lévy (1999, p. 92), “[...] essa definição inclui o conjunto dos sistemas de 

comunicação eletrônicos (aí incluídos os conjuntos de redes hertzianas e telefônicas clássicas), 

na medida em que transmitem informações provenientes de fontes digitais ou destinadas a 

digitalização”. 

Nesta perspectiva, passamos por um processo de potencialização da cibercultura, pois, 

em nosso cotidiano, nos encontramos imersos em novas relações de comunicação e produção 

de conhecimento que ela nos oferece. Compreendemos o ciberespaço como o lugar em que a 

cibercultura habita. Havendo, portanto, uma nova relação do homem com o saber (LÉVY 

1999). Novos tempos, nova cultura, novos espaços, que evidenciam a necessidade de mudanças 

de paradigmas (RODRIGUES, 2005). 

Concordamos com Lévy (1999), quando nos chama a atenção para a necessidade de 

mudanças na organização do sistema educacional e no papel do educador, ampliar seus 

conhecimentos, no que diz respeito às técnicas da EAD, repensar as práticas pedagógicas. 

Defendemos que uma das principais, mas não a única, seria a formação inicial dos docentes que 

atuam e atuarão na modalidade. 

 

1.3.3 EAD no Brasil 

 

De acordo com os acontecimentos mundiais, a realidade brasileira também foi marcada 

pelo desenvolvimento da Educação à Distância. Entretanto, no Brasil, esta evolução acontece 

tardiamente, somente no século XX.  

Os registros históricos datam o desenvolvimento da Educação a Distância no Brasil a 

partir da década de 1970. E semelhante aos demais países do mundo, no Brasil, a trajetória da 

modalidade tem sua gênese no processo de disseminação dos meios de comunicação 

(MARTELLI, 2003). 

Segundo Vianney; Torres; Silva (2003), o início da modalidade no contexto brasileiro 

ocorreu no ano de 1904. Para Costa (2012), a EAD se efetiva como modalidade a partir de 1923, 

com a criação da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, de Edgar Roquette-Pinto, a qual tinha 

como objetivo ampliar o acesso à educação por meio da radiofusão. Esse evento marca uma das 

primeiras iniciativas de promover a educação por meios não presenciais. De acordo com Alves 

(2011), em 1904, houve iniciativas isoladas de cursos por correspondência veiculados em 

jornais de circulação do Rio de Janeiro, como o Jornal do Brasil, os quais ofereciam cursos de 

datilografia profissionalizantes ministrados por professores particulares. 

Contudo, o ensino por correspondência nesse período foi pouco valorizado. Os fatores 

para tal descaso podem estar ligados à “fragilidade dos sistemas de comunicação dos correios, 



50 

pelo pouco interesse demonstrado pelas autoridades educacionais e pelo insignificante 

incentivo dado pelos órgãos governamentais” (MARTELLI, 2003, p. 51). 

Em 1923, com a criação da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, por Roquette-Pinto, para 

alguns autores, proporcionou o início da educação a distância pela rádio brasileira. A rádio 

oferecia os cursos de Português, Francês, Silvicultura, Literatura Francesa, Esperanto, 

Radiotelegrafia e Telefonia (ALVES, 2011). A emissora foi doada ao Ministério da Educação 

e Saúde em 1936, criando, em 1937, o serviço de Radiofusão Educativa do Ministério da 

Educação (ALVES, 2009). 

Além do projeto Roquette-Pinto, em 1939, destacou-se o ensino por correspondência 

utilizado pela Marinha, bem como a criação, em São Paulo, do Instituto Monitor, considerado 

o primeiro a oferecer sistematicamente cursos profissionalizantes a distância por 

correspondência (MARTELLI, 2003). 

É importante também registrar que, no final da década de 1930 e início de 1940, o Brasil 

contou com a presença do Instituto Universal Brasileiro, que oferecia cursos livres12, isto é, não 

eram avaliados por órgãos governamentais. Assim, em 1941, surge o Instituto fundado por um 

ex-sócio do Instituto Monitor (ALVES, 2011).  

Em 1946, o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC), por meio da 

Universidade do Ar, começou suas atividades no Rio de Janeiro e São Paulo. Em 1973, essa 

instituição concretizou cursos por correspondência fundamentados no modelo da Universidade 

de Wisconsin-USA. Em 1976, criou-se o Sistema Nacional de Teleducação, reestruturado em 

1991 (MARTELLI, 2003). 

A partir da década de 1950, a televisão foi utilizada para a divulgação de programas 

educativos, marcando as primeiras experiências que foram realizadas pela Universidade de 

Santa Maria (RS), em 1958. Soma-se a estas iniciativas a Fundação Padre Landell de Moura 

(RS) que desenvolveu, por meio da utilização do rádio e da televisão, uma programação 

educativa. Desde então as emissoras de rádio e televisão promoveram e divulgaram cursos 

supletivos com fins educativos (MARTELLI, 2003).  

Paralelamente, destacamos a criação do Projeto Minerva, originário de iniciativa 

governamental, que permitiu às pessoas obterem estudos por meio da transmissão pela Rádio 

MEC, de programas e distribuição de material impresso (MARTELLI, 2003, p. 55). 

 

A Fundação Roberto Marinho (FRM), há muito vem desenvolvendo programas de 

televisão em recepção livre, como o Telecurso do 2º grau e o Supletivo do 1º grau. 

Nos últimos anos a FRM, em convênio com a Federação das Indústrias do Estado de 

                                                             
12  Esses cursos eram variados: corte e costura, datilografia, bem como cursos profissionalizantes de eletrônica e 

afins. 
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São Paulo (FIESP), com o Serviço Nacional de Aprendizagem das Indústrias (SENAI) 

e com o Serviço Nacional da Indústria (SESI) de São Paulo, produziu a série Telecurso 

2000 para 1º e 2º graus, que oferece, além da formação geral, cursos 

profissionalizantes. A programação do Telecurso 2000 permite tanto o 

acompanhamento individual, com o auxílio dos programas de televisão e dos livros, 

quanto em tele-salas organizadas para grupos de alunos assistirem às aulas pela 

televisão ou videocassete, com o apoio de orientadores da aprendizagem. Além de 

múltiplos programas educativos transmitidos pela TV Globo e pela TVE, a FRM está 

desenvolvendo, juntamente com as Secretarias de Educação e apoio da Fundação do 

Banco do Brasil, um projeto para formação de videotecas. (MARTELLI, 2003, p. 55). 

 

Em 1991, foi criado o programa “Jornal da Educação” e, em 1995, com o nome “Salto 

para o Futuro”, este foi incorporado ao TV Escola, canal da Secretaria de Educação a Distância 

(SEED) do Ministério da Educação (MEC). Trata-se de um programa de formação continuada 

e aperfeiçoamento de professores (MARTELLI, 2003). 

De acordo com Martelli (2003, p. 60), “Em 1965, foi criada na estrutura do MEC, a 

SEED, em substituição à Coordenadoria Nacional de Educação a Distância [...]”. A SEED 

prioriza a valorização do papel dos professores, a aprendizagem dos alunos e o enriquecimento 

do cotidiano escolar público. Nesse sentido, desenvolve projetos com enfoque na formação dos 

docentes, com apoio da TV Escola, desenvolveu o Programa Nacional de Tecnologia 

Educacional (PROINFO), o Programa de Formação de Professores em Exercício 

(PROFORMAÇÃO), o Programa de Apoio à Integração Graduação/Pós-Graduação (PROIN) 

e o Programa de Apoio à Pesquisa em Educação a Distância (PAPED).   

À vista do exposto, é possível afirmarmos que a Educação a Distância se manifestou 

inicialmente pelos cursos de correspondência, posteriormente com a criação de rádios e 

paulatinamente com cursos perpetrados por estes veículos, seguida pela incorporação da 

televisão como recurso para transmissão de educação a distancia até chegarmos no século XXI 

com a utilização de multimeios (impressos a simuladores online, em redes de computadores, 

com comunicação instantânea via satélite, cabos de fibra óptica, entre outros recursos que 

possibilitam a ampliação dessa modalidade de ensino (BARBOSA, 2010; MARTELLI, 2003). 

No quadro 3 é possível verificarmos a evolução das tecnologias da EAD. 

 

Quadro 3 - A Evolução das Tecnologias da EAD 

Primeira tecnologia: o livro impresso (século XV) 

✓ Possibilitou a replicação maciça e barata do conhecimento 

✓ Possibilitou a alfabetização da população 

Segunda tecnologia: o correio (século XVIII) 

✓ Possibilitou a distribuição de material impresso a grandes distâncias e a 

comunicação bidirecional com o professor  

✓ Possibilitou o ensino por correspondência   
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✓ Possibilitou a replicação maciça e barata da integração 

Terceira tecnologia: os meios eletrônicos (século XX) 

✓ Telégrafo, telefone, rádio, TV e rede de computadores  

✓ Tirou a necessidade de distribuição de elementos físicos (átomos) e os substituiu 

por ondas e elétrons (século XX)  

✓ Agilizou, facilitou e imitou melhor a instrução e a interação 

Fonte: Bastos, Cardoso e Sabbatini (2000, p. 40). 

 

Dias e Leite (2010) ressaltam o quanto é difícil definir um marco do início da 

modalidade, contudo corroboram que, de meados do século XIX até o século XX, a 

fundamental forma utilizada para estudo a distância era por meio de correspondência. 

Posteriormente, os pesquisadores verificaram que se passou a utilizar os meios de comunicação 

como a televisão e o rádio nos chamados telecursos, porém estes últimos eram ainda adotados 

como suporte de acompanhamento dos materiais impressos. A partir das transmissões feitas via 

satélite, surgiram programas educacionais na TV e, consequentemente, programas educativos 

em áudio, vídeo e CD-ROM. A expansão da EAD ocorreu no século XX, a partir do uso da 

internet para cursos a distância com programas, metodologias e softwares peculiares. 

 

Mesmo correndo o risco de não registrar todas as experiências de EaD desenvolvidas 

no país, o percurso pela história da Educação a Distância aqui registrado permite 

concluir que a oferta de programas nessa modalidade de ensino esteve estritamente 

vinculada a iniciativas isoladas de instituições públicas ou privadas. Somente no final 

da década de 1980, intensificam-se medidas que evidenciam o interesse do governo 

brasileiro por uma política nacional de EaD. (MARTELLI, 2003, p. 61).  

 

Diante dessas considerações, fica evidente que a trajetória histórica da EAD no Brasil 

revela um crescimento tardio – lento e sinuoso – se comparado com países como França, 

Inglaterra e outros, e por isso uma modalidade que já surgiu retrógrada. Assim, reiteramos a 

necessidade de estudos nesta área que superem a garantia de existência da EAD, mas que a 

considerem como uma modalidade que requer especificidades. 

A EAD no Brasil caracterizou-se por processos gradativos de avanços (compreensão de 

que a educação pode ocorrer em espaços e tempos diferentes, com interfaces diferentes), 

especialmente em razão do contexto histórico-político inerentes a cada período, vindo a 

influenciar na formulação e aplicação de políticas públicas para esta modalidade de ensino 

(ROCHA, 2011). 
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1.3.4 A EAD em Goiás13 

 

Esta proposta de realizarmos um mapeamento da EAD é no intuito de buscar 

informações relevantes que cooperem para uma maior compreensão da modalidade, além disso, 

visa auxiliar o leitor a situar-se no tempo e espaço em que a modalidade se insere e desenvolve. 

Como demonstramos no tópico anterior, a EAD no Brasil seguiu um percurso de 

desenvolvimento ao longo do período histórico, de acordo com a realidade social, política e 

econômica do momento. A partir do progresso do ensino por correspondência, posteriormente 

via rádio após 1930, e TV em 1950, assistimos a modalidade ampliando seu campo de 

veiculação e atuação. Em 1970, tivemos na EAD a consolidação da modalidade, com metas 

tanto quantitativas, quanto qualitativas incorporando novas metodologias em cursos 

preparatórios de exames, graduação e pós-graduação. Esse também é o contexto da modalidade 

da EAD em Goiás. 

As primeiras experiências da modalidade EAD no estado de Goiás advieram na década 

de 1970, com os projetos MAGISTER e LUMEM, os quais tinham como desígnio formar 

docentes, o último encerrou suas atividades em 2002 (GOIÁS, 2013).  

Ainda neste ano, desenvolveu-se o PROFORMAÇÃO, também com o propósito de 

formação para professores. Este curso atendeu 317 professores em 47 municípios, na 

modalidade EAD, com duração de dois anos.  

O PROFORMAÇÃO possibilitou a elaboração de outros cursos visando à formação 

continuada do docente, como o Programa Salto para o Futuro, da TV Escola, que oferece 

também suporte para os professores em sala de aula (GOIÁS, 2008). 

A partir de 1987 foi implementado em Goiás o Programa Nacional de Tecnologia 

Educacional (PROINFO), que atendeu e atende professores atuantes na educação. De acordo 

com a Superintendência de Educação a Distância e Continuada, de 2002 a 2007, os números 

aumentaram consideravelmente, em 2002, foram atendidos 86 municípios e 4.782 professores 

foram capacitados. Em 2007, a quantidade de municípios aumentou, totalizando 186 

municípios com 39.899 docentes capacitados. 

Rocha (2011), com o objetivo de verificar se as bibliotecas dos Polos de Apoio 

Presencial da Universidade Aberta do Brasil se encontram adequadamente estruturadas para 

atender aos alunos e aos cursos ofertados a distância pela Universidade Federal de Goiás, faz 

                                                             
13  Fazer esse levantamento histórico da modalidade de Educação a Distância no estado de Goiás é uma tarefa 

complexa. Isso se deve a escassez de dados que informassem como se iniciou o processo de inserção da 

modalidade no Estado. 
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um levantamento sobre a EAD no estado de Goiás. De acordo com apontamentos da autora, 

somente em 2006 foram ofertados em Goiás os primeiros cursos a distância pela UFG. Contudo, 

anterior a essa data, em 2003, estabeleceu-se o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 

(SENAI) que iniciou oferta de cursos da modalidade EAD no referido Estado. “Mais de 3.500 

alunos foram matriculados nas três modalidades de ensino (aperfeiçoamento, qualificação e 

habilitação profissional nos níveis básico e técnico), nos oito polos espalhados pelo Estado de 

Goiás” (MASSENSINI, 2008, p. 2).  

No ano de 2007, implantou-se o sistema de Rede E-Tec Brasil. As orientações, diretrizes 

e critérios deste sistema foram estabelecidos pela Resolução nº 36, de 13 de julho de 2009, e 

pela Resolução nº 18, de 16 de junho de 2010 que altera a resolução anterior. O objetivo estava 

em oferecer cursos técnicos e de formação continuada a distância visando à democratização do 

ensino.  

Este sistema é oferecido no estado de Goiás e é desenvolvido no Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás (IFG) (INSTITUTO FEDERAL DE GOIÁS, 2017), 

bem como no SENAI, SENAC, SENAR e SENAT. Estes serviços são financiados pelo MEC 

em parceria com os estados, Distrito Federal e municípios.  

Em análise sobre os Censos EAD.BR, é perceptível que a modalidade, no Brasil, tem 

passado por um processo de expansão exponencial, especialmente nos últimos cinco anos. 

Conforme exposto no gráfico 1, Verificamos que, em 2009, o número de alunos matriculados 

era de 528.320, já em 2013 o número aumenta e passa a incorporar 4.044.315 discentes. Isso 

representa um aumento de sete vezes mais em comparação a 2009 (ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA, 2009, 2013). 

 

Gráfico 1 - Número de alunos matriculados 

 
Fonte: Veado e Versuti (2015, p. 943). 
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Uma pesquisa realizada por Cunha (2010) no banco de dados da Secretaria de Educação 

a Distância, tendo como base o Sistema de Consulta de Instituições Credenciadas para 

Educação a Distância e Polos de Apoio Presencial (SIEAD), possibilitou um diagnóstico das 

Instituições de Ensino Superior (IES) da modalidade EAD em Goiás. O referido estudo 

constatou que as IES, em sua maioria, possuem sede fora do estado de Goiás, assim, o que há 

no Estado são vários polos presenciais localizados em sua maioria em Goiânia e Anápolis. 

Ainda de acordo com o autor supramencionado, no estado de Goiás, a modalidade vem 

se expandindo lentamente, se comparado aos demais Estados. Em 2010, existiam em Goiás 29 

IES na modalidade EAD – estadual, federal e privada – com 198 polos distribuídos pelos 59 

municípios. 

Se compararmos os polos existentes em 2010 e os de 2015, podemos observar uma 

redução nas ofertas dos polos nos municípios de Goiânia e Anápolis. Na capital do Estado, em 

2010, havia 34 polos, em 2015 essa quantidade diminuiu para 22; e em Anápolis havia 13 polos 

em 2010, reduzindo para 12 polos em 2015 (BRASIL, 2015). 

 

Gráfico 2 - Instituições de Ensino Superior na modalidade EAD em Goiás 

 
Fonte: Veado e Versuti (2015, p. 944). 

 

No que se refere às IES, encontramos os seguintes registros: Universidade Paulista 

(UNIP) com 32 polos em 2010 e 35 em 2015; Universidade Norte do Paraná (UNOPAR) com 

21 polos em 2010 e 26 em 2015; e Universidade Anhanguera (UNDERP) com 26 polos em 

2010 e 8 em 2015 (BRASIL, 2015). 

Verificamos que a região Centro-Oeste possui 141 cursos EAD regulamentados 

totalmente a distância. Nas regiões Sul e Sudeste o índice de ofertas de cursos na modalidade é 

bastante elevado; no Sul são oferecidos 558 cursos e no Sudeste totalizam 857, o que comprova 

a disparidade de cursos distribuídos nas regiões. 
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Neste cenário, é notório que as regiões Sul e Sudeste são as que mais concentram um 

número significativo de cursos e instituições com a modalidade EAD. Constatamos, também, 

que há um maior número de municípios com polos de ensino e de alunos matriculados, nesse 

sentido, observamos que essas regiões são as mais contempladas pela modalidade. Entretanto, 

as regiões Norte e Centro-Oeste são as que menos oferecem cursos a distância, portanto, a 

região com o menor número de matrículas (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO 

A DISTÂNCIA, 2013).   

 

 Gráfico 3 - Número de cursos por região 

 
 Fonte: Veado e Versuti (2015, p. 943). 

 

No que se refere ao estado de Goiás foram ofertados, em 2015, apenas 12814 cursos na 

modalidade, a maioria corresponde a polos de instituições de outros estados, ao passo que no 

Distrito Federal, com uma extensão geográfica menor que a do estado de Goiás, comportou um 

número de 224 cursos, já em Minas Gerais registramos 366 cursos (BRASIL, 2015). Dados que 

comprovaram a disparidade existente entre os estados brasileiros. 

Como comprovam os dados anteriores, a modalidade no Brasil surgiu retrógada, o que 

não é diferente no estado de Goiás, somado a este fator o crescimento da EAD tem se mostrado 

lento, sobretudo no Estado goiano. Estes números demonstram um quadro complexo sobre o 

desenvolvimento da EAD. É preciso destacar a existência de políticas educacionais que 

assegurem a oferta da modalidade, entretanto elas têm garantido o crescimento desigual da 

modalidade no país. Tori (2014), em um seminário na Universidade de São Paulo (USP) salienta 

que, em termos legais, as exigências para o funcionamento da EAD são maiores do que em 

cursos presenciais. 

                                                             
14 Esses são cursos integralmente a distância e semipresenciais. 
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Para Schlunzen Júnior (2009), o destaque maior da EAD pode ser atribuído à percepção 

nacional de necessidade de mudanças para a formação de professores por meio de políticas 

públicas. O Brasil, portanto, encontrou na modalidade uma alternativa para a implementação 

de programas de formação, especialmente para a qualificação de professores já atuantes na rede 

de ensino e sem formação. Nesse contexto, percebemos a contradição, visto que a modalidade 

tem sido difundida para formação docente, porém, no Brasil, em 2014, apenas 76,2% 

apresentavam essa formação, o que significa que um quarto dos professores lecionava mesmo 

sem ter formação superior (OBSERVATÓRIO DO PNE, 2016). 

 

1.4 A EAD e as Políticas Públicas 

 

Para compreendermos os movimentos da modalidade no Brasil é necessário retomamos 

alguns momentos em que essa modalidade esteve em destaque nas políticas públicas. 

As políticas públicas compreendem ações e medidas adotadas pelo Estado para atender 

às demandas sociais. Desse modo, há políticas públicas nas áreas de economia, trabalho, saúde, 

educação, segurança, socioambiental, ciência e tecnologia e inovação (HOFLING, 2001). Para 

o momento, nosso foco é refletir sobre a política pública educacional, especificamente sobre a 

modalidade EAD estabelecida pelas bases legais. 

A EAD no Brasil foi cunhada e desenvolvida por meio de iniciativas privadas e decretos 

governamentais. O governo brasileiro apresenta a EAD, por meio do seu discurso e documentos 

oficiais, como uma possível solução para o velho problema da universalização da educação, 

isto é, aposta na modalidade de ensino a distância como uma possibilidade para ampliar o acesso 

e aumentar os índices educacionais do país. Nessa perspectiva, o MEC passou a publicar uma 

série de leis que servem como fonte legal para demarcar as características específicas de atuação 

da modalidade (MUGNOL, 2009). 

As políticas públicas educacionais para a EAD têm novo15 princípio após a Nova 

República, em 1985. Nesse sentido, surgiram inúmeros projetos e políticas alusivos ao uso de 

tecnologias no campo educacional. Nesse cenário vários projetos e programas foram 

desenvolvidos almejando a expansão, tanto da informática, quanto da EAD: Projeto Brasileiro 

de Informática na Educação (EDUCOM), criado em 1984; Projeto Informática Educativa 

(FORMAR), em 1986; Projeto Verso Reverso – Educando o Educador, em 1988; Programa 

Nacional de Informática Educativa (PRONINFE), em 1989 (MALACHEN, 2007). 

                                                             
15 Compreendemos como novo início porque a EAD esteve presente em diferentes momentos de nossa história. 
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Considerando o Brasil com sua grande extensão territorial, sua diversidade 

socioeconômica e cultural, o governo brasileiro ampara a ideia de que a modalidade EAD é a 

alternativa para que se assegure acesso à educação (BARBOSA, 2011). Tentando compreender 

por que muitos projetos até meados da década de 1990 não tiveram continuidade, Barbosa 

(2011) esclarece que estudos acadêmicos indicam como possíveis problemas para a 

ininterrupção desses projetos de EAD: a descontinuidade de políticas públicas; a utilização da 

modalidade de forma emergencial, isto é, não proporcionando o preparo pedagógico e social. 

Além desses fatores, a autora destaca a necessidade de um “embargo legal”, o qual foi alterado 

somente na década de 90.  

Um dos primeiros regulamentos que proporcionavam apoio a ações de EAD no contexto 

brasileiro surgiu na década de 1960, quando foram publicados pelo Governo Federal o Código 

Brasileiro de Comunicações (Decreto-Lei nº 236/67) e a Lei nº 5.692/71 de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional (LDB) (ALVES, 2009). 

Mesmo em face dos aspectos restritivos que a Lei nº 5.692/71 adotou para a EAD, 

restringindo, por exemplo, a autorização para ministrar conteúdos pelo rádio, televisão, 

correspondência entre outros meios de comunicação ao ensino supletivo, a referida lei foi 

considerada um marco no processo de institucionalização da EAD no país (ROCHA, 2011). 

 

Pode-se considerar que, até meados de 1969, a história de EAD no país foi rica, haja 

vista os movimentos e iniciativas implementadas no campo da educação ofertada na 

modalidade a distância. Em função do golpe militar instaurado no país, várias 

iniciativas de EAD foram interrompidas ou extintas, inviabilizando os projetos, 

estudos e pesquisas em andamento que ofertavam educação, utilizando os meios não 

convencionais, entre eles, o projeto das rádios educativas que se encontravam em 

funcionamento à época em todo o país. Este período da história retardou o processo 

de implantação e de consolidação de políticas públicas em EAD voltadas para a 

educação e o desenvolvimento no Brasil (ROCHA, 2011, p. 6). 

 

Com a promulgação da Constituição brasileira de 1988 criou-se um cenário legal 

promissor para ações contundentes de EAD, visto que a legislação estabeleceu, em seu Artigo 

205, a educação como direito de todos e dever do Estado. Nessa perspectiva, novos caminhos 

se abriram para a expansão da modalidade educacional estabelecer-se nos diferentes níveis de 

ensino (ROCHA, 2011). A partir dessas legislações, vários outros “atos legislativos começaram 

a ser editados, tanto em nível Federal quanto Estadual, com o objetivo de legitimar e oficializar 

a EAD no Brasil” (ROCHA, 2011, p. 38). 
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No contexto brasileiro, a utilização da EAD ampliou-se, sobretudo quando no país 

atentou-se para as exigências de formação, em meados da década de 1990. Nesse período, a 

modalidade tinha participação direta do Estado, porém não existiam determinações que a 

regulamentassem em termos legais. Essa regulamentação só ocorreu em 1996, com a 

promulgação da LDB. 

A LDBEN nº 9.394/96 faz referência à EAD como modalidade da educação. O termo 

modalidade tem sido empregado como normativa brasileira de educação, utilizada para 

caracterizar especificidades de ensino nos diversos graus e níveis quanto a objetivos e públicos. 

 

A EAD de que trata a LDB é a mesma educação de que sempre tratamos e que sempre 

concebemos como direito preliminar de cidadania, dever prioritário do Estado 

democrático, política pública básica e obrigatória para ação de qualquer nível de 

governo, conteúdo e forma do exercício profissional de educadores. (SILVA, 2006, 

p. 402).  

 

As discussões sobre a garantia da EAD transcorrem inicialmente pelo próprio direito à 

educação. A promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), Lei  

nº 9.394/96, regulamenta legalmente a modalidade no cenário educacional brasileiro. E 

especificamente em seu Artigo 80, trata da modalidade e estabelece que o credenciamento das 

instituições que desejam trabalhar com a EAD seja feito pela União. Essa atribuição ao poder 

público de incentivar o desenvolvimento de programas de EAD possibilita a abertura para as 

políticas de difusão da modalidade, em especial para o ensino superior (BARBOSA, 2010).  

Existem na LDB outras normatizações/recomendações sobre a modalidade: Artigo 32, 

parágrafo 4º, trata do Ensino Fundamental, que, via de regra, será ofertado na modalidade 

presencial, mas poderá ser realizado a distância em situações emergenciais; Artigo 47, 

parágrafo 3º, aborda a frequência no Ensino Superior; Artigo 87, parágrafo 3º, incisos II e III, 

trata da possibilidade de prover cursos para jovens e adultos e formação de professores por meio 

de cursos a distância, observando que, nesse mesmo artigo, há a determinação de que os 

professores deverão ser habilitados em nível superior ou formados por treinamento em serviço. 

