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RESUMO 

 

LEAL, Marcello Guimarães. INDICADORES PARA A FORMAÇÃO DE 
PEDAGOGOS NA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA. 2012. 137p. Tese de Doutorado 
(Programa de Pós Graduação em Educação: Currículo) PUC, SP, 2012. 

 
A formação integral do pedagogo, em especial na Educação a Distância, requer 
discussão entre educadores e formadores de professores, e constitui nosso 
problema de pesquisa, a saber: quais são os indicadores fundamentais no 
processo de formação de pedagogos em cursos a distância e como se fazem 
presentes nas atividades curriculares constantes no projeto pedagógico do 
curso e na concepção de gestores e professores? Para responder a essa 
questão, objetiva-se (1) identificar e descrever indicadores para a formação de 
pedagogos na EaD, a partir da legislação vigente;(2) analisar os indicadores para a 
formação do pedagogo, a partir do proposto no Projeto Político Pedagógico de um 
curso de Pedagogia em EaD de uma universidade pública;(3) verificar a concepção 
de gestores e professores com relação aos indicadores para a formação do 
pedagogo em EaD;(4) apresentar contribuições para possíveis melhorias na 
formação do pedagogo na proposta de EaD. Delimita-se o estudo a partir de uma 
pesquisa realizada em uma Instituição de Ensino Superior (IES) pública vinculada à 
Universidade Aberta do Brasil (UAB), e à proposta de educação a distância para 
professores da rede pública, em 80% das vagas, sendo 20% destinadas a pessoas 
que buscam formação pedagógica. A constituição de indicadores para a formação 
do pedagogo na EaD é feita a partir das Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso 
de Pedagogia, da Legislação Brasileira para Educação a Distância, do documento 
da Conferência Nacional de Educação para a formação de professores em cursos a 
distância e dos Referenciais de Qualidade propostos pela UAB. Com base nesses 
indicadores, é realizado um estudo exploratório a partir da análise do Projeto 
Político Pedagógico do Curso de Pedagogia em EaD e da concepção de gestores e 
professores do referido curso. Participaram do estudo 04 gestores e 08 professores 
do curso de Pedagogia em EaD, contatados no período de 2011 a 2012. A 
importância de discutir e destacar indicadores de formação do pedagogo na EaD 
está em contribuir para o aprimoramento das propostas de formação de professores 
na referida modalidade, em cursos que se constituem por todo o país, além de 
oferecer subsídios para se pensar em alternativas de ensino, visando à 
aprendizagem e à formação integral do profissional da educação. Os resultados da 
pesquisa apontaram para pontos fortes e a melhorar em relação à formação do 
pedagogo em curso a distância, e concluiu-se a necessidade de (re)pensar 
continuamente o currículo e as propostas educacionais curriculares, a partir das 
especificidades da formação em EaD, visando à melhoria da formação do pedagogo 
na modalidade a distância.  
 
Palavras chave: formação do pedagogo – EaD – educação – indicadores de 
formação. 

 
 

 



ABSTRACT 

 

LEAL, Marcello Guimarães. INDICATORS FOR THE TRAINING OF TEACHERS IN 
DISTANCE EDUCATION 2012. 137p. Doctoral Thesis (Graduate Program in 
Education: Curriculum) PUC, SP, 2012. 
 
The integral formation of the educationalist, particularly in Distance Education (DE), 
requires discussion among educators and trainers of teachers, and constitutes our 
research problem, namely: what are the key indicators in the process of formation of 
educators in distance learning courses and how they become present in the 
curriculum activities contained in pedagogic project of the course and in the 
conception of managers and teachers? To answer this question, the goal is: (1) 
identify and describe indicators for training of educators in DE, from the current 
legislation; (2) analyze the indicators for the formation of the teacher, from the 
Pedagogical Political Project proposed in a course of pedagogy in DE of a public 
university; (3) check the conception of managers and teachers with regard to the 
indicators for the formation of the pedagogue in DE; (4) submit contributions to 
possible improvements in teacher training in the proposal of DE. The study is 
delimited based on a survey held in a public Higher Education Institution (HEI) linked 
to Open University of Brazil (OUB), and to the proposal on distance education for 
public school teachers, in 80 of the vacancies, being 20 aimed at people seeking 
pedagogical training. The establishment of indicators for the formation of the 
pedagogue in Distance Education is made from: National Curriculum Guidelines of 
the Pedagogic Course; Brazilian Legislation for Distance Education; from the 
document of the National Conference of Education for the training of teachers in 
Distance Education and from the Quality Benchmarks proposed by the OUB. Based 
on these indicators, it is conducted an exploratory study based on the analysis of 
Pedagogical Political Project of the Course of Pedagogy in DE and the conception of 
managers and teachers of this course. In the study, 04 managers and 08 professors 
of Pedagogy in DE participated, being contacted from 2011 to 2012. The importance 
of discussing and highlighting indicators of formation of pedagogue in the DE is to 
contribute to the improvement of teacher training in this modality, in courses that are 
throughout the country, in addition to offering subsidies to think of teaching 
alternatives to learning and to the integral formation of the professional in the area of 
education. The survey results pointed to strengths and to the improving in relation to 
teacher training in distance learning course, and found the need to (re)think 
continually the curriculum and the educational curricular proposals, from the specifics 
of training in DE, seeking the improvement of teacher training in remote mode. 
 
 
Key words: formation of the educationalist – Distance Education -education-
education indicators. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 Apresentação do Tema Problema da Pesquisa 

O curso de Pedagogia nos últimos dez anos tem assumido no Brasil, além da 

modalidade presencial, um formato de educação profissional a distância, com o intuito 

de viabilizar o acesso à formação educacional a pessoas que precisam de tempo e 

espaço alternativos para estudar.  

Inicialmente, em 2000, o processo de formação de pedagogos a distância foi 

conduzido pelas instituições públicas, e a partir de 2002 houve a participação do setor 

privado, que em pouco tempo lhe conferiu um perfil diferente do proposto pela 

legislação vigente e daquele praticado pelas instituições públicas, ou seja, de uma 

atividade complementar e subsidiária à educação presencial para uma proposta de 

formação profissional destinada à inserção no mercado de trabalho (GIOLO, 2011). 

Em 2006, também com o intuito de fornecer acesso à formação profissional a 

diversas pessoas por todo o país, foi instituído pelo Decreto 5.800 de 8.06.2006 o 

Sistema UAB – Universidade Aberta do Brasil, um sistema integrado por universidades 

públicas que oferece cursos de nível superior por meio do uso da metodologia da 

educação a distância. O público em geral é atendido, mas os professores que atuam na 

educação básica têm prioridade de formação, seguidos dos dirigentes, gestores e 

trabalhadores em educação básica dos estados, municípios e do Distrito Federal. Visa-

se a expansão e a interiorização de cursos e programas de educação superior no 

país. Fomenta-se a modalidade de educação a distância nas instituições públicas de 

ensino superior, bem como se apóiam pesquisas em metodologias respaldadas em 

tecnologias de informação e comunicação. Além disso, este sistema incentiva a criação 

de centros de formação permanentes por meio dos polos de apoio presencial em 

localidades estratégicas (UAB, 2011). 

O Portal do INEP - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira - divulga os resultados do Enade - Exame Nacional de Desempenho de 

Estudantes, que avalia o rendimento dos alunos dos cursos de graduação, ingressantes 

e concluintes, em relação aos conteúdos programáticos dos cursos em que estão 

matriculados e, em 2007, publicou bons resultados para as perspectivas da Educação a 
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Distância no Brasil. Cabe ressaltar que nesse período havia outros critérios e diretrizes 

para a formação do pedagogo e os resultados da avaliação do Enade realizada pelos 

pedagogos em formação em 2011, com a proposta atual de formação de professores, 

até o momento não foram divulgados. Entretanto, de acordo com informações do 

Enade, os alunos que ingressaram em cursos na modalidade a distância, foram melhor, 

na maioria das áreas, em relação aos estudantes que fazem o mesmo curso, na 

modalidade presencial. Pela primeira vez, desde a criação do Enade, em 2004, o Inep 

comparou o desempenho dos alunos dos mesmos cursos nas modalidades a distância 

e presencial. Em sete das treze áreas onde essa comparação é possível, alunos da 

modalidade a distância se saíram melhores do que os demais. Quando a análise é feita 

apenas levando em conta os alunos que ainda estão na fase inicial do curso, o Enade 

permite separar o desempenho de ingressantes e concluintes, e o quadro é ainda mais 

favorável ao ensino a distância: em nove das treze áreas o resultado deste último foi 

melhor. A análise só dos concluintes ainda é limitada, porque apenas quatro áreas de 

nível superior (administração, formação de professores, matemática e pedagogia) já 

têm concluintes em número suficiente para que seja extraída uma média e comparada 

com a dos demais. Entre os concluintes, o melhor desempenho para estudantes a 

distância foi verificado em administração e matemática, enquanto em pedagogia e 

formação de professores o resultado foi inverso, ou seja, os alunos da área de 

Pedagogia que concluem o curso não têm melhor desempenho, na avaliação do Enade, 

do que os alunos que cursaram presencialmente (INEP, 2012).  

Sob o ponto de vista de educandos de cursos a distância, a Associação 

Brasileira dos Estudantes de EaD promoveu, em 2011, uma pesquisa de satisfação dos 

alunos de graduação a distância (ABE-EAD, 2012). O objetivo era extrair dos próprios 

estudantes sua percepção do melhor e do pior no contexto do curso que estão fazendo, 

com a finalidade de descobrir quais os pontos fortes e fracos dentro do processo de 

cada IES, e contribuir com a constante busca da melhoria na oferta da educação a 

distância. Em razão do grande número de reclamações de alunos matriculados em 

cursos de graduação a distância, segundo a ABE-EAD, ofertados por instituições 

públicas, foi incluído, no rol de avaliação, o sistema UAB (Universidade Aberta do 

Brasil), que pela primeira vez participou da pesquisa.  
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Para tal pesquisa foi utilizado um instrumento com 35 questões, divididas em 7 

áreas como: material didático; professores e tutores; avaliações/exercícios; atendimento 

na instituição; atendimento no polo; instituição; e polo de apoio. Cada área apresentava 

de 4 até 7 perguntas sobre o referido tema. Foram entrevistados 16.200 (dezesseis mil 

e duzentos) alunos de graduação a distância, matriculados em 67 instituições de ensino 

superior, que até maio de 2011 tivessem turmas de graduação em andamento. A coleta 

dos dados ocorreu de forma híbrida, ou seja, presencialmente nos polos de apoio e por 

telefone, de tal modo que todas as IES tivessem alunos ouvidos através dos dois 

modelos. Os alunos expressaram opiniões de acordo com o grau de satisfação 

percebido no curso que realizavam, escolhendo uma das cinco opções dispostas no 

questionário: 1- completamente insatisfatório; 2- insatisfatório; 3- regular; 4- satisfatório; 

5- plenamente satisfatório. Segundo a Associação, os dados surpreenderam a toda 

direção da ABE-EAD pela fragilidade e precariedade do sistema, falta de infraestrutura 

básica, como laboratórios para oferta de diversos cursos e o alto grau de insatisfação 

dos discentes, o qual chamou a atenção para a necessidade de uma urgente reforma 

no modelo público ofertado. Os resultados não foram divulgados para não expor as 

instituições pesquisadas, pois a finalidade é buscar estratégias de melhoria.    

De acordo com a Fundação Victor Civita (2012), no país todo, são mais de 286 

mil alunos em cursos a distância de Pedagogia, espalhados por 4.450 polos (unidades 

onde ocorrem os encontros presenciais) de instituições públicas e privadas. Dentre as 

graduações à distância, a licenciatura em Pedagogia é o curso com mais estudantes no 

Brasil. A cada 100 alunos na modalidade, 30 a escolheram. A expansão recente da 

EaD e seu potencial em atender professores em exercício – segundo as exigências da 

Lei de Diretrizes e Bases (LDB), que estipula a formação em nível superior como 

condição para a atuação do docente na Educação Básica – colocaram o segmento em 

evidência.  

Por sua vez, a revista Nova Escola (2012) publicou os resultados da pesquisa 

intitulada “Educação a Distância: oferta, características e tendências dos cursos de 

licenciatura em Pedagogia”, coordenada pela professora da Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo, Dr.a Maria Elizabeth de Almeida, que foi constituída por uma 

revisão bibliográfica e pesquisa de campo em oito instituições (cinco públicas e três 
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privadas) de cinco cidades das diferentes regiões socioeconômicas brasileiras: Manaus, 

Recife, Goiânia, São Paulo e Porto Alegre. A baixa adesão das instituições convidadas 

foi uma das dificuldades. Os estudantes responderam a um questionário e participaram 

de grupos focais (com base em discussões de grupo). Os coordenadores de curso, 

além de responderem ao questionário, foram entrevistados. Como resultados, foram 

encontrados relatos sobre a formação do pedagogo na EaD.  

Segundo a pesquisa realizada, “a Pedagogia a distância repete a mesma 

tendência de atribuir maior peso aos fundamentos gerais do que aos conhecimentos 

didáticos, verificada na modalidade presencial” (p.5), como se verificou em outra 

pesquisa realizada pela Fundação Carlos Chagas. 

Outro aspecto identificado na pesquisa é a não regulamentação da profissão e 

condições de trabalho do tutor – profissional que interage com os estudantes na 

plataforma virtual de aprendizagem; assim o mesmo realiza desde “atendimento às 

questões burocráticas ao posto de professor em exercício” (p.6).    

A institucionalização precária foi também discutida na pesquisa, tendo em vista 

que os cursos de EaD, muitas vezes, são concebidos pelos profissionais da própria 

instituição, sendo eles professores de cursos presenciais, que acabam por construir um 

curso seguindo um modelo padronizado, sem se aterem às demandas regionais. 

Com relação ao perfil de alunos, a pesquisa em questão destacou que 89% dos 

alunos são mulheres, que foram atraídas pelo curso devido à flexibilidade de horário 

para estudar; 67% dos alunos dos grupos focais realizados na pesquisa já trabalhavam 

com Educação; 88% moravam até 50km de distância da cidade onde está o polo 

presencial do curso; 98,6% estavam satisfeitos com o curso; destacou-se também que 

as aulas presenciais foram muito dinâmicas, possibilitando troca de experiências; 85% 

acharam que as atividades propostas estão próximas da realidade das escolas. As 

principais dificuldades relatadas foram: falta de tempo; exigência de encontros 

presenciais; situação financeira; dificuldade do curso.  

Os cursos analisados, segundo a pesquisa realizada, apresentam alguns 

problemas: 

1. os responsáveis pelo Projeto Político Pedagógico não fornecem formação à 

equipe do curso; 
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2. há sites com dados confusos e incompletos; 

3. predominam disciplinas teóricas com pouca ênfase na tecnologia e nos 

conhecimentos didáticos; 

4. os materiais impressos ainda predominam; 

5. os cursos pouco propõem o uso de ferramentas virtuais e interação entre alunos; 

6. o estágio curricular não é tratado com destaque, ficando restrito à exigência do 

MEC 

7. a avaliação é feita por meio de provas virtuais e/ou presenciais. 

 

Outrossim, considerando propostas de melhoria, a pesquisa realizada ressalta a 

necessidade de: 

1. formar equipes multidisciplinares que trabalhem as linguagens e a infraestrutura 

necessárias ao curso a distância; 

2. regulamentar e profissionalizar o tutor; 

3. vincular o curso à realidade local; 

4. fortalecer a presença do docente em parceria com a equipe de tutores; 

5. interiorizar e expandir os cursos para regiões fora dos grandes centros urbanos; 

6. integrar as modalidade presencial e a distância na infraestrutura e nos serviços 

prestados ao aluno;  

7. oferecer transparência, dando acesso ao aluno ao programa, calendário, 

conteúdo, material de apoio, entre outros. 

A educadora e coordenadora da pesquisa conclui que “favorecer a interação – 

virtual e presencial – é a saída para dar fim à sensação de isolamento, uma das 

queixas mais comuns dos alunos da EaD” (p.14). 

Por tudo o que foi apresentado, a discussão sobre a formação profissional em 

cursos a distância merece destaque, tendo em vista o número crescente de cursos e a 

necessidade de busca pela qualidade na educação. Concorda-se com Toschi (2007), 

quando afirma que não é a modalidade de educação que está em jogo, mas a 

educação, o desenvolvimento integral do sujeito, a formação do profissional. 

Para Masetto (2008), formar profissionais significa mais do que formá-los a partir 

de novos conhecimentos, mas sim contribuir-lhes para o desenvolvimento de aspectos 
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afetivo-emocionais, atitudes e valores, habilidades e competências.  Na proposta do 

autor (2003), há de se pensar aprendizagem como um processo complexo, que deve 

desenvolver aspectos cognitivos – aquisição, construção e produção de conhecimento; 

de habilidades e competências – saber fazer algo a partir do que se tem de melhor e 

aprimorado por toda a vida; afetivo/emocional – a partir do autoconhecimento, da 

superação de sentimentos não propícios à aprendizagem e da valorização de 

sentimentos que levam à busca constante do novo; de atitudes/valores – frente a 

situações novas, desafiadoras e que exigem toda a formação profissional.   

Masetto (2004) destaca que a educação superior e a pesquisa na universidade 

estão exigindo cada vez mais o conhecimento interdisciplinar, cooperativo, integrado. A 

citação do autor remete à necessidade do educador interdisciplinar respaldar-se na 

pesquisa como uma prática cotidiana, inerente à sua busca de construção de saberes e 

práticas, e à sua formação continuada. Segundo o autor, o educador do Ensino 

Superior precisa também de competências técnicas: trabalho em equipe, adaptação a 

situações novas, aplicação de conhecimento e aprendizagens, atualização contínua 

pela pesquisa, abertura à crítica, busca de soluções criativas, inovadoras, fluência em 

vários idiomas, domínio do computador e de processos de informática, gestão de 

equipe, diálogo entre pares.  

Por isso, a formação integral do pedagogo, em especial na EaD, requer 

discussão entre educadores e formadores de professores, e constitui nosso problema 

de pesquisa, a saber: quais são os indicadores fundamentais no processo de 

formação de pedagogos em cursos a distância e como se fazem presentes nas 

atividades curriculares constantes no projeto pedagógico do curso e na 

concepção de gestores e professores. Para responder a essa questão objetiva-se 

(1) identificar e descrever indicadores para a formação de pedagogos na EaD, a partir 

da legislação vigente; (2) analisar os indicadores para a formação do pedagogo, a 

partir do proposto no Projeto Político Pedagógico de um curso de Pedagogia em EaD 

de uma universidade pública; (3) verificar a concepção de gestores e professores com 

relação aos indicadores para a formação do pedagogo na EaD; (4) apresentar 

contribuições para possíveis melhorias na formação do pedagogo na proposta de EaD. 
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Delimita-se o estudo a partir de uma pesquisa realizada em uma Instituição de 

Ensino Superior (IES) pública, vinculada à Universidade Aberta do Brasil e à proposta 

de educação a distância para professores da rede pública, em 80% das vagas, sendo 

20% destinadas às pessoas que buscam formação pedagógica. A constituição de 

indicadores para a formação do pedagogo na EaD é feita a partir das Diretrizes 

Curriculares Nacionais do Curso de Pedagogia, da Legislação Brasileira para Educação 

a Distância, da proposta da Conferência Nacional de Educação para a formação de 

professores em cursos a distância e dos Referenciais de Qualidade propostos pela 

Universidade Aberta do Brasil. Com base nesses indicadores, é analisado o Projeto 

Político Pedagógico de um Curso de Pedagogia em EaD e verificada a concepção de 

gestores e professores do referido curso. Participam do estudo 04 gestores e 08 

professores do curso de Pedagogia em EaD, contatados no período de 2011 a 2012. 

 

1.2 Relevância do Problema  

A importância de discutir e destacar indicadores de formação docente está em 

contribuir para o aprimoramento das propostas de formação de professores na 

modalidade a distância, em cursos que se constituem por todo o país, além de oferecer 

subsídios para se pensar em alternativas de ensino que garantam a formação integral 

de um profissional da educação. 

A problemática deste estudo não está aprofundada na literatura, mas é discutida 

em vários países de cultura ocidental, por isso requer debate e compreensão científica. 

No meio eletrônico consultado, há dezenas de cursos para formação em pedagogia não 

presenciais, mas não há indicadores reais de formação pedagógica e correlações entre 

o que visa a legislação, o que é proposto pelo projeto político pedagógico dos cursos e 

o que se viabiliza no currículo e na prática, razão pela qual é preciso pesquisar, tendo 

em vista a preocupação referente à formação de professores reflexivos, críticos, 

capazes de inovar em sua prática profissional, e assim, elevar a qualidade da educação 

básica no país.  

Na concepção de Moran (2011), a maior parte dos cursos a distância (e também 

presenciais) continua focada no conteúdo, na informação, no professor, no aluno 

individualmente e na interação com o professor/tutor. Para o autor, alguns cursos a 
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distância começam a ser focados na construção do conhecimento e na interação, no 

equilíbrio entre individual e o grupal, entre conteúdo e interação (aprendizagem 

cooperativa), um conteúdo em parte preparado e em parte construído ao longo do 

curso. 

Educação a distância, segundo Moore (2007), é o aprendizado diferenciado e 

planejado que ocorre normalmente em um local diferente do local do ensino presencial, 

exigindo técnicas especiais de criação do curso e de instrução, comunicação por meio 

de várias tecnologias e disposições organizacionais e administrativas especiais. 

Giolo (2008) discute que o que está em pauta, quando se trata de cursos de 

formação de professores a distância, não é exatamente a formação de professores para 

a docência a distância, mas para a docência presencial. Os pedagogos enfrentarão 

uma turma de alunos, vivos e presentes, reunidos numa escola, e, nesse ambiente, não 

serão exigidos apenas os conhecimentos adquiridos, mas um conjunto de saberes, 

atitudes, competências e habilidades, além de métodos adequados, equilíbrio 

emocional, comportamento ético, estratégias de domínio de classe, desinibição, 

liderança, paciência etc., aspectos que não se aprendem nos livros, mas na prática da 

convivência, na experimentação, nos seminários, nas palestras, nos debates temáticos, 

nas apresentações culturais, nos estágios supervisionados, nas falas de sala de aula e 

nos ambientes acadêmicos. Para o autor, o bom professor é aquele que vive 

profundamente uma experiência sociocultural educacional e se apropria, 

sistematicamente, dela e dos meios necessários para proporcionar a outrem a mesma 

experiência e a mesma apropriação.  

A pesquisadora Maria Elizabeth Almeida (2012) coordenou uma pesquisa sobre 

a formação do pedagogo em cursos a distância, particulares e públicos, e relata que os 

resultados evidenciam que o curso de Pedagogia a distância é uma realidade 

fortemente presente na formação de professores do Brasil. Para a pesquisadora, nas 

instituições privadas, prevalece a preparação do aluno para o exercício da sala de aula 

e para os conhecimentos teóricos, enquanto as públicas evidenciam a reflexão sobre a 

própria prática e a valorização da realidade do aluno. 

Em suma, há autores de referência nacional e internacional que estudam a 

formação de professores na EaD, mas a relevância científica dessa proposta de tese se 
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dá pela necessidade de aprofundamento teórico sobre o que é fundamental na 

formação do pedagogo em cursos a distância. Do ponto de vista institucional, a 

proposta, aqui delineada, visa contribuir para cursos de pedagogia a distância que 

requerem avaliação contínua de seu currículo e de suas propostas educacionais, para 

alcançarem qualidade na formação de professores nessa modalidade da Educação 

Superior. No que tange ao aspecto social, a tese defendida poderá contribuir para a 

melhoria da educação básica, visto que um dos pontos cruciais para tal é a formação 

inicial e continuada de pedagogos. Por fim, há de se destacar que devido ao 

crescimento e desenvolvimento das propostas de formação a distância, há a dúvida 

pessoal se a formação do pedagogo permanece a mesma.  

A relevância da tese está em apresentar indicadores para a formação do 

pedagogo que permitam subsidiar a avaliação de diferentes instituições que ofereçam a 

modalidade a distância de curso de formação de professores e adequar possíveis 

lacunas ou falhas nesses processos de formação docente.  

 

1.3 Caminho Metodológico  

O presente estudo constitui uma pesquisa exploratória com delineamento de 

pesquisa documental, pesquisa de campo e abordagem qualitativa, devido ao fato de 

buscar o significado do fenômeno da formação do pedagogo na Educação a Distância a 

partir da legislação nacional vigente, do Projeto Político Pedagógico de um curso de 

formação de pedagogos na modalidade a distância e da coleta de dados junto a 

gestores e professores, respaldando-se em um referencial teórico.   

A origem etimológica de qualidade privilegia a ideia de “essência”, segundo 

Demo (2001), enfatizando no fenômeno o que lhe seria mais peculiar e, portanto, 

definidor. Essa visão traz em si a concepção de que uma abordagem qualitativa 

representaria a parte central de um fenômeno, na qual se poderia resumir o todo. Tal 

concepção não coloca à margem a noção de quantidade, pois a dimensão extensa dos 

fenômenos não é algo secundário, mas simultaneamente constitutivo. 

O estudo exploratório, por sua vez, segundo Gil (2008), visa familiarizar-se com 

um assunto pouco conhecido, pouco explorado, com a finalidade de elucidar o 

problema de pesquisa evidenciado. O autor destaca que o delineamento de pesquisa 
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documental propõe a descrição e análise de materiais que geralmente não receberam 

um tratamento analítico. Por sua vez, o autor explica que a pesquisa de campo 

aprofunda a investigação do fenômeno e requer que o pesquisador utilize a observação 

e a entrevista como instrumentos de coleta de dados.  

Primeiramente, foi realizado um estudo aprofundado das Diretrizes Curriculares 

Nacionais, da Legislação Brasileira para EaD, dos documentos da Conferência 

Nacional de Educação e dos Referenciais de Qualidade para a Universidade Aberta do 

Brasil. A partir da referida legislação, foram propostos indicadores de formação do 

pedagogo em curso a distância. Entende-se por indicadores “sinais observáveis que 

servem para apreender um caráter ou um fenômeno que não se pode compreender de 

modo direto” (LAVILLE; DIONNE, 2008, p.334).  