Em uma análise da LDB, Antunes e Deitos (2012) afirmam ser possível perceber que ainda 

existem lacunas no documento; assim, com o objetivo de supri-las, surgem diversas portarias e 

decretos. 

O Decreto nº 294, de 10 de fevereiro de 1998, regulamenta o Artigo 80 da LDB, por 

conseguinte, define legalmente a EAD em seu inciso I, como forma de “ensino que possibilita 

a autoaprendizagem, com mediações de recursos didáticos sistematicamente organizados 

apresentados em diferentes suportes de informação utilizados isoladamente ou combinado, 
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veiculados pelos diversos meios de comunicação” (BRASIL, 1998, p. 3). O referido documento 

define a concepção de EAD e ainda vincula seu desenvolvimento ao das TIC para as atividades 

pedagógicas.  

O Decreto nº 2.494/98 institui, em seu Artigo 2º, que o credenciamento institucional 

obedecerá a “exigências a serem estabelecidas em ato próprio” (BRASIL, 1998, p. 3). Neto 

(1998) destaca que o referido Decreto não foi suficiente para definições de questões de 

organização da EAD, sobretudo a situação das instituições que desenvolvem programas nessa 

modalidade. 

Com o objetivo de complementar o Decreto nº 2.494/98, foi promulgada, em 7 de abril 

de 1998, a Portaria nº 301/98, que normatiza sobre o credenciamento de instituições no Ensino 

Superior e a Educação Profissional na modalidade de EAD. As instituições que pretendam 

oferecer a modalidade devem solicitar autorização ao Ministério da Educação, esta solicitação 

será analisada pela Secretaria de Educação Superior, que emitirá um parecer, o qual, por sua 

vez, é encaminhado ao Conselho Nacional de Educação (CNE), para que o referido curso seja 

credenciado. 

Em 18 de outubro de 2001, estabelece-se a Portaria nº 2.253/01, sobre a possibilidade 

das instituições de ensino superior disponibilizar cursos e/ou disciplinas em todo ou em parte 

em ambiente virtual, institui em seu Artigo 1º, que as Instituições Federais de Ensino Superior 

presenciais reconhecidas podem oferecer disciplinas que, integralmente ou parcialmente, 

utilizem método não presencial, com base no Artigo 81 da Lei nº 9.394/96, respeitando o limite 

de 20% do tempo previsto para a integralização do currículo e que as avaliações finais das 

disciplinas ofertadas deveriam ser continuamente presenciais. As IES não inclusas no Artigo 1º 

da referida Portaria que demonstrarem desejo de incluir disciplinas com método não presencial 

em seus cursos superiores precisam ingressar com pedido de autorização no Protocolo da 

Secretaria de Educação Superior (SESu/MEC). 

Considerada como um dos marcos em termos legais, a instituição da Portaria nº 4.361, 

de 29 de dezembro de 2004, trata sobre os processos de credenciamento e reconhecimento de 

cursos, normatizando a EAD. No ano de 2005 foram instituídos os Referenciais de Qualidade 

do MEC e, apesar de se tratar de um documento que não tem força de lei, foi atualizado em 

2008 e deve orientar gestores, técnicos, professores das instituições de Ensino Superior a 

garantir a autorização e qualidade de cursos na modalidade a distância. São dez indicadores 

articulados entre si (VERSUTI, 2007): 
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1.Integração com políticas, diretrizes e padrões de qualidade definidos para o Ensino 

Superior como um todo e para o curso específico; 2. Desenho do projeto: a identidade 

da educação a distância; 3. Equipe profissional multidisciplinar; 4. 

Comunicação/interatividade entre professores e alunos; 5. Qualidade dos recursos 

educacionais; 6. Infraestrutura de apoio; 7. Avaliação de qualidade continuada e 

abrangente; 8. Convênios e parcerias; 9. Edital e informações sobre o curso de 

graduação a distância; 10. Custos de implementação e manutenção da graduação a 

distância (VERSUTI, 2007, p.50). 

 

Nesses critérios estão elementos fundamentais para a EAD, entre os quais destacamos a 

questão da necessidade de administração, desenho, lógica, linguagem, acompanhamento, 

avaliação, recursos técnicos, tecnológicos e pedagógicos específicos, acompanhamento e 

capacitação continuada dos educadores, além dos professores especialistas nas disciplinas 

ofertadas e parceiros no coletivo do trabalho político-pedagógico do curso, deve também contar 

com parcerias de profissionais de diferentes áreas e especialidades. Esses Referenciais 

demonstram que os envolvidos na modalidade devem estar preparados para lidar com a 

especificidade da EAD. E esse preparo advém da formação. Belloni (1999) considera a 

educação continuada como a melhor alternativa, senão a única, para manter atualizado um 

profissional, tornando-se um direito de todos.  

O Decreto nº 5.800, de 8 de junho de 2006, institui o Sistema Universidade Aberta do 

Brasil (UAB), que consiste em um sistema integrado por universidades públicas que oferece 

cursos de nível superior para camadas da população que apresentam dificuldade de acesso à 

formação universitária, por meio do uso da metodologia da EAD. O público em geral é 

atendido, mas os professores que atuam na Educação Básica têm prioridade de formação, 

seguidos dos dirigentes, gestores e trabalhadores dos estados, municípios e do Distrito Federal 

(UAB, 2015). 

 

Com a UAB, o sistema de ensino superior brasileiro foi ampliado, possibilitando o 

uso de tecnologias de informação e comunicação, materiais didáticos e redução de 

tempo e de recursos. Além disso, promete também a capacitação de pessoal em locais 

onde o acesso à educação superior seria impossível, em função do alto investimento 

de implantação de novas universidades (SANTOS, F., 2011, p. 10).  

 

A UAB surge com o principal desígnio de capacitar docentes da Educação Básica e 

interiorizar a oferta de cursos e programas de Educação Superior, prioritariamente para 

formação de inicial e continuada de professores com a utilização de metodologias de Educação 

a Distância. Seu propósito primordial é oferecer formação inicial a professores ainda sem 

graduação, mas em efetivo exercício na Educação Básica pública, além de formação continuada 

àqueles que já possuem graduação. Igualmente, pretende ofertar cursos a gestores e outros 
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profissionais da Educação Básica da rede pública. “Nos últimos anos, a EAD tem recebido um 

amplo incentivo dos governos em todos os níveis de ensino, com destaque para as políticas 

públicas no âmbito federal” (ALVES, 2007, p. 101). Assim a UAB se configura em uma das 

formas de incentivo à expansão da modalidade. 

A UAB é instituída por parcerias entre consórcios públicos em três níveis 

governamentais (federal, estadual e municipal), com participação de universidades públicas e 

demais interessadas. Nessa organização, o sistema é formado por um conjunto de IES públicas 

em articulação com polos municipais de apoio presencial (c).  

Sob o ponto de vista operacional, a UAB conta com polos de apoio presencial, nos quais 

são realizadas as atividades presenciais dos cursos ofertados pelas instituições públicas. O 

mantenedor, que organiza e coordena as ações da UAB é o MEC. 

 

De um modo geral, no âmbito da realização dos cursos, tem-se um ciclo de atividades 

da seguinte forma: os tutores a distância orientam quanto à aprendizagem e ao 

conteúdo (baseado nas orientações do conteudista e, presencialmente, no polo de 

apoio presencial), disponibilizam atividades e documentos no Ambiente Virtual de 

Aprendizagem (AVA) para que os alunos possam ter acesso e interagem com os 

outros no auxílio ao aprendizado e dirimindo dúvidas por meio do chat, fóruns e 

mensagens no ambiente (SANTOS, E., 2011, p. 4). 

 

À tutoria tem sido atribuído papel importante no processo educacional da EAD. Como 

expõe Santos (2011), o tutor tem atribuições voltadas para a interatividade entre 

aluno/tutor/atividades.  

A possibilidade de promover a interiorização do ensino público, segundo Edméa Santos 

(2011) é uma das características mais marcantes da UAB. A autora destaca ainda que “o Brasil 

foi o último país com população acima de cem milhões de habitantes a estabelecer uma 

universidade aberta” (SANTOS, E., 2011, p. 3). Dados que evidenciam como o país apresenta 

tardiamente a implementação da EAD. 

Em Goiás, a oferta dos primeiros cursos de graduação e pós-graduação a distância pelo 

Sistema UAB na UFG16 iniciou-se somente a partir de 2006, sendo de Administração o primeiro 

curso ofertado. Dessa forma, o projeto de oferta de curso da UAB contou com parcerias de 

empresas estatais, como, por exemplo, o Banco do Brasil, considerado principal financiador do 

projeto (ROCHA, 2011). 

Para o referido projeto piloto foram disponibilizadas 500 vagas, das quais 350 

destinadas aos funcionários do Banco do Brasil e 150 à comunidade. No entanto, o Conselho 

Universitário da UFG ampliou 200 vagas para o curso, totalizando 700 vagas distribuídas aos 

                                                             
16 A questão da EAD na UFG por meio do CIAR é retomada com detalhes no capítulo 4. 
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Polos de Apoio Presencial dos municípios de Goiânia, Jataí, Morrinhos, Porangatu e 

Quirinópolis (UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, 2009). 

Diante do processo de implantação dos primeiros cursos a distância da UAB na UFG e, 

consequentemente, da necessidade de se institucionalizar o sistema, em 2007, foi instaurado, 

por meio da Resolução nº 2/2007, o Centro Integrado de Aprendizagem em Rede (CIAR), este 

tem como desígnio de programar e sistematizar ações de apoio ao aprendizado a distância, 

mediado pelas TIC (ROCHA, 2011). 

Recentemente, no ano de 2016, o Conselho Nacional de Educação (CNE) publicou a 

Resolução nº 1, de 11 de março de 2016, a qual define as diretrizes e normas nacionais para a 

oferta de programas e cursos de educação superior na modalidade EAD. A normativa trata: do 

material didático, avaliação e acompanhamento da aprendizagem; da sede e dos polos na 

modalidade de EAD; dos Profissionais da educação; dos Processos de avaliação e regulação da 

EAD. No tocante aos profissionais da educação, o Artigo 8º do documento estabelece que 

aqueles que atuarem na EAD devem ter formação condizente com a legislação, portanto ser 

formado em uma IES; somado a isso, o profissional deverá ter preparação específica para atuar 

na modalidade (BRASIL, 2016). Assim, a questão da necessidade de formação específica para 

atuar na modalidade EAD é destacada também pela Resolução. 

Ainda em 2016, o MEC publica a Portaria nº 1.134, de 10 de outubro de 2016, 

revogando a Portaria MEC nº 4.059, de 10 de dezembro de 2004, estabelecendo uma nova 

definição para oferta de disciplinas na modalidade EAD. De acordo com a Portaria nº 4.059, de 

10 de dezembro de 2004, era necessário que todos os cursos das IES fossem reconhecidos para 

que o uso das TIC e a modalidade semipresencial acontecessem. Com a promulgação da 

Portaria nº 1.134, de 10 de outubro de 2016, a necessidade é de existência de pelo menos um 

curso reconhecido, isto é, as IES que tenham pelo menos um curso reconhecido poderão 

incorporar as TIC às suas realidades. 

A promulgação dessa portaria admite que parte do curso aconteça na modalidade 

semipresencial, o que flexibiliza e beneficia a implementação da modalidade nos cursos 

presenciais de graduação das IES, permitindo, assim, a inovação pedagógica baseada nas TIC. 

No dia 21 de junho de 2017, o MEC publicou o Decreto nº 9.057, de 25 de maio de 

2017, com o objetivo de ampliar a oferta de cursos superiores na modalidade EAD e melhorar 

a atuação regulatória do MEC. A proposta possibilita o credenciamento das IES para cursos de 

EAD sem o credenciamento para cursos presenciais. Com isso, as IES poderão oferecer cursos 

de EAD na graduação e pós-graduação, ou também atuar na modalidade presencial. 
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Outra inovação proporcionada pelo referido decreto é a criação de polos de EAD pelas 

próprias instituições já credenciadas para esta modalidade de ensino. A medida busca atingir a 

meta 12 do PNE, que prevê o aumento da taxa de matrícula no ensino superior para 50%. 

Evidenciamos, deste modo, a existência de um movimento nas políticas educacionais 

de expansão da EAD. As justificativas para tal ampliação estão alicerçadas nos seguintes 

argumentos: a formação inicial hoje se apresenta como ineficiente; o ensino presencial não mais 

indica qualidade; e, por fim, a EAD corrobora para garantir o princípio de igualdade de 

oportunidade ao favorecer a democratização da formação no Ensino Superior. 

 

A EAD vem sendo vista por muitos governos como um caminho mais barato, que 

atinge rapidamente um número maior de trabalhadores, e, ao mesmo tempo, como 

uma estratégia política: não há necessidade de o trabalhador estar reunido e ter de se 

encontrar em locais determinados [...] (PRETTI, 1998, p. 28). 

 

No tocante às políticas públicas educacionais relativas à EAD, verificamos que esta 

modalidade foi adotada pelos órgãos governamentais como essencial para ampliação da 

formação inicial e continuada dos docentes atuantes na escola, os quais muitas vezes, não 

possuem a formação adequada. Entretanto, percebemos um aspecto contraditório ao que se 

refere a essa constatação, pois o governo brasileiro considera a EAD como uma das 

possibilidades de difusão do Ensino Superior no Brasil, formando professores, porém dados do 

censo escolar de 2014 confirmam que a cada dez professores que ministram aulas na Educação 

Básica brasileira, dois não possuem graduação. 

 Esses fatores ratificam a morosidade das políticas educacionais bem como evidenciam 

o aspecto contraditório sobre a modalidade, se analisarmos um dos objetivos de surgimento da 

EAD, entre eles o de difusão do Ensino Superior no Brasil, sobretudo para a formação de 

professores, encontramos dados que revelam que ainda hoje convivemos com a realidade de 

professores atuantes na educação sem a devida formação. 

Nesse sentido, o desenvolvimento quanto à modalidade é perceptível, bem como a 

existência de políticas públicas que priorizam a EAD como possibilidade de acesso ao ensino 

torna-se evidente. Porém, compreendemos que mais do que apenas inserção do uso das 

tecnologias na educação expressas nas políticas públicas educacionais, é necessário 

formar/capacitar os docentes para a realidade de uma sociedade da informação com expansão 

crescente do uso das TIC na Educação. No próximo capítulo desta dissertação discorremos 

sobre a formação do docente que atuará na modalidade EAD. 
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2 FORMAÇÃO DO DOCENTE PARA ATUAR NA EAD 

 

Quem é cada um de nós senão uma combinatória de 

experiências, de informações, de leituras, de 

imaginações? 

Ítalo Calvino 

 

2.1 A relação entre as TIC e a EAD: questão da formação 

 

Neste capítulo, propomos uma reflexão sobre a formação do professor para atuar na 

EAD. O objetivo principal é constatar como se configura a formação para o uso de TIC e 

consequentemente na modalidade educacional EAD, verificando como esta é prevista para os 

docentes que atuarão na modalidade. Partimos do pressuposto de que a formação para atuação 

em EAD implica dar condições ao sujeito para usar as tecnologias no processo de ensino e 

aprendizagem, isto é, necessita, entre outros aspectos, de conhecimentos relacionados às TIC.  

 

O advento das TIC trouxe novas perspectivas para a educação a distância devido às 

facilidades de design e produção sofisticados, rápida emissão e distribuição de 

conteúdos, interação com informações, recursos e pessoas, bem como à flexibilidade 

do tempo e à quebra de barreiras espaciais (ALMEIDA, 2003, p. 3). 

 

Dada a relação entre o surgimento das TIC e as contribuições desta à educação, torna-

se fundamental discutirmos sobre a formação dos futuros profissionais da educação para atuar 

com TIC na modalidade EAD. 

A formação acadêmica de profissionais da educação possui necessariamente duas 

etapas: a inicial e a continuada. No que se refere à etapa inicial, caracteriza-se como aquela que 

habilita o sujeito a atuar em determinada área do conhecimento e é adquirida com a conclusão 

de curso de licenciatura. A etapa continuada, por sua vez, está relacionada às aprendizagens 

decorrentes da atualização dos conhecimentos, das experiências profissionais, que ampliam a 

formação inicial. Consideramos que tanto a formação inicial quanto a continuada são 

importantes para a formação docente, porém, nesta pesquisa, enfatizamos a formação inicial. 

Ponte, Oliveira e Varandas (2003, p. 161) afirmam que os estudantes dos cursos de 

formação inicial de professores precisam “conhecer as possibilidades das TIC e aprender a usá-

las com confiança”, levando em conta que elas podem se constituir em: 
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[...] a) um meio educacional auxiliar para apoiar a aprendizagem dos alunos; b) um 

instrumento de produtividade pessoal, para preparar material para as aulas, para 

realizar tarefas administrativas e para procurar informações e materiais; c) um meio 

interativo para interagir e colaborar com outros professores e parceiros educacionais 

(p. 163). 

 

A importância das tecnologias na formação apresentada nas pesquisas de Miskulin 

(2003) e Barreto (2001), por exemplo, incide na relevância dos cursos de formação inicial de 

docentes prepararem os alunos para utilizar as TIC. Esta inclusão, logo neste nível de formação, 

contribui para a inserção das TIC na sala de aula e para o desenvolvimento profissional do 

professor na formação continuada. Somente quando o licenciado reconhece, compreende e 

utiliza as tecnologias, torna possível vivenciar experiências que permitem explorar e discutir 

sobre o processo educacional mediado pelas TIC.  

Para Fagundes (2008), na formação do docente para o uso das TIC, é necessário deslocar 

o foco do ensino para a aprendizagem. Isto porque,  

 

[...] a aplicação eficaz das tecnologias digitais consiste em enriquecer o mundo do 

aprendiz para sustentar interações produtivas e favorecer o desenvolvimento de sua 

inteligência. Não são os métodos e as técnicas de ensino, como se acreditou, que vão 

melhorar as aprendizagens, muito pelo contrário, são as atividades de trocas, as 

atividades exploratórias, experimentais, as atividades de comunicação, as atividades 

interativas, de colaboração e de cooperação entre os aprendizes e as pessoas (colegas 

e professores), entre os aprendizes e as fontes de informações que favorecerão as 

aprendizagens (FAGUNDES, 2008, p. 10). 

 

Na perspectiva de Vygotsky, Pino (1991) e Oliveira (2010), a mediação é uma 

intervenção de um elemento intermediário em uma relação, de tal maneira, que essa relação não 

é direta, porém mediada por um terceiro elemento. Dito isso, as TIC constituem esse elemento 

intermediário na relação professor/aluno e ensino e aprendizagem. Assim, o sujeito ativo, e, 

portanto, participativo e construtor do seu próprio conhecimento, utiliza-se do elemento 

intermediário para produção do conhecimento.  

Ao encontro dos pressupostos da importância da inserção das TIC na formação inicial 

destacamos as reflexões de Lopes (2010, p. 43): 

 

A formação inicial, enquanto período que antecede o ingresso do profissional docente 

na carreira, pode se colocar como momento no qual os futuros professores poderiam 

assumir novos posicionamentos em relação às TDIC e seu papel na Educação, sendo 

este um argumento favorável à incorporação dessas tecnologias ao referido período. 

 

Posto isto, a demanda no processo educacional é por novas posturas e concepções de 

ensino e aprendizagem, “as transformações ocorridas na atualidade impõem novos ritmos e 



67 

dimensões à tarefa de ensinar e aprender, é preciso estar em permanente estado de 

aprendizagem e adaptação do novo” (KENSKI, 2003, p. 24). 

Kenski (2012) assevera, ainda, que para as novas realidades educacionais, com o uso 

das TIC e dos AVAs, qual será o papel desempenhado pelas escolas, alunos e professores? 

Sendo assim, é importante verificarmos qual o papel das IES e do professor perante as TIC. 

 

2.2 Formação docente para atuar com TIC: o papel da Universidade 

 

Os pressupostos apresentados no primeiro capítulo nos levam a considerar que vivemos 

hoje um período diferenciado, no qual as fronteiras espaço-temporais são eliminadas com as 

alterações sócio-histórico-culturais da sociedade contemporânea. Kenski (1998) denomina esse 

processo de “nova sociedade oral”, marcada, portanto, pela presença de sons, imagens, 

mensagens que recorrem à afetividade, bem como a repetição, memorização e gestos como 

forma de aprendizagem ou meio de adquirir informações e ideias. Desse modo, para a autora, 

nessa sociedade os homens deixam para trás vivências lineares, tornando-se “seres 

hipertextuais” (KENSKI, 1998, p. 67). 

Dessa forma, o exposto acima indica que a sociedade contemporânea permeada pelas 

TIC passa por transformações que geram novas demandas nos diversos setores (MORAN, 

1999), em destaque nesta pesquisa, os reflexos também se apresentam sobre a Educação.  

As TIC possibilitam a comunicação e interação entre as pessoas e com a informação, 

por meio de computador, internet, smartphones, também por redes sociais como chats, fóruns 

de debate, entre outros. Nesse contexto, as tecnologias modificam, o processo ensino e 

aprendizagem, bem como alteram os papéis dos docentes e alunos. 

De tal modo, a questão da formação dos profissionais da educação sofreu muitas 

alterações, assim, em tempos de TIC, novos saberes, práticas e posicionamentos quanto ao 

processo educativo são devidos ao docente. Mercado (1998) reverbera essa afirmação, ao 

destacar que, simultaneamente ao processo de reconhecimento de uma sociedade, cada vez mais 

imersa nas TIC, há necessidade da conscientização da indigência de incluir nos currículos das 

escolas, competências e habilidades para lidar com as TIC. 

Contudo, o cenário brasileiro educacional vigente é predominantemente tradicional, um 

paradigma que vigora desde o surgimento da escola (FREIRE, 2005), as práticas pedagógicas 

são de transmissão de informação. Dessa forma o docente é aquele que detém as informações, 

ou seja, o conhecimento. Seu papel está em transmitir aos alunos aquilo que sabe, e estes, por 

sua vez, devem somente armazenar o que lhes foi transmitido passivamente. Não há, portanto, 

interação entre transmissor, receptor e conteúdo (MIZUKAMI, 1986).   
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Assim a urgência está em reformulações em todo o sistema educacional, alterações no 

currículo, nas metodologias. Dessa forma, a educação escolar necessita compreender e 

incorporar as novas linguagens, diferenciar formas de ensino, os recursos utilizados, as 

intervenções e práticas pedagógicas para que sejam ampliadas as possibilidades de 

aprendizagem dos alunos. 

De acordo com estes pressupostos, ressaltamos as conjecturas de Lima (2001), quando 

destaca o papel social das universidades, que é o de formar profissionais de acordo com os 

avanços tecnológicos da sociedade contemporânea. A partir dessa constatação, afirmamos que 

as universidades também precisam passar por essas transformações: 

 

Com o advento das novas tecnologias da comunicação e da educação entende-se que 

o ensino nas universidades se encontra em descompasso com as características sociais 

e históricas apontadas pelo contexto de época atual. Trabalhar com as novas 

tecnologias para se obter um significado efetivo na educação envolve mais do que 

simplesmente lidar com elas ou utilizá-las em seu cotidiano. Significa pensar que 

professores e alunos devem estar preparados para o processo gradativo de mudança 

que as novas mídias trazem frente à necessidade de adaptação e enfrentamento do 

novo. (SOUZA, 2011, p. 4661). 

 

A Educação Superior tem uma função importante, considerando que este é o nível, em 

que, ao sujeito é concedido o desenvolvimento de habilidades e competências, essenciais para 

sua profissão. Neste trabalho, focalizamos a licenciatura – curso de formação inicial de 

professores – compreendendo-a como um período no qual são criadas as bases para o exercício 

da atividade educativa, e consequentemente de sua profissionalidade e profissionalização 

docente17
 (GATTI; BARRETO; ANDRÉ, 2011). 

Sette, Aguiar e Sette (s.d.) confirmam o exposto acima, ao considerar que as mudanças 

tecnológicas que atingem nossa sociedade indicam a necessidade dos cursos de licenciatura que 

forneçam uma formação, em que o docente domine ferramentas computacionais, no apoio ao 

desenvolvimento das atividades, e seja capaz de criar ambientes de aprendizagem que favoreçam 

a assimilação e a produção do conhecimento. Nessa mesma perspectiva Kenski (2001) classifica 

as TIC como instrumento formador de sujeitos que se constrói não apenas com a presença (ou 

inserção) das ferramentas tecnológicas, mas depende, antes de tudo, de uma formação do docente, 

que o torne capacitado a mediar TIC, alunos, conhecimentos e realidade. 

                                                             
17  A profissionalização é entendida como o “desenvolvimento sistemático da profissão, fundamentada na prática 

e na mobilização/atualização de conhecimentos especializados e no aperfeiçoamento das competências para a 

atividade profissional” (RAMALHO; NUÑEZ; GAUTHIER, 2003, p. 50).  



69 

 

Assim, as palavras-chave para uma construção eficaz do conhecimento usando as 

novas tecnologias são: iniciativa, inovação e criatividade, de modo que o ensino de 

qualidade se definirá pela formação do profissional para atuar e auxiliar na formação 

de alunos modernos, críticos, atuantes, reflexivos, que desejem aprender e utilizar os 

recursos tecnológicos disponíveis para uma melhor formação no âmbito pessoal e 

profissional. (LIMA, 2013, p. 102). 

 

Verificamos que inserir TIC no processo ensino e aprendizagem se interpõe como um 

aliado para inovações. Considerando o aluno como sujeito ativo, participativo, ativo. Porém, há 

de se considerar que não basta introduzir as TIC na Educação com o objetivo de apenas 

acompanhar o desenvolvimento tecnológico vivenciado pela sociedade, ou usá-las como passa 

tempo, todavia utilizá-las como aliadas à aprendizagem dos alunos, daí a necessidade de uma 

preparação do professor, para que este tenha segurança, não apenas no manuseio das TIC 

(ARAÚJO, 2007). 

Dorneles (2012), ao discutir sobre a formação do professor para o uso das TIC em sala 

de aula defende que programas e disciplinas que tratem as múltiplas possiblidades de utilização 

da informática nos cursos de licenciatura possibilitará uma formação que se inicia durante a 

graduação e, posteriormente, pode ser complementada em formação continuada. Nesse ponto 

coincide Dantas (2005, p. 20) ao enfatizar que: “A formação inicial pode ajudar o futuro 

professor a produzir e legitimar os saberes que irá utilizar na sua profissão, fato que certamente 

diminuiria o choque com a realidade, característico das primeiras experiências do professor no 

seu ambiente de trabalho”. 

É um grande desafio o ingresso de disciplinas ou programas que tratem de como o 

docente deve se posicionar para atender à necessidade de inserir o computador na escola, e no 

currículo dos cursos de licenciatura (MACIEL, 2004). No Brasil podemos citar o PROINFO18 

como presença de política federal para formar os professores e informatizar as escolas. 