A pesquisa em campo foi realizada em uma Instituição de Ensino Superior 

pública, escolhida devido ao fato de oferecer o curso de Pedagogia presencial e na 

modalidade a distância e disponibilizar seu Projeto Político Pedagógico no portal 

eletrônico da universidade, o que viabilizou conhecer de antemão a proposta 

pedagógica do curso a distância que seria pesquisado.    

Foi realizado contato com a direção geral do setor de Educação da universidade, 

que aceitou prontamente receber o pesquisador e conhecer o projeto de pesquisa. 

Após a autorização do gestor para iniciar o presente estudo, foi realizada a pesquisa 

documental a partir da descrição e análise do Projeto Político Pedagógico do curso de 

graduação em Pedagogia a distância com base nos indicadores para a formação de 

pedagogos em EaD propostos nessa pesquisa. O projeto de pesquisa foi postado na 

Plataforma Brasil para a análise e aprovação dos aspectos éticos.  

Posteriormente, foi realizado contato com a coordenação do curso de Pedagogia 

a distância, que conheceu o projeto e apresentou aos outros gestores e aos 

professores do curso. Todos foram convidados a participar de uma entrevista coletiva 

em dois momentos, a primeira somente com gestores e a segunda com os professores. 

No dia e horário agendados previamente participaram da entrevista 04 gestores e 08 

professores do curso de graduação em Pedagogia a distância, que, após receberem 

todas as informações sobre a pesquisa, aceitaram livremente participar do estudo, 

assinando Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (APÊNDICE 1).   
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A coleta de dados juntos aos sujeitos do estudo foi realizada a partir da técnica 

de entrevista coletiva, por meio da qual os sujeitos discutiam tópicos sugeridos pelo 

pesquisador. Neste momento foi apresentado um roteiro de entrevista para que fossem 

discutidos os indicadores de formação do pedagogo em curso a distância. Foram 

utilizados como instrumento de coleta de dados dois roteiros de entrevista 

semiestruturada, o primeiro destinado aos gestores (APÊNDICE 2) e o segundo aos 

professores (APÊNDICE 3). 

Os participantes, por sua vez, foram informados superficialmente sobre o tema 

da discussão antes da reunião, para que não comparecessem com ideias 

preestabelecidas. O local para as reuniões foi em uma sala de aula da própria IES e a 

disposição das cadeiras em círculo, o que favoreceu a interação entre os sujeitos do 

estudo.  

Utilizou-se equipamento de áudio para registrar as discussões e realizar 

posteriormente as transcrições, descrições e análises das falas dos sujeitos. Sobre a 

análise das informações, foi realizada uma apresentação das ideias expressadas e 

objetivou-se extrair tudo o que foi relevante e associado com a problematização da 

pesquisa.   

Na parte seguinte desta tese apresenta-se a legislação nacional vigente para 

curso de Pedagogia e para Educação a Distância, além dos referenciais de qualidade 

propostos pela Universidade Aberta do Brasil, como base para a constituição de 

indicadores de formação do pedagogo na EaD. 
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2. FORMAÇÃO DO PEDAGOGO EM CURSOS A DISTÂNCIA: 

legislação nacional como subsídio para a constituição de 

indicadores para formação do pedagogo em EaD 

 

A pesquisa inicia-se com apresentação e discussão do que é proposto na 

Legislação Brasileira para o Curso de Pedagogia e a Educação a Distância, e, em 

seguida, a proposta da Universidade Aberta do Brasil (UAB). Esse panorama teórico é 

base para a apresentação de indicadores fundamentais no processo de formação de 

pedagogos em cursos a distância e sua viabilização por meio do currículo, das 

atividades curriculares constantes no Projeto Político Pedagógico de um curso de 

Pedagogia a distância e na concepção de gestores e professores. 

 

2.1 Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Pedagogia 

Especificamente com relação ao Curso de Pedagogia em EaD, faz-se necessário 

destacar as Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso em questão, 

consubstanciadas nos Pareceres CNE/CP n. 05/2005, 01/2006 e na Resolução 

CNE/CP n. 01/2006, que são base para a construção de currículos de cursos da área, 

na modalidade presencial e não presencial, tendo em vista que não há diretrizes 

específicas para o curso de Pedagogia a distância.  

As DCN’s - Pedagogia definem destinação, aplicação e abrangência da formação 

a ser desenvolvida nesse curso. Aplicam-se: a) à formação inicial para o exercício da 

docência na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental; b) aos cursos 

de ensino médio de modalidade normal e em cursos de educação profissional; c) na 

área de serviços e apoio escolar; d) em outras áreas nas quais sejam previstos 

conhecimentos pedagógicos.  

A formação assim definida abrangerá, integradamente à docência, a participação 

da gestão e avaliação de sistemas e instituições de ensino em geral, a elaboração, a 

execução, o acompanhamento de programas e as atividades educativas (Parecer 

CNE/CP n. 05/2005, p. 6). 

Abre-se, assim, amplo horizonte para a formação e atuação profissional dos 

pedagogos. Tal perspectiva é reforçada nos artigos 4° e 5° da Resolução CNE/CP n. 
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01/2006, que definem a finalidade do curso de pedagogia e as aptidões requeridas do 

profissional desse curso:  

Art. 4º - O curso de Licenciatura em pedagogia destina-se à formação de 
professores para exercer funções de magistério na Educação Infantil e nos 
anos iniciais do Ensino Fundamental, nos cursos de Ensino Médio, na 
modalidade Normal, de Educação Profissional, na área de serviços e apoio 
escolar e em outras áreas nas quais sejam previstos conhecimentos 
pedagógicos. 
Parágrafo único. As atividades docentes também compreendem participação na 
organização e gestão de sistemas e instituições de ensino, englobando: 
I - planejamento, execução, coordenação, acompanhamento e avaliação de 
tarefas próprias do setor da Educação; 
II - planejamento, execução, coordenação, acompanhamento e avaliação de 
projetos e experiências educativas não-escolares; 
III - produção e difusão do conhecimento científico-tecnológico do campo 
educacional, em contextos escolares e não-escolares (CNE, 2006). 
 
 

A formação no curso de pedagogia deverá assegurar a articulação entre a 

docência, a gestão educacional e a produção do conhecimento na área da educação.  

Com essa explicitação: (1) não há possibilidade de redução do curso a uma 

formação restrita à docência na educação infantil e séries iniciais do ensino 

fundamental, há de se pensar a formação do pedagogo nesta área ampla de atuação. 

(2) A docência, nas DCN’s-Pedagogia, não é entendida no sentido restrito do ato de 

ministrar aulas, mas de acordo com o Parecer CNE/CP n. 05/2005, entende-se que a 

formação do licenciado em pedagogia fundamenta-se no trabalho pedagógico realizado 

em espaços escolares e não-escolares que têm a docência como base.  

Nesta perspectiva, a docência é compreendida como ação educativa e processo 

pedagógico metódico e intencional, construído em relações sociais, étnico-raciais e 

produtivas, as quais influenciam conceitos, princípios e objetivos da pedagogia. Dessa 

forma, a docência, tanto em processos educativos escolares como não escolares, não 

se confunde com a utilização de métodos e técnicas pretensamente pedagógicos, 

descolados de realidades históricas específicas. Constitui-se na confluência de 

conhecimentos oriundos de diferentes tradições culturais e das ciências, bem como de 

valores, posturas e atitudes éticas, de manifestações estéticas, lúdicas, laborais. 

A partir do proposto para a formação do profissional da educação no curso de 

pedagogia, as Diretrizes Curriculares Nacionais definem os pilares e os contornos 

dessa formação:  
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A educação do licenciado em pedagogia deve, pois, propiciar, por meio de 
investigação, reflexão crítica e experiência no planejamento, execução, 
avaliação de atividades educativas, a aplicação de contribuições de campos de 
conhecimentos, como o filosófico, o histórico, o antropológico, o ambiental-
ecológico, o psicológico, o lingüístico, o sociológico, o político, o econômico, o 
cultural. O propósito dos estudos destes campos é nortear a observação, 
análise, execução e avaliação do ato docente e de suas repercussões ou não 
em aprendizagens, bem como orientar práticas de gestão de processos 
educativos escolares e não escolares, além da organização, funcionamento e 
avaliação de sistemas e de estabelecimentos de ensino. (CNE/CP, 2005, p. 6) 

 

As DCN’s-Pedagogia, sob Parecer CNE/CP n. 05/2005, indicam que, para a 

formação do licenciado em pedagogia é central o conhecimento da escola como uma 

organização complexa que tem a função social e formativa de promover, com equidade, 

educação para e na cidadania. Também é central, para essa formação, a proposição, 

realização, análise de pesquisas e a aplicação de resultados, em perspectiva histórica, 

cultural, política, ideológica e teórica, com a finalidade, entre outras, de identificar e 

gerir, em práticas educativas, elementos mantenedores, transformadores, geradores de 

relações sociais e étnico-raciais que fortalecem ou enfraquecem identidades, 

reproduzem ou criam novas relações de poder. Finalmente, é central a participação na 

gestão de processos educativos, na organização e no funcionamento de sistemas e de 

instituições de ensino, com a perspectiva de uma organização democrática, em que a 

corresponsabilidade e a colaboração são os constituintes maiores das relações de 

trabalho e do poder coletivo e institucional, com vistas a garantir iguais direitos, 

reconhecimento e valorização das diferentes dimensões que compõem a diversidade 

da sociedade, assegurando comunicação, discussão, crítica, propostas dos diferentes 

segmentos das instituições educacionais escolares e não escolares. 

Ao se compreender e definir o curso de pedagogia como uma licenciatura, não 

se pode incorrer no equívoco de organizá-lo curricularmente, como um curso 

circunscrito ao campo das metodologias de ensino e dos conteúdos relativos aos 

saberes específicos para o exercício da docência. Há de se garantir, em uma proposta 

curricular, uma sólida formação teórica, alicerçada no estudo das práticas educativas 

escolares e não-escolares e no desenvolvimento do pensamento crítico, reflexivo, 

fundamentado na contribuição das diferentes ciências e dos campos de saberes que 

atravessam o campo da pedagogia, além de conceber o currículo e sua organização 
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para além daquelas concepções fragmentadas, parcelares, restritas a um elenco de 

disciplinas fechadas em seus campos de conhecimento.  

As DCN’s-Pedagogia apontam para uma organização curricular fundamentada 

nos “princípios de interdisciplinaridade, contextualização, democratização, pertinência e 

relevância social, ética e sensibilidade afetiva e estética” (p. 1). Desse modo, os núcleos 

que definirão a estrutura do curso de pedagogia são: núcleo de estudos básicos; núcleo 

de aprofundamento e diversificação de estudos; núcleo de estudos integradores - que 

devem se integrar e articular ao longo de toda a formação, a partir do diálogo entre os 

diferentes componentes curriculares, por meio do trabalho coletivo sustentado no 

princípio interdisciplinar dos diferentes campos científicos e saberes que informam o 

campo da pedagogia.  

No que se refere à gestão educacional, campo de atuação do licenciado em 

pedagogia, as DCN’s-Pedagogia compreendem assim:  

 
Gestão educacional, entendida numa perspectiva democrática, que integre as 
diversas atuações e funções do trabalho pedagógico e de processos educativos 
escolares e não-escolares, especialmente no que se refere ao planejamento, à 
administração, à coordenação, ao acompanhamento, à avaliação de planos e 
de projetos pedagógicos, bem como análise, formulação, implementação, 
acompanhamento e avaliação de políticas públicas e institucionais na área de 
educação (CNE/CP, 2005, p. 8). 

 

 Em 14/03/2012 é, por fim, homologada nova resolução em Diário Oficial da 

Secretaria do Estado de São Paulo intitulada DELIBERAÇÃO CEE N° 111/2012, que 

Fixa Diretrizes Curriculares Complementares para a Formação de Docentes para a 

Educação Básica nos cursos de graduação de Pedagogia, Normal Superior e 

Licenciaturas, oferecidos pelos estabelecimentos de ensino superior vinculados ao 

sistema estadual (SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 

2012). A saber: 

 Para os fins da formação de docentes, a educação básica será dividida em 

quatro etapas: I - educação infantil; II - anos iniciais do ensino fundamental; III - anos 

finais do ensino fundamental; IV – ensino médio. Sendo que a formação de professores 

poderá ser feita num mesmo curso para: I – anos iniciais do ensino fundamental, 

compreendendo do 1º ao 5º ano, e pré-escola; II – anos finais do ensino fundamental, 

compreendendo do 6º ao 9º ano, e ensino médio. 
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Com relação à formação docente para a pré escola e anos iniciais do ensino 

fundamental, define-se que a carga total dos cursos de formação de que trata este 

capítulo terá, conforme a legislação em vigor, no mínimo 3.200 (três mil e duzentas) 

para o Curso de Pedagogia e 2.800 (duas mil e oitocentas) horas para o Curso Normal 

Superior, assim distribuídas: I – 800 (oitocentas) horas para formação científico-cultural; 

II - 1.600 (mil e seiscentas) horas para formação didático-pedagógica específica para a 

pré- escola e anos iniciais do ensino fundamental; III - 400 (quatrocentas) horas para 

estágio supervisionado; IV – 400 (quatrocentas) horas do Curso de Pedagogia para a 

formação de docentes para as demais funções previstas na Resolução CNE/CP n. 

01/2006. 

 A formação científico-cultural tem por objetivo ampliar a formação obtida no 

ensino médio e aprofundar os conteúdos a serem ensinados na pré-escola e anos 

iniciais do ensino fundamental e incluirá na estrutura curricular:  

 

I – estudos da Língua Portuguesa falada e escrita da leitura, produção e 
utilização de diferentes gêneros de textos, indispensáveis para o trabalho em 
sala de aula e para o registro e comunicação de sua experiência docente;  
II – estudos de Matemática necessários tanto para as atividades de ensino 
como para o uso e produção de indicadores e estatísticas educacionais;  
III- estudos de História sobre a constituição das grandes divisões sócio-políticas 
tanto do Brasil como do mundo globalizado;  
IV – estudos de Ciências Naturais incluindo a compreensão da evolução da 
vida, do corpo humano e seu crescimento, da saúde e da doença;  
V- utilização das Tecnologias da Comunicação e Informação (TIC’s) como 
recurso pedagógico e ferramenta para o próprio desenvolvimento intelectual e 
profissional; 
VI – ampliação e enriquecimento da cultura geral incluindo experiências 
curriculares diversificadas que propiciem acesso, conhecimento e familiaridade 
com instituições e manifestações culturais, artísticas e científicas (p.3).  

 

A formação didático-pedagógica compreende um corpo de conhecimentos 

educacionais, pedagógicos e didáticos, com o objetivo de garantir aos futuros 

professores de pré-escola e dos anos iniciais do ensino fundamental, competências 

especificamente voltadas para a prática da docência e da gestão do ensino: 

 

 

 



27 
 

I- compreensão da História da Educação e da evolução sócio filosófica das 
ideias pedagógicas que fundamentam as práticas de ensino-aprendizagem 
nesta etapa escolar; 
II- compreensão da importância dos conhecimentos de Psicologia do 
Desenvolvimento e Aprendizagem para conhecer as características do 
desenvolvimento cognitivo, social e afetivo de crianças e pré-adolescentes; 
III- conhecimento do sistema educacional brasileiro e sua evolução histórica, 
para fundamentar uma análise crítica e comparativa da educação escolar no 
país e no restante do mundo, bem como para entender o contexto no qual vai 
exercer sua prática docente, especialmente no que se refere às etapas da 
educação infantil e dos anos iniciais do ensino fundamental da educação 
escolar básica brasileira. 
IV – conhecimento e análise das diretrizes curriculares, nacionais e estaduais, 
para a educação infantil e o ensino fundamental, em seus fundamentos e 
dimensões práticas que orientam e norteiam as atividades docentes;  
V – domínio e aplicação da Metodologia de Ensino e da Didática próprias dos 
conteúdos a serem ensinados, demonstrando ser capaz da efetiva transposição 
didática desses conteúdos de modo a promover nos futuros alunos as 
competências e habilidades previstas para a educação básica, com atenção 
especial à pré-escola e aos anos iniciais do ensino fundamental. 
VI – domínio das especificidades da gestão pedagógica na pré-escola e nos 
anos iniciais do ensino fundamental, com especial ênfase à construção do 
projeto pedagógico da escola e à elaboração do plano de trabalho anual e de 
ensino do docente, em consonância com o mesmo. 
VI - domínio e aplicação de técnicas de manejo do tempo, espaço e 
organização da classe e de gestão do ensino e da aprendizagem, que motivem 
os alunos, dinamizem e imprimam agilidade e eficiência ao trabalho de sala de 
aula. 
VIII - conhecimento, elaboração e aplicação de procedimentos de avaliação que 
subsidiem propostas de aprendizagem progressiva dos alunos; 
IX - interpretação e utilização na prática docente de indicadores e informações 
contidas nas avaliações do desempenho escolar realizadas pelo Ministério da 
Educação e pela Secretaria Estadual de Educação (p.4-5). 

 

O estágio supervisionado obrigatório, previsto no inciso III do art. 4º, deverá 

incluir no mínimo: I – 200 (duzentas) horas de apoio ao efetivo exercício da docência na 

pré-escola e anos iniciais do ensino fundamental; II - 100 (cem) horas dedicadas às 

atividades de gestão do ensino, nelas incluídas, entre outras, as relativas a trabalho 

pedagógico coletivo, conselho de escola, reunião de pais e mestres, reforço e 

recuperação escolar, em pré-escola e nos anos iniciais do ensino fundamental; III - 100 

(cem) horas de atividades teórico práticas e de aprofundamento em áreas específicas. 

 No entanto, as alterações curriculares definidas por tal Deliberação aplicam-se 

às turmas ingressantes a partir do 1º semestre de 2013 e, no que couber, às demais 

turmas, resguardando-se o direito dos alunos, não sendo, portanto, utilizadas como 

indicadores de formação docente na presente pesquisa exploratória. 
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 Contudo, este é o desafio de formadores de outros formadores, o de possibilitar 

a atuação de qualidade de professores na educação escolar, não-escolar e na gestão, 

de forma que tal atuação seja de fato respaldada em princípios teóricos, metodológicos, 

éticos e críticos para a construção de uma educação pública e particular de qualidade, 

e do fortalecimento da gestão democrática na educação.  

Como é propósito desse estudo, disserta-se a seguir sobre o que é fundamental 

na formação do pedagogo em EaD, a partir das Diretrizes Curriculares Nacionais para 

Curso de Pedagogia, cabendo ressaltar que não há distinção entre o que as diretrizes 

propõem para cursos presenciais e na modalidade a distância, pois ambas modalidades 

requerem a formação pedagógica nos aspectos que serão apresentados.  

O curso de Pedagogia deve possibilitar que o aluno aprenda a exercer funções 

de magistério na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, nos 

cursos de Ensino Médio, na modalidade Normal, de Educação Profissional, na área de 

serviços e apoio escolar e em outras áreas nas quais sejam previstos conhecimentos 

pedagógicos.  

Também se faz importante o pedagogo estar apto a participar da organização e 

gestão de sistemas e instituições de ensino, englobando planejamento, execução, 

coordenação, acompanhamento e avaliação de tarefas próprias do setor da Educação, 

de projetos e experiências educativas não-escolares, além de produção e difusão do 

conhecimento científico-tecnológico do campo educacional, em contextos escolares e 

não-escolares; 

O pedagogo precisa desenvolver reflexão crítica e experiência no planejamento, 

na execução, avaliação de atividades educativas, por meio da aplicação de 

contribuições de campos de conhecimentos como o filosófico, o histórico, o 

antropológico, o ambiental-ecológico, o psicológico, o linguístico, o sociológico, o 

político, o econômico, o cultural; 

É também prevista para o pedagogo a habilidade para atuar na gestão 

educacional, entendida numa perspectiva democrática, que integre as diversas 

atuações e funções do trabalho pedagógico e de processos educativos escolares e 

não-escolares, especialmente no que se refere ao planejamento, à administração, à 

coordenação, ao acompanhamento, à avaliação de planos e de projetos pedagógicos, 
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bem como análise, formulação, implementação, acompanhamento e avaliação de 

políticas públicas e institucionais na área de educação. 

São esses aspectos mencionados que o presente estudo assume para constituir 

os indicadores de formação do pedagogo na modalidade a distância.  

 

2.2 Legislação Brasileira para Educação a Distância  

Foi a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB – n.9.394, de 20 de 

dezembro de 1996) que oficializou a Educação a Distância, garantiu-lhe o incentivo do 

poder público e a atuação em todos os níveis e em todas as modalidades educacionais.  

 

Art. 80. O Poder Público incentivará o desenvolvimento e a veiculação de 
programas de ensino a distância, em todos os níveis e modalidades de ensino, 
e de educação continuada. 
§ 1º. A educação a distância, organizada com abertura e regime especiais, será 
oferecida por instituições especificamente credenciadas pela União. 
§ 2º. A União regulamentará os requisitos para a realização de exames e 
registro de diploma relativos a cursos de educação a distância. 
§ 3º. As normas para produção, controle e avaliação de programas de 
educação a distância e a autorização para sua implementação caberão aos 
respectivos sistemas de ensino, podendo haver cooperação e integração entre 
os diferentes sistemas. 
§ 4º. A educação a distância gozará de tratamento diferenciado, que incluirá: 
I - custos de transmissão reduzidos em canais comerciais de radiodifusão 
sonora e de sons e imagens; 
II - concessão de canais com finalidades exclusivamente educativas; 
III - reserva de tempo mínimo, sem ônus para o Poder Público, pelos 
concessionários de canais comerciais (BRASIL, 1996). 

 
O Decreto n. 2.494 de 10 de fevereiro de 1998 regulamenta o artigo supracitado, 

conceituando a educação a distância, fixando assim diretrizes gerais para a autorização 

e o reconhecimento de cursos e credenciamento de instituições, estabelecendo tempo 

de validade para esses atos regulatórios; trata das matrículas, transferências, 

aproveitamento de estudos, certificados, diplomas, avaliação de rendimento, define 

penalidades para o não atendimento dos padrões de qualidade e outras irregularidades, 

e determina a divulgação periódica, pelo Ministério da Educação, da listagem das 

instituições credenciadas e dos cursos autorizados. 
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O Decreto estabelece que: 

(a) Os cursos a distância serão organizados em regime especial, com flexibilidade de 

requisitos para admissão, horários e duração, obedecendo, quanto for o caso, às 

diretrizes curriculares nacionais. 

(b) As instituições, para oferecerem cursos de EaD que conduzam a certificados de 

conclusão ou diplomas de EJA, educação profissional, ensino médio e graduação, 

necessitam de credenciamento especial do MEC. 

(c) Os credenciamentos e autorizações terão prazo limitado de cinco anos. 

(d) É facultada a transferência e o aproveitamento de créditos dos alunos de cursos 

presenciais para cursos de EaD e vice-versa. 

(e) Os diplomas e certificados de EaD terão validade nacional. 

(f) As avaliações com fins de promoção, certificação ou diplomação serão realizadas 

por meio de exames presenciais, sob a responsabilidade da instituição credenciada. 

 

No dia 19 de dezembro de 2005, foi assinado o Decreto n. 5.622, 

complementado, posteriormente, pelo Decreto n.6.303, de 12 de dezembro de 2007, os 

quais regulamentam o artigo 80 da LDB n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Os 

documentos estabelecem normas para a educação a distância e tratam do 

credenciamento de instituições para a oferta de EaD e da autorização e 

reconhecimento de cursos criados segundo essa modalidade de educação. Os 

principais aspectos da nova regulamentação, que vão além do estabelecido 

anteriormente, são:  

(a) O leque dos momentos presenciais obrigatórios se amplia, incluindo, além das 

avaliações, os estágios obrigatórios, a defesa dos trabalhos de conclusão de cursos e 

atividades de laboratório (nos três casos, quando previsto na legislação ou quando for o 

caso) e serão realizados na sede da instituição ou nos polos, estes também 

credenciados mediante avaliação. 

(b) A EaD, quando se refere à educação básica, pode ser praticada apenas como 

complementação de estudos ou em situações emergenciais (situações que estão 

definidas nos documentos em análise). 

(c) A duração dos cursos a distância é a mesma dos cursos presenciais. 
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(d) Os exames presenciais serão elaborados pela própria instituição credenciada e 

prevalecerão sobre as outras formas de avaliação. 

(e) Todos os acordos de cooperação serão submetidos ao órgão regulador do 

respectivo sistema de ensino. 

(f) Instituições de pesquisa científica e tecnológica, públicas ou privadas, de 

comprovada excelência, poderão ser credenciadas para ofertarem cursos de pós-

graduação (lato e stricto sensu) e de tecnologia. 

(g) O sistema federal credenciará também as instituições dos outros sistemas que 

desejarem ofertar cursos de educação a distância de nível superior e de educação 

básica, neste caso, quando sua abrangência ultrapassar o âmbito geográfico do 

respectivo sistema.  

(h) A Lei do SINAES (n. 10.861/2004) aplica-se integralmente à educação a distância. 

(i) As prerrogativas da autonomia das universidades e centros universitários são 

asseguradas também quanto se trata de EaD. 

(j) Será dada publicidade, tanto pelos sistemas de ensino quanto pelas instituições, dos 

atos regulatórios referentes às IES e seus cursos. 

 A legislação vigente para cursos a distância não destaca indicadores de 

formação profissional, mas determina o que precisa ser oferecido pela Instituição de 

Ensino Superior para que a formação ocorra da maneira almejada. 

 

2.3 Formação de Professores segundo a Conferência Nacional de Educação  

Com a realização da Conferência Nacional de Educação (CONAE), no período 

de 28 de março a 1º de abril de 2010, o Ministério da Educação cumpriu o compromisso 

institucional de sua organização, assumido, em 2008, durante a Conferência Nacional 

de Educação Básica.  