Contudo, somente a introdução de computador na escola não é suficiente para que se 

ressignifique a prática pedagógica (SERAFIM; SOUSA, 2011). 

Soma-se a isso, a questão desafiadora, a de que na maioria das IES responsáveis pela 

formação dos docentes, os professores apenas ouviram falar nas tecnologias, sobretudo no 

computador. Porém a realidade do mundo contemporâneo é que esse docente que apenas ouviu 

                                                             
18  O PROINFO é um programa educacional de iniciativa do MEC por meio da SEED, que visa à introdução das 

Novas Tecnologias de Informação e Comunicação (NTIC) na escola pública como ferramenta de apoio ao 

processo ensino e aprendizagem. O PROINFO foi criado pela Portaria nº 522, de 9 de abril de 1997, sendo 

desenvolvido em parceria com os governos estaduais e alguns municipais. 
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falar em TIC tem seu smartphone, laptop, notebook e utiliza-os no seu cotidiano, mas não é 

capaz de empregá-los no processo educativo. Essa realidade mostra que esse professor ensinará 

a gerações imersas nessa sociedade da informação e que lida com as TIC o tempo todo (LIMA, 

2001).  

A realidade do mundo contemporâneo, imerso no acesso de informações em tempo real, 

sugere considerar que o docente atuará em uma escola historicamente situada, com estudantes 

com traços comportamentais, hábitos e necessidades de uma época. Educandos da geração 

digital que vivem em uma sociedade mediatizada (BARRETO, 2002), que têm familiaridade 

com equipamentos eletrônicos (BELLONI, 1999). Desse ponto de vista é difícil o professor 

integrar seus alunos à sociedade de seu tempo sem considerar as TIC. 

Levando em consideração as conjecturas expostas acima, a necessidade de aproximação 

da educação ao cotidiano real do aluno é urgente. Dessa forma, esse educando constrói sua 

realidade a partir da relação com as TIC; então, considerando esse contexto, educar no século 

XXI com ações pedagógicas que não contemplem a Sociedade da Informação é complexo e 

contraditório. 

As tecnologias digitais estavam presentes na escola, até o século passado, por meio das 

políticas públicas com as propostas de implementação de laboratórios de informática, quase 

sempre sem conexão com a Internet (VELOSO, 2014). Na contemporaneidade, as tecnologias 

móveis chegam às escolas, trazidas pelos próprios educandos. 

 

No ambiente escolar, os aparatos tecnológicos reforçam uma nova dinâmica: a 

mobilidade (flexibilidade de tempo e espaço para o processo de ensino e de 

aprendizagem) e a possibilidade de formação para alunos e professores, não apenas para 

o consumo de informações, mas para a produção de conteúdos, em diferentes linguagens 

(vídeo, áudio, imagens), além da expressão verbal. (VELOSO, 2014, p. 25). 

 

A “Cultura da Mobilidade é uma variação avançada da cibercultura, baseada nos 

dispositivos móveis aliados ao sistema de posicionamento global (CPS)” (SANTELLA, 2008, 

p. 95). Significa o indivíduo valer-se de dispositivos móveis para acessar a informação, sem 

planejamento pedagógico. Educação ubíqua é um processo que pode ocorrer em qualquer tempo 

e lugar, de forma adaptada, contínua e integrada ao dia a dia do aluno (BARBOSA, 2008). Ou 

seja, é uma ação intencional para que a aprendizagem, por meio de dispositivos móveis, seja 

eficaz. Santaella (2013) observa a importância do advento dos dispositivos móveis, os quais 

intensificaram o processo de ensino e aprendizagem. Destacamos que somente a mobilidade 

não proporciona a educação ubíqua. A ubiquidade requer, portanto, intencionalidade. 
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Assim, em tempos de cibercultura, além do computador temos os tablets, os 

smartphones, laptops que estão presentes frequentemente no cotidiano de nosso aluno, o que 

evidencia a importância de nos apropriarmos desses suportes a favor do processo de ensino e 

aprendizagem.  

O processo de inclusão das TIC na educação vai além de meramente conhecimentos 

instrumentais, nesse sentido, Lima (2001) destaca que as IES que possuem disciplinas com 

presença de TIC no currículo preocupam-se em oferecer exclusivamente treinamento básico de 

alguns recursos e programas, os quais não trazem reflexão de como utilizar as TIC na educação. 

 

As aulas de Informática básica nestes cursos, limitam-se ao treinamento básico de 

Word, Excel e algumas vezes uma pequena noção de Power Point, suas ementas não 

se preocupam em propor aos futuros professores, uma reflexão mais aprofundada a 

respeito das tecnologias de ponta e sobre a atuação do professor neste contexto, pois 

esta não pode mais se limitar a fornecer informações aos alunos. (LIMA, 2001,  

p. 14). 

 

Valente (1993, 1999) defende que o uso do computador na educação deve ir além de 

mero “ensino de computação”, em que se aprende “sobre” o computador. Assim, o indicado 

seria o “ensino por meio do computador”, que implica em aprender utilizando o computador 

como ferramenta (VALENTE, 1993).  

O autor ainda critica a virtualização do ensino, que ocorre quando se faz o uso de 

recursos tecnológicos em uma proposta pedagógica baseada na transmissão de conhecimentos 

aos alunos, assim, para este autor, quando o professor utiliza o computador com a única 

finalidade de visualização de slides em Power Point, por exemplo, é uma prática de 

subutilização, praticando a virtualização do ensino, entendida como ensino tradicional por 

computador, ou seja, ensino tradicional sob nova roupagem (VALENTE, 1999). 

De acordo com Lima (2001), no quadro contemporâneo de envolvimento tecnológico 

de IES voltadas para as licenciaturas, é perceptível que estes nem sempre se preocupam em 

colocar todas as TIC como ferramentas de ensino a serem ensinadas aos alunos/professores. 

Nesse contexto, forma-se docentes “que não são capazes de integrar a informática às atividades 

que realizam em sala de aula” (LIMA, 2001, p. 14). 

 

[...] professores estão habituados basicamente a um regime disciplinar de estudo 

através de textos escritos. Formam-se professores sem um conhecimento mais 

aprofundado sobre a utilização e manipulação das tecnologias educacionais e sentem-

se inseguros para utilizá-las em suas aulas. Inseguros para manipular estes recursos 

quando a escola os têm; inseguros para saber se terão tempo disponível para “dar a 

matéria” [...] e, na dúvida, vamos ao texto, à lousa, à explanação oral – tão mais fáceis 

de serem executados, tão mais distantes e difíceis de serem compreendidos pelos 

jovens alunos. (KENSKI, 1996, p. 136). 
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Assim, a necessidade é de ultrapassar essa concepção simplista, de usar as TIC por usar. 

A nova percepção deve ser a de proporcionar ao docente uma formação que o capacite a integrar 

as TIC no processo educativo. 

Eis um desafio para a Universidade, e mais especificamente para os cursos de 

licenciatura, “espera-se que tais cursos favoreçam a formação de profissionais que, além de 

possuir certo domínio dessa tecnologia, sejam capazes de incorporá-la aos processos de ensino-

aprendizagem” (SETTE; AGUIAR; SETTE, s.d., p. 36).  

 

Ao professor cabe o papel de estar engajado no processo, consciente não só das reais 

capacidades da tecnologia, do seu potencial e de suas limitações para que possa 

selecionar qual é a melhor utilização a ser explorada num determinado conteúdo, 

contribuindo para a melhoria do processo ensino-aprendizagem, por meio de uma 

renovação da prática pedagógica do professor e da transformação do aluno em sujeito 

ativo na construção do seu conhecimento, levando-os, através da apropriação desta nova 

linguagem a inserirem-se na contemporaneidade. (MERCADO, 1998, p. 4). 

 

Coerente com esses pressupostos, Miskulin (2003) atribui às universidades a função 

inovadora de introduzir TIC na sala de aula, bem como ser responsável por explorar os efeitos 

desta na formação de qualidade dos alunos. 

É inegável que estamos diante de um novo paradigma na educação e, consequentemente, 

o papel docente perante as TIC deve ser diferente. Neste contexto, o professor é orientador do 

estudo, orientando o processo da aprendizagem, despertando a curiosidade do aluno e 

motivando-o a buscar o conhecimento. O estudante, por sua vez, se torna cada vez mais 

autônomo para realizar essa busca (RAMAL, 1997). 

 

A formação de professores sinaliza para uma organização curricular inovadora que, 

ao ultrapassar a forma tradicional de organização curricular, estabelece novas relações 

entre a teoria e a prática. Oferece condições para a emergência do trabalho coletivo e 

interdisciplinar que possibilite a aquisição de uma competência técnica e política que 

permita ao educador se situar criticamente no novo espaço tecnológico. (MERCADO, 

1998, p. 4). 

 

A sociedade da informação (LÈVY, 1996) exige um novo perfil de professor, ou seja, 

alguém: comprometido, crítico, aberto a mudanças, exigente, interativo. Os argumentos 

apresentados pelo referencial teórico parecem justificar a abrangência das TIC nos currículos 

dos cursos de formação docente, pois a inserção destas tecnologias na educação proporciona 

componentes fundamentais para o sucesso no ensino e aprendizagem. Compreendemos que as 

TIC utilizadas isoladamente, e sem intencionalidade não promoverão as mudanças necessárias 
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no processo educacional. Dito isso, os pressupostos apresentados indicam que a inserção das 

TIC é importante no contexto educacional, mas revela a necessidade de inúmeras mudanças e, 

em destaque nesta pesquisa, alterações na atividade docente, o que nos indica a necessidade de 

qualificação, formação inicial de qualidade socialmente referenciada para tal. 

 

2.3 A inserção das TIC no processo educacional e na formação docente: o papel do 

professor 

 

Como vimos, o processo de inserção das TIC na educação é abrangente e irreversível, 

dado o contexto social em que vivemos, em pleno século XXI. Essa realidade nos indica a 

necessidade de um preparo cada vez maior do docente que atuará nesse contexto. Nesse sentido, 

destacaremos as possibilidades proporcionadas pelas TIC nas atividades de ensino e 

aprendizagem e o papel do professor em face de sua presença. 

O exposto acima nos indica a necessidade de integração das TIC aos processos 

educacionais. Desse modo, compreendemos a importância de refletirmos sobre essa integração. 

Para isso, recorremos a Belloni (2001, p. 13), que afirma que integrar as TIC na educação 

significa: 

 

- ir além das práticas meramente instrumentais, típicas de um certo “tecnicismo” 

redutor ou de um “deslumbramento” acrítico; 

- ir além da visão “apocalíptica”, que recusa comodamente toda tecnologia em nome 

do humanismo, remetendo a questão para as calendas gregas e favorecendo práticas 

conformistas e não reflexivas derivadas de pressões do mercado e; 

- dar um salto qualitativo na formação de professores, uma mudança efetiva no 

sentido de superar o caráter redutor da tecnologia educacional, sem perder suas 

contribuições, para chegar à comunicação educacional.  

 

Com base nessa perspectiva fica evidente a necessidade de articulação entre as TIC e as 

práticas tradicionais, o que permitirá uma potencialização do ensino e aprendizagem, bem 

como, compreender que as TIC permitem expandir o conceito de espaço e de tempo, de 

comunicação audiovisual, de aula, além de estabelecer pontes entre o presencial e o virtual 

(MORAN, 2004).  

Inúmeras são as atividades que podem ser desenvolvidas inserindo as TIC, como por 

exemplo: intercâmbios de dados científicos e culturais de distinta natureza; produção de textos 

em língua estrangeira; elaboração de jornais interescolares, permitindo desenvolvimento de 

ambientes de aprendizagem concentrados na atividade dos alunos, na importância da interação 

social e no desenvolvimento de um espírito de colaboração e de autonomia nos alunos 

(MERCADO, 1998). 
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Moran (1999, p. 4) destaca as potencialidades das TIC ao afirmar que: 

  

Os Meios de Comunicação operam imediatamente com o sensível, o concreto, 

principalmente, a imagem em movimento. Combinam a dimensão espacial com a 

cinestésica, onde o ritmo torna-se cada vez mais alucinante (como nos videoclips). Ao 

mesmo tempo utilizam a linguagem conceitual, falada e escrita, mais formalizada e 

racional. Imagem, palavra e música se integram dentro de um contexto 

comunicacional afetivo, de forte impacto emocional, que facilita e predispõe a aceitar 

mais facilmente as mensagens. 

 

Com a utilização de redes telemáticas19 na educação, é possível obter “informações nas 

fontes, como centros de pesquisa, Universidades, Bibliotecas, admitindo trabalhos em parceria 

com distintas escolas; conexão entre docentes e alunos a qualquer hora e local, favorecendo o 

desenvolvimento de trabalhos com troca de informações entre as instituições escolares, estados e 

países” (MERCADO, 1998, p. 2), permitindo que o professor trabalhe melhor o desenvolvimento 

do conhecimento. 

Moran (2004) sugere princípios metodológicos que devem estar presentes nas novas 

práticas educacionais, entre as quais está a integração feita pelo docente de diversos formatos 

de texto na discussão, utilizar ferramentas que permitam distintas experiências sensoriais em 

vários tipos de mídia, de forma a variar o formato das aulas por meio de inovação e 

diversificação.  

Dessa forma, a conexão entre alunos e docentes será inerente ao processo de ensino e 

aprendizagem, e a construção do conhecimento estará além das paredes da sala de aula, em sites 

e fóruns de discussão, ampliando, portanto, o tempo de aprendizagem. Sendo assim, este se 

configura em um fenômeno da cibercultura (SANTOS, 2009). 

O papel do professor, em tempos de cibercultura, é de mediador. De acordo com Moran 

(2010), o papel do professor é revisitado com a presença das tecnologias, ele sai do tradicional 

e passa para um modelo pautado na interação entre os entes da aprendizagem. Significa 

“investir nas potencialidades educacionais que as TIC oferecem à construção do conhecimento 

compartilhado entre os aprendentes, valorizando as trocas de informações para o alcance dos 

objetivos de aprendizagem” (ALMEIDA, 2003, p. 93). 

 

                                                             
19  A rede telemática é um conjunto de tecnologias que possibilitam a comunicação a distância. É a transmissão 

de dados feitos por uma rede de telecomunicações (telefonia, satélite, cabo, fibras ópticas etc.) e de informática 

(computadores, periféricos, softwares e sistemas de redes). Além da comunicação em qualquer espaço de lugar 

do planeta, permitindo o armazenamento de grandes quantidades de dados e aplicativos (som, imagem, texto, 

e-mail, navegação web, transferência de arquivos, acesso remoto, protocolos) num tempo mínimo. 
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Na EAD, a interação com o professor é indireta e tem de ser mediatizada por uma 

combinação dos mais adequados suportes técnicos de comunicação, o que torna esta 

modalidade de educação bem mais dependente da midiatização que a educação 

convencional, de onde decorre a grande importância dos meios tecnológicos. 

(BELLONI, 1999, p. 54). 

 

Na concepção de Masetto (2003), a mediação20 pedagógica é percebida nos momentos 

em que o formador incentiva e motiva o aprendiz. Silva (2003 apud D’ÁVILA; SONNEVILLE, 

2010, p. 31) afirma que o docente deixa de ser transferidor de conhecimentos prontos e torna-

se um sistematizador de experiências, formulando problemas, provocando situações. 

 
Na cibercultura o esquema clássico da informação que se baseia na ligação 

unidirecional emissor-mensagem-receptor se acha mal colocado. Por isso, em 

particular, a educação via Internet vem se apresentando como grande desafio para o 

professor acostumado ao modelo clássico de ensino. São dois universos distintos no 

que se refere ao paradigma comunicacional dominante de cada um. Enquanto a sala 

de aula tradicional está vinculada ao modelo um-todos, separando emissão ativa e 

recepção passiva, a sala de aula online está inserida na perspectiva da interatividade 

entendida como colaboração todos-todos e como faça-você-mesmo operativo. 

(SILVA, 2003, p. 55). 

 

O processo de mediação na EAD, estimulado por suportes tecnológicos, favorece ao 

aluno a aquisição de novos conhecimentos com a orientação/colaboração dos professores e 

pares, que tenham mais propriedade sobre os conteúdos (BARBOSA, 2012). 

Nesse sentido, a mediação pedagógica na EAD é entendida como um processo de 

produção do conhecimento, que envolve apoios mediadores, que podem ser ou não 

tecnológicos, procedimentos interativos e relações entre docente/educando e conhecimento 

(OLIVEIRA, 2008). 

Nesse processo, podemos afirmar a existência de uma interatividade, compreendida por 

trocas de informações sistemáticas entre os atores, utilizando assim recursos tecnológicos. É o 

que confirma Netto (2006, p. 58): “A interatividade é a abertura para mais comunicação, mais 

trocas, mais participação”. 

Andrade e Vicari (2011) destacam que a interação está no processo de mediação e ocorre 

por meio de signos e instrumentos. Na EAD, estes elementos estão presentes por meio das 

                                                             
20  É importante ressaltar que, neste trabalho, quando nos referimos ao conceito de mediação optamos pela 

perspectiva sócio-histórico-cultural. Essa escolha se justifica pelos pressupostos destacados por Barbosa (2012, 

p. 85) que afirma que o cenário atual da EAD online, em que pessoas situadas em espaços e tempos 

diferenciados buscam interagir com o intuito de construir sua aprendizagem em AVA, a teoria 

socioconstrutivista ou sociointeracionista de Vygotsky atende às peculiaridades dessa nova abordagem de 

ensino/aprendizagem, em razão de enfatizar a interação social como fator que propicia trocas recíprocas que, 

na concepção de educadores, é um fator de grande importância para o desenvolvimento cognitivo do aprendiz. 
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ferramentas de chat, na linguagem, nos serviços de fórum, e-mail, nas teleconferências e vídeos, 

ou seja, em ferramentas que exerçam a função de mediação. 

Relacionado à necessidade de comunicação, salientamos a importância da interação. 

Bolzan (1998) cita quatro tipos de interações na EAD: aluno/interface; aluno/conteúdo; 

aluno/professor; aluno/aluno. Na interação aluno/interface, a tecnologia é utilizada pelo 

educando como possibilidade de acesso ao conhecimento. Na interação aluno/conteúdo, este 

deve ser capaz de estimular a compreensão e a cognição do aluno. Na interação aluno/professor, 

o docente desenvolve atividades que captem a capacidade de manter o interesse dos alunos, 

apresentando dessa forma múltiplas oportunidades de aprendizado ao aluno. As interações 

aluno/aluno devem incentivar a participação e discussão, entre os docentes e também os alunos. 

Nesse aspecto, o conhecimento e a aprendizagem são provenientes das interações e relações 

sociais proporcionados pelo ambiente virtual de aprendizagem. 

Conforme o exposto até aqui, as TIC, como ferramentas interativas, têm proporcionado 

várias possibilidades e potencialidades de desenvolvimento da mediação pedagógica entre 

docentes e estudantes, fortalecendo no aluno a disposição de construir sua aprendizagem com 

o apoio de suportes tecnológicos. Essa realidade pressupõe a necessidade de um preparo do 

professor. 

 

2.4 A formação inicial docente para a modalidade EAD: contribuições teóricas 

 

A formação de professores está fundamentada na LDB (BRASIL, 1996) e nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica (BRASIL, 2002). 

No Parecer CNE/CP nº 9/2001 − documento que antecede as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, em nível superior, curso de 

licenciatura, de graduação plena – observamos a existência de um item que trata da ausência de 

conteúdos relativos às TIC, no que se refere às questões enfrentadas na formação de professores, 

Urge, pois, inserir as diversas tecnologias da informação e das comunicações no 

desenvolvimento dos cursos de formação de professores, preparando-os para a 

finalidade mais nobre da educação escolar: a gestão e a definição de referências éticas, 

científicas e estéticas para a troca e negociação de sentido, que acontece especialmente 

na interação e no trabalho escolar coletivo. Gerir e referir o sentido será o mais 

importante e o professor precisará aprender a fazê-lo em ambientes reais e virtuais. 

(BRASIL, 2001, p. 25). 

Posteriormente, a Resolução CNE/CP nº 1, de 18 de fevereiro de 2002, institui Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, em nível superior, 
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curso de licenciatura, de graduação plena, indicam a necessidade de preparo para o uso das TIC, 

conforme expresso no: 

 

Art. 2º - A organização curricular de cada instituição observará, além do disposto nos 

artigos 12 e 13 da Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, outras formas de orientação 

inerentes à formação para a atividade docente, entre as quais o preparo para: [...]  

VI - o uso de tecnologias da informação e da comunicação e de metodologias, 

estratégias e materiais de apoio inovadores; (BRASIL, 2002, p. 1).  

 

No Plano Nacional de Educação (2014/2024) estabelece as metas a serem alcançadas 

pelo país até 2024. Existem sete metas e 11 estratégias relacionadas à inserção das TIC na 

educação. No caso de nossa pesquisa, focalizamos ao referido na meta 15, que visa garantir, em 

regime de colaboração entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, a política 

nacional de formação dos profissionais da educação, assegurando que todos os professores da 

educação básica possuam formação específica de nível superior, obtida em curso de licenciatura 

na área de conhecimento em que atuam: 

 

[...] promover a reforma curricular dos cursos de licenciatura e estimular a renovação 

pedagógica, de forma a assegurar o foco no aprendizado do(a) aluno(a), dividindo a 

carga horária em formação geral, formação na área do saber e didática específica e 

incorporando as modernas tecnologias de informação e comunicação, em articulação 

com a base nacional comum dos currículos da educação básica, de que tratam as 

estratégias 2.1, 2.2, 3.2 e 3.3 deste PNE [...] (OBSERVATÓRIO DO PNE, 2017). 

 

É interessante notar que, o próprio Decreto nº 5.622/2005, no Art. 12, parágrafo 8º, que 

regulamenta a EAD no Brasil, caracterizando-a como modalidade educacional e apresentando 

requisitos para que uma instituição possa ser credenciada para a oferta da modalidade, é o 

mesmo que estabelece a necessidade de apresentação de um corpo docente com qualificações, 

isto é, com formação para o trabalho com a EAD (KENSKI, s/d). 

 

Art. 12. O pedido de credenciamento da instituição deverá ser formalizado junto ao 

órgão responsável, mediante o cumprimento dos seguintes requisitos: [...]  

VIII - apresentar corpo docente com as qualificações exigidas na legislação em vigor 

e, preferencialmente, com formação para o trabalho com educação a distância; 

(BRASIL, 2005).  

 

O Decreto nº 5.622/05 foi revogado pelo Decreto nº 905/17. Este último, em seu Artigo 

19, admitiu o regime de parceria entre pessoas jurídicas e a instituição de ensino credenciada 

para a EAD, e esta deve ocorrer preferencialmente nas instituições de ensino como polo da 

EAD. Para que tal parceria se estabeleça, a instituição de ensino deverá formular um documento 

próprio contendo as obrigações das entidades parceiras, entre as quais está o corpo docente. 
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O que verificamos é que os documentos oficiais apontam a inserção das tecnologias nos 

cursos de formação de professores (BUNZEN JR; LIMA; PESCE, 2012). Diante destas 

considerações justificamos a necessidade da formação inicial específica para atuar na 

modalidade EAD dos alunos da UFG/REJ. Pois formar para atuar na modalidade implica em 

conhecimentos específicos, bem como, dar condições para o sujeito para usar as tecnologias. 

A EAD caracteriza-se como modalidade para além de apenas conteúdos mediados pelas 

TIC, compreende, deste modo, como modalidade educacional com mediação didático-

pedagógica para que o ensino e a aprendizagem aconteçam. Assim a utilização de meios e TIC 

são necessários para que alunos e professores possam desenvolver atividades educativas em 

lugares e tempos diversos. 

As considerações teóricas nos apontam diferentes TIC nos cursos presenciais, as quais 

requerem habilidades novas dos professores, inclusive dinâmicas diversificadas para as aulas. 

Nesse contexto, as mudanças são inevitáveis, as transformações vão da apresentação à 

organização dos conteúdos, distribuição de tempos, formas de participação e de avaliação. Em 

cursos a distância, essas questões tornam-se mais complexas ainda (KENSKI, s/d). De acordo 

com Barreto (2003), os docentes devem ser formados no e pelo trabalho com as TIC, de tal 

modo a não considerá-los como meros instrumentos para quaisquer finalidades.  

 

A formação de professores para EAD é necessária, é indispensável para não 

retornarmos, após décadas de avanço na relação teoria e prática pedagógica, a um 

modelo ultrapassado em que se dividem funções e não se articulam ações. Mais ainda. 

A concepção, planejamento, execução e avaliação de e em cursos a distância exigem 

uma formação específica e complexa, que não vem sendo contemplada e exigida aos 

cursos de formação de professores existentes (KENSKI, s/d, p. 7). 

 

As TIC representam, portanto, novas possibilidades para o processo de ensino e 

aprendizagem. Nesse processo, o professor é fundamental, como alertam Sandholtz, Ringstaff 

e Dwyer (1997, p. 20): “os professores são a porta de acesso à mudança”, uma vez que, em 

ambientes de ensino, toda transformação depende do que os docentes pensam e fazem, são eles 

que, em última instância, determinam o que acontece em sala de aula e de que forma as 

inovações são ou não implementadas. 

Kenski (s/d.), ao dissertar sobre a formação do docente para atuar na EAD, destaca que 

“As competências necessárias a um professor em um curso a distância são tantas que não se 

pode pensar na sua atuação isolada”. 
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Destarte, é importante na EAD a atuação da equipe multidisciplinar, de acordo com 

Mallmann e Catapan (2008, p. 65), “uma das características mais acentuadas da EaD é a 

dinâmica mantida pelo trabalho de uma equipe multidisciplinar tanto no desenvolvimento dos 

materiais quanto na implementação do curso”. 

Uma equipe multidisciplinar da EAD deve ser composta por profissionais de áreas 

diferentes: docente; especialista didático-pedagógico em EAD – profissional com formação 

pedagógica e possuidor de experiência; engenheiro de software – profissional que insere, 

modela a informação no ambiente (software, por exemplo); psicólogo; arquiteto da informação 

– profissional que constrói o curso no ambiente, este seria comparado a um web-designer com 

noções de arquitetura e semiótica; e o aluno (FABRI; CARVALHO, 2005). 

Kenski (s/d.) faz uma crítica contundente ao fato de que na modalidade educacional o 

professor exerce múltiplas funções – formador, conceptor, orientador, tutor, monitor –, as quais 

são desenvolvidas de forma fragmentada, isolada, na qual cada um desempenha papéis 

específicos. Ao refletir sobre a existência de várias funções do professor na modalidade EAD, 

Belloni (1999, p. 84) assim as agrupa: 

 

O primeiro é responsável pela concepção e realização do curso e materiais; o segundo 

assegura o planejamento e organização da distribuição de materiais e da administração 

acadêmica (matrícula e avaliação); e o terceiro responsabiliza- se pelo 

acompanhamento do estudante durante o processo de aprendizagem (tutoria, 

aconselhamento e avaliação). 