A CONAE (2010) apresenta uma proposta referente à formação e à valorização 

dos profissionais da educação, com o enfoque do que é proposto para a formação 

inicial do pedagogo em cursos presenciais, considerando que o mesmo deve ser 

garantido em cursos a distância. Por fim, o documento também propõe diretrizes para a 

EaD. 
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Tanto a formação de profissionais para a educação básica, em todas as suas 

etapas (educação infantil, ensino fundamental e ensino médio) e modalidades 

(educação profissional, de jovens e adultos, do campo, escolar indígena, especial e 

quilombola), como a formação dos/das profissionais para a educação superior (não 

enfatizada no presente estudo), devem contar com uma base comum. Esta base deve 

voltar-se para a garantia de uma concepção de formação, pautada tanto pelo 

desenvolvimento de sólida formação teórica e interdisciplinar em educação de crianças, 

adolescentes, jovens e adultos/as e nas áreas específicas de conhecimento científico, 

quanto pela unidade entre teoria e prática e pela centralidade do trabalho como 

princípio educativo na formação profissional, além do entendimento de que a pesquisa 

se constitui em princípio cognitivo e formativo e, portanto, eixo nucleador dessa 

formação. Deverá, ainda, considerar a vivência da gestão democrática, o compromisso 

social, político e ético com um projeto emancipador e transformador das relações 

sociais e a vivência do trabalho coletivo e interdisciplinar, de forma problematizadora. A 

formação dos/das profissionais da educação deve ser entendida na perspectiva social e 

alçada ao nível da política pública, tratada como direito e superando o estágio das 

iniciativas individuais para aperfeiçoamento próprio, com oferta de cursos de 

graduação, especialização/aperfeiçoamento e extensão aos/às profissionais da 

educação pública, em universidades também públicas (CONAE, 2010). 

Esse contexto de formação e valorização dos/das profissionais da educação, 

pautado pela concepção de educação como processo construtivo e permanente, 

implica, portanto, em: 

a) Reconhecimento da especificidade do trabalho docente, que conduz à articulação 

entre teoria e prática (ação/reflexão/ação) e à exigência de que se leve em conta a 

realidade da sala de aula e da profissão, bem como a condição dos/das professores/as. 

b) Integração e interdisciplinaridade curriculares, dando significado e relevância aos 

conteúdos básicos, articulados com a realidade social e cultural, voltados tanto às 

exigências da educação básica e superior quanto à formação do/da cidadão/ã. 

c) Favorecimento da construção do conhecimento pelos/as profissionais da educação, 

valorizando sua vivência investigativa e o aperfeiçoamento da prática educativa, 

mediante a participação em projetos de pesquisa e extensão, desenvolvidos nas IES e 
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em grupos de estudos na educação básica. Deve-se garantir o tempo de estudo dentro 

da carga horária do/da profissional, viabilizando programas de fomento à pesquisa, 

voltados à educação básica, inclusive, assegurando aos/às profissionais com dupla 

jornada um tempo específico para estudos, reflexões e planejamentos. Devem ser 

estabelecidas condições efetivas para que, nas localidades onde existam instituições 

(IES), as pesquisas e projetos acadêmicos/pedagógicos garantam a formação contínua 

de professores/as, por meio de investimentos do Estado em todas as esferas, 

facilitando ao/à profissional da educação o acesso às fontes de pesquisa e fornecendo 

material de apoio pedagógico de qualidade às instituições de todos os níveis. Neste 

sentido, faz-se necessária a instituição da dedicação exclusiva, por meio da formulação 

de um plano que garanta inicialmente, no mínimo, um terço de horas atividade, 

chegando, gradativamente, a 50% até 2015. 

d) Garantia de implementação de processos que consolidem a identidade dos/das 

professores/as,  

e) Fortalecimento e ampliação das licenciaturas e implantação de políticas de formação 

continuada de pós-graduação (lato sensu e stricto sensu), sobretudo nas instituições 

públicas de ensino superior, tornando-as um espaço efetivo de formação e 

profissionalização qualificada e de ampliação do universo social, cultural e político. 

f) Realização de processos de formação inicial e continuada dos/das docentes, em 

consonância com as atuais demandas educacionais e sociais e com as mudanças 

epistemológicas no campo do conhecimento. 

g) Garantia do desenvolvimento de competências e habilidades para o uso das 

tecnologias de informação e comunicação (TIC’s) na formação inicial e continuada 

dos/das profissionais da educação, na perspectiva de transformação da prática 

pedagógica e da ampliação do capital cultural dos/das professores/as e estudantes. 

h) Promoção, na formação inicial e continuada, de espaços para a reflexão crítica sobre 

as diferentes linguagens midiáticas, incorporando-as ao processo pedagógico, com a 

intenção de possibilitar o desenvolvimento de criticidade e criatividade. 

i) Garantia de que, na formação inicial e continuada, a concepção de educação 

inclusiva esteja sempre presente, o que pressupõe a reestruturação dos aspectos 

constitutivos da formação de professores/as, com vistas ao exercício da docência no 
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respeito às diferenças e no reconhecimento e valorização da diversidade. O 

compromisso deve ser com o desenvolvimento e a aprendizagem de todos/as os/as 

estudantes, por meio de um currículo que favoreça a escolarização e estimule as 

transformações pedagógicas das escolas, visando à atualização de suas práticas, como 

meio de atender às necessidades dos/das estudantes durante o percurso educacional. 

j) Instituição de um padrão de qualidade aos cursos de formação de professores/as 

(CONAE, 2010, p.80-82). 

 

A CONAE (2010) propõe que a formação inicial deverá se dar de forma 

presencial, inclusive aquelas destinadas aos/à professores/as leigos/as que atuam nos 

anos finais do ensino fundamental e no ensino médio, como aos/às professores/as de 

educação infantil e anos iniciais do fundamental em exercício, possuidores/as de 

formação em nível médio. Assim, a formação inicial pode, de forma excepcional, ocorrer 

na modalidade de EaD para os/as profissionais da educação em exercício, onde não 

existam cursos presenciais, cuja oferta deve ser desenvolvida sob rígida 

regulamentação, acompanhamento e avaliação. Quanto aos/às profissionais da 

educação em exercício, sua formação continuada pode, de forma excepcional, ocorrer 

na modalidade de EaD, nos locais onde não existam cursos presenciais.  

Nesse sentido, a LDB, em seu artigo 87, inciso III, das Disposições Transitórias, 

prevê que os municípios e, supletivamente, o Estado e a União deverão realizar 

programas de capacitação para todos/as os/as professores/as em exercício, utilizando 

também, para isto, os recursos da educação a distância”, certamente porque, à época, 

o sistema de educação formal não conseguia, ainda, atender às novas demandas de 

formação. 

A CONAE (2010), analisando criticamente os cursos de EaD, aponta em 

documento que há cursos de EAD, em instituições que os oferecem, nos mais diversos 

polos pelo interior dos estados, e também nas capitais, os quais estão, grande parte, 

sem o devido acompanhamento pedagógico, sem aprovação do MEC e sem 

compromisso com a formação de qualidade dos estudantes, visando apenas ao lucro 

das entidades e à distribuição de diplomas em curto prazo.  
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Ao passo que a articulação entre o MEC e os sistemas de ensino, envolvendo as 

universidades no contexto da implantação de um sistema nacional de educação, deve 

visar às políticas públicas de ampliação e interiorização da oferta do ensino superior 

gratuito e de qualidade, priorizando o ensino presencial e fazendo o acompanhamento 

dos cursos de EaD, de maneira que estes, quando forem necessários, sejam 

implantados com qualidade social. 

O documento da CONAE (2010) destaca ainda que a adoção das modalidades 

de formação, presencial ou por meio do EaD, deve ter, por direção pedagógica, a busca 

de uma formação de qualidade socialmente referenciada. Dessa forma, entende-se que 

o papel do/da professor/a é crucial para o bom andamento dos cursos, razão pela qual 

a dinâmica pedagógica deve enfatizar a ação docente em todos os momentos do 

processo formativo, optando pela manutenção do/da professor/a na implantação, 

acompanhamento, monitoramento e avaliação das ações de formação. Não se trata tão 

somente de adoção da nomenclatura, mas fundamentalmente da defesa da 

centralidade do papel do professor, em substituição ao tutor, nos processos formativos 

presenciais e a distância. Tal compreensão retrata o papel da EaD sob a ótica da 

formação de qualidade social, que não prescinde do acompanhamento docente efetivo 

e de momentos presenciais de aprendizagem coletiva. É necessário fazer a defesa da 

centralidade do papel do/a professor/a, em substituição ao/à tutor/a, nos processos 

formativos presenciais e a distância. Nesse sentido, deve-se garantir e regulamentar um 

número proporcionalmente adequado de estudantes, por professor/a e por carga 

horária remunerada, a fim de assegurar o acompanhamento individualizado. 

Assim, para a CONAE (2010), os locais que desenvolvem EaD devem ser 

dotados de bibliotecas e equipamentos de informática, permitindo a socialização das 

experiências docentes e sua auto-organização em grupos de estudos, como um 

caminho promissor para a profissionalização. Com isto, o trabalho a ser ali desenvolvido 

poderá gerar condições especiais para superar o isolamento e produzir novas relações 

sociais e culturais na atividade docente, privilegiando o trabalho coletivo e solidário, em 

sintonia com a realidade social onde está inserido, de modo a transformar as condições 

atuais da escola pública e da educação, na perspectiva das transformações sociais 

almejadas. 
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De acordo com a CONAE (2010), o quadro da formação inicial (e também 

continuada) não é satisfatório no País. De modo geral, o setor privado responde por 

74,1% das matrículas em cursos de graduação presenciais (INEP, 2007). A maior parte 

dessas matrículas encontra-se em instituições não universitárias, sobretudo em cursos 

oferecidos no turno noturno. Tais instituições apresentam, em geral, situação mais 

precária em termos, sobretudo, da qualificação/titulação do corpo docente, projeto 

acadêmico dos cursos e bibliotecas. No entanto, em virtude do menor custo de oferta, 

as licenciaturas foram historicamente privilegiadas por essas instituições. Portanto, a 

CONAE propõe avaliar a qualidade dessa formação e o seu impacto na prática docente, 

ou ainda, na melhoria do desempenho dos/das professores/as, ampliar e fortalecer a 

formação nas instituições públicas de ensino.  

A CONAE (2010, p.86) verifica dificuldades que aparecem nos desenhos e nas 

práticas curriculares dos cursos de licenciatura: a) uma dicotomia entre ensino e 

pesquisa, como se a pesquisa só fosse possível nos bacharelados; b) uma separação 

bastante evidente entre formação acadêmica (teoria) e realidade prática e, ainda, entre 

disciplinas de conteúdo pedagógico e disciplinas de conteúdo específico; c) uma 

formação pedagógica (complementação pedagógica) mínima para os cursos de 

licenciatura, à exceção da pedagogia; d) uma desarticulação dos componentes 

curriculares com o perfil do/da profissional a ser formado/a. Fica evidente, também, a 

dificuldade interna às universidades para conceber e implementar uma política de 

formação de professores/as, objetivando mudar os problemas identificados. 

Portanto, para a Conferência Nacional de Educação, o curso de Pedagogia, 

presencial ou não presencial, deve propiciar ao aluno subsídios para sua formação 

integral como educador. Disserta-se a seguir o que se considera fundamental para a 

formação do pedagogo na EaD, segundo os documentos da CONAE (2010).  

É fundamental que o pedagogo aprenda a articular teoria e prática, em um 

movimento de ação/reflexão/ação, e leve em conta a realidade da sala de aula. 

Também se faz imprescindível conceber integração e interdisciplinaridade curriculares, 

dando significado e relevância aos conteúdos básicos, articulados com a realidade 

social e cultural, voltados às exigências da educação básica e à formação do/da 

cidadão/ã. 
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O pedagogo formado na EaD precisa construir conhecimento, valorizando sua 

vivência investigativa e o aperfeiçoamento da prática educativa, mediante a 

participação em projetos de pesquisa e extensão. Faz-se também necessário usar 

tecnologias de informação e comunicação (TIC’s) na perspectiva de transformação da 

prática pedagógica e da ampliação do capital cultural dos/das professores/as e 

estudantes. 

O profissional da educação precisa desenvolver reflexão crítica sobre as 

diferentes linguagens midiáticas, incorporando-as ao processo pedagógico, com a 

intenção de possibilitar o desenvolvimento de criticidade e criatividade.  

Além do que, se faz fundamental conceber a educação inclusiva que pressupõe 

o respeito às diferenças e o reconhecimento e a valorização da diversidade, para que 

estimule as transformações pedagógicas das escolas, visando à atualização de suas 

práticas como meio de atender às necessidades dos/das estudantes durante o percurso 

educacional. 

Por fim, o pedagogo precisa constituir relações sociais e culturais na atividade 

docente, privilegiando o trabalho coletivo e solidário, em sintonia com a realidade social 

onde está inserido, de modo a transformar as condições atuais da escola e da 

educação na perspectiva das transformações sociais almejadas. 

Os aspectos da formação do pedagogo destacados acima são assumidos no 

presente estudo para compor os indicadores de formação pedagógica para a EaD. 