 

Nesse sentido, as autoras destacam a importância do trabalho em equipe (KENSKI, s/d) 

e do trabalho colaborativo (BELLONI, 1999). Kenski (s/d) sugere, portanto, que a superação 

desta fragmentação esteja em uma proposta educacional que considere de fato, a interação e 

comunicação entre os membros das equipes, e formação para que os docentes compreendam a 

concepção, o planejamento e a avaliação de cada curso. 

Sob esta perspectiva, é necessário compreender que atuar na EAD vai além de apenas 

manuseio de tecnologia, pois sem o conhecimento de como utilizá-la pode comprometer a 

atuação docente nas atividades desenvolvidas na modalidade.  

Niskier (1999) afirma que o conceito de EAD está além de apenas manuseio da 

tecnologia em sala de aula. “A visão que temos é muito mais ampla, a ela associando-se a 

interatividade, numa correspondência biunívoca de ensino e resposta, em que o lucro é a 

apreensão de conhecimentos” (NISKIER, 1999, p. 50). 

As mudanças com a modalidade educacional perpassam pela relação professor/aluno 

quanto à distância no espaço e no tempo. Mas este distanciamento supõe apenas um afastamento 
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físico/espacial entre docente e educando. Na EAD, passa a existir uma nova interação21 por 

meio dos recursos disponíveis no ambiente virtual. 

De acordo com essa afirmação, compreendemos que professor não perde sua importância 

no processo ensino e aprendizagem, todavia passa por algumas alterações em seu papel. 

 

O dilúvio informacional jamais cessará. A arca não repousará no topo do monte Ararat. 

O segundo dilúvio não terá fim. Não há nenhum fundo sólido sob o oceano das 

informações. Devemos aceita-lo como nossa nova condição. Temos que ensinar nossos 

filhos, a nadar, a flutuar, talvez a navegar... A arca do primeiro dilúvio era única, 

estanque, fechada, totalizante. As arcas do segundo dilúvio dançam entre si. Trocam 

sinais. Fecundam-se mutuamente. Abrigam pequenas totalidades, mas sem nenhuma 

pretensão ao universal. Apenas o dilúvio é universal (LÉVY, 2003, p. 14-15). 

 

A realidade da presença das TIC na Educação altera os processos de aprendizagem e 

comunicacionais dos indivíduos e, por conseguinte, o contexto educacional também se altera, 

configurando-se, assim, em uma nova lógica. Nesse sentido, é necessário que os docentes 

compreendam essa nova estrutura e se situem dentro do processo de mudança (FARIA, 2011) 

Porém, o docente inserido nessa sociedade em processo de constantes transformações, 

quanto à produção do conhecimento, provenientes até mesmo das TIC, encontra dificuldade 

para executar sua atividade, em razão de diferentes fatores de mudança social (ESTEVE, 1995). 

Nesta pesquisa, entendemos como premissa que, para que o professor desempenhe suas 

atividades levando em consideração os processos de transformações sociais, é coerente 

desenvolver um espírito investigativo, que busque relacionar teoria e prática, e assim esse 

docente possa compreender sua prática pedagógica. 

Considerando a concepção de Lévy (1999), quanto à relação das novas tendências 

tecnológicas que surgem articuladas à sociedade, Costa (2016) destaca que é imprescindível 

que o docente seja/esteja preparado para atuar nessa conjuntura. Nessa perspectiva, não é 

suficiente saber o conteúdo a ser ensinado, por isso essa preparação pedagógica requer muito 

investimento.  

A alfabetização tecnológica é fundamental para a formação do docente que atuará na 

EAD. Sobre essa alfabetização é viável compreendermos que esta não se limita ao uso mecânico 

dos recursos tecnológicos, mas compreende o domínio crítico da linguagem tecnológica. O que 

implica conhecer os recursos disponíveis, saber como podem servir de auxílio para se alcançar 

os objetivos propostos. Sampaio e Leite (1999) advertem que quando não há essa capacitação 

para interpretar criticamente as informações e as diferentes linguagens utilizadas pela 

                                                             
21  O conceito de interação – instituído por Vygotsky – é visto como um processo recíproco, dialógico. 
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tecnologia, a relação entre esta última e o homem acaba tornando-se mais um fator de 

desigualdade social.  

No que se refere à formação para atuação na EAD, Costa (2016, p. 3690) salienta a 

“necessidade da mediação pedagógica e tecnológica, modelos pedagógicos mais construtivistas 

e participativos, estilos e estratégias de aprendizagem e adequação aos novos meios”, estas 

metodologias abordadas têm como finalidade acolher o docente na modalidade de ensino para 

que esta experiência não seja traumática. 

Soma-se a isso a importância da “produção de materiais em conjunto com a equipe de 

produção buscando adequá-lo de acordo com os recursos tecnológicos [...]” (COSTA, 2016, p. 

82). 

 

O ensinar em EAD, requer a definição de um novo papel, diferente daqueles 

desempenhados no ensino convencional. Neste modelo tradicional, o processo de 

ensino está ligado à pessoa do professor, figura central, que organiza e estabelece de 

forma sistemática e objetiva as suas ações no processo de aprendizagem. Trata-se de 

uma mediação pedagógica que acontece de forma hierárquica, não considerando o 

sujeito. (LIMA; SANTOS 2011, p. 8). 

 

A participação dos professores como alunos em contextos que usam estratégias de EAD 

tem como objetivo ajudar no desenvolvimento de habilidades em situações reais. Cabe 

destacarmos que a prática docente na modalidade EAD deve ser acompanhada de uma postura 

crítica para não restringi-la à apreensão de habilidades técnicas (CÁPARROZ CARVALHO, 

2009). Para Kenski (1998, p. 70):  

 

O domínio das novas tecnologias educativas pelos professores pode lhes garantir a 

segurança para, com conhecimento de causa, sobrepor-se às imposições sociopolíticas 

das invasões tecnológicas indiscriminadas às salas de aula. Criticamente, os 

professores vão poder aceitá-las ou rejeitá-las em suas práticas docentes, tirando 

melhor proveito dessas ferramentas para auxiliar o ensino no momento adequado. 

 

Um dos elementos-chave para o êxito na preparação dos docentes, segundo Oilo (1998), 

está baseado em uma aprendizagem apropriada das TIC. Formar docentes para atuar em EAD 

é, para Rezende (2004), a chave na implementação desta modalidade, sobretudo quando se 

anseia mudança na qualidade da aprendizagem. Dessa forma, a mudança requerida é mais 

complexa e ampla: exige a compreensão pedagógica do processo de ensino e aprendizagem 

mediada; demanda o desenvolvimento de competências e habilidades específicas dos docentes, 

bem como dos alunos. Especificamente, a EAD exige que o docente transponha sua prática, do 

real para o virtual (REZENDE, 2004). 
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O docente precisa, também, construir um tipo de profissionalismo, no qual requeira o 

aprendizado contínuo, comprometa-se com a aprendizagem profissional contínua, ensine de 

modo diferente de como foi ensinado por seus antigos professores, aprenda com seus pares, 

grupos de trabalho, desenvolva a capacidade de transformar, pesquisar, e construa, nas 

instituições escolares, organizações de aprendizagem (PIMENTA; ANASTASIOU, 2005). 

Nesse sentido, compete ao professor responsabilidades específicas, as quais não podem 

ser transferidas aos especialistas em tecnologias. Uma pesquisa realizada por Mill (2002) 

ratificou que os professores que trabalham na EAD são docentes do contexto presencial, isto é, 

a formação específica recebida para atuar nesse contexto adveio de uma formação continuada, 

tendo em vista a expansão brusca da EAD nos últimos anos.  

 

Percebo que a formação de professores para atuar com tecnologias, seja na educação 

online como em outros contextos educacionais, deve orientá-lo a uma devida tomada 

de consciência de que as tecnologias podem ser o contexto ou o meio, mas não o fim. 

Elas representam hoje uma possibilidade de ampliar os espaços educacionais, 

descentralizar o acesso ao saber, modificar a lógica da comunicação, aproximar 

professores e alunos. Essas possibilidades devem ser aproveitadas e devidamente 

exploradas com fins educacionais num paradigma que priorize a participação, a 

interação e a construção colaborativa do conhecimento. (CAPARRÓZ CARVALHO, 

2009, p. 72). 

 

Ademais, Belloni (1999) afirma que, do ponto de vista teórico, a formação e o 

aperfeiçoamento de professores adequados, tanto para o ensino presencial quanto para a EAD, 

devem estar organizados com o objetivo de atender a necessidade de atualização em três 

dimensões: pedagógica, tecnológica e didática. A dimensão pedagógica diz respeito ao domínio 

de conhecimentos específicos da pedagogia, ou seja, atividades de acompanhamento e 

orientação nos processos de aprendizagem, focalizando o uso de metodologias ativas, 

desenvolvendo capacidades cognitivas, o ato de pesquisa e a aprendizagem autônoma. 

A tecnológica, por sua vez, envolve relações entre tecnologia e educação em todos os 

aspectos: o uso dos instrumentos técnicos disponíveis, como a seleção de materiais, avaliações, 

elaboração de estratégias de uso. A dimensão didática refere-se à formação específica do 

professor em determinado campo peculiar, bem como a necessidade constante de atualização 

com as disciplinas e com a dimensão tecnológica. 

Pelo exposto, torna-se evidente que as TIC permeiam os contextos sociais, políticos, 

econômicos e educacionais, tornando possível o desenvolvimento da modalidade EAD. 

Levando em consideração essa realidade, é recorrente a necessidade de formação de todos os 

envolvidos na educação.  
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Consideramos, portanto, neste trabalho, que os alunos de licenciatura devem, em sua 

formação inicial, ser preparados para atuar com as TIC, tendo em vista que a graduação prepara 

o profissional para o exercício da atividade educativa e, neste nível, é possível o 

desenvolvimento de habilidades e competências essenciais para sua profissão, podendo adquirir 

novas posturas e direcionamentos.   

A Universidade tem um papel fundamental, devendo incorporar as TIC nos currículos 

de seus cursos. Visto que a inserção destas tecnologias ao processo educacional cumpre o 

previsto pelas legislações e possibilita uma nova abordagem educacional.  

A presença das TIC no contexto educacional oferece possibilidades cada vez maiores 

da aproximação da realidade do aluno com a educação. Assim, o processo ensino e 

aprendizagem faz mais sentido ao educando e educador.  

Ensinar em tempos de TIC exige uma formação específica para atuar tanto com as 

tecnologias quanto na EAD. Nessa perspectiva, Nóvoa (1997, p. 9) sinaliza que “não há ensino 

de qualidade, nem reforma educativa, tampouco inovação pedagógica, sem uma adequada 

formação de professores”. Não podemos esperar que os futuros docentes adquiram 

conhecimentos sobre as TIC simplesmente por viverem em uma sociedade da informação, esse 

processo não é automático ou espontâneo e, por esta razão, a formação inicial para atuar com 

as TIC é prevista para os docentes pela legislação e pela literatura. 
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3 A FORMAÇÃO INICIAL DOCENTE PARA A MODALIDADE EAD  

 

Neste capítulo, elaboramos uma reflexão sobre como ocorre a formação do egresso dos 

cursos de licenciatura da UFG/REJ para atuar com as TIC e a EAD, com base nas matrizes e 

nos PPCs dos cursos de licenciatura da UFG/REJ. Para tanto, apresentamos a análise 

documental no que se refere à formação para a EAD e as práticas provenientes de tal 

modalidade, isto é, a presença de TIC. Estabelecemos, ainda, uma relação destes com o PDI da 

instituição e as DCN de cada curso. Em seguida, apresentamos os dados referentes à EAD com 

base no exposto pelo CIAR, na tentativa de comprovar como a modalidade tem se materializado 

na UFG/REJ. Por fim, promovemos a discussão dos dados obtidos dessas análises. 

 

3.1 A modalidade EAD na UFG: Mapeamento histórico da modalidade 

 

A EAD tem se desenvolvido em ritmo crescente, especialmente dos anos 2009 a 2015. É 

possível verificar esse avanço pela análise dos censos – CENSO EAD.BR 2009, 2013 e 2015 –, 

os quais, em 2009, registraram 528.320 alunos matriculados e, em 2013, o número chegou a 

4.044.315, o que representa um aumento de sete vezes em comparação a 2009. Entre 2009 e 2013, 

portanto, em quatro anos, verificamos que o avanço da modalidade foi expressivo, o qual se 

manteve em acréscimo. Esse mesmo cenário é comprovado nas pesquisas do censo de 2015, que 

apresentou um número de 5.048.912 alunos, ou seja, um aumento de 1.004.597 (ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA, 2015).  

A fim de consubstanciar estes dados iniciais, destacamos os dados da pesquisa do 

CENSO EAD.BR 2009 a 2013, em que é notória a existência de disparidade entre as regiões 

do país, no que diz respeito ao desenvolvimento da modalidade EAD. Deste modo, de acordo 

com o CENSO EAD.BR 2013, a região Centro-Oeste totalizou 141 cursos EAD 

regulamentados e totalmente a distância, ao passo que, as regiões Sul e Sudeste registraram 558 

e 857, respectivamente, de um total de 1.772 cursos em todo Brasil (ABED, 2013). Segundo o 

CENSO EAD.BR 2015, as regiões Sudeste e Sul concentram um total de 42% e 21% de IES 

com EAD, em contrapartida, a região Sudoeste compreende 13%. Ao considerarmos os dados 

acima, o estado de Goiás, que pertencente à região Centro-Oeste, está aquém das demais 

regiões, assim, a desigualdade sobre a implementação da modalidade EAD em Goiás, é 

perceptível.  
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Ademais, debruçar-se sobre tal modalidade de educação tão difundida e ainda com 

preconceitos se torna fundamental, uma vez que seu crescimento em algumas regiões é evidente 

e em outras não. Assim, é necessário analisar a modalidade na UFG/REJ. Esta é uma ação 

urgente, visto que, a EAD na referida instituição não tem sido difundida. Veado (2017, p. 106), 

analisando o número dos polos e formandos na UFG de Goiânia, informa que o modo “como a 

UFG tem desenvolvido a modalidade demonstra que as ações de expansão estão concentradas 

apenas na capital do Estado, em Goiânia, e não são praticadas da mesma maneira, 

especificadamente na UFG/REJ”.  

Neste capítulo, descrevemos as características da modalidade EAD na UFG/REJ, 

mediante levantamento de como a modalidade se efetiva na instituição. Também apresentamos 

dados sobre a existência da modalidade nos anos de 2009 a 2016, visando demonstrar como a 

EAD se configura, na atualidade, na Regional. 

Conforme discutido nos capítulos anteriores, a formação docente deve levar em 

consideração as exigências de uma nova sociedade, e essa se configura em desafio para as IES 

que formam os profissionais para atuar nesse novo mundo, como por exemplo, os professores. 

Nesse sentido, é importante discutirmos nossa percepção sobre esse espaço de formação: a 

educação superior, sobretudo a universidade, local onde ocorre esta pesquisa. 

Possuindo espaços, tempos e métodos próprios, a educação superior está preocupada 

com a construção de conhecimentos nas mais diversas áreas de formação acadêmica, mas 

também com a aprendizagem de conhecimentos produzidos pelos seres humanos (DIAS 

SOBRINHO, 2000). 

A universidade é, portanto, um dos tipos22 de instituições em que se promove a 

Educação Superior no Brasil. Ela possui distinção constitucional, que está baseada na 

autonomia universitária e no tripé ensino, pesquisa e extensão. 

A LDBEN nº 9.394/1996 (BRASIL, 1996), em seu Artigo 52, considera que a 

universidade é pluridisciplinar e caracterizada pela sua produção intelectual, por meio de estudo 

de assuntos, temas e problemas considerados relevantes. A universidade, portanto, têm suas 

peculiaridades e, como tal, deve estar preparada para formar alunos para a sociedade 

contemporânea. 

Compreendemos que a universidade é uma instituição que passa por intensos processos 

de alterações, desde seu surgimento até o século XXI, com o objetivo de atender a essas 

exigências sociais. Nesse sentido, em uma sociedade da informação, as IES devem preparar 

                                                             
22  O Decreto nº 5.773/06 (BRASIL, 2006) destaca a existência de três tipos de IES: faculdades, centros 

universitários e universidades. 
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seus alunos para essa realidade. Dito isto, cumpre agora discorrermos especificamente sobre a 

UFG/REJ, sua estrutura e como esta instituição, em especial, prepara seus educandos para o 

contexto das TIC e da EAD. 

Com base em um levantamento efetuado no sistema e-MEC (2016), verificamos que 

existem 73 IES distribuídas em 54 municípios de Goiás. Em Jataí, lócus da nossa pesquisa, 

existem cinco dessas instituições, a saber: Universidade Federal de Goiás (UFG/REJ); 

Universidade Estadual de Goiás (UEG); Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

de Goiás (IFG), Centro de Ensino Superior de Jataí (CESUT); e Faculdade Jataiense (FAJA). 

A UFG/REJ encontra-se situada em Jataí, município está localizado na microrregião do 

sudoeste de Goiás, tendo como municípios limítrofes, ao norte, Caiapônia e Perolândia; ao sul, 

Itarumã, Caçu e Aparecida do Rio Doce; a leste, Rio Verde; e, a oeste, Serranópolis e Mineiros. 

Com uma área territorial de 7.174,217 km2, Jataí se encontra a 328 Km da capital, Goiânia. 

Criada em 1980, a referida instituição era chamada de Campus Avançado de Jataí (CAJ), com 

parceria firmada com a Prefeitura Municipal, consolidava-se do projeto de criação do CAJ com 

a divisão de gastos e de responsabilidades. Inicialmente, com o funcionamento de um curso em 

caráter experimental de interiorização, o de licenciatura em Ciências. Em 1985, o primeiro 

curso a ser implantado foi o de Pedagogia (REIS; MEDEIROS, 2011). Assim, desde 1960, a 

UFG/REJ cresceu em espaço físico, em quantidade de cursos disponibilizados para a 

comunidade (graduação e pós-graduação) e em número de vagas (REIS, 2014). 

Em continuidade nos anos de 1990, iniciou-se a primeira turma do curso de 

Letras/Português, com disponibilidade de 40 vagas; já em 1994, iniciou-se o curso de Educação 

Física e Geografia, com 40 vagas; no ano de 1996, foi a vez da implantação do curso de Ciências 

Biológicas, com 30 vagas, e Matemática, com 40 vagas; em 1997, iniciaram-se as primeiras 

turmas do curso de Agronomia e Medicina Veterinária, com 30 vagas cada; em 1999, o curso 

de Letras Português/Inglês, com 30 vagas, e a ampliação de 30 vagas no curso de Pedagogia; 

em 2001, o curso de Ciências Biológicas/Bacharelado, com 10 vagas (UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE GOIÁS, 2006). 

Ainda em 2004, o campus da UFG de Jataí (UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, 

2016), dependia de recursos provenientes de acordos entre a UFG, a prefeitura de Jataí e o 

estado de Goiás. Porém, desde 2005, com a implantação do Projeto de Expansão das 

Instituições Federais de Ensino Superior e o Reuni23, o campus passa por um processo de 

expansão, com implementação de outros cursos. A universidade apresentou como proposta para 

                                                             
23  “[...] A questão principal que o Reuni propõe é a reorganização dos cursos de graduação (flexibilização dos 

currículos) e a diversificação das modalidades de graduação por meio da reestruturação acadêmico-curricular 

(educação a distância, criação de cursos de curta duração, dos ciclos – básicos e profissional – e bacharelados 

interdisciplinares), que implicariam, sobretudo, na expansão do acesso” (REIS, 2014, p. 78). 
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o Reuni: a criação de cinco novos cursos de graduação (Direito - 60 vagas, Engenharia Florestal 

- 50 vagas, Educação Física licenciatura - 40 vagas, Fisioterapia, 40 vagas, e Artes Visuais - 40 

vagas) (UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, 2008). No quadro 4, é possível verificarmos 

sobre o período, ano de reconhecimento e documentação de regulamentação dos cursos de 

graduação da REJ. 

 

Quadro 4 - Cursos de graduação, conforme início e reconhecimento 

Curso/ Habilitação Campus 

Jataí Período Início Autorização/Reconhecimento 

Agronomia Integral 1997 Dec. 64.101, de 12/02/1969 

Biomedicina Integral 2007 

Res. CONSUNI 14/2006 DE 

25/08/2006 

Ciências Biológicas - licenciatura Integral 1996 Dec. 83.795, de 30/07/1979 

Ciências Biológicas - 

Bacharelado Integral 1996 Dec. 83.795, de 30/07/1979 

Educação Física Matutino 1994 Port. MEC 1811, de 27/12/1994 

Física Noturno 2007 

Res, CONSUNI 07/06 DE 

17/02/2006 

Geografia Noturno 1994 Dec. 63.636, de 19/11/1968 

História  Noturno 2007 

Res. CONSUNI 06/2006, de 

17/02/2006 

Letras - Licenciatura em 

Português Noturno 1990 Dec. 63.636, de 19/11/1968 

Letras - Licenciatura em Inglês Noturno 1990 Dec. 63.636, de 19/11/1968 

Matemática Noturno 1996 Dec. 65.874, de 15/12/1969 

Medicina Veterinária Integral 1997 Dec. 64.101, de 12/02/1969 

Pedagogia Licenciatura Noturno 1985 Dec. 64.617, de 02/06/1969 

Psicologia - Bacharelado, 

licenciatura ou psicólogo Integral 2007 

Res. CONSUNI 13/06, de 

25/08/2006 

Química Noturno 2007 

Res. CONSUNI 08/2006 de 

17/02/2006 

Zootecnia Integral 2007 

Res. CONSUNI 05/2006 de 

17/02/2006 

Fonte: Universidade Federal de Goiás (2016). 

 

Em 2009, a IES em questão apresentava os seguintes cursos: Agronomia, Biomedicina, 

Ciências Biológicas (bacharelado e licenciatura), Ciências da Computação (bacharelado), 

Direito (bacharelado), Educação Física (licenciatura), Enfermagem, Engenharia Florestal, 

Física (licenciatura), Geografia (bacharelado e licenciatura), História (licenciatura), Letras 

(licenciatura Inglês/Português), Matemática, Medicina Veterinária, Pedagogia (matutino e 
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noturno), Psicologia, Química, Zootecnia. Em 2010 surgem Educação Física (bacharelado) e 

Fisioterapia (bacharelado). Em 2013, a UFG contava com: 

 

[...] 24 cursos de graduação nas áreas de Ciências Agrárias, Ciências Biológicas e da 

Saúde, Ciências Exatas, Ciências Humanas e Linguísticas, Letras e Artes. Além dos 

cursos de graduação, disponibilizava cursos de pós-graduação lato sensu 

(especializações) e stricto sensu (mestrado). Encontravam-se em funcionamento cinco 

especializações: Linguística Aplicada ao Ensino de Língua Materna e Estrangeira 

(Inglês); Especialização em Políticas, Gestão e Financiamento da Educação; Produção 

de Suínos; Matemática Aplicada; História Cultural: Narrativas e Linguagens, e cinco 

cursos de Pós-Graduação stricto sensu (mestrado): Agronomia (produção vegetal), 

Geografia, Ciências Aplicada à Saúde, mestrado Profissional de Matemática 

(Profmat) e em Educação (REIS, 2014, p. 251). 

 

Em 2014, foi criado o curso de Medicina, fechando assim o quadro de cursos ofertados 

pela instituição em 2107. Nesse contexto de transformações, na contemporaneidade, o campus 

passou a ser denominado “Regional Jataí”, com a Unidade Riachuelo e a Cidade Universitária 

José Cruciano de Araújo – Jatobá. 

Assim, em 2017, a UFG/REJ como IES oferta 25 cursos presenciais tanto licenciatura 

quanto bacharelado. Entre os cursos oferecidos destacamos: Agronomia, Biomedicina 

(bacharelado), Ciências Biológicas (bacharelado e licenciatura), Ciências da Computação 

(bacharelado), Direito (bacharelado), Educação Física (bacharelado e licenciatura), 

Enfermagem, Engenharia Florestal, Física (licenciatura), Fisioterapia, Geografia (bacharelado 

e licenciatura), História (licenciatura), Letras (licenciatura em Inglês e licenciatura em 

Português), Matemática (licenciatura), Medicina, Medicina Veterinária (bacharelado), 

Pedagogia (licenciatura noturno e matutino), Psicologia, Química (bacharelado e licenciatura) 

e Zootecnia (UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, 2017). 

Conforme a LDB, Lei nº 9.394/96 que institui o Ensino Superior como nível educacional 

e o Decreto nº 5.622, de 19 de dezembro de 2005, que regulamenta o Art. 80 da referida LDB, 

a UFG/REJ como IES pode ofertar a EAD. Nesse sentido, é interessante notar que no PDI da 

IES focalizada está previsto o desenvolvimento desta modalidade: 

 

A UFG tem como propósito desenvolver políticas de educação a distância que 

favoreçam sua atuação como instituição que promove a democratização do ensino. 

Deste aspecto decorre o compromisso institucional de garantir um processo de 

formação que contemple a dimensão técnico-científica para o mundo do trabalho e a 

dimensão política para a formação do cidadão (UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

GOIÁS, 2011, p. 60). 

 

Dessa forma, torna evidente que a UFG/REJ se preocupa com a oferta da EAD e 

reconhece a importância da existência da modalidade na instituição. Veado (2017) ao analisar 
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como ocorre a implementação da modalidade EAD na UFG/REJ evidencia, por meio de uma 

análise documental do PDI da referida instituição, que as metas e ações existentes no 

documento para a EAD criam possibilidades para implementação da modalidade na UFG/REJ. 

Entretanto, as autoras comprovam a existência de limites e contradições para a implementação 

da modalidade na instituição, levando em conta que nem todas as ações envolvendo as TIC, 

previstas pelo PDI são atendidas. 

Os pressupostos apresentados evidenciam a possibilidade da oferta da EAD e o 

reconhecimento da importância dessa implementação da modalidade na instituição focalizada, 

assim, torna-se necessário verificarmos como a EAD incide na UFG/REJ. 

Uma das primeiras experiências da UFG com a modalidade EAD ocorreu no ano de 

2000, com a UFG Virtual (UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, 2011), a qual tinha como 

desígnio promover a EAD na instituição, ficando vigente até a criação do CIAR, em 2005. 

Assim, este órgão, com propostas visando à expansão da modalidade, tornou-se o responsável 

por incentivar a presença das TIC nas práticas da modalidade presencial e a distância. 