 

 2.4 Formação Profissional segundo a Universidade Aberta do Brasil 

A UAB – Universidade Aberta do Brasil foi criada pelo Ministério da Educação no 

ano de 2005, em parceria com a ANDIFES (Associação Nacional dos Dirigentes das 

Instituições Federais de Ensino Superior) e Empresas Estatais, no âmbito do Fórum das 

Estatais pela Educação, com foco nas Políticas e na Gestão da Educação Superior. 

Trata-se de uma política pública de articulação entre a Secretaria de Educação a 

Distância - SEED/MEC e a Diretoria de Educação a Distância - DED/CAPES, com 

vistas à expansão da educação superior, no âmbito do Plano de Desenvolvimento da 

Educação – PDE (UAB, 2011). 
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O Sistema UAB foi instituído pelo Decreto 5.800 de 8.06.2006, e considerado um 

sistema integrado por universidades públicas que oferece cursos de nível superior por 

meio do uso da metodologia da educação a distância. O público em geral é atendido, 

mas os professores que atuam na educação básica têm prioridade de formação, 

seguidos dos dirigentes, gestores e trabalhadores em educação básica dos estados, 

municípios e do Distrito Federal. Visa-se à expansão e à interiorização de cursos e 

programas de educação superior no país. Fomenta-se a modalidade de educação a 

distância nas instituições públicas de ensino superior, bem como se apóiam pesquisas 

em metodologias respaldadas em tecnologias de informação e comunicação. Além 

disso, este sistema incentiva a criação de centros de formação permanentes por meio 

dos polos de apoio presencial em localidades estratégicas (UAB, 2011). 

Conforme disponibilizado no Portal da UAB, o sistema sustenta-se em cinco 

eixos fundamentais: 

• Expansão pública da educação superior, considerando os processos de 

democratização e acesso;  

• Aperfeiçoamento dos processos de gestão das instituições de ensino superior, 

possibilitando sua expansão, em consonância com as propostas educacionais 

dos estados e municípios;  

• Avaliação da educação superior a distância, tendo por base os processos de 

flexibilização e regulação implantados pelo MEC;  

• Estímulo à investigação em educação superior a distância no País;  

• Financiamento dos processos de implantação, execução e formação de recursos 

humanos em educação superior a distância.  

 

Os primeiros cursos executados no âmbito do Sistema UAB resultaram da 

publicação de editais. O primeiro edital, conhecido como UAB1 e publicado em 20 de 

dezembro de 2005, permitiu a concretização do Sistema UAB, por meio da seleção 

para integração e articulação das propostas de cursos, apresentadas exclusivamente 

por instituições federais de ensino superior, e as propostas de polos de apoio 

presencial, apresentadas por estados e municípios. O segundo edital, publicado em 18 

de outubro de 2006, denominado UAB2, diferiu da primeira experiência por permitir a 
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participação de todas as instituições públicas, inclusive as estaduais e municipais. Em 

2007, o sistema UAB repassou recursos às instituições de ensino superior para a 

ampliação do acervo bibliográfico dos polos de apoio presencial. Foram adquiridos 

livros contemplando as áreas dos cursos ofertados nos polos. A bibliografia básica foi 

indicada por coordenadores de cursos e corroborada por coordenadores UAB. Em 

2008, merece destaque a atuação do Sistema UAB que fomentou a criação de cursos 

na área de Administração, de Gestão Pública e outras áreas técnicas. Atualmente, 88 

instituições integram o Sistema UAB, entre universidades federais, universidades 

estaduais e Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IFETs). De 2007 a 

julho de 2009, foram aprovados e instalados 557 polos de apoio presencial com 

187.154 vagas criadas. A UAB, ademais, em agosto de 2009, selecionou mais 163 

novos polos, no âmbito do Plano de Ações Articuladas, para equacionar a demanda e a 

oferta de formação de professores na rede pública da educação básica, ampliando a 

rede para um total de 720 polos. Para 2010, visou-se à criação de cerca de 200 polos. 

Como exposto no Portal, participam do Sistema UAB universidades públicas 

(federais, estaduais e municipais) e Institutos Federais de Educação, Ciência e 

Tecnologia. Essas instituições, exclusivamente públicas, são responsáveis pela criação 

dos projetos pedagógicos dos cursos e por manter sua boa qualidade com base nos 

Referenciais de Qualidade para Educação Superior a Distância - SEED/MEC (2007). 

Para isso, devem considerar as particularidades da educação a distância, em especial o 

uso das ferramentas tecnológicas de informação e comunicação, e os recursos 

instalados nos polos de apoio presencial como suporte para o cumprimento das 

exigências nos momentos presenciais da educação a distância. 

Os Referenciais de Qualidade para Educação Superior a Distância (MEC, 2007), 

propõem que, devido à complexidade e à necessidade de uma abordagem sistêmica, 

referenciais de qualidade para projetos de cursos na modalidade a distância devem 

compreender categorias que envolvem, fundamentalmente, aspectos pedagógicos, 

recursos humanos e infraestrutura. Para dar conta dessas dimensões, devem estar 

integralmente expressos no Projeto Político Pedagógico (PPP) de um curso na 

modalidade a distância os seguintes tópicos principais:  
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(i) Concepção de educação e currículo no processo de ensino e aprendizagem; 
(ii) Sistemas de Comunicação; 
(iii) Material didático; 
(iv) Avaliação; 
(v) Equipe multidisciplinar; 
(vi) Infraestrutura de apoio; 
(vii) Gestão Acadêmico-Administrativa; 
(viii) Sustentabilidade financeira (MEC, 2007, p.8) 

 

Será apresentada a seguir uma síntese do que é proposto para a construção dos 

PPP’s dos Cursos do Sistema UAB, de acordo com o documento supracitado (MEC, 

2007, p.8-31). Neste contexto, são destacados, ainda, indicadores do processo de 

formação do pedagogo na EaD, na perspectiva do que a IES deve oferecer com relação 

a aspectos pedagógicos, recursos humanos e infraestrutura que possibilitem a 

formação profissional. Ou seja, para QUE O ALUNO APRENDA, a IES deve possibilitar: 

 

(I) Concepção de educação e currículo no processo de ensino e aprendizagem 

• Concepção epistemológica de educação, currículo, ensino, aprendizagem, perfil do 

estudante que deseja formar, para que a partir dessa opção seja feita a descrição de 

como se desenvolverão os processos de produção do material didático, de tutoria, 

de comunicação e de avaliação, delineando princípios e diretrizes que alicerçarão o 

desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem.  

• Uso da tecnologia aplicado à educação a distância apoiado em uma filosofia de 

aprendizagem que proporcione aos estudantes a oportunidade de interagir, de 

desenvolver projetos compartilhados, de reconhecer e respeitar diferentes culturas e 

formas de construir o conhecimento. Este conhecimento, por sua vez, é o que cada 

sujeito constrói - individual e coletivamente - como produto do processamento, da 

interpretação, da compreensão da informação. É, portanto, o significado que se 

atribui à realidade e como é contextualizada. 

• Ponto focal da educação superior no desenvolvimento humano, em uma perspectiva 

de compromisso com a construção de uma sociedade socialmente justa. Daí a 

importância da educação superior ser baseada em um projeto pedagógico e em 

uma organização curricular que favoreçam a integração entre os conteúdos e suas 

metodologias, bem como o diálogo do estudante consigo mesmo (e sua cultura), 

com os outros (e suas culturas) e com o conhecimento historicamente acumulado. 
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• Superação da visão fragmentada do conhecimento e dos processos naturais e 

sociais, a partir de uma estruturação curricular pautada na interdisciplinaridade e 

contextualização. Partindo da ideia de que a realidade só pode ser apreendida se for 

considerada em suas múltiplas dimensões, ao propor o estudo de um objeto, busca-

se, não só levantar quais conteúdos podem colaborar no processo de 

aprendizagem, mas também perceber como eles se combinam e se interpenetram.  

• Estudante como foco do processo pedagógico, por isso, quando necessário, propor 

um módulo introdutório que leve ao domínio de conhecimentos e habilidades 

básicos, referentes à tecnologia utilizada e/ou ao conteúdo programático do curso, 

prevendo atividades de acolhimento do estudante, assegurando a todos um ponto 

de partida comum. Importantes também são os mecanismos de recuperação de 

estudos e a avaliação correspondente a essa recuperação, assim como a previsão 

de métodos avaliativos para estudantes que têm ritmo de aprendizagem 

diferenciado.  

 

(II) Sistemas de Comunicação 

• Uso da tecnologia aplicada à educação propiciando uma comunicação efetiva entre 

os sujeitos do processo de aprendizagem, com garantia de oportunidades para o 

desenvolvimento de projetos compartilhados.  

• Sistema de comunicação que permita ao estudante resolver, com rapidez, questões 

referentes ao material didático e a seus conteúdos, bem como aspectos relativos à 

orientação de aprendizagem como um todo, articulando o estudante com docentes, 

tutores, colegas, coordenadores de curso e disciplinas e com os responsáveis pelo 

sistema de gerenciamento acadêmico e administrativo.   

• Oferecidas e contempladas condições de telecomunicação (telefone, fax, correio 

eletrônico, videoconferência, fórum de debate pela Internet, ambientes virtuais de 

aprendizagem, etc.), promovendo uma interação que permita uma maior integração 

entre professores, tutores e estudantes.  

• Interação entre professor-estudante, tutor-estudante e professor-tutor privilegiada e 

garantida, bem como a relação entre colegas de curso que também necessita ser 

fomentada. Esta é uma prática muito valiosa, capaz de contribuir para evitar o 
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isolamento e manter um processo instigante, motivador de aprendizagem, facilitador 

de interdisciplinaridade e de adoção de atitudes de respeito e de solidariedade ao 

outro, possibilitando ao estudante o sentimento de pertencimento ao grupo.  

 

(III) Material Didático 

• Concebido de acordo com os princípios epistemológicos, metodológicos e políticos 

explicitados no projeto pedagógico, de modo a facilitar a construção do 

conhecimento e mediar a interlocução entre estudante e professor, devendo passar 

por rigoroso processo de avaliação prévia (pré-testagem), com o objetivo de 

identificar necessidade de ajustes, visando ao seu aperfeiçoamento. 

• Produção de material impresso, vídeos, programas televisivos e radiofônicos, 

videoconferências, CD Rom, páginas WEB, objetos de aprendizagem e outros, para 

uso a distância, atendendo a diferentes lógicas de concepção, produção, linguagem, 

estudo e controle de tempo. Para atingir tais objetivos, é necessário que os 

docentes responsáveis pela produção dos conteúdos trabalhem integrados a uma 

equipe multidisciplinar, contendo profissionais especialistas em desenho 

instrucional, diagramação, ilustração, desenvolvimento de páginas web, entre 

outros. 

• Guia Geral do Curso - impresso e/ou em formato digital - que oriente o estudante em 

múltiplos aspectos e garanta a efetiva utilização do material didático.  

• Unidade entre os conteúdos trabalhados, quaisquer que sejam sua organização, 

disciplinas, módulos, áreas, temas, projetos, a fim de garantir que o material didático 

propicie interação entre os diferentes sujeitos envolvidos no projeto.  

 

(IV) Avaliação da Aprendizagem 

• Auxílio ao estudante para desenvolver graus mais complexos de competências 

cognitivas, habilidades e atitudes, possibilitando-lhe alcançar os objetivos propostos. 

Para tanto, esta avaliação deve comportar um processo contínuo, para verificar 

constantemente o progresso dos estudantes e estimulá-los a serem ativos na 

construção do conhecimento. Desse modo, devem ser articulados mecanismos que 

promovam o permanente acompanhamento dos estudantes, no intuito de identificar 
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eventuais dificuldades na aprendizagem e saná-las ainda durante o processo de 

ensino e de aprendizagem. 

 

(V) Equipe Multidisciplinar 

• Funções de planejamento, implementação e gestão dos cursos a distância, nas 

quais três categorias profissionais, que devem estar em constante qualificação, são 

essenciais para uma oferta de qualidade: docentes; tutores a distância e 

presenciais; pessoal técnico-administrativo, em que se destaca o coordenador do 

polo de apoio presencial.  

 

(VI) Infraestrutura de apoio 

• Proporcional ao número de estudantes, aos recursos tecnológicos envolvidos e à 

extensão de território a ser alcançada, o que representa um significativo 

investimento para a instituição.  

• Equipamentos de televisão, áudio, vídeo, fotografia, impressoras, linhas telefônicas, 

inclusive dedicadas para Internet e serviços 0800, fax, equipamentos para produção 

audiovisual e para videoconferência, computadores ligados em rede e/ou stand 

alone e outros, dependendo da proposta do curso. 

• Centros de documentação e informação ou midiatecas (que articulam bibliotecas, 

videotecas, audiotecas, hemerotecas e infotecas, etc.) para prover suporte a 

estudantes, tutores e professores, disponíveis na sede da instituição (em sua 

Secretaria, núcleo de EaD) e nos polos de apoio presencial. 

• Biblioteca, laboratório de informática com acesso à Internet de banda larga, sala 

para secretaria, laboratórios de ensino (quando aplicado), salas para tutorias, salas 

para exames presenciais. 