Dessa forma, o CIAR, é um órgão suplementar24 da Reitoria, que foi criado por meio da 

Resolução CONSUNI nº 02/2007, a qual cria o órgão e revoga a Resolução CONSUNI  

nº 05/2000, que dispõe sobre a criação do Centro de Ensino, Pesquisa e Extensão em Educação 

a Distância da Universidade Federal de Goiás - UFG Virtual. 

 

Art. 1º Criar o Centro Integrado de Aprendizagem em Rede da Universidade Federal 

de Goiás – CIAR, com a finalidade de implementar e apoiar as atividades acadêmicas 

de graduação, pós-graduação, extensão e pesquisa integradas pelas tecnologias da 

informação e comunicação e na modalidade a distância, desenvolvidas pela UFG 

(UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, 2007).  

 

Com a criação do CIAR, o objetivo modificou-se, até esta data, o intuito do UFG Virtual 

era promover a modalidade da EAD, entretanto, agora passa a ser o de implementar e dar apoio 

a todas as atividades que se desenvolvam com as TIC no âmbito na UFG (UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE GOIÁS, 2015). 

 

O Centro Integrado de Aprendizagem em Rede (Ciar) é um órgão suplementar da 

Reitoria da UFG, criado em 2007. Sua finalidade é implementar e apoiar atividades 

acadêmicas de graduação, pós-graduação, extensão e pesquisa integradas pelas 

tecnologias da informação e comunicação, com destaque para cursos na modalidade 

a distância. Dentre as desenvolvidas pelo Ciar, destaca-se: Oferta de cursos de 

formação em EaD e de uso do ambiente virtual de aprendizagem Moodle, para 

                                                             
24  Esse órgão suplementar é formado pela diretoria, equipes pedagógicas, administrativas e financeiras, de suporte 

técnico e de comunicação. O CIAR faz parte da estrutura administrativa da UFG e tem suas atribuições previstas 

no Regimento Geral da Universidade Federal de Goiás, em seu Artigo 74. 
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professores e tutores que ingressam nessa modalidade de ensino; Produção de material 

didático, em conjunto com professores das unidades acadêmicas, nos formatos 

impresso, audiovisual e multimídia; Suporte tecnológico para a realização de aulas 

por meio de webconferência; Apoio às Unidades Acadêmicas da UFG nas 

negociações com órgãos federais de fomento à EaD, como a CAPES e secretarias do 

Ministério da Educação, no que tange à abertura, financiamento, pagamento de bolsas 

e execução de cursos pertencentes a programas do Governo Federal, como a 

Universidade Aberta do Brasil. (UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, 2015). 

 

O CIAR é um órgão de apoio nos cursos financiados pela UAB. Assim, as unidades 

acadêmicas da UFG ofertam os cursos e o órgão oferece apoio para construção do projeto, 

formação da equipe e produção de material. Além disso, gerencia o Moodle para toda a 

instituição. Nessa perspectiva, o CIAR representa uma possibilidade de formação para atuar 

com as TIC e na modalidade EAD. 

Entre os cursos disponibilizados estão: aperfeiçoamento, especialização, graduação, 

extensão e mestrado. Para o ingresso nos cursos oferecidos é necessário passar por um processo 

seletivo ou requerer pela nota do ENEM, conforme a Resolução CEPEC  

nº 1301/2014 prevê, em seu Artigo 2º: 

 

A seleção de candidatos para os cursos de graduação que exigem Verificação de 

Habilidades e Conhecimentos Específicos (VHCE) ou que são ofertados na 

modalidade a distância (EaD) utilizará as notas obtidas pelos candidatos no Exame 

Nacional do Ensino Médio (ENEM) e observará as demais condições e critérios 

fixados em edital específico. (UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, 2014).    

 

Os cursos ofertados pelo CIAR estão distribuídos em diversos polos, entre os quais em 

Goiás, mediante parceria firmada com as prefeituras. O polo da EAD é representado por uma 

instituição que oferece uma estrutura física para que o aluno seja atendido tanto para resolver 

questões administrativas, quanto desenvolver atividades de ingresso na instituição (processos 

de seleção) ou até mesmo fazer provas presenciais (BRASIL, 2007b). Assim, as IES que 

ofertam cursos de EAD possuem uma sede na cidade de origem e polos espalhados por outros 

Estados. Na tabela 1, é possível observarmos as cidades que atuaram como EAD em 2015 
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Tabela 1 - Cidades que atuaram com polos da modalidade EAD em 2015 

Polos Aperfeiçoamento Especialização Graduação Extensão Mestrado 

Águas Lindas 38 59 - - - 

Alexânia 61 71 30 - - 

Alto Paraíso 23 16 11 14 - 

Anápolis 57 197 39 236 44 

Aparecida de 

Goiânia 

48 147 20 - - 

Catalão 43 75 80 87 - 

Ceres 31 - 49 - - 

Cezarina 40 67 23 66 - 

Firminópolis - - 12 - - 

Formosa 63 106 36 138 - 

Goianésia 29 94 64 58 - 

Goiânia - 29 235 1.510 - 

Goiás 66 40 32 73 - 

Inhumas 44 181 - 99 - 

Iporá 33 121 12 58 - 

Itumbiara 33 49 - - - 

Jataí 27 20 50 - - 

Jussara - 63 - - - 

Luziânia 30 - - - - 

Mineiros 24 89 - - - 

Morrinhos 29 131 14 119 - 

Piranhas 34 83 - - - 

Planaltina 29 - - - - 

Porangatu - 24 46 - - 

Posse 68 57 - 44 - 

Quirinópolis - - 21 - - 

Rio Verde 71 63 - 52 - 

São Miguel do 

Araguaia 

29 65 - - - 

São Simão 38 73 26 22 - 

Silvânia 45 - - - - 

Todo o Estado 

de Goiás 

- - - 1.992 - 

Trindade 47 - - - - 

Uruaçu 56 99 - 30 - 

Uruana 67 30 34 - - 

Votuporanga - 53 - - - 

Total por nível 1.203 2.102 834 4.598 44 

Fonte: (UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, 2017). 
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Os dados do CIAR evidenciam a ampliação do número de alunos formados pelos cursos 

ofertados pelo órgão, comprovamos isso quando verificamos que, até 2014, o número de alunos 

formados pelo CIAR totalizou 5.179 concluintes, distribuídos em diferentes níveis: no 

Aperfeiçoamento um total de 914; na Especialização foram 1.225 alunos; na Graduação 834; 

na Extensão o número chegou a 2.162; e no Mestrado 44 alunos.  

Comparando com os dados de 2015, notamos um acréscimo de formandos, totalizando 

8.781 formandos, distribuídos em Aperfeiçoamento, com 1.203 alunos; Especialização, 

perfazendo 2.102; Graduação, com 834; Extensão, alcançando 4.598; e Mestrado, com 44 

alunos (UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, 2016). Constatamos que, em um ano, houve 

acréscimo relevante no total de alunos formandos, nos níveis de Aperfeiçoamento, 

Especialização e Extensão (3.602), conforme ilustra a Tabela 2. 

 

Tabela 2 - Número de formandos pelos cursos oferecidos pelo 

CIAR 2014- 2015 
 

Nível de formação Até 2014 Até 2015 Acréscimo 

Aperfeiçoamento 914 1.203 289 

Especialização 1.225 2.102 877 

Graduação 834 834 0 

Extensão 2.162 4.598 2.436 

Mestrado 44 44 0 

Total 5.179 8.781 3.602 

Fonte: UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS (2015). 

 

Apesar de observarmos esse crescimento exponencial no número de matrículas nos 

cursos do CIAR, percebemos, entretanto, que no ano de 2016 não existe nenhuma turma polo 

em Jataí em andamento, bem como não há previsões de cursos para a cidade, conforme explicita 

o Gráfico 4. 
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 Gráfico 4 - Turmas em atividade na UFG, no ano de 2016 

 
 Fonte: Veado (2017). 

 

Levando em conta que a existência do CIAR na UFG representa uma possibilidade a mais 

de formação para as TIC e para atuação na EAD, a extinção do polo na UFG/REJ parece indicar 

a redução das possibilidades de formação para as tecnologias na unidade acadêmica. Isto posto, 

embasados em Veado (2017), percebemos uma contradição entre o que está previsto como 

objetivos, metas e ações no PDI da instituição e o que efetivamente acontece. 

Se compararmos os dados que evidenciam o crescimento exponencial da modalidade no 

Brasil, bem como os elementos dos avanços de oferta da EAD em Goiás – onde já comprovamos 

que se desenvolve tardiamente em comparação a outros Estados – ainda assim verificamos que 

os números demonstram a existência da modalidade na REJ por meio do CIAR, conforme 

demonstramos na Tabela 2 (p.91), esses números crescem e evidenciam a expansão da 

modalidade entre 2014 e 2015, mesmo que não seja satisfatória. Contudo, ao percebermos a 

inexistência de oferta da EAD no polo Jataí, consideramos um retrocesso, uma vez que esta 

modalidade de ensino é assegurada pela legislação, já fora ofertada em anos anteriores, mas em 

2016 não foi ofertada em Jataí como polo. Podemos inferir que a EAD não tem se desenvolvido 

na UFG/REJ, quando comparada aos dados das demais cidades que atuam como polo da 

EAD/UFG. 

Os pressupostos apresentados neste subitem indicam que, embora o PDI reconheça a 

importância e a necessidade da presença das TIC na educação e da modalidade EAD, 
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verificamos que não estão acontecendo as ações específicas da EAD na UFG/REJ na 

contemporaneidade. 

Vale refletirmos sobre as determinações da LDB nº 9.304/96, pela Portaria nº 4.059, de 

10 de dezembro de 2004 e o sobre defendido como imperativo pelo PDI, a saber: os aspectos 

da modalidade devem estar contemplados nos cursos de graduação das IES, isto é, toda 

estratégia educacional característica da EAD deve estar presentes nos PPCs de cada curso. 

Portanto, é necessário verificarmos se os documentos dos cursos de licenciatura da UFG/REJ 

contemplam os aspectos da modalidade. 

 

3.2 Matrículas dos alunos nos cursos de graduação: O Ensino Superior no Brasil e em 

Goiás 

 

Ao averiguarmos o número de matrículas nos cursos de graduação, consideramos o 

período de 2005 a 2016, quando a UFG/REJ teve de forma mais incisiva o processo de expansão 

de oferta de cursos, por meio do Reuni. 

De acordo com dados obtidos dos históricos do Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP (BRASIL, 2010), o número de matrículas, nos 

cursos de graduação em 2001, totalizou 3.000.000 inscritos. Em 2005 aproximadamente 

4.000.000, e em 2010 esse número aumentou 110,1%, considerando os índices desde 2001, 

chegando a contabilizar 6.379.299 matrículas. Dessa forma, podemos afirmar que o aumento 

foi duas vezes mais que os anos anteriores. 

Em 2011, esse número atingiu 6.739.689 inscritos, o que demonstra que as matrículas 

de estudantes nos cursos de graduação estão crescendo cada vez mais. Em 2014, constatamos, 

conforme dados do BRASIL (2015), a presença da expansão no número de matrículas, 

totalizando 7.828.013 alunos ingressantes na graduação. Se comparado a 2013, que registrou 

7.305.977 matrículas no Ensino Superior, o aumento foi de 7,3 milhões, em 2014, o acréscimo 

foi de 7,8 milhões. Assim, o acréscimo total entre os anos de 2013 e 2014 foi de 6,8%. No 

gráfico 5, é possível perceber de 2005 a 2015 esse acréscimo no número de matrículas nos 

cursos de graduação no Brasil. 
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 Gráfico 5 - Matrículas dos alunos na graduação no Brasil de 2005 a 2015  

 
 Fonte: Elaborado pela autora com base em dados retirados de informações estatísticas 

educacionais do Brasil de 2005 a 2015 (BRASIL, 2015).    

 

Em 2015, também houve aumento de matrículas, de acordo com o censo, esse número 

corresponde a 8.027.297. O total representa um crescimento de 2,5% em relação a 2014. Ainda 

de acordo com o censo, desse total, a modalidade presencial contabilizou 6.633.545 matrículas, 

ao passo que na modalidade EAD totalizou 1.393.752 alunos matriculados. Apesar dessa 

discrepância entre as modalidades, o censo comprova que o número de alunos na modalidade 

EAD vem crescendo, e representa participação de 17,4% no total de matrículas no Ensino 

Superior. Assim, em 2014 e 2015, as matrículas na EAD cresceram 3,9%. 

Dessa forma, os dados apresentados acima, representam um crescimento no número de 

matrículas de alunos na graduação do Ensino Superior. Comprovamos também, por meio dos 

dados, que embora exista uma diferença entre o número de matrículas do presencial e da EAD, 

esses números representam crescimento tanto de uma modalidade quanto da outra. Esse fator 

reafirma que a EAD é uma modalidade que cresce, e é uma realidade inerente à sociedade, em 

pleno século XXI.  

Segundo o Sindicato das Mantenedoras do Ensino Superior (SEMESP) de 2015, a região 

Centro-Oeste está em quarto lugar em número de estudantes matriculados em cursos na 

modalidade presencial, com 578,5 mil ou 9,4% do total, apresentando, em 2013, um 

crescimento de 4,9% em relação ao ano anterior. 

Conforme expressa o Gráfico 6, em 2013, o estado de Goiás apresentou 204 mil 

matrículas (35,2% do total na região) em cursos presenciais. De acordo com o mapa do Ensino 

Superior, elaborado pelo SEMESP, o ensino superior público em Goiás obteve, nos últimos 13 
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anos, um crescimento de 125% em relação ao número de matrículas. De 2012 a 2013, o aumento 

chegou a 4,9% do total de matrículas em cursos presenciais (204 mil em 2013 contra 194 mil 

em 2012). Em 2013, havia 145 mil alunos matriculados nas IES da rede privada (71,4%) e 58 

mil alunos na pública (28,6%), totalizando 204 mil matrículas. 

 

Gráfico 6 - Números de matrículas em cursos Presenciais em Goiás 

 
Fonte: SINDICATO DAS MANTENEDORAS DO ENSINO SUPERIOR (2015, p. 133). 

 

Ainda de acordo com o Sindicato das Mantenedoras do Ensino Superior (2015) as 

matrículas em cursos de EAD em Goiás registraram de 2009 a 2013 um crescimento de 59%. 

Assim, em 2013, o número de matrículas nesta modalidade representou 14,3% do total de 

matrículas no Estado (Vide gráfico 7). 

 

 Gráfico 7 - Números de matrículas em cursos de EAD em Goiás 

 
 Fonte: SINDICATO DAS MANTENEDORAS DO ENSINO SUPERIOR (2015, p. 134). 
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Comparando os dados apresentados nos Gráficos 6 e 7, percebemos que o número de 

matrículas dos alunos na graduação nas modalidades presencial e EAD em Goiás se torna mais 

abrangente com o passar dos anos, demonstrando estar em consonância com as novas 

exigências do mundo tecnológico e globalizado. Porém, se compararmos com o número de 

matrículas de outras regiões brasileiras perceberemos uma disparidade entre as regiões e os 

estados, como mostram os Gráfico 8 e 9.  

 

Gráfico 8 - Distribuição de matrículas em 

cursos presenciais por regiões 
 

 
Fonte: SINDICATO DAS MANTENEDORAS DO ENSINO SUPERIOR (2015, p. 8). 

 

Os dados do Gráfico 2 (p.54)  revelam que a região Sudeste é responsável por 47,2% de 

matrículas em cursos presenciais no ensino superior no Brasil, seguida pelas regiões Nordeste 

com 20,9%, Sul  com 15,6%, Centro-Oeste  com 9,4% e Norte com 6,9%. 
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Gráfico 9 - Distribuição de matrículas em cursos presenciais por Estado 

 
Fonte: SINDICATO DAS MANTENEDORAS DO ENSINO SUPERIOR (2015, p. 8). 

 

Na região Sudeste, o estado de São Paulo concentra mais de 1,6 milhão de alunos 

matriculados (26,8% do total) em cursos presenciais; na sequência vem Minas Gerais, com um 

total de 631 mil matrículas (10,2%); seguida pelo Rio de Janeiro, que registrou 518 mil 

matrículas (8,4%). De acordo com o mapa os três Estados, juntos, foram responsáveis por um 

total de cerca de 2,8 milhões de matrículas (45,4%). 

No que se refere às matrículas na modalidade EAD, podemos verificar, com base no 

Gráfico 10, o desenvolvimento da região Centro-Oeste. 

 

Gráfico 10 - Distribuição de matrículas 
em cursos de EAD por 

regiões 
 

 
Fonte: SINDICATO DAS MANTENEDORAS DO ENSINO SUPERIOR (2015, p. 8). 
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Tomando como base os gráficos anteriores, é possível afirmarmos que na região Centro-

Oeste tem se expandido na modalidade EAD de forma lenta e pouco significativa, uma vez que 

a maioria das outras regiões tem mais incidência de matrículas em EAD. O que representa a 

necessidade da modalidade desenvolver-se na região. 

De acordo com dados do PRODIRH/INEP (2017) referentes à UFG, expressos no 

Gráfico 11, em 2005, o número de alunos matriculados na graduação totalizou 14.118. Em 

2006, esse número decresce perfazendo 13.452 alunos matriculados. Em 2007 e 2008, por sua 

vez, esse número ascendeu para um total de 13.655 e 14.000 matrículas, respectivamente, 

conforme demonstra o gráfico 11. 

 

 Gráfico 11 - Número de matrículas dos alunos da UFG de 2005 a 2009 

 
 Fonte: Elaborado pela autora com base em informações estatísticas educacionais da UFG. 

 

Em 2009, o total de matrículas dos estudantes na graduação da UFG atingiu 16.233. 

Deste total, particularmente a UFG/REJ representa o número de 2.013 de alunos matriculados. 

Em 2016, registramos o total de 3.246 estudantes matriculados na UFG/REJ. 
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Tabela 3 - Alunos regularmente matriculados em cursos de graduação em 2009, 

modalidade presencial por unidade acadêmica e curso em 31/12/2009 
 

 

 
Fonte: (UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, 2016). 

 

Assim, de acordo com os dados pesquisados, consideramos haver um processo de 

expansão no número de matrículas nos cursos de graduação nas modalidades presencial e EAD 

no Brasil, e em Goiás25. Verificamos, entretanto, no estado de Goiás a implementação da 

modalidade ainda está inferior a outros estados brasileiros, nos quais a modalidade tem 

representado expressiva expansão. Tornou-se evidente a necessidade da existência de uma 

formação específica dos alunos dos cursos de graduação para atuar com as TIC e na modalidade 

EAD. Nesse sentido, conforme assinalaram Lopes (2010), Lima (2013) e Dorneles (2012) a 

necessidade é que o Ensino Superior ofereça uma formação que contemple as TIC, 

proporcionando ao futuro profissional a formação para atuar com as tecnologias. 

Com base nestas constatações, consideramos necessário verificar se na formação dos 

licenciados na instituição focalizada nesta pesquisa existe essa preparação para a presença das 

TIC e consequentemente para atuação na EAD. Por esta razão, a seguir, pretendemos 

                                                             
25 Não encontramos dados referentes às matrículas dos alunos na modalidade EAD na UFG/REJ. 
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identificar, por meio das matrizes e dos PPCs dos cursos de licenciatura da UFG/REJ, como 

ocorre a formação docente para atuar com as TIC e a EAD. 

3.3 PPCs e Matrizes Curriculares dos cursos de Licenciatura da UFG/REJ 

 

De acordo com as Diretrizes Curriculares do Conselho Nacional de Educação, o 

Regimento da UFG e o Regimento Geral dos Cursos de Graduação (RGCG) da UFG, Resolução 

CEPEC nº 1.122, de 9 de novembro de 2002, todo curso de graduação será estruturado por meio 

de um Projeto Pedagógico de Curso (PPC). 

Assim, segundo o RGCG da UFG, o PPC se configura em um documento norteador da 

ação educativa do curso e traz explicitados os fundamentos filosóficos, teórico-metodológicos, 

políticos, bem como, as formas de avaliação do curso.  

 

O projeto político-pedagógico é mais do que uma formalidade instituída: é uma 

reflexão sobre a educação superior, sobre o ensino, a pesquisa e a extensão, a produção 

e a socialização dos conhecimentos, sobre o aluno e o professor e a prática pedagógica 

que se realiza na universidade. O projeto político-pedagógico é uma aproximação 

maior entre o que se institui e o que se transforma em instituinte. Assim, a articulação 

do instituído com o instituinte possibilita a ampliação dos saberes (VEIGA, 2004, p. 

25). 

 

O Artigo 6º do RGCG, ainda, descreve o que o PPC deve contemplar, a saber: 

apresentação do projeto; informações de identificação do curso como carga horária, número de 

vagas, área do conhecimento; exposição de motivos (justificando a criação de um novo curso 

ou a proposta de reformulações curriculares); objetivos gerais e específicos; princípios 

norteadores para a formação do profissional; expectativa da formação do profissional; estrutura 

curricular; política e gestão de estágio; trabalho de conclusão de curso (definição – disciplina 

ou eixo temático/modulo ou atividade orientada – e critérios); integração ensino, pesquisa e 

extensão; sistema de avaliação do processo de ensino e de aprendizagem; sistema de avaliação 

do projeto de curso; política de qualificação docente e técnico-administrativa da unidade 

acadêmica; referências; anteprojeto de resolução que aprova o PPC. 

De acordo com o MEC, as matrizes curriculares devem ser organizadas de forma que 

atenda às normas das Diretrizes Curriculares do curso, levando em conta também que cada IES 

tem autonomia para fazer alterações necessárias, desde que estas sejam aprovadas pelo 

colegiado superior da instituição com registro em Ata. 

A matriz curricular expressa os conteúdos da formação educacional. Conforme os 

contextos socioeconômicos e tecnológicos se modificam, são alterados também os currículos 

do processo de escolarização e formação dos indivíduos (LORD, 2014). Isto posto, podemos 
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afirmar que a matriz curricular é um aspecto dinâmico do processo educacional, constituindo-

se em um material de análise. 

Camargo (2006) destaca o currículo como um dos espaços centrais para a construção de 

um novo projeto de sociedade. Assim, a autora baseia-se em Silva (1999) para definir que “o 

currículo tanto expressa as visões e os significados do projeto dominante quanto ajuda a reforçá-

lo, dando-lhe legitimidade e autoridade” (SILVA, 1999 apud CAMARGO 2006, p. 2). 

Uma matriz é estruturada com os seguintes elementos: especificação do nome, carga 

horária (teórica e/ou pratica), pré-requisito, correquisitos, natureza, núcleo e unidade 

responsável pelas disciplinas ou pelos eixos temáticos/módulos, discriminando aqueles de 

estágio curricular obrigatório, de tema variado e que necessitam de dois ou mais professores na 

mesma turma/subturma; elenco de disciplinas ou eixos temáticos/módulos com ementas, 

bibliografia básica e complementar, cujo número máximo de referências será definido pelo 

curso; carga horária – núcleo comum, núcleo específico obrigatório, núcleo específico optativo 

(quando houver) e núcleo livre; sugestão de fluxo curricular (disciplinas ou eixos 

temáticos/módulos por período letivo); representação gráfica da sugestão de fluxo curricular 

(opcional); atividades complementares (definição, critérios para validação, computo e registro 

das horas); prática como componente curricular, em se tratando de cursos de licenciatura. 

Assim, ao analisarmos primeiramente as matrizes curriculares dos cursos de licenciatura 

da UFG/REJ, não encontramos a palavra EAD e raras vezes menção as TIC (duas disciplinas, 

em dois cursos), uma vez que este documento contém informações mais técnicas. Neste caso, 

verificamos a necessidade de proceder a análise também dos PPCs, que permitiu compararmos 

ementas, conteúdos, e bibliografia básica e complementar. Partimos do pressuposto de que 

proporcionar formação para uso das TIC e para atuação na EAD requer coerência entre a 

estrutura curricular e as ementas e bibliografias nos PPCs dos cursos. 

Cada matriz foi analisada primeiramente quanto à nomenclatura das disciplinas e 

natureza destas. O PPC foi analisado primeiramente quanto ao perfil esperado do egresso e, por 

fim, quanto às competências e habilidades necessárias para atingir o perfil esperado. 

 

3.4 Descrição das Matrizes Curriculares e PPCs dos cursos de Licenciatura da UFG/REJ 

 

Neste subitem propomos um levantamento sobre as possíveis disciplinas dos cursos de 

licenciatura da UFG/REJ que objetivem abordar a presença de tecnologias na educação, visto 

que os alunos desses cursos serão professores atuantes na sociedade da informação. Desse 
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modo, pretendemos expor a descrição dos dados e a análise documental do PDI, das matrizes 

curriculares e dos PPCs dos cursos de licenciatura da UFG/REJ.  

Verificamos as matrizes curriculares e os PPCs de cursos de licenciatura da UFG/REJ, 

quanto à presença e articulação das TIC nesses documentos. Então, apresentamos a análise de 

tais documentos com vistas a encontrar indícios de uma proposta de formação para atuar na 

EAD e com as TIC. 

Dos 25 cursos ofertados pela UFG/REJ, 11 são cursos de licenciaturas, o que demonstra 

que a Universidade em foco tem uma demanda maior em formar profissionais nas áreas de 

bacharelado, como confirmam os dados expressos no Gráfico 12. 

 

Gráfico 12 - Cursos ofertados pela UFG/REJ 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados das Matrizes Curriculares e dos 

PPCs dos cursos de licenciatura da UFG/REJ. 
 

Esses dados evidenciam que o percentual dos cursos da UFG/REJ constituiu-se de 56% 

de cursos de bacharelado e 44% de licenciatura, como mostra, a seguir, o Gráfico 13. 
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 Gráfico 13 - Porcentagem dos cursos ofertados pela UFG/REJ 

 
 Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados das Matrizes Curriculares e dos PPCs 

dos cursos de licenciatura da UFG/REJ. 
Ponderamos que, dos 11 cursos de licenciaturas ofertados pela REJ, há 445 disciplinas, 

distribuídas entre Núcleo Específico, Comum e Livre. Desse total, encontramos em 20 

disciplinas menções ao uso das TIC. Assim o total de disciplinas que comtemplam as TIC em 

sua estrutura corresponde a 4%, um percentual baixo considerando a variedade de disciplinas 

ofertadas pelas licenciaturas, como demonstra o Gráfico 14.  

 

Gráfico 14 - Porcentagem do total de ocorrências das TIC nos 

cursos da UFG/REJ 
 

 
Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados das Matrizes Curriculares e 

dos PPCs dos cursos de licenciatura da UFG/REJ.. 
 

Uma análise possível dos dados apresentados seria relacioná-los ao PDI da referida 

instituição, quando trata do perfil dos egressos, observando que “[...] a UFG forma cidadãos e 

profissionais capacitados para analisar criticamente a sociedade, considerando os aspectos 

políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais [...]” (PDI, 2011-2015, p. 55).  
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Diante desses dados, reiteramos as afirmações de Pimenta (1999), Belloni (1999), e 

Barreto (2002) que defendem que, em face da realidade da sociedade contemporânea, torna-se 

difícil formar “cidadãos e profissionais capacitados para analisar criticamente a sociedade” sem 

considerar as TIC (GOMES, 2002, p. 119).  