 

(VII) Gestão acadêmico-administrativa 

• Integrada aos demais processos da instituição, ou seja, é de fundamental 

importância que o estudante de um curso a distância tenha as mesmas condições e 

suporte que o de um presencial, e o sistema acadêmico deve priorizar isso, no 

sentido de oferecer ao estudante, geograficamente distante, o acesso aos mesmos 
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serviços disponíveis para o do ensino tradicional, como: matrícula, inscrições, 

requisições, acesso às informações institucionais, secretaria, tesouraria, etc.  

 

(VIII) Sustentabilidade Financeira 

• Investimentos iniciais elevados, para a produção de material didático, na 

capacitação das equipes multidisciplinares, na implantação de polos de apoio 

presencial e na disponibilização dos demais recursos educacionais, assim como na 

implantação (metodologia e equipe) da gestão do sistema de educação a distância. 

Para garantir, ainda, a continuidade de médio prazo inerente a um curso superior, 

em especial de graduação, a instituição deve elaborar a planilha de custos do 

projeto, como um todo, em consonância com o projeto político-pedagógico e a 

previsão de seus recursos. 

 
Os tópicos supracitados se relacionam entre si e se desdobram em outros 

subtópicos repletos de elementos constituintes fundamentais para a formação 

profissional na EaD. Cada curso constrói seu PPP de acordo com esses referenciais e 

de seus referidos cursos de acordo com a legislação nacional. No que se refere ao 

Curso de Pedagogia a distância, objeto do presente estudo, o mesmo deve contemplar 

esses referenciais para alcançar a qualidade de formação profissional almejada.  

Portanto, respaldando-se nas Diretrizes Curriculares Nacionais para Curso de 

Pedagogia, na Legislação Brasileira para EaD, nos documentos da Conferência 

Nacional de Educação e nos Referenciais de Qualidade propostos pela UAB, propõe-

se, nessa pesquisa, dois grupos de indicadores para a formação do pedagogo em curso 

a distância: (1) indicadores de gestão para a formação do pedagogo em EaD; (2) 

indicadores de formação de pedagogos em EaD. Ao passo que indicadores de gestão 

são os subsídios que a IES precisa oferecer ao pedagogo em formação na EaD, e 

indicadores de formação equivale ao que é fundamental que o aluno do Curso de 

Pedagogia em EaD aprenda.  
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Os INDICADORES DE GESTÃO PARA A FORMAÇÃO DO PEDAGOGO, 

baseados nos Referenciais de Qualidade propostos pela UAB, são:  

a) Concepção de educação e currículo no processo de ensino e 

aprendizagem; 

b) Sistemas de Comunicação; 

c) Material didático; 

d) Avaliação; 

e) Equipe multidisciplinar; 

f) Infraestrutura de apoio; 

g) Gestão Acadêmico-Administrativa; 

h) Sustentabilidade financeira. 

 

Os INDICADORES DE FORMAÇÃO DO PEDAGOGO EM EAD, por sua vez, 

baseados na legislação nacional vigente, são descritos a seguir: 

Com relação a aspectos cognitivos, considera-se indicador de formação: 

• articular teoria e prática (ação/reflexão/ação), contextualizando os aspectos 

socioculturais do educando; 

• conceber integração e interdisciplinaridade curriculares, dando significado e 

relevância aos conteúdos básicos, articulados com a realidade social e 

cultural, voltados às exigências da educação básica e à formação do/da 

cidadão/ã. 

• compreender a gestão educacional em uma perspectiva democrática, que 

integre as diversas atuações e funções do trabalho pedagógico e de 

processos educativos escolares e não escolares, no que se refere ao 

planejamento, à administração, à coordenação, ao acompanhamento, à 

avaliação de planos e de projetos pedagógicos.  
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Indica formação do pedagogo, se o mesmo apresenta as seguintes 

habilidades e competências: 

• exercer funções de magistério na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental, Médio e Educação de Jovens e Adultos, na área de serviços e 

apoio escolar e em outras áreas nas quais sejam previstos conhecimentos 

pedagógicos; 

• desenvolver projetos de pesquisa e extensão, a partir da construção do 

conhecimento, da valorização da vivência investigativa e do aperfeiçoamento da 

prática educativa. 

• usar tecnologias de informação e comunicação (TIC’s) na perspectiva de 

transformação da prática pedagógica e da ampliação do capital cultural dos/das 

professores/as e estudantes. 

Sob os aspectos afetivos e emocionais, o pedagogo necessita: 

• estabelecer relações sociais e culturais na atividade docente, partindo de 

momentos de interaprendizagem (entre alunos e entre professor e alunos), 

valorizando a aprendizagem colaborativa e sentimentos que privilegiem o 

trabalho coletivo e solidário, em sintonia com a realidade social onde está 

inserido, de modo a alcançar transformações sociais almejadas. 

 

O pedagogo precisa das seguintes atitudes e valores para sua ação 

educativa: 

• refletir criticamente sobre as diferentes linguagens midiáticas, incorporando-as 

ao processo pedagógico, com a intenção de possibilitar o desenvolvimento de 

criticidade e criatividade entre os educandos; 

• conceber a educação inclusiva, que pressupõe o respeito às diferenças e o 

reconhecimento e a valorização da diversidade, para que estimule as 

transformações pedagógicas das escolas, visando à atualização de suas práticas 

como meio de atender às necessidades dos/das estudantes durante o percurso 

educacional. 
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3. PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO DE UMA INSTITUIÇÃO 

PÚBLICA DE ENSINO SUPERIOR: descrição a partir de 

indicadores para a formação do pedagogo na EaD 

 

 

A terceira parte da presente tese apresenta a contextualização da Instituição de 

Ensino Superior Pública, local de estudo dessa pesquisa; em seguida, assume uma 

posição sobre a concepção de currículo e eixos formativos, que é base para analisar o 

Projeto Político Pedagógico do curso de Pedagogia em EaD. Faz-se, ainda, uma 

síntese do PPP em questão e, por fim, a descrição do mesmo baseada nos indicadores 

de gestão e de formação do pedagogo na EaD.      

  

3.1 Contextualização da Instituição de Ensino Superior Pública  

O presente estudo foi realizado em uma Instituição de Ensino Superior Pública, 

especificamente, uma universidade federal, fundada em 1961, constituída por três 

campi, um na capital do estado e dois no interior. Aproximadamente 26 mil alunos estão 

matriculados nos 84 cursos de graduação, distribuídos em 23 unidades acadêmicas, na 

capital (53) e nos campus do interior do estado (27), e em Educação a Distância, há 

quatro mil graduandos. Com relação aos cursos na modalidade a distância, a 

universidade oferece Licenciatura em Matemática, Licenciatura em Física, Licenciatura 

em Pedagogia e Bacharelado em Sistemas da Informação.  

No total são 1.698 servidores técnico-administrativos e 1.394 docentes, dos 

quais 690 são doutores, 258 grupos de pesquisas, 1.125 linhas de pesquisa e 3.646 

pesquisadores entre professores, técnicos e alunos.  

A instituição oferece aos alunos o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação 

Científica (Pibic/CNPq); o Programa de Educação Tutorial (PET); monitoria, estágio e 

bolsas de estudo/trabalho. Também disponibiliza bolsas adquiridas nos editais da 

Sesu/MEC, para programas como Afro-Atitude e de cotas, entre outros. Mantém cerca 

de 600 convênios com empresas e instituições públicas e privadas.  

Como MISSÃO, a universidade visa produzir, multiplicar e recriar o saber coletivo 

em todas as áreas do conhecimento de forma comprometida com a ética, a justiça 
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social, o desenvolvimento humano e o bem comum. Seu objetivo é tornar-se referência 

nacional nas atividades de ensino, pesquisa e extensão, firmando-se como suporte de 

excelência para as demandas da sociedade. 

 

3.2 Concepção de Currículo 

Currículo, em uma perspectiva prática, é a maneira de organizar o fazer 

educativo; teoricamente, porém, há muitos fundamentos que o conceituam os quais 

possibilitam inúmeras reflexões. Além do que, currículo pode ser todo processo que 

envolve a educação escolar/acadêmica e o que a influencia diretamente. Conceituar 

currículo, nesse presente estudo, visa destacar uma posição teórica que se concebe 

para embasar a análise de um projeto político pedagógico e suas propostas curriculares 

e eixos formativos que possibilitam a formação de professores em EaD.   

Para GIROUX (1987), currículo abrange a construção de significados e valores 

culturais. Não está simplesmente envolvido com a transmissão de fatos, conhecimentos 

e objetivos. Os significados estão estreitamente ligados às relações sociais de poder e 

de desigualdade.  

 Para o autor (1997), é importante questionar se professores estão promovendo a 

construção de um pensamento crítico sobre a educação, que pode contribuir para 

transformações ou ser instrumento de dominação e controle social, econômico e 

cultural. 

 Ainda em uma perspectiva crítica, Apple (1982) refere-se à possibilidade de 

perceber que, apesar desse processo ideológico e hegemônico que domina o ambiente 

educacional, as instituições educacionais podem ser mais humanas e educativas. No 

cotidiano educacional essas reflexões, muitas vezes, não são feitas.  

O autor (2006) também chama a atenção para o caráter político da educação. 

Menciona que ela não é um empreendimento neutro e que existe a necessidade de o 

educador ter a consciência de que existe a manipulação de quem está no poder para a 

formação da consciência dos indivíduos. 

A educação reflete a cultura de uma comunidade e nem sempre as pessoas têm 

consciência da carga ideológica a que são submetidas. Apple (2006) considera que as 

escolas produzem conhecimento e são agentes da hegemonia cultural e ideológica, ou 
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seja, são geralmente os principais agentes de transmissão de uma cultura dominante. 

O autor ainda afirma que o conhecimento não é neutro; que “(...) é uma forma de 

capital cultural que reflete as perspectivas e crenças de segmentos poderosos de 

nossa coletividade social” e que a escola funciona como um poderoso agente de 

reprodução cultural e econômico (APPLE, 2006, p. 42).  

   

(...) as escolas foram construídas para ampliar ou preservar o 
capital cultural de classes ou comunidades que não fossem as dos 
segmentos mais poderosos da população, e que (...) foram 
montadas para que a comunidade ficasse submissa aos interesses 
de pessoas mais poderosas (APPLE, 2006, p.101). 

  

Esse grupo de poderosos é quem, segundo Apple (2006), define como e qual 

conhecimento é escolhido para constituir o currículo.    

Pode-se também analisar o currículo: 

 

como um objeto não estático, mas como um [...] objeto que cria 
em torno de si campos de ação diversos, nos quais múltiplos 
agentes e forças se expressam em sua configuração, incidindo 
sobre aspectos distintos. [...] Para sua compreensão não basta 
ficar na configuração estática que pode apresentar num dado 
momento, é necessário vê-lo na construção interna que ocorre em 
tal processo (SACRISTÁN, 2000, p. 101). 

 

Para Sacristán (2007), o currículo não pode ser visto como configuração estática 

apresentada em um dado momento; é necessário vê-lo na construção interna dentro de 

um processo dinâmico e complexo. Parece ser possível dizer que a complexidade 

própria dos processos de idealização, estruturação e implementação de propostas 

formativas, em um sistema educacional, suscita medidas que afetem o conjunto de 

fatores que intervêm no referido sistema. Os currículos vigentes contemplam em grande 

parte, se não em sua totalidade, as determinações oficiais, por isso se acredita ser 

necessário investigar como acontece o processo de construção dos currículos e quais 

são os desdobramentos sobre a idealização das práticas formativas mantidas.  

Para o autor (2000), o sistema educativo serve a certos interesses concretos e 

eles se refletem no currículo. O mesmo (o currículo) precisa traduzir uma cultura 
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institucional, de maneira que nele se constituam fazeres e saberes organizadores da 

prática docente.  

Um currículo escolar/acadêmico precisaria ser “[...] fonte de cultura que se 

transformará em conhecimento, em saberes que se tornarão capacidades, habilidades, 

modos de pensar e interpretar o mundo, formas de se expressar e de ser” 

(SACRISTÁN, 2007, p. 123). 

  Sacristán (1998, p. 22) afirma ainda que o currículo se insere em vários 

contextos: de aula, pessoal e social, histórico e político “à medida que as relações 

dentro de classe refletem padrões de autoridade e poder, expressão de relações do 

mesmo tipo na sociedade exterior”. 

É a luta da libertação proposta por Dussel (2007) que pode ser transportada 

para a escola. A escola é uma instituição e como tal sofre as pressões dos que estão 

no poder; classe dominante que atua transformando o currículo em seu instrumento de 

poder.  

Chauí (2006) revela que, com o neoliberalismo, a ciência e a tecnologia 

tornaram-se forças produtivas. Acentua-se a especialização, o uso competitivo do 

conhecimento, fala em capital intelectual e aponta um crescimento acelerado do 

conhecimento e uma tendência a sua rápida obsolescência.  

Com base na explicitada concepção de currículo, cita-se Masetto (2004), que 

considera a necessidade da reorganização do projeto pedagógico de cursos de Ensino 

Superior; flexibilização do currículo frente às exigências e necessidades da sociedade 

atual; reconceptualização do papel das disciplinas e a integração das mesmas; 

avaliação formativa e auto-avaliação; e formação docente para atuação em propostas 

curriculares contextualizadas. 

No currículo há de se priorizar princípios de aprendizagem para além de 

conhecimento, prática, metodologias e técnicas, mas voltados à pesquisa, produção de 

conhecimento, ética, valores e atitudes. Educadores definem o sujeito que se quer 

formar, a partir de um currículo em ação, em constante transformação e conduzem 

educandos a um caminho de formação integral.  
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3.3 Síntese do Projeto Político Pedagógico 

Conforme informações disponibilizadas no Projeto Político Pedagógico do curso 

de Pedagogia em EaD (2007), o curso de Pedagogia em EaD tem a intencionalidade de 

oferecer a habilitação em docência na educação infantil, nos anos iniciais do ensino 

fundamental, nas disciplinas pedagógicas do curso de ensino médio na modalidade 

normal e gestão na educação básica, conferindo o diploma em licenciatura plena. O 

referido curso iniciou fundamento em 01/03/1998, possui prazo para integralização do 

curso de, no mínimo, 8 e máximo de 14 semestres, com carga horária mínima do curso 

de 3.200 horas/aula e regime letivo semestral. São oferecidas 300 vagas para os 

candidatos ao curso, distribuídas em quatro polos. 

Como objetivo, o curso de licenciatura em Pedagogia do Centro de Educação 

da universidade pesquisada destina-se à formação de licenciados/as para exercer 

funções de magistério na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, 

nas disciplinas pedagógicas dos cursos de Ensino Médio, na modalidade Normal, na 

Educação Profissional na área de serviços e apoio escolar, bem como para exercer 

atividades de organização e gestão de sistemas e instituições de ensino, englobando 

planejamento, execução, coordenação, acompanhamento, avaliação de tarefas próprias 

do setor da Educação, produção e difusão do conhecimento científico-tecnológico do 

campo educacional, em contextos educacionais (PPP, 2007). 

Propõe-se como perfil desejável a ser buscado do egresso do curso de 

Pedagogia em questão: 

• postura ética e compromisso para atuar na construção de uma sociedade justa, 

equânime, igualitária; 

• capacidade de compreender, cuidar e educar crianças de zero a cinco anos, de 

forma a contribuir para o seu desenvolvimento nas dimensões, entre outras, física, 

psicológica, intelectual, social; 

• aptidão para fortalecer o desenvolvimento e as aprendizagens de crianças do 

Ensino Fundamental, assim como daqueles que não tiveram oportunidade de 

escolarização na idade própria; 
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• disposição para trabalhar na promoção da aprendizagem de sujeitos em diferentes 

fases do desenvolvimento humano, em diversos níveis e modalidades do processo 

educativo; 

• reconhecimento e respeito às manifestações e necessidades físicas, cognitivas, 

emocionais e afetivas dos educandos nas suas relações individuais e coletivas; 

• domínio dos modos de ensinar Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História, 

Geografia, Artes, Educação Física, de forma interdisciplinar e adequada às 

diferentes fases do desenvolvimento humano, particularmente de crianças; 

• capacidade de relacionar as linguagens dos meios de comunicação aplicadas à 

educação, nos processos didático-pedagógicos, demonstrando domínio das 

tecnologias de informação e comunicação adequadas ao desenvolvimento de 

aprendizagens significativas; 

• disposição para promover e facilitar relações de cooperação entre a instituição 

educativa, a família e a comunidade; 

• aptidão para identificar problemas socioculturais e educacionais com postura 

investigativa, integrativa e propositiva, em face de realidades complexas, com vistas 

a contribuir para superação de exclusões sociais, étnico-raciais, econômicas, 

culturais, religiosas, políticas e outras; 

• consciência da diversidade, respeitando as diferenças de natureza ambiental-

ecológica, étnico-racial, de gêneros, faixas geracionais, classes sociais, religiões, 

necessidades especiais, escolhas sexuais, entre outras; 

• capacidade de desenvolver trabalho em equipe, estabelecendo diálogo entre a área 

educacional e as demais áreas do conhecimento; 

• capacidade de participar da gestão das instituições em que atuem enquanto 

estudantes e profissionais, contribuindo para elaboração, implementação, 

coordenação, acompanhamento e avaliação do projeto pedagógico; 

• capacidade de participar da gestão das instituições em que atuem planejando, 

executando, acompanhando e avaliando projetos e programas educacionais, em 

ambientes escolares e não-escolares; 

• preparo para realizar pesquisas que proporcionem conhecimentos sobre seus 

alunos e alunas e a realidade sociocultural em que estes desenvolvem suas 
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experiências não-escolares, sobre processos de ensinar e de aprender, em 

diferentes meios ambiental-ecológicos, sobre propostas curriculares; e sobre a 

organização do trabalho educativo e práticas pedagógicas; 

• capacidade de utilizar, com propriedade, instrumentos próprios para construção de 

conhecimentos pedagógicos e científicos; 

• condições de estudar, aplicar criticamente as diretrizes curriculares e outras 

determinações legais que lhe caiba implantar, executar, avaliar e encaminhar o 

resultado de sua avaliação às instâncias competentes. 

 

A estrutura do curso de Pedagogia em EaD busca dar conta dos três núcleos de 

estudos, conforme o que determina o Art. 6º da Resolução CNE/CP 01/2006, a saber: I 

– Um núcleo de estudos básicos; II – Um núcleo de aprofundamento e diversificação de 

estudos e; III – Um núcleo de estudos integradores. Sendo que o núcleo de estudos 

básicos, conforme a referida Resolução, sem perder de vista a diversidade e a 

multiculturalidade da sociedade brasileira, preconiza a articulação, por meio de reflexão 

e ações críticas; o núcleo de aprofundamento e diversificação de estudos, conforme a 

mesma Resolução, volta-se para as áreas de atuação profissional priorizadas pelo 

projeto pedagógico da instituição que atende a diferentes demandas sociais; o núcleo 

de estudos integradores proporcionará enriquecimento curricular e compreenderá: a) 

participação em seminários e estudos curriculares, em projetos de iniciação científica e 

de extensão, diretamente orientados pelo corpo docente da instituição de educação 

superior; b) participação em atividades práticas, de modo a propiciar aos estudantes 

vivências, nas mais diferentes áreas do campo educacional, assegurando 

aprofundamentos e diversificação de estudos, experiências e utilização de recursos 

pedagógicos; c) atividades de comunicação e expressão cultural. Esses núcleos de 

estudos expressam-se na Matriz Curricular do Curso de Pedagogia em EaD, por meio 

de um desenho curricular geral que será constituído de três eixos formativos: contextual 

e estrutural, que oferecem as bases teórico-metodológicas para a ação dos formandos 

como pedagogos. Fugindo ao desenho puramente disciplinar das matrizes curriculares 

tradicionais, tais eixos serão constituídos de um total de seis módulos, organizados em 

temas. O terceiro eixo, o articulador, aprofunda a análise crítica e contextualizada da 
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prática pedagógica; encontra-se constituído de dois módulos organizados sob a forma 

de movimentos que remetem à observação/investigação, ao planejamento e à vivência 

do fazer pedagógico na escola. 

Como Dimensão Curricular propõe-se componentes comuns (2.460 horas); 

componentes eletivas (80 horas); prática como dimensão dos saberes de natureza 

científico-cultural (280 horas); Estágio Supervisionado (400 horas); outras atividades 

acadêmicas e científico-culturais (200 horas); Trabalho de Conclusão de Curso (120 

horas), sendo a carga horária total de 3.540 horas.  

 

3.4 Descrição do Projeto Político Pedagógico baseada nos indicadores de 

gestão para a formação do pedagogo em EaD 

a) Concepção de educação e currículo no processo de ensino e 

aprendizagem: 

O curso será organizado em módulos, na modalidade a distância, com 

momentos presenciais no início e término de cada módulo, com avaliação presencial. 

Cada módulo será planejado pela equipe docente do curso, articulando o programa de 

ensino em cada eixo curricular e entre estes. Serão eleitos temas integradores e 

atividades conjuntas (seminários, visitas, oficinas, trabalhos acadêmicos), com o 

objetivo de atingir essa articulação com contextualização mais ampla possível em cada 

unidade e em cada módulo. 

O curso terá um sistema tutorial, que é uma organização institucional 

envolvendo professores, tutores e orientadores acadêmicos, procedimentos 

administrativos, tecnológicos e educacionais que, no conjunto, objetivam 

particularmente o atendimento às necessidades de ensino-aprendizagem do aluno na 

modalidade de EaD, tendo como referência a disponibilização de informações e 

recursos didático-pedagógicos que possibilitem os estudos de forma autônoma, com 

qualidade, e promovam a interação humana fundamental para o processo de 

aprendizagem. 

A tutoria é compreendida como um dos elementos do processo educativo que 

possibilita a (res)significação da educação a distância, principalmente em termos de 
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possibilitar, em razão de suas características, o rompimento da noção de tempo/espaço 

da escola tradicional: tempo como objeto, exterior ao homem, não experiencial. 

Na educação à distância, a interlocução aluno/orientador é exclusiva. Professor 

ou tutor, paradoxalmente ao sentido atribuído ao termo “distância”, deve estar 

permanentemente em contato com o aluno, através da manutenção de um processo 

dialógico, em que o entorno, o percurso, expectativas, realizações, dúvidas, 

dificuldades, sejam elementos dinamizadores do processo. 

A tutoria será organizada em cada polo, que funciona como centro de apoio, e 

contará com um coordenador e uma equipe de tutores em uma relação de 25 alunos 

por tutor. 

O coordenador de polo será o responsável pela supervisão, nos polos, das 

operações referentes à tecnologia de ensino à distância, equipamentos e materiais de 

consumo, infraestrutura operacional (videoteca, biblioteca, equipamentos de multimídia, 

redes de comunicação, ambiente virtual), controles administrativos, financeiros e 

operacionais. 

O coordenador de polo presta assessoria, tecnicamente, à equipe de tutores e 

atendimento aos alunos da região abrangida pelo polo. Os coordenadores de polo 

serão escolhidos através de processo seletivo, que terá como critérios para o candidato 

à função, os seguintes: graduação ou pós-graduação em áreas da educação; 

disponibilidade para deslocamento para os municípios que participam do projeto; 

dedicação compatível a uma jornada de 40 horas, com disponibilidade de, quando 

necessário, trabalhar em finais de semana; residir na região polo.  Após a seleção, os 

candidatos devem participar do processo de formação em curso sobre EaD e em 

grupos de estudos sobre o material didático do curso e sobre questões relativas ao 

processo de orientação. 

Por meio do sistema de acompanhamento, cada estudante receberá retorno 

individualizado sobre o seu desempenho, bem como orientações e trocas de 

informações complementares relativas a conteúdos abordados, de exercícios 

desenvolvidos e, principalmente, dos que tenham sido respondidos de forma incorreta, 

propiciando-se novas elaborações e encaminhamentos de reavaliações. 
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Através da tutoria é possível garantir o processo de interlocução necessário a 

qualquer projeto educativo.  Assim, o aluno é acompanhado pela Internet, pelo tutor, 

presencialmente na unidade. O tutor realiza a mediação do processo de ensino e 

aprendizagem entre aluno, docente e coordenação. É ele que, com as orientações do 

professor especialista, ministra as aulas, realiza as atividades de avaliação dos itens 

constantes do portfólio do aluno, além de disponibilizar aos alunos orientações sobre 

conteúdo das disciplinas e das atividades. O tutor presencial acompanha o 

desenvolvimento das teleaulas e aulas-atividade, encaminhando as dúvidas dos alunos 

aos docentes e tutores eletrônicos; é também responsável por atividades como prática 

e estágio. Os alunos recebem informações sobre quem é seu tutor eletrônico e seu e-

mail no início do curso. 

 

b) Sistemas de Comunicação: 

Os meios utilizados na tutoria envolvem a comunicação para acompanhamento 

e orientação no processo de ensino-aprendizagem, a qual será on-line e/ou presencial 

e acontecerá por meio de plantões previamente definidos ou a qualquer momento, 

usando os mecanismos existentes no ambiente virtual de aprendizagem. Para garantir 

o processo de interlocução permanente e dinâmico, a tutoria utilizará não só a rede 

comunicacional, viabilizada pela internet, mas também outros meios de comunicação.  

Dentre esses outros meios estão: telefone, fax, correio e rádio, que permitirão 

que todos os alunos, independentemente de suas condições de acesso ao centro 

tecnológico do município sede, possam contar com o serviço de orientação e de 

informações relativas ao curso. 

É dada ao aluno a opção também de realizar a orientação de forma presencial. 

Os tutores estarão disponíveis no centro de apoio do município sede da região polo. 

Os recursos da Internet serão empregados com vistas a disseminar 

informações sobre o curso, abrigar funções de apoio ao estudo, além de proporcionar 

acesso ao correio eletrônico, fóruns e “chat”. Serão também realizados trabalhos 

cooperativos entre os alunos. 
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O Ambiente Virtual de Aprendizagem e-proinfo, a ser utilizado na Internet, 

envolverá toda a comunicação e divulgação dos materiais do curso. A videoconferência 

poderá também ser utilizada como ferramenta para a interlocução