Com base nos dados expressos nos Gráficos 12, 13 e 14, apresentados anteriormente, 

pretendemos discutir por meio das matrizes curriculares como os egressos de licenciatura – que 

representa 56% do total de cursos oferecidos pela UFG/REJ –, são preparados para atuar com 

as TIC e na EAD. Nossa busca esteve pautada em uma análise sobre a presença das TIC nas 

matrizes e PPCs, analisando para isso qual é o perfil de profissional pretendido pelo 

determinado curso, de que forma aparecem as TIC nas ementas, e se está presente também na 

bibliografia utilizada para compor esses documentos. 

No estudo dos componentes das matrizes, identificamos disciplinas cujo nome continha 

termos correlatos à existência dos objetos de análise da pesquisa. Não encontramos em 

nenhuma delas a referência à EAD. Sendo assim, procuramos por aproximação semântica. E 

encontramos, portanto, as palavras comunicação e mídias (uma vez), como é o caso da 

disciplina “Educação, comunicação e mídias” do curso de Pedagogia, e tecnologias (também 

uma vez), na disciplina “Novas tecnologias no ensino de física”, na matriz do curso. 

Identificamos a escassa presença dos objetos de análise no estudo das matrizes, ampliamos 

nosso olhar para os PPCs dos cursos, visto que este documento possibilitaria observarmos mais 

elementos que pudessem indicar a presença das TIC. 

Durante a pesquisa notamos que estas palavras e outras que possivelmente indicam a 

presença das TIC no processo educacional nos cursos de licenciatura da UFG/REJ também se 

apresentam nas ementas, bibliografia básica e complementar de outras disciplinas e de outros 

cursos. Nesse sentido, justificamos a necessidade de aprofundamento dessa análise, a qual se 

configura em um exame das ementas e das PPCs dos cursos em que a ocorrência existe. 

Verificamos, então, que as disciplinas em que havia ocorrência de formação para as 

TIC, estavam distribuídas entre Núcleo Comum e Específico, como demonstra o Quadro 5. 
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Quadro 5 - Disciplinas dos cursos de licenciatura com presença das TIC e sua natureza 

Curso Núcleo Específico Núcleo Comum 
Total de 

Disciplinas 

Ciências 

Biológicas 

Obrigatórias - 

1) Cultura, currículo e avaliação; 

2) Didática de Ensino de Ciências e 

Biologia; 

3) Gestão e Organização do 

Trabalho Pedagógico 

Obrigatória -  

1) Tópicos de Bioética 

e Biossegurança 4 

Educação 

Física 

Obrigatória 

1) Sociologia do Esporte 
----------- 1 

Física 

Obrigatórias 

1) Novas tecnologias no Ensino de 

Física; 

2) Prática de Ensino III 

3) Prática de Ensino IV 

4) Prática de Ensino V 

Obrigatória 

1) Introdução à 

Computação 5 

Geografia ---------- 

Obrigatória 

1) Formação 

Socioespacial 

1 

História ---------- ------------ 0 

Letras / 

Inglês 

Obrigatória 

1) Estágio I 
------------ 1 

Letras / 

Português 

Obrigatórias 

1) Estágio I 

2) Estágio III 

3) Estágio IV 

-------------- 3 

Matemática 

Optativa 

1) Didática da Matemática III 

Obrigatória 

1) Introdução à 

Computação 

2 

Pedagogia 
Obrigatória 

1) Educação, Comunicação e Mídias 

Obrigatória 

Arte e Educação II 
2 

Química 1) Estágio Curricular Obrigatório I ---------- 1 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados das Matrizes dos cursos de licenciatura da UFG/REJ. 

 

A seguir, o Gráfico 15 traz a representação dos números expressos na Tabela 3. 

Conforme verificado no Gráfico 15, o número de disciplinas do Núcleo Específico é maior do que 

o número de disciplinas do Núcleo Comum. Além disso, a maioria das disciplinas que comtemplam 

o uso das TIC são obrigatórias, o que pode ser visto como um provável indício de como a UFG/REJ 

lida com a demanda de formação de professores para o uso das TIC no âmbito do currículo formal. 
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Gráfico 15 - Número de disciplinas de Núcleo Específico e Núcleo 

Comum da UFG/REJ 
 

 
Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados das Matrizes dos cursos de 

licenciatura da UFG/REJ. 

 

Os currículos são organizados em Núcleos Comuns e Núcleos Específicos, sendo o 

primeiro corresponde às disciplinas consideradas de formação básica, contemplando conteúdos 

mínimos necessários à formação do profissional; e o segundo compreendem as disciplinas que 

abordam conteúdos que possibilitam especificidades à formação do educando. No Gráfico 16, 

podemos observar, em porcentagem, a quantidade de disciplinas de Núcleo Comum e 

Específico na amostra dos 11 cursos de licenciaturas da UFG/REJ em que encontramos 

ocorrência das TIC. 

 

Gráfico 16 - Porcentagem da quantidade de disciplinas segundo a natureza 

 
 Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados das Matrizes dos cursos de 

licenciatura da UFG/REJ. 

 

As disciplinas obrigatórias fazem parte da formação do aluno, visto que são asseguradas 

todo ano ou semestre. Ao passo que as disciplinas optativas podem ou não fazer parte da 
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formação do professor, considerando que podem não ser ofertadas seguramente todo ano ou 

semestre. Aliado a esse fator, existe um número reduzido de optativas que o estudante de 

graduação deve necessariamente cursar, assim, ele tem a opção de escolher qual optativa cursar; 

bem como pode haver um número restrito de matrículas para cada disciplina optativa oferecida 

às licenciaturas em geral (LOPES, 2010). 

No Currículo, disciplinas optativas e obrigatórias apresentam status distinto, que indica 

o que o curso prioriza na formação do futuro docente. Sob essa ótica, ao colocar conteúdos 

referentes as TIC em disciplinas obrigatórias, a Universidade indiretamente pode indicar ao 

futuro docente o lugar das TIC no processo de ensino e aprendizagem, dando margem à 

construção de uma visão da essencialidade das TIC no processo educativo.  

Na matriz e PPC que corresponde ao curso de Ciências Biológicas, com carga horária 

de 3.760 horas, identificamos quatro disciplinas com indicação das TDIC, são elas: Cultura, 

currículo e avaliação; Didática de Ensino de Ciências e Biologia I; Gestão e Organização do 

Trabalho Pedagógico; Tópicos de Bioética e Biossegurança. 

No curso de Educação Física, que possui carga horária de 3.200 horas, averiguamos a 

existência de uma disciplina – Sociologia do Esporte –, a qual trabalha com as relações entre o 

esporte, a indústria cultural e a mídia. Ao passo que, no curso de licenciatura em Física, 

contendo 2.952 horas, encontramos cinco disciplinas, a saber: Introdução à Computação, Novas 

Tecnologias no Ensino de Física, Prática de Ensino III, Prática de Ensino IV, Prática de Ensino 

V. 

Na licenciatura de Geografia, com um total de 2.920 horas, identificamos uma 

disciplina: Formação Socioespacial. De modo semelhante, no curso de licenciatura em Letras/ 

Inglês, com 3.048 horas, encontramos somente uma disciplina: Estágio I. Em contrapartida, em 

Letras/Português, de 2.448 horas, localizamos a ocorrência das TIC em três disciplinas de 

Estágio I, III e IV. 

Tanto no curso de Matemática, com 2.800 horas, quanto no de Pedagogia, com 3.120 

horas, identificamos duas disciplinas: Didática da Matemática III e Introdução à Computação; 

Arte e Educação II e Educação, Comunicação e Mídias, respectivamente.  

No curso de Química, com 3.208 horas, identificamos somente uma disciplina: Estágio 

Curricular Obrigatório I. 

Não encontramos nenhuma ocorrência da presença das TIC na matriz curricular e nas 

ementas das disciplinas do curso de História, nem no PPC. Entretanto, examinando o PPC do 

curso de História verificamos que entre as habilidades que os egressos precisam adquirir está a 

de “dominar as novas tecnologias aplicadas ao ensino” (JATAÍ, 2015, p. 12). Diante de tal 
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constatação, suscitamos a seguinte indagação: Como o aluno egresso do curso de História da 

UFG/REJ desenvolverá tal habilidade sendo inexistente no próprio curso disciplinas que 

abordem as TIC?  

Além disso, ainda no PPC do referido curso, o item que corresponde às atividades 

complementares, as quais têm como desígnio permitir ao estudante vivenciar diferentes 

atividades no decorrer do curso, que permitam ao aluno se aprofundar em suas áreas de 

interesse, define-se que atividades complementares consistem, entre outros sentidos, na 

“aprendizagem de novas tecnologias aplicadas ao ensino” (JATAÍ, 2012, p. 9), porém não 

encontramos ao longo do documento situações que envolvessem essa aprendizagem.  

Retornamos, então, aos pressupostos que defendemos nesta pesquisa, o aluno não tem 

em sua formação inicial contato com as TIC, portanto, sua possibilidade de busca por 

aprofundar os conhecimentos sobre estas e sobre a EAD é inexistente na graduação, sendo 

assim, a mesma só ocorrerá possivelmente em uma formação continuada. Daí defendermos a 

necessidade de possibilitar na formação inicial um contato com as TIC e com a EAD.  

No Gráfico 17, é possível visualizar que o maior número de disciplinas com ocorrência 

de TIC está nos cursos de Ciências Biológicas e Física. 

Gráfico 17 - Disciplinas com ocorrência de TIC 

 
Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados das Matrizes Curriculares e dos PPCs 

dos cursos de licenciatura da UFG/REJ. 

 

Observando o Gráfico 17, podemos identificar os cursos cuja ocorrência de TIC é 

acentuada, como ocorre com Física, Ciências Biológicas, Letras (Português), Pedagogia, 

Matemática, Educação Física, Geografia, Letras (Inglês) e Química. É possível também 
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identificar que o curso de História não contém nenhuma ocorrência, o que nos indica a 

necessidade da presença da TIC no processo ensino e aprendizagem do licenciado em História.  

No Gráfico 18, os números percentuais gerais da presença das TIC nas disciplinas 

correspondem a: Física com o maior percentual 24%, Ciências Biológicas 19%; Letras 

(licenciatura em Português) 14%; Pedagogia (matutino e noturno) 10%; Matemática 9%; 

Educação Física, Geografia e Letras (licenciatura em Inglês) 5%. 

 

  Gráfico 18 - Percentuais gerais da presença das TIC 

 
  Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados das Matrizes Curriculares e dos PPCs 

dos cursos de licenciatura da UFG/REJ. 
 

No curso de Ciências Biológicas quatro disciplinas (Quadro 6) possuem com ocorrência 

das TIC: Cultura, Currículo e Avaliação; Didática de Ensino de Ciências e Biologia I; Gestão e 

Organização do Trabalho Pedagógico; Tópicos de Bioética e Biossegurança. 

 

Quadro 6 - Disciplinas e Fragmentos dos documentos em que há ocorrência dos objetos de 

análise de acordo com o curso de Ciências Biológicas 
 

CURSO DISCIPLINAS MENÇÃO ÀS TIC 

Ciências 

Biológicas 

Cultura, Currículo e Avaliação 

Consta Tecnologia na ementa 

[...] A tecnologia como cultura e 

potencializadora da produção cultural [...] 

Didática de Ensino de Ciências 

e Biologia I 

Consta tecnologia na Bibliografia 

Complementar 

KENSKI, V. M. Tecnologias e ensino 

presencial e a distância. 6. ed. Campinas: 

Papirus, 2008. 
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Gestão e Organização do 

Trabalho Pedagógico 

Consta tecnologia na ementa  

O trabalho na sociedade capitalista: história, 

modos de produção, relações de produção. A 

escola no capitalismo: organização, gestão 

dos processos educativos, o trabalho docente. 

A gestão escolar democrática nas políticas 

educacionais: concepções de gestão e 

organização da escola. A escola como cultura 

organizacional: o projeto político-

pedagógico coletivo e o trabalho do 

professor. Processos educativos mediados 

por tecnologias; tecnologias e suas 

implicações na educação; gestão da 

comunicação e das mídias no ambiente 

escolar. 

Tópicos de Bioética e 

Biossegurança 

Consta tecnologia na Bibliografia 

Complementar 

LEITE, J. R. M.; FAGÚNDEZ, P. R. A. 

Biossegurança e novas tecnologias na 

sociedade de risco: Aspectos jurídicos, 

técnicos e sociais. Conceito Editorial, 2007. 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados das Matrizes Curriculares e dos PPCs dos cursos de 

licenciatura da UFG/REJ. 
 

Como podemos verificar no Quadro 6, dessas quatro disciplinas apenas duas delas 

contêm tecnologia nas ementas “Cultura, currículo e avaliação” e “Gestão e organização do 

trabalho pedagógico”. As outras duas incluem o assunto na bibliografia complementar.  

Em Educação Física, a Matriz e o PPC indicaram a presença das TIC somente em uma 

disciplina – Sociologia do Esporte – que traz na ementa o objeto de análise Mídia, conforme 

demonstra o quadro 7. 

 

Quadro 7 - Disciplina e Fragmento do documento que traz a ocorrência dos objetos de 

análise de acordo com o curso de Educação Física 
 

CURSO DISCIPLINA MENÇÃO ÀS TIC 

Educação Física Sociologia do Esporte 

Consta mídia na ementa 

[...] relações entre esporte, 

indústria cultural e mídia [...] 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados das Matrizes Curriculares e dos PPCs dos cursos de 

licenciatura da UFG/REJ. 
 

No que se refere ao curso de Física (Quadro 8), que apresenta mais ocorrências de TIC, 

no PPC constam quatro episódios indicando a presença dos objetos de análise: nas disciplinas 

de Novas Tecnologias de Ensino de Física; Prática de Ensino III; Prática de Ensino IV; Prática 
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de Ensino V. Duas destas disciplinas – Novas Tecnologias no Ensino de Física e Prática de 

Ensino V – trazem em sua ementa a palavra “tecnologias”. 

As disciplinas de Prática de Ensino III, IV e V e de Introdução à computação, 

contemplam tecnologia na Bibliografia Básica. Quanto a esta última disciplina (Introdução à 

computação) não constatamos a presença dos objetos de análise na ementa, porém verificamos 

nesta parte específica a presença de conhecimentos referentes aos conhecimentos básicos de 

computação. 

 

Quadro 8 -Disciplinas e Fragmentos dos documentos em que há ocorrência dos objetos de                     

análise de acordo com o curso de Física 

 

CURSO DISCIPLINAS MENÇÃO ÀS TIC 

Física 

Introdução à 

Computação 

Consta tecnologia na ementa 

 Conceitos básicos de computação: hardware e software; noções de 

sistemas operacionais; técnicas de programação: algoritmos. 

Consta tecnologia na Bibliografia Básica 

FONSECA FILHO, C. História da computação: teoria e tecnologia. 

São Paulo: LTR, 1999. 

Novas 

Tecnologias no 

Ensino de Física 

Consta tecnologia na ementa 

Uso de tecnologias no ensino de Física. Relação entre tecnologia e 

sociedade. Uso dos AVAs (Ambientes Virtuais de Aprendizagem) e 

internet no ensino de Física. Uso de softwares para simulação de 

fenômenos físicos em sala de aula. Desenvolvimento de hipermídias 

para o ensino de Física. Uso e aplicação do computador em simulações 

e em problemas de Física para o Ensino Médio; noções de HTML; Java 

e Java script; utilização de softwares educacionais. 

Prática de 

Ensino III 

Consta tecnologia na Bibliografia Básica 

BRASIL. Ministério da Educação. Parâmetros Curriculares 

Nacionais: Ensino Médio. Parte III – Ciências da natureza, matemática 

e suas tecnologias. Brasília: 1999. Disponível em: 

<http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/ciencian.pdf>. Acesso em: 

20 ago. 2010. 

BRASIL. Ministério da Educação. PCN + Ensino Médio: orientações 

educacionais complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais; 

Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias. Brasília: 

MEC/SEMTEC, 2002. Disponível em: 

<http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/CienciasNatureza. pdf>. 

Acesso em: 10 ago. 2010. 

Prática de 

Ensino IV 

Consta tecnologia na Bibliografia Básica 

BRASIL. Ministério da Educação. Parâmetros Curriculares 

Nacionais: Ensino Médio. Parte III – Ciências da Natureza, 

Matemática e suas Tecnologias. Brasília: 1999. Disponível em: 

<http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/ciencian.pdf>. Acesso em: 

20 ago. 2010. 
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BRASIL. Ministério da Educação. PCN + Ensino Médio: orientações 

educacionais complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais; 

Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias. Brasília: 

MEC/SEMTEC, 2002. Disponível em: 

<http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/CienciasNatureza.pdf>. 

Acesso em: 10 ago. 2010. 

Prática de 

Ensino V 

Consta tecnologia na ementa 

Renovação dos conteúdos: Física Moderna e Contemporânea no Ensino 

Médio. Enfoque CTSA: Relações Ciência, Tecnologia, Sociedade e 

Ambiente e o ensino e aprendizagem de Física. O Cotidiano nos 

processos de ensino e aprendizagem de Física. Ensino através de 

projetos. Divulgação científica. Interdisciplinaridade, 

transdisciplinaridade. 

Consta tecnologia na Bibliografia Básica 

BERNARDO, J. R. R.; VIANNA, D. M.; FONTOURA, H. A. 

Produção e consumo da energia elétrica: a construção de uma proposta 

baseada no enfoque ciência-tecnologia-sociedade-ambiente (CTSA). 

Ciência & Ensino,v. 1, número especial, nov. 2007. Disponível: 

<http://www.ige.unicamp.br/ojs/index.php/cienciaeensino/ 

article/view/157/114>. Acesso em: 10 ago. 2010. 

BRASIL. Ministério da Educação. Parâmetros Curriculares 

Nacionais: Ensino Médio. Parte III – Ciências da Natureza, 

Matemática e suas Tecnologias. Brasília: 1999. Disponível em: 

<http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/ciencian.pdf>. Acesso em: 

20 ago. 2010. 

BRASIL. Ministério da Educação. PCN+ Ensino Médio: orientações 

educacionais complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais; 

Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias. Brasília: 

MEC/SEMTEC, 2002. Disponível em: 

http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/CienciasNatureza.pdf. 

Acesso em: 10 ago. 2010. 

VALÉRIO, M.; BAZZO, W. A. O papel da divulgação científica em 

nossa sociedade de risco: em prol de uma nova ordem de relações 

entre ciência, tecnologia e sociedade. Revista iberoamericana de 

ciência, tecnologia, sociedad e innovación, n. 7, 2006. Disponível em: 

<http://www.oei.es/revistactsi/numero7/articulo02b.htm>. Acesso em: 

12 ago. 2010. 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados das Matrizes Curriculares e dos PPCs dos cursos de licenciatura 

da UFG/REJ. 
 

No curso de Geografia, como mostra o Quadro 9, a única presença de TIC está na ementa 

da disciplina Formação Socioespacial. 

 

Quadro 9 - Disciplina e Fragmento do documento que apresenta ocorrência dos objetos de 

análise de acordo com o curso de Geografia 
 

CURSO DISCIPLINA MENÇÃO ÀS TIC 

Geografia Formação Socioespacial Consta tecnologia na ementa 
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[...] transformações tecnológicas – o trabalho, a 

técnica e a tecnologia como elementos fundamentais 

no processo evolutivo; [...] 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados das Matrizes Curriculares e dos PPCs dos cursos de licenciatura 

da UFG/REJ. 
 

Em Letras/Inglês, como ilustra o Quadro 10, existe somente uma disciplina com 

presença de TIC e se encontra na Bibliografia Básica de Estágio I. 

 

Quadro 10 - Disciplina e Fragmento do documento que apresenta ocorrência dos objetos de 

análise de acordo com o curso de Letras/Inglês 
 

CURSO DISCIPLINA MENÇÃO ÀS TIC 

Letras/Inglês Estágio I 

Consta tecnologia na Bibliografia Básica 

BRASIL. Secretaria de Educação Média e 

Tecnológica. Linguagens, Códigos e suas 

Tecnologias. PCN Ensino Médio: Orientações 

curriculares complementares aos Parâmetros 

Curriculares. Brasília: MEC; SEMTEC, 2002. 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados das Matrizes Curriculares e dos PPCs dos cursos de licenciatura 

da UFG/REJ. 
 

No curso de Letras/Português, como expressa o Quadro 11, três disciplinas mencionam 

as TIC, na ementa por meio da palavra “tecnologia” no Estágio I. E na Bibliografia Básica a 

mesma palavra consta nas disciplinas: Estágio I, III e IV. 

 

Quadro 11 - Disciplinas e Fragmentos dos documentos em que há menção aos objetos de 

análise de acordo com o curso de Letras/Português 
 

CURSO DISCIPLINAS MENÇÃO ÀS TIC 

Letras/Português 

Estágio I 

Consta tecnologia na ementa 

Concepções de linguagem e ensino. A sala de aula como 

espaço de ensino e aprendizagem. As tarefas docentes: 

planejar, executar, avaliar. História da disciplina língua 

portuguesa no contexto escolar brasileiro. Tecnologias na 

educação. 

Consta tecnologia na Bibliografia Básica 

BRASIL. Orientações Curriculares para o Ensino 

Médio. I Vol. 1: Linguagens, códigos e suas tecnologias. 

Brasília: MEC/SEB, 2006. 

Estágio III 

Consta tecnologia na Bibliografia Básica 

BRASIL. Orientações Curriculares para o Ensino 

Médio. I Vol. 1: Linguagens, códigos e suas tecnologias. 

Brasília: MEC/SEB, 2006. 

Estágio IV Consta tecnologia na Bibliografia Básica 
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BRASIL. Orientações Curriculares para o Ensino 

Médio. I Vol. 1: Linguagens, códigos e suas tecnologias. 

Brasília: MEC/SEB, 2006. 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados das Matrizes Curriculares e dos PPCs dos cursos de licenciatura 

da UFG/REJ. 
 

No curso de Matemática, na disciplina de Didática da Matemática III identificamos 

como demonstra o quadro 12,  a ocorrência do objeto de análise “comunicação” na ementa. Na 

disciplina de Introdução à Computação não aparecem os objetos de análise em questão, mas 

percebemos que tal disciplina trata na ementa de conhecimentos elementares referentes ao uso 

do computador. 

 

Quadro 12 - Disciplinas e Fragmentos dos documentos em que há ocorrência dos objetos de 

análise de acordo com o curso de Matemática 
 

CURSO DISCIPLINAS MENÇÃO ÀS TIC 

MATEMÁTICA 

Didática da 

Matemática III 

Consta comunicação na ementa 

[...] software, calculadoras e meios de comunicação 

audiovisuais como recursos pedagógicos para promoção 

da aprendizagem [...] 

Introdução à 

computação 

Ementa (conhecimentos sobre computador) 

Histórico de computadores e linguagens. Noções de 

arquitetura de computadores. Noções de sistemas 

operacionais e arquivos. Estudo de uma linguagem de 

programação, desenvolvimento de algoritmos e 

programas; solução de problemas numéricos e não 

numéricos usando computadores. 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados das Matrizes Curriculares e dos PPCs dos cursos de licenciatura 

da UFG/REJ. 

 

No curso de Pedagogia, como mostra o Quadro 13, aparece na ementa a palavra 

“tecnologias”. Na disciplina Arte e Educação II, na ementa; e na disciplina Educação, 

Comunicação e Mídias consta o termo na ementa, no objetivo geral, no conteúdo e na 

Bibliografia Básica. 
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Quadro 13- Disciplinas e Fragmento dos documentos em que há ocorrência dos objetos de 

análise de acordo com o curso de Pedagogia 
 

CURSO DISCIPLINAS MENÇÃO ÀS TIC 

Pedagogia 

Arte e Educação 

II 

Consta tecnologia na ementa 

As Artes Visuais e a Educação. Diferentes formas de trabalho em 

Artes Visuais (pintura, desenho, modelagem, colagem, vídeo). 

Evolução do grafismo infantil e suas relações com a aquisição da 

escrita. Leitura de imagens. Cultura, imagem e tecnologias. 

Linguagem teatral e Educação. Jogos teatrais. Cultura lúdica. 

Educação, 

Comunicação e 

Mídias 

Consta tecnologia na ementa 

Educação e comunicação como práticas culturais. Mídias como 

expressão simbólica das diferenças culturais. A tecnologia como 

cultura e potencializadora da produção cultural. Consumo e ética. 

Processos educativos mediados por tecnologias; tecnologias e 

suas implicações na educação; gestão da comunicação e das 

mídias no ambiente escolar. 

Consta tecnologia na Bibliografia Básica 

BARRETO, R. G. (Org.). Tecnologias educacionais e educação 

a distância – avaliando políticas e práticas. Rio de Janeiro: 

Quartet, 2001. 

KENSKI, V. M. Tecnologias e ensino presencial e a distância. 

Campinas: Papirus, 2003. 

MARTINS, F. M. e S.; MACHADO, J. da. (Orgs.). Para navegar 

no século XXI – tecnologias do imaginário e cibercultura. 2. ed. 

Porto Alegre: EDIPUCRS, 2000. 

MELO, J. M. de. Para uma leitura crítica da comunicação. São 

Paulo: Paulinas, 1985. 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados das Matrizes Curriculares e dos PPCs dos cursos de licenciatura 

da UFG/REJ. 

 

No curso de licenciatura em Química, como ilustra o Quadro 14, encontramos uma 

ocorrência do objeto “tecnologias” na ementa da disciplina Estágio Curricular Obrigatório I. 

 

Quadro 14 - Disciplina e Fragmento dos documentos em que há ocorrência dos objetos de 

análise de acordo com o curso de Química 
 

CURSO DISCIPLINA MENÇÃO ÀS TIC 

Química 

Estágio 

Curricular 

Obrigatório I 

Consta tecnologia na ementa 

Perfil do professor de Ensino Básico do estado de Goiás; 

Caracterização física, pedagógica e relacional da escola campo de 

estagio; análise de livros didáticos; utilizando materiais 

paradidáticos no ensino de química; TIC - As tecnologias 

aplicadas ao ensino de química; Atividades para o 

aperfeiçoamento da aprendizagem de química. 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados das Matrizes Curriculares e dos PPCs dos cursos de 

licenciatura da UFG/REJ. 
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O Quadro 15 traz uma síntese dos dados apresentados nos Quadros 6 a 14 quanto à 

quantidade de disciplinas, bem como sua nomenclatura, indicando as menções referentes às 

TIC e o respectivo local no documento (Ementa, Bibliografia Básica e Bibliografia 

Complementar). 

 

Quadro 15 - Disciplinas e Fragmentos dos documentos em que há ocorrência dos objetos de 

análise de acordo com os cursos analisados 
 

Cursos 
Número de 

disciplinas 

Ementa 
Bibliografia 

Básica 

Bibliografia 

Complementar Nome das Disciplinas 

Sim Não Sim Não Sim Não 

Ciências 

Biológicas 
4 

X      
Cultura, Currículo e 

Avaliação 

    X  
Didática de Ensino de 

Ciências e Biologia I 

X      
Gestão e Organização do 

Trabalho Pedagógico 

    X  
Tópicos de Bioética e 

Biossegurança 

Educação Física 1 X      Sociologia do Esporte 

Física 5 

  X    Introdução à Computação 

X      
Novas Tecnologias no 

Ensino de Física 

  X    Prática de Ensino III 

  X    Prática de Ensino IV 

X  X    Prática de Ensino V 

Geografia 1 X      Formação Socioespacial 

História 0  X  X  X NENHUMA 

Letras/Inglês 1   X    Estágio I 

Letras/Português 3 

X  X    Estágio I 

  X    Estágio III 

  X    Estágio IV 

Matemática 
1 X      

Didática da Matemática 

III 

Pedagogia 2 

X      Arte e Educação II 

X  X    
Educação, Comunicação 

e Mídias 

Química 1 X  X    
Estágio Curricular 

Obrigatório 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados das Matrizes Curriculares e dos PPCs dos cursos de licenciatura 

da UFG/REJ. 

 

Assim, é perceptível a existência de disciplinas que identificam a necessidade de discutir 

as TIC, mas se restringem à sua inserção na ementa. O total é de sete cursos e nove disciplinas, 
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como é o caso dos cursos de: Ciências Biológicas (duas disciplinas: Cultura, Currículo e 

Avaliação e Gestão e Organização do Trabalho Pedagógico); Educação Física (uma disciplina: 

Sociologia do Esporte); Física (duas disciplinas: Novas Tecnologias no Ensino de Física e 

Prática de Ensino V); Geografia (uma disciplina: Formação Socioespacial); Letras/Português 

(uma disciplina: Estágio I); Pedagogia (duas disciplinas: Arte e Educação II e Educação, 

Comunicação e Mídias); e Química (uma disciplina: Estágio Curricular Obrigatório). 

O Quadro 15 permite ainda verificarmos os cursos e disciplinas que contemplam a 

presença das TIC somente na Bibliografia Básica, como é o caso dos cursos de: Física 

(Introdução à Computação, Prática de Ensino III, IV e V); Letras/Inglês (Estágio I); Letras 

Português (Estágio I, III e IV); e Pedagogia (Educação, Comunicação e Mídias). Ademais é 

possível conferir quais contemplam somente a Bibliografia Complementar, tais como: Ciências 

Biológicas (Didática do Ensino de Ciências e Biologia I e Tópicos de Bioética e 

Biossegurança).  

Assim, os cursos e disciplinas em que há uma articulação entre mais de um elemento 

(Ementa e a Bibliografia Básica) são: Pedagogia, com a disciplina Educação, Comunicação e 

Mídias; Letras/Português, com a disciplina de Estágio I; e Física, com Prática de Ensino V.  

Enfatizamos essas questões por constatarmos a inexistência da articulação entre ementa, 

bibliografia básica e complementar de algumas disciplinas dos cursos. Esse fator pode ser um 

indicativo de que as TIC não sejam, de fato, abordadas no processo de ensino e aprendizagem. 

Tal constatação reitera a crítica de Santos (2002), Gatti e Barreto (2009) sobre a falta de 

coerência entre o que está posto na matriz e o que se verifica nas ementas das disciplinas. Assim, 

não é possível pensar somente os conteúdos sem considerar o processo ensino e aprendizagem 

ou vice-versa. 

 

3.5 Perfil dos alunos 

 

Dedicamos este tópico à apresentação do perfil do egresso esperado pela UFG/REJ, 

posteriormente descreveremos sobre a expectativa da formação do profissional presente em todos 

os PPCs dos cursos de licenciatura da referida instituição. Isso se faz necessário para que possamos 

discutir como ocorre a formação docente da UFG/REJ para aturar na EAD, uma atuação mediada 

pelas TIC. Assim, comparamos esses perfis ao perfil do egresso presente no PDI da UFG. 

No PDI da UFG/REJ consta o perfil esperado do egresso na instituição. De acordo com 

este documento, a universidade, que está fundamentada nos alicerces da democracia, da ética e 
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da solidariedade, tem como papel formar profissionais e cidadãos capazes de analisar de forma 

crítica a sociedade e de compreender as necessidades e demandas desta, de propor alternativas 

e pensar criativamente em uma decisão. 

Além disso, o PDI afirma que os cursos, tanto de licenciatura, quanto de bacharelado, 

levam em conta o desenvolvimento tecnológico, e consideram que este desenvolvimento 

proporciona a comunicação e o aperfeiçoamento da aprendizagem. Dessa forma, observamos 

que a UFG/REJ reconhece que estamos imersos em uma sociedade da informação e que a 

presença das TIC no processo educacional contribui para a comunicação e aprendizagem, ao 

destacar sobre a importância das TIC como mediadoras do processo de ensino e aprendizagem 

no documento. 

No PPC do curso de Ciências Biológicas, o licenciado deverá estar preparado para 

aplicação de experiências da Biologia, deverá também executar e desenvolver projetos que 

envolvam novos conhecimentos e tecnologias. Preconiza-se ao aluno egresso do curso de 

Ciências Biológicas a consciência das mudanças na sociedade, sobretudo ativo na preservação 

da biodiversidade e das relações entre homem e os recursos naturais. O PPC utiliza as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para os cursos de Ciências Biológicas (PARECER CNE/CES 

1.301/2001) para traçar o perfil do egresso desejado. Entre as características destacamos: 

generalista, crítico, ético e solidário; detentor de uma fundamentação teórica dos conhecimentos 

da Biologia; apto a atuar interdisciplinarmente, adaptável à dinâmica do mercado de trabalho e 

às situações de mudança contínua do mesmo; preparado para desenvolver ideias inovadoras e 

ações estratégicas, capazes de ampliar e aperfeiçoar sua área de atuação. 

Para tanto, propõe-se que o egresso desenvolva habilidades como: pautar-se por 

princípios da ética democrática, entender o processo histórico de produção do conhecimento 

das Ciências Biológicas referente a conceitos/princípios/teorias; desenvolver ações estratégicas 

para ampliar e aperfeiçoar as formas de atuação profissional, preparando-se para a inserção no 

mercado de trabalho em contínua transformação. Especificamente, sobre as tecnologias, o curso 

de Ciências Biológicas apresenta que o egresso deve estabelecer relações entre ciência, 

tecnologia e sociedade e avaliar o impacto potencial ou real de novos 

conhecimentos/tecnologias/serviços e produtos resultantes da atividade profissional, 

considerando os aspectos éticos, sociais e epistemológicos. 

Se relacionarmos o Parecer CNE/CES nº 1.301/01, com o PPC do curso de Ciências 

Biológicas e sua matriz curricular, verificamos que as disciplinas “Cultura, Currículo e 

Avaliação” e “Gestão e Organização do Trabalho Pedagógico” atestam em suas ementas 

trabalhar com a tecnologia e sua relação com a sociedade, e suas implicações na educação. 
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Assim, provavelmente, o esperado como perfil do licenciado do curso é contemplado nas 

disciplinas, o que parece demonstrar que o curso da UFG/REJ se preocupa com a formação 

para as TIC. 

A formação do aluno licenciado em Educação Física deve pautar-se no desenvolvimento 

de algumas competências: atuar e refletir criticamente acerca de sua função social, pedagógica 

e política, atuar numa perspectiva das práxis pedagógica e social, atuar na gestão das políticas 

educacionais, no planejamento, avaliação, em projetos educacionais. Para adquirir tais 

competências o egresso precisa desenvolver habilidades como: atuar no universo da 

corporeidade na perspectiva de um ensino crítico e reflexivo e na produção e reconstrução do 

saber na educação e na cultura; compreender os métodos de produção de conhecimentos 

levando em consideração a construção e reconstrução de saberes docentes em Educação Física; 

compreender a complexidade dos processos objetivos e subjetivos de desenvolvimento humano 

e de formação; compreender as relações contraditórias que permeiam o corpo e suas interfaces 

com a educação, a cultura, o mundo do trabalho e a sociedade; desenvolver autonomia 

possibilitando o trabalho coletivo, a ação interdisciplinar na sociedade e na educação. Em sua 

totalidade, o projeto de Educação Física não apresenta referência às TIC. Contrariando o 

PARECER CNE/CES nº 58/2004, o qual prevê: 

 

O componente curricular formativo do trabalho acadêmico inclui o ensino presencial 

exigido pelas Diretrizes Curriculares. Mas um planejamento próprio para a execução 

de um projeto pedagógico há de incluir outras atividades de caráter científico, cultural 

e acadêmico, articulando-se e enriquecendo o processo formativo do graduado em 

Educação Física como um todo. Seminários, apresentações, exposições, participação 

em eventos científicos, estudos de caso, visitas, ações de caráter científico, técnico, 

cultural e comunitário, produções coletivas, monitorias, resolução de situações-

problema, ensino dirigido, aprendizado de novas tecnologias de comunicação e de 

ensino, relatórios de pesquisas são modalidades, entre outras atividades, deste 

processo formativo. Importante salientar que tais atividades devem contar com a 

orientação docente e ser integrada e explicitada no projeto pedagógico do curso 

(BRASIL, 2004, p. 14) 

 

No fragmento acima, constatamos que o Parecer prevê o aprendizado de novas 

tecnologias de comunicação e de ensino, entretanto, o PPC de Educação Física que baseia-se 

no Parecer para destacar o perfil desejável do egresso não menciona a formação do licenciado 

para as TIC, percebemos então um contrassenso nos documentos supracitados. Semelhante 

contradição é apresentada se compararmos o perfil do egresso do PPC do referido curso e o 

perfil do egresso desejado pelo PDI da instituição, o qual prevê uma formação para as TIC.  
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Encontramos apenas uma disciplina no curso – “Sociologia do Esporte” – que propõe 

abordar sobre o esporte e as relações com a indústria cultural e a mídia, todavia, aparentemente, 

essa abordagem não forma o aluno para o aprendizado de novas tecnologias de comunicação e 

de ensino, como espera o Parecer. 

O Parecer CNE/CES nº 1.304/2001 (BRASIL, 2001b, p. 2), que estabelece as diretrizes 

curriculares para os cursos de Física, pondera que o físico, qualquer que seja a sua área de 

atuação, “deve ser capaz de abordar e tratar problemas novos e tradicionais e deve estar sempre 

preocupado em buscar novas formas do saber e do fazer científico ou tecnológico”. Tal Parecer 

destaca como “novas formas de educação científica” (BRASIL, 2001b, p. 3) vídeos, softwares 

ou outros meios de comunicação, pelos quais pode ser disseminado o saber científico. Além 

disso, aponta também a necessidade de os estudantes em Física desenvolverem a habilidade de 

“utilizar os diversos recursos da informática, dispondo de noções de linguagem computacional” 

(BRASIL, 2001b, p. 3). 

De acordo com o PPC do curso de Física, o perfil do egresso pressupõe sua base no 

Parecer CNE/CES nº 1.304/01, quando esse define o perfil do físico-educador. Assim, de 

acordo com este documento, deverá atuar de forma competente, criativa e dinâmica na 

Educação Básica e em outros níveis de educação tanto formal quanto informal. Esse 

profissional estará apto para atuar na disseminação dos conhecimentos desenvolvidos no 

domínio da Física e Tecnologias Associadas, enquanto instrumento de leitura da realidade e 

construção de uma cidadania ativa. Além disso, ele deverá ser capaz de reconhecer, sistematizar 

e tratar problemas tradicionais e novos com rigor científico e atitude crítica.  

Para isso, as habilidades necessárias são: dominar princípios e conceitos gerais e 

fundamentais da Física; explicar e descrever fenômenos naturais, processos e equipamentos 

tecnológicos em termos de conceitos, teorias e princípios físicos gerais; utilizar os diversos 

recursos da informática, dispondo de noções de linguagem computacional; reconhecer as 

relações do desenvolvimento da Física com outras áreas do saber, tecnologias e instâncias 

sociais, especialmente contemporâneas. 

Em conformidade com o Parecer CNE/CES nº 1.304/01, com a Resolução – CEPEC nº 

1.088, que aprova o Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em Física, modalidade Presencial, 

grau acadêmico Licenciatura, do campus Jataí, para os alunos ingressos a partir de 2009, e a matriz 

curricular do curso de Física, percebemos a existência da propositura de formação em TIC.  

O curso de Física, conforme evidenciamos nesta pesquisa, foi o curso que mais se destacou 

com um total de cinco disciplinas que contemplam as TIC. O nome da disciplina “Introdução à 
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Computação” sugere que, por meio dela o estudante poderá compreender conceitos de computação. 

Na ementa da disciplina prevê ainda aprender sobre hardware e software; noções de sistemas 

operacionais; técnicas de programação: algoritmos. A nomenclatura da disciplina “Novas 

Tecnologias no Ensino de Física” sugere o estudo das TIC para o ensino de Física. Desse modo, 

no ementário prevê o estudo da relação entre tecnologia e sociedade; o uso dos AVAs e a 

internet no ensino de Física; uso de softwares para simulação dos fenômenos físicos em sala de 

aula, desenvolvimento de hipermídias para o ensino de Física; uso e aplicação do computador 

em simulações e em problemas de Física para o Ensino Médio; noções de HTML; java e java 

script; utilização de softwares educacionais. Destacamos que, para cursar esta disciplina o aluno 

deverá ter feito a disciplina “Introdução à Computação”. 

No curso de Geografia, o perfil do profissional deverá contemplar: conhecimentos 

acerca das relações humanas e dos impactos tecnológicos sobre o ambiente e o mundo do 

trabalho na sociedade contemporânea; formação pluralista e interdisciplinar, fundamentada em 

conhecimentos básicos em Geografia; capacidade de utilizar, de forma responsável, o 

conhecimento geográfico; apresentar uma visão abrangente do papel do educador no 

desenvolvimento de uma consciência cidadã como condição para a construção de uma 

sociedade mais justa e democrática; reconhecer o processo de ensino e aprendizagem como 

histórico e em construção permanente; apresentar uma visão crítica sobre o papel social da 

ciência e da Geografia, entendendo-a como um produto do processo histórico-social; apresentar 

capacidade de se posicionar criticamente perante os movimentos educacionais, as tecnologias 

da informação e comunicação, os materiais didáticos e os objetivos do ensino de Geografia; 

expressar abertura a revisões e mudanças constantes da sua prática pedagógica. 

Analisando a matriz curricular do curso de Geografia, encontramos uma disciplina 

contendo a presença das TIC, intitulada “Formação Socioespacial”. De acordo com o PPC desta 

disciplina, além de conhecimentos específicos da área, serão estudadas as transformações 

tecnológicas – o trabalho, a técnica e a tecnologia como elementos fundamentais no processo 

evolutivo. Assim, a compreensão das TIC no processo de ensino do curso de Geografia parece 

se limitar somente à percepção dos possíveis impactos das tecnologias na sociedade. 

O Parecer CNE/CES nº 492/01 que estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais dos 

cursos de Filosofia, História, Geografia, Serviço Social, Comunicação Social, Ciências Sociais, 

Letras, Biblioteconomia, Arquivologia e Museologia, destaca como a Geografia evoluiu nas 

duas, últimas décadas, com a introdução e aprofundamento de metodologias e tecnologias de 

representação do espaço (geoprocessamento e sistemas geográficos de informação, cartografia 



123 

automatizada, sensoriamento remoto etc.), entre outros. De tal modo essas transformações 

geram desafios à formação do geógrafo pesquisador e do geógrafo professor.  

Nessa perspectiva, de acordo com o documento, essas mudanças exigem cada vez mais 

que a Geografia procure caminhos teóricos e metodológicos capazes de interpretar e explicar 

esta realidade dinâmica. Portanto, embasados em tal parecer, conferimos que o curso de 

Geografia parece limitar a possibilidade de maior de utilização das TIC na formação do 

licenciado. Essa questão poderia se ampliar, por exemplo, com a utilização de técnicas 

inovadoras envolvendo as TIC (geoprocessamento e sistemas geográficos de informação, 

cartografia automatizada, sensoriamento remoto) para aproximação do aluno com os 

conhecimentos de uma área.  

O PPC de História prevê que o egresso seja capaz de compreender de forma crítica os 

processos históricos do conhecimento, bem como, as análises históricas. Para isso, o aluno deve 

utilizar metodologias e técnicas adequadas ao exercício pedagógico; defender também a 

melhoria do ensino fundamental e médio; ensinar, pesquisar e intervir na realidade escolar. O 

licenciado deverá dominar: os conceitos estruturadores e os conteúdos básicos da história; os 

métodos e técnicas pedagógicas que permitam a transformação do conhecimento científico em 

matéria de ensino para os diferentes níveis de ensino; as novas tecnologias aplicadas ao ensino; 

a pesquisa histórica.  

Em sua totalidade, o PPC de História e o Parecer CNE/CES nº 492/01, que estabelece 

as Diretrizes Curriculares Nacionais dos cursos de Filosofia, História, Geografia, Serviço 

Social, Comunicação Social, Ciências Sociais, Letras, Biblioteconomia, Arquivologia e 

Museologia, não apresentam referências às TIC. Embora o perfil esperado do egresso aponte 

para a necessidade do licenciado em compreender de forma crítica os processos históricos do 

conhecimento, para tanto deve o aluno dominar as novas tecnologias aplicadas ao ensino. 

Os PPCs de Letras/Inglês e Letras/Português, também embasados nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais para os cursos de Letras, definem que: 

 

O objetivo do Curso de Letras é formar profissionais interculturalmente competentes, 

capazes de lidar, de forma crítica, com as linguagens, especialmente a verbal, nos 

contextos oral e escrito, e conscientes de sua inserção na sociedade e das relações com 

o outro. Independentemente da modalidade escolhida [licenciatura ou bacharelado], o 

profissional de Letras deve ter domínio do uso da língua ou das línguas que sejam 

objeto de seus estudos, em termos de sua estrutura, funcionamento e manifestações 

culturais, além de ter consciência das variedades linguísticas e culturais. Deve ser 

capaz de refletir teoricamente sobre a linguagem, de fazer uso de novas tecnologias e 

de compreender sua formação profissional como processo contínuo, autônomo e 

permanente. [...] O profissional deve, ainda, ter capacidade de reflexão crítica sobre 

temas e questões relativas aos conhecimentos linguísticos e literários (JATAÍ, 2007, 

p. 18). 
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Para tanto o egresso deverá ter conhecimentos específicos da língua e linguagem; 

atualizar-se profissionalmente, de acordo com a dinâmica do mercado de trabalho, inclusive na 

utilização dos recursos de informática; ser capaz de perceber os diferentes contextos 

interculturais; obter o domínio dos conteúdos elementares do processo de ensino e 

aprendizagem no ensino fundamental e médio; ter o domínio de técnicas e métodos pedagógicos 

que permitam a transposição dos conhecimentos para os diferentes níveis. 

De acordo com a matriz curricular e os PPCs dos cursos de Letras/Inglês e 

Letras/Português, somente a disciplina “Estágio I” traz em sua ementa a especificação de 

presença das TIC, e ainda se apresenta incompleta – “Tecnologias na educação” (JATAÍ, 2007, 

p. 93) –, impossibilitando a compreensão de como será abordada na disciplina. 

Além disso, os PPCs propõem formar o profissional que busque atualizar-se 

profissionalmente, de acordo com a dinâmica do mercado de trabalho, inclusive na utilização 

dos recursos de informática, em uma perspectiva de formação contínua (MIZUKAMI et al, 

2002), na qual as TIC se apresentam como um provável “novo” conhecimento a ser incorporado 

aos que o docente já possui. Isto é, o docente sairá da formação inicial “preparado” a (com 

abertura para) adquirir conhecimentos das TIC. 

Os PPCs dos referidos cursos e o Parecer CNE/CES nº 492/01, declaram que pretendem 

formar o profissional predisposto ao uso das TIC, por meio da utilização dos recursos de 

informática, porém não encontramos nas matrizes curriculares nenhuma disciplina que inclua 

tais conhecimentos. 

No PPC de Matemática, espera-se que o licenciado tenha conhecimento crítico da 

matemática voltado para atuação profissional, pedagógica quanto ao trabalho do docente, 

consciência da abrangência social de sua profissão, visão histórica da educação, capacidade de 

relacionar este conhecimento, em seus vários campos, com as necessidades práticas encontradas 

pelo homem em seu cotidiano, desenvolver o papel de mediador, colaborador e incentivador de 

seus alunos, colocando-os como agente da construção do conhecimento e da cidadania. 

Assim, o aluno de Matemática deverá desenvolver habilidades e competências 

relacionadas a: ter compreensão crítica dos projetos políticos para a educação a fim de 

contribuir na construção de um novo projeto; desenvolver um ensino contextualizado que leve 

em consideração as características socioculturais, econômicas e psicológicas do aluno; ter 

formação dinâmica da ciência matemática; elaborar pensamentos autônomos e críticos; ter 

habilidades de trabalhar em equipes interdisciplinares e heterogêneas; estabelecer as conexões 

da matemática estudada na universidade com a matemática da Educação Básica; lidar de modo 
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apropriado com as novas tecnologias de comunicação e com softwares voltados para o ensino 

de matemática. 

Ao examinarmos o perfil esperado do egresso apreendemos que tal curso contempla a 

formação para as TIC, por meio de duas disciplinas: Didática da Matemática III e Introdução à 

Computação. Assim, conforme esclarece o PPC, essas disciplinas oferecem elementos básicos 

da arquitetura de computadores e de sua programação e como utilizá-los na educação 

matemática. 

No PPC do curso de Pedagogia não encontramos explícito o perfil esperado do egresso. 

O fato de não haver o ponto específico sobre o perfil do egresso no documento fere a Instrução 

Normativa nº 03/2016, sobre as orientações para elaboração de projetos pedagógicos de curso, 

que define o que é o PPC e sua importância, bem como, destaca o que este deve conter. Conforme 

seu Artigo 6º, os objetivos gerais e específicos do projeto devem enfatizar o perfil profissional do 

egresso, a estrutura curricular e o contexto educacional; e o Artigo 8º destaca que, na descrição 

das expectativas em relação à formação profissional, devem ser considerados o perfil do curso, 

perfil e habilidades do egresso. 

O projeto em vigor em 2017 é uma versão do ano de 2003, fato que pode indicar este 

descompasso. Contudo, em razão da natureza do documento, salientamos a necessidade de uma 

reformulação urgente no PPC do curso de Pedagogia, levando em consideração a realidade da 

contemporaneidade, de uma sociedade da informação e preenchendo os pré-requisitos mínimos 

exigidos pela Instrução Normativa e as orientações para elaboração do PPC. 

De acordo com o PPC de Química, o egresso deverá ter uma formação generalista e 

humanística. Na primeira com domínio de conhecimentos da Química, além de ser capaz de 

atuar em equipe de forma criativa e crítica; na segunda enfatiza-se a atuação baseada na ética 

em relação ao contexto cultural, socioeconômico e político. Deverá possuir também uma visão 

abrangente do seu papel como educador, bem como, uma visão crítica sobre o papel social da 

ciência, compreendendo-a como produto do processo histórico-social. Adquirir competência 

para se posicionar criticamente diante dos movimentos educacionais, materiais didáticos e dos 

objetivos do ensino de química. Outro ponto importante refere-se à capacidade de revisões e 

mudanças constantes da sua prática pedagógica. 

Para tanto, as habilidades que deverão ser desenvolvidas estão relacionadas a: aplicar os 

conceitos teóricos sobre a matéria; compreender sua atuação e seu papel profissional na 

sociedade; saber elaborar material didático no nível da Educação Básica; saber planejar e 

aplicar aulas na Educação Básica; identificar o nível de desenvolvimento cognitivo dos 

estudantes e adequar seu ensino a essa realidade; propor estratégias de ensino adequadas às 
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diferentes realidades das escolas brasileiras; saber analisar livros didáticos e paradidáticos e 

demais recursos instrucionais. 

Ainda de acordo com o PPC de Química, a base de conhecimento necessária ao docente 

inclui que o licenciado tenha conhecimentos específicos de química, bem o conhecimento 

pedagógico e alguns fatores adicionais que o documento atribui a: importância da pesquisa em 

educação química, a utilização do lúdico, a experimentação para o processo de aprendizagem 

de química, a utilização das tecnologias de informação e comunicação para criar melhores 

condições de ensino, entre outros assuntos que permeiam todo o currículo dos licenciados em 

Química.  

Dessa forma, embora não apareça explícito – no perfil desejado do egresso e nas 

competências e habilidades que o aluno deve adquirir ao longo do curso –, a menção à 

necessidade de aprendizagem da utilização das TIC aparece timidamente na exposição dos 

motivos de alteração do PPC. Destacamos que o PPC de Química já passou por um processo 

de reformulação, tendo assim a possibilidade de ser incluída a formação para as TIC na 

realidade do aluno, imerso na sociedade da informação. Contudo, não percebemos essa inclusão 

ao longo da reformulação do documento. 

O PPC do curso deve estar em consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais26 

para os cursos de Química, Parecer CNE/CES nº 1.303/01 (BRASIL, 2001a, p. 7), que apontam 

a necessidade de o licenciando adquirir “conhecimentos básicos do uso de computadores e sua 

aplicação em ensino de Química”. Sendo assim, reafirmamos a necessidade de inclusão das 

TIC no PPC e na Matriz Curricular do curso de Química. 

De acordo com a Matriz Curricular e o PPC, somente a disciplina “Estágio Curricular 

Obrigatório I” traz em sua ementa a intenção de trabalhar com as TIC na formação do 

licenciado: “As tecnologias aplicadas ao ensino de química” (JATAÍ, 2015, p. 24). 

Em síntese, ao examinarmos os perfis desejados dos egressos presentes nos PPCs de 

cada curso, evidenciamos que dos 11 cursos de licenciatura, cinco (Educação Física, História, 

Letras/Português, Letras/Inglês e Química) não indicam a presença da formação para as TIC no 

perfil do egresso. Do total, quatro cursos (Ciências Biológicas, Física, Geografia e Matemática), 

parecem formar o professor para a compreensão, análise e utilização das TIC. Contudo, 

destacamos que o curso de Geografia parece limitar a possibilidade de maior utilização das TIC 

                                                             
26  Com a expansão das IES, o poder público identificou a necessidade de estabelecimento de critérios para 

assegurar a equivalência dos cursos superiores. Assim, foi criada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, em 1961. Os debates se intensificaram e, em 1995, dado o contexto de reformulação do Ensino 

Superior no Brasil, surgiram as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) que compõem um conjunto de 

definições de princípios, fundamentos e procedimentos da Educação, que orientam as instituições na 

organização, articulação, desenvolvimento e avaliação de suas propostas pedagógicas. Dessa forma, os cursos 

de graduação precisam também ser conduzidos por meio dessas DCN.  
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na formação do licenciado. Ainda destacamos que não verificamos o perfil desejado do egresso 

dos dois cursos de Pedagogia, pois no PPC não havia tal informação. 

 

3.6 Discussão dos resultados 

 

Nesta seção, apresentamos uma síntese da análise das Matrizes Curriculares dos cursos 

de licenciatura, dos PPCs, bem como os impositivos jurídicos: PDI, DCN (Diretrizes 

Curriculares Nacionais para os Cursos de Graduação), e da Portaria nº 386, que aprova, em 

extrato, indicadores do instrumento de Avaliação de Cursos de Graduação nos graus de 

tecnologia, de licenciatura e de bacharelado para as modalidades presencial e a distância, do 

Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES). 

Os dados apresentados anteriormente nos permitem fazer algumas inferências. De 

acordo com as matrizes averiguamos que contemplam conteúdos de TIC os cursos de 

Matemática em duas disciplinas – “Didática da Matemática III” e “Introdução à Computação” 

– e de Física, em uma disciplina: “Introdução à Computação”. Entretanto, conforme esclarecem 

os PPCs, estas disciplinas fornecem elementos básicos da arquitetura de computadores, bem 

como de sua programação, portanto, os conhecimentos são do tipo instrumental, destinados 

apenas a aquisição de noções de informática. Conforme afirmam Dias e Chaves Filho (2003), 

para utilizar as TIC com segurança, não basta ao professor saberes instrumentais do tipo noções 

de informática básica.  Nesse ponto, coincide Valente (1993, 1999) ao elucidar sobre o ensino 

utilizando o computador.      

Ponte, Oliveira e Varandas (2003, p. 190) atribuem às licenciaturas o papel de promover 

o desenvolvimento de competências para o uso das tecnologias em processos de ensino e 

aprendizagem, assim eles entendem que “a tarefa dos programas de formação não é ajudar os 

futuros professores a aprender a usar essas tecnologias de um modo instrumental, mas 

considerar como é que elas se inserem no desenvolvimento de seu conhecimento e de sua 

identidade profissional”. 

Retomando o perfil do egresso e as capacidades relativas às TIC anteriormente 

apresentadas, consideramos que, para desenvolver a capacidade de utilização dessas 

tecnologias no processo de ensino e aprendizagem, os licenciados de Matemática e Física 

deveriam ter mais do que um “ensino de computação”, que consiste em aprender “sobre” o 

computador. Necessitariam de um “ensino por meio do computador”, que implica em aprender 

utilizando o computador como ferramenta (VALENTE, 1993). 
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Entretanto observamos, também, que os cursos de Física e Matemática possuem mais 

de uma disciplina que contemplam as TIC. Outro fator comum é a existência da disciplina 

“Introdução à Computação” articulada a outras disciplinas que levem em conta a compreensão, 

análise e utilização das TIC no ensino. Essa articulação é um dos meios utilizados pelo curso 

para capacitar o egresso no uso das TIC. Tal comprovação reverbera o que Richt (2005) 

defende: 

 

A utilização das mídias informáticas nos cursos de licenciatura não pode se restringir 

a uma disciplina específica e isolada das demais, mas sim, deve estar incorporada às 

disciplinas que compõem estes currículos e às práticas pedagógicas dos professores 

formadores, como uma maneira de influenciar a ação docente dos futuros professores 

(P.114). 

 

Tal afirmação afronta com o verificado nos cursos de Educação Física, Geografia, 

Letras/Inglês e Química, que oferecem apenas uma disciplina que contemple a presença das 

TIC. 

Ademais, Gomes (2002) destaca sobre a possibilidade de práticas experimentais de 

Ciências, assim como Física e Química, podem ser realizadas em ambiente virtual. Contudo, a 

julgar pelo perfil do egresso declarado no PPC, os cursos de Química e Geografia não capacitam 

o futuro docente para utilizar laboratórios e experimentos virtuais ou estratégias afins, limitando 

provavelmente as possiblidades de inovações nas práticas pedagógicas quanto à utilização das 

TIC. 

Na matriz curricular do curso de Educação Física, verificamos disciplinas com 

ocorrência de TIC, entretanto, nos PPCs de tais cursos não encontramos qualquer referência à 

presença de TIC no processo ensino e aprendizagem dos egressos. Constatamos que a 

propositura do PPC não considera o indicado no perfil esperado do egresso pelo PDI da UFG. 

Consideramos, também, que não basta somente mencionar a importância da presença das TIC 

e indicar o seu uso nos documentos, e o curso não ofertar disciplinas que efetivamente levem 

em conta o ensino por meio das TIC, como é o caso do curso de História da UFG/REJ. Nesse 

sentido, retomamos à explicação de Lima (2001) sobre as IES voltadas para as licenciaturas 

nem sempre se preocuparem em alocar as TIC como ferramentas de ensino a serem ensinadas 

aos estudantes e docentes. 

Ponderamos que, em alguns cursos, encontramos os objetos de análise nas disciplinas 

somente na Bibliografia Complementar, como é o caso das Ciências Biológicas, das quatro 
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disciplinas, apenas duas delas – “Didática de Ensino de Ciências e Biologia” e “Tópicos de 

Bioética e Biossegurança” – contém a ocorrência da palavra tecnologia. 

No curso de Física, do total de cinco disciplinas com presença de TIC, duas – Prática de 

Ensino III e IV – indicam a presença do objeto de análise na Bibliografia Básica. No curso de 

Letras/Inglês, por sua vez, a única ocorrência apresenta-se na Bibliografia Básica da disciplina 

“Estágio I”. E no curso de Letras/Português, também na Bibliografia Básica, duas disciplinas – 

Estágio III e IV – do total de três contemplam as TIC.  

Os dados referentes à análise das ocorrências de TIC na Ementa, na Bibliografia Básica 

e no Perfil do Egresso (PPC) encontram-se ilustrados, a seguir, no Diagrama 2. 

 

Diagrama 2 - Cursos com ocorrência de TIC na ementa, bibliografia básica,     

perfil do egresso 

 
Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados das Matrizes 

Curriculares e dos PPCs dos cursos de licenciatura da UFG/REJ. 

 

De acordo com o instrumento de avaliação do INEP, a bibliografia deve ser dividida em 

Bibliografia Básica e Bibliografia Complementar. Assim, a bibliografia deve privilegiar o 

acervo disponível na biblioteca da Unidade Acadêmica em que o curso é ministrado. Além 

disso, a Bibliografia Básica deve incluir apenas as obras efetivamente estudadas durante o 

curso, podendo ser indicadas entre três e dez obras, ao passo que a bibliografia que for utilizada 

apenas de forma auxiliar ou para consulta esporádica deve constar na Bibliografia 

Complementar. O que pode indicar que somente as disciplinas dos cursos de Física, 
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Letras/Português, Letras/Inglês e Pedagogia efetivamente trabalhem com a bibliografia indicada, e 

provavelmente formem o licenciado para as TIC. 

Com a homologação da Portaria nº 386, aprovou-se, simultaneamente, os indicadores 

do instrumento de avaliação de cursos de graduação nos graus de tecnologia, de licenciatura e 

de bacharelado para as modalidades presencial e a distância do SINAES. Desse modo, em seu 

Artigo 2º especifica como o instrumento será utilizado para acompanhamento da qualidade da 

oferta, e estabelece que os dados resultantes desse processo serão disponibilizados no INEP. 

Segundo o documento, no item “TIC no processo ensino e aprendizagem”, indicam-se 

critérios para avaliação do uso das tecnologias no processo educacional das IES, assim avalia-

se quando as TIC previstas/implantadas no processo ensino e aprendizagem permitem ou não a 

execução do PPC. O que nos indica a necessidade de coerência entre PPC e matrizes 

curriculares para a qualidade do ensino. 

 

O grande salto qualitativo da educação ocorrerá quando as tecnologias forem 

incorporadas como cultura e como prática social, e não como mero recurso 

instrumental que mantenha as mesmas práticas e mesmas metodologias consagradas 

pela escola tradicional. Isso requer não apenas as discussões sobre as possibilidades 

do emprego das TIC nas práticas pedagógicas, mas também o uso destas tecnologias 

nas práticas formativas. (LARA, 2011, p. 123). 

 

No que se refere à relação necessária entre as matrizes curriculares, PPCs e DCN 

prevista pelo MEC, os cursos de Educação Física, História, Química e Pedagogia demonstram 

não haver tal relação. Embora a DCN do curso de Educação Física anteveja a necessidade do 

aprendizado das TIC ao licenciado, não encontramos nenhuma referência de TIC na totalidade 

do PPC, logo, o documento não menciona a necessidade de formação dos licenciados para as 

TIC no perfil esperado do egresso. Porém, encontramos na Matriz Curricular do curso uma 

disciplina – “Sociologia do Esporte” – que propõe trabalhar com as relações entre esporte, 

indústria cultural e mídia. Conforme evidenciamos a inserção das TIC no processo educacional 

está além de apenas abordar questões de mídia.  

No caso da História, não encontramos no perfil esperado do egresso a preocupação com 

a formação do licenciado para as TIC, embora explicite nas habilidades que os egressos devem 

“dominar as novas tecnologias aplicadas ao ensino”, não há na matriz curricular a previsão de 

nenhuma disciplina com a presença de TIC. 

No curso de Química não há alusão à necessidade de formação do aluno para as TIC no 

perfil do egresso, embora na exposição dos motivos de alteração do PPC do referido curso, haja 

o reconhecimento da necessidade de o estudante obter o conhecimento sobre TIC para criar 
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melhores condições no ensino. Assim, não se prevê no perfil do aluno tal formação, porém o 

curso oferta uma disciplina “Estágio Obrigatório I”. A ementa da disciplina prevê trabalhar com 

TIC - As tecnologias aplicadas ao ensino de química. 

No curso de Pedagogia, no PPC não existe menção sobre a formação para as TIC no 

perfil esperado do egresso, mas o curso oferta duas disciplinas: “Arte e Educação” e Educação, 

Comunicação e Mídias”. A primeira disciplina indica superficialmente em sua ementa que 

abordará cultura, imagem e tecnologias, não indicando nenhuma bibliografia para este fim. A 

segunda dispõe que trabalhará com educação e comunicação, a tecnologia como cultura 

potencializadora da produção cultural, processos educativos mediados por tecnologias e 

tecnologias e suas implicações na educação. Assim, a inexistência dessa relação entre as 

matrizes curriculares, PPCs e DCN prevista pelo MEC, provavelmente nos indica a presença 

de incoerência entre o que se prevê e o que se materializa efetivamente nos cursos das 

UFG/REJ. 

Outro exemplo de diferenciação, semelhante ao exposto acima é visto ao compararmos 

a presença das TIC nas matrizes curriculares, nos PPCs dos cursos de licenciatura da UFG/REJ 

e no PDI. Isso é perceptível, quando o PDI afirma que os cursos de licenciatura e bacharelado, 

levam em conta o desenvolvimento tecnológico, e consideram que este desenvolvimento 

proporciona a comunicação e aperfeiçoamento da aprendizagem, no entanto existe curso que 

não oferta nenhuma disciplina com a presença das TIC, como é o caso do curso de História. 
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Diagrama 3 - Presença e articulação das TDIC nos documentos analisados 

 
Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados das Matrizes Curriculares e dos PPCs dos cursos 

de licenciatura da UFG/REJ. 

 

A seguir, apresentamos as constatações advindas da análise sobre a articulação entre 

Matrizes Curriculares, PPCs (referente ao perfil do egresso e à ementa das disciplinas) e DCN 
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dos cursos de Letras/Português, Letras/Inglês, Geografia, Ciências Biológicas, Física e 

Matemática. 

Os cursos de Física, Ciências Biológicas e Matemática têm uma relação entre o que se 

espera como perfil do aluno egresso e as ementas das disciplinas ofertadas. O que 

provavelmente nos indica que, nestes cursos, há uma preocupação com a formação para as TIC. 

Os cursos de Letras/Português, Letras/Inglês e Geografia apresentaram divergências a 

saber: nos cursos de Letras/Português e Letras/Inglês, no perfil do egresso, associam que o 

licenciado deve fazer o uso de Novas tecnologias, inclusive com a utilização de recursos de 

informática. Porém, não encontramos nas ementas das disciplinas de tais cursos nenhuma 

disciplina que especificamente afirmasse trabalhar nessa perspectiva. Assim, as únicas 

disciplinas que propõem lidar com as TIC são a de Estágio I, III, IV, nas quais a proposta é 

tecnologias na educação, não deixando claro elementos suficientes que esclareçam como 

ocorrerá o seu desenvolvimento.  

No curso de Geografia, entre os conhecimentos que o licenciado deve obter estão os 

impactos tecnológicos sobre o ambiente e o mundo do trabalho; bem como posicionar-se 

criticamente perante as TIC. Entretanto, na ementa da disciplina “Formação Socioespacial”, a 

compreensão de TIC no processo de ensino parece limitar a percepção dos impactos das 

tecnologias na sociedade. Assim, destacamos que o curso poderia ampliar a presença das TIC 

no processo de ensino e aprendizagem com experiências reais dos alunos com cartografia 

automatizada, por exemplo, usando as TIC para oportunizar uma melhor aprendizagem. 

Foi possível concluirmos, por meio da análise documental realizada, que a formação do 

futuro docente para atuar na EAD na UFG/REJ é pouco expressiva e, nas vezes em que parece 

ser assegurada, está relacionada somente aos usos das TIC no processo educacional. 

Comprovamos tal afirmação ao percebermos que, na totalidade dos documentos dos cursos de 

licenciatura da instituição, não há menção à modalidade, embora o PDI pareça demonstrar 

preocupações com ações para a EAD, raras vezes aparece menção as TIC. 

Entretanto, as ocorrências de formação para as TIC são pouco expressivas (14 vezes), 

em outo cursos de licenciatura da UFG/REJ, ou seja, ora as matrizes preveem disciplinas com 

uso de TIC, ora os PPCs anunciam nas ementas que a disciplina abordará as tecnologias, porém 

não há elementos suficientes no projeto/plano que esclareçam como a mesma ocorrerá no 

processo de ensino e aprendizagem.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Considerando o que foi exposto neste trabalho, compreendemos a educação como 

processo social de edificação da sociedade e de transformações profundas decorrentes do 

desenvolvimento tecnológico. Dito isso, a sociedade contemporânea está imersa em situações 

que envolvem as TIC, cuja inserção nos ambientes sociais provocou mudanças nas formas de 

pensar, comunicar, relacionar. Sendo assim, inúmeros ambientes inserem constantemente as 

TIC às suas realidades.  

E a educação não está fora desse contexto, pois cada vez mais está imersa em situações 

envolvendo as TIC. Evidenciamos, assim, a importância da inserção das TIC no processo 

educacional, especialmente na formação inicial dos sujeitos, no caso desta pesquisa, dos alunos 

egressos dos cursos de licenciatura da UFG/REJ. 

A EAD, por sua vez, é entendida como processo de construção social e de formação, ou 

seja, uma nova forma de se fazer a educação com possibilidade de utilização de outras 

configurações no processo ensino e aprendizagem (ALONSO, 2005).  

Em retrospecto, verificamos que o surgimento da EAD no mundo está relacionado às 

civilizações antigas, desde a invenção da escrita (HERMIDA; BONFIM, 2006). Esta criação 

proporcionou a anulação das barreiras tempo/espaço, não havendo mais a necessidade de os 

sujeitos estarem presentes em um mesmo local para que a comunicação ocorresse. Esse fato 

reafirma a concepção de que o surgimento da modalidade não está ligada à invenção da internet, 

mas desde que foi possível existir a separação entre emissor e receptor, como foi o caso dos 

primeiros cursos por correspondência. 

No Brasil, a modalidade se desenvolveu tardiamente, somente no século XX, a partir da 

década de 1970. A trajetória histórica da EAD no contexto brasileiro revela, portanto, um 

crescimento tardio, lento e sinuoso, se comparado com Inglaterra, França. Em Goiás, o cenário 

é equivalente (Gráfico 3, p.55), mostrando ser necessária uma expansão da modalidade no 

Estado. Esse fato torna-se mais grave ao compararmos o Estado com outros em que a 

modalidade é desenvolvida. 

Diante do cenário mundial de expansão da EAD, registramos, em contrapartida, o 

contexto retrógado do Brasil e a realidade de Goiás também lenta e sinuosa, demonstrando a 

urgência para um aprofundamento da modalidade. Aliado a essas questões reiteramos ainda o 

fato de que a EAD é uma modalidade regulamentada e proposta pelos órgãos governamentais 

e pelas legislações. O próprio governo brasileiro considera a modalidade como possibilidade 

para formação de professores, mesmo assim, presenciamos realidades em que a modalidade não 

é difundida. Esse panorama expressa a necessidade de estudos da modalidade. 



135 

Na EAD a relação ensino e aprendizagem ocorre mediada por TIC. Esse cenário altera 

tanto os processos comunicacionais quanto os processos de ensino e aprendizagem da sociedade 

da informação. Sendo assim, compreendemos como fundamental a discussão sobre a formação 

de alunos provenientes dos cursos de licenciatura, futuros profissionais da educação, que 

atuarão com as TIC e a modalidade EAD. 

A formação dos professores que contemple o uso das TIC está prevista no Parecer 

CNE/CP nº 9/2001, na Resolução CNE/CP nº 1, de 18 de fevereiro de 2002, no PNE, no Decreto 

nº 5.622/2005. Tais documentos reconhecem a necessidade dessa formação ao docente. Nesse 

sentido, discorrer sobre formação para TIC e EAD implica obter conhecimentos específicos, 

relacionados às dimensões pedagógica, tecnológica e didática (BELLONI, 1999), bem como 

oferecer condições para o sujeito utilizar as TIC no processo educacional. 

Constatamos que a formação para o uso de TIC e modalidade EAD é imprecindível, 

sobretudo na formação inicial, visto que esse é o período em que são formadas as bases para o 

exercício da profissão. Disto isso, destacamos a função da Universidade nesse contexto, que é 

formar os profissionais segundo os avanços tecnológicos da sociedade contemporânea. Porém, 

de acordo com Sette, Aguiar e Sette (p. 36), este tem sido um dos desafios dos cursos de 

licenciatura das IES, ou seja, ofertar a formação dos licenciados para além do domínio das TIC, 

visando à incorporação destas no processo educacional. 

Notamos, ainda, que no tocante à formação dos professores, pesquisas apontam que os 

saberes relativos às TIC não são efetivamente utilizados, e os processos de formação não 

favorecem um desenvolvimento profissional. Assim, esses ocorrem “à deriva de como os 

sujeitos aprendem e se sentem diante de recursos que não fizeram parte do seu processo 

formativo” (SANTOS, 2009, p. 13). 

Nessa perspectiva, as IES representam um papel basilar, devendo incorporar as TIC nos 

currículos de seus cursos, para que os egressos possam ter contato inicial e significativo com 

estas ferramentas. É importante afirmar, ainda, que a inserção das TIC ao processo educacional 

cumpre o previsto pelas legislações e possibilita uma nova abordagem educacional. 

À vista do exposto, procuramos identificar, por meio de uma pesquisa de cunho 

qualitativo e da análise documental realizada nas matrizes e PPCs dos cursos de licenciatura da 

UFG/REJ, como ocorre a formação docente para atuar na EAD. 

Averiguamos que a EAD na UFG/REJ incide por meio do CIAR, um órgão de apoio 

que visa implementar e apoiar atividades acadêmicas integradas pelas TIC, com ênfase para 

cursos na modalidade EAD (UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, 2015). Os dados da 
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Tabela 2 comprovaram, ainda, que, em 2015, Jataí funcionava como um polo de cursos 

ofertados pelo CIAR. A Tabela 3 evidencia a ampliação do número dos formandos pelos cursos 

ofertados pelo órgão de 2014 e 2015, fato que comprova a expansão, pouco expressiva, mas 

existente da modalidade EAD na UFG/REJ. 

Entretanto, para o ano de 2016, o site do CIAR não ofertou nenhuma turma com polo 

em Jataí, o que indica o não desenvolvimento da modalidade na instituição focalizada na 

pesquisa, visto que a modalidade é implementada, no momento, na UFG/REJ unicamente por 

meio do órgão, condição que consideramos um retrocesso. 

Os dados evidenciaram que o número de matrículas dos alunos nos cursos de graduação 

no Brasil e em Goiás é cada vez maior, indicando a expansão do atendimento ao estudante (ver 

Gráficos 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11) expostos na p.94. Levando em consideração essa expansão, foi 

necessário verificarmos por meio de matrizes curriculares e PPCs dos cursos da UFG/REJ como 

ocorre a formação docente para atuar na EAD.   

A análise realizada sobre as matrizes curriculares das licenciaturas da UFG/REJ revelou 

a existência de disciplinas optativas e obrigatórias, sendo estas últimas com ocorrência 

significativa de TIC. Estes dados revelaram como a UFG/REJ lida com a demanda de formação 

dos licenciandos para o uso das TIC no âmbito formal. Entretanto, uma análise dos PPCs 

apresentou contradições quanto a essa percepção. 

Analisando os PPCs, constatamos que nenhum deles inclui em seus objetivos a 

formação do futuro professor para o uso das TIC. Verificamos, também que cinco (História, 

Química, Educação Física, Pedagogia/matutino/noturno), dos onze cursos pesquisados, não 

incluem capacidades relativas ao uso das TIC em contextos educacionais no perfil do egresso, 

ao passo que quatro deles (Química, Educação Física, Pedagogia/matutino/noturno) 

contemplam em suas matrizes curriculares disciplinas voltadas para esse fim. 

Quanto à necessidade destacada pelo PDI de que toda estratégia educacional 

característica da EAD deve estar presente nos PPCs de cada curso, conferimos que o curso de 

Educação Física não atende a este requisito. 

Observamos, também, a existência de contradição comparando o perfil do egresso do 

PPC dos cursos de Educação Física, História, Química e Pedagogia, e o perfil do egresso 

desejado pelo PDI da instituição, o qual prevê uma formação para as TIC. 

Ainda de acordo com a análise realizada, identificamos somente no PPC dos cursos de 

Física, Ciências Biológicas e Matemática uma proposta de formação do professor para o uso 

das TIC. A articulação entre o previsto nos PPCs quanto à formação para as TIC e a proposta 



137 

das disciplinas previstas nas matrizes curriculares é um meio adotado pelo referidos cursos para 

atingir a formação pretendida. 

Em atenção à questão de pesquisa, pela qual buscamos responder como ocorre a 

formação inicial dos alunos egressos dos cursos de licenciatura da UFG/REJ para atuarem na 

modalidade EAD, os resultados demonstraram que apenas no âmbito do currículo formal os 

três referidos cursos parecem “buscar formar” os licenciandos para as TIC. 

Em disciplinas como “Introdução à computação”, as ocorrências das TIC assumem a 

forma de conteúdos curriculares que veiculam somente conhecimentos sobre o computador. 

Cabe salientarmos que a formação na qual é inexistente a possibilidade dos licenciados de 

vivenciar o uso de TIC em situações de aprendizagem pode resultar na ocorrência de práticas 

de subutilização das TDIC (KARSENTI; VILLENEUVE; RABY, 2008). Entretanto 

observamos, também, que os cursos de Física e Matemática possuem em comum a existência 

da disciplina “Introdução à computação” articulada a outras disciplinas que incluem a 

compreensão, análise e utilização das TIC no ensino, essa articulação é um dos meios utilizados 

pelo curso para capacitar o egresso ao uso de TIC. 

Dos resultados obtidos, um aspecto fundamental a ser destacado é a falta de coerência 

entre o declarado no PPC e nos programas de ensino das disciplinas do curso. Esta situação 

verificamos nos cursos de História, Química, Educação Física, Pedagogia/matutino/noturno. 

Apesar da presença das TIC nos currículos, a análise dos dados indicou que não se pode 

sequer afirmar que os cursos pesquisados, em geral (exceção feita aos cursos de Física, Ciências 

Biológicas e Matemática), estejam formando professores “para o uso das TIC”, haja vista a 

ocorrência dessas tecnologias em disciplinas nas quais essas tecnologias são apenas discutidas 

como realidade da sociedade. Desse modo, não se trabalha como incorporá-las ao processo 

educacional. Além disso, algumas propostas são disciplinas com enfoque somente no domínio 

instrumental das TIC. 

Demonstramos, nesta pesquisa, que a proposta da formação para inserção das TIC no 

processo de ensino e aprendizagem está além de apenas dominá-las ou somente discutir sobre 

a inserção destas na sociedade, mas na articulação destas para a compreensão das alterações 

nos papéis dos professores/alunos, e a questão da mediação.  

De modo geral, a análise dos dados quantitativos oferece um panorama da presença das 

TIC nas matrizes curriculares das licenciaturas de 10 cursos da UFG/REJ, ao passo que a análise 

dos PPCs evidencia propostas de formação para o uso das TIC em processos de ensino e 

aprendizagem em três cursos da universidade focalizada. 
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A UFG/REJ, embora tenha em seu PDI e na legislação, suporte para a implementação e 

o desenvolvimento da modalidade, não encontramos expressiva relação desta prerrogativa nos 

textos dos PPCs e matrizes curriculares dos cursos de licenciatura (com exceção dos cursos de 

Física, Ciências Biológicas e Matemática), o que compromete a formação do egresso para o 

uso de TIC e atuação na modalidade EAD. 

Evidenciamos, por meio da análise documental, que a UFG/REJ, no momento, não 

prepara os licenciados para a formação na modalidade EAD, uma vez que encontramos de 

forma muito incipiente a presença dos objetos de análise em dez cursos da instituição, e não 

identificamos nenhuma menção sequer à modalidade EAD. As matrizes e PPCs não garantem 

o perfil do egresso desejável, não oferecem formação para o uso das TIC, nem para a atuação 

na modalidade EAD, visto que, encontramos superficialmente (isolados) enfoques nas 

bibliografias, ementas, perfil do egresso que mencionam o uso das TIC. 

Como perspectivas futuras, consideramos fundamental aprofundar as análises desta 

pesquisa, por isso pretendemos continuar investigando a formação de professores para atuação 

na EAD, no contexto da UFG/REJ. Nesse campo, uma possibilidade de desdobramento desta 

pesquisa seria investigar como ocorre a formação dos docentes dos cursos de Física, 

Matemática e Ciências Biológicas da UFG/REJ, uma vez que esses cursos, conforme revelou 

nossa análise documental, previam a formação para as TIC. 
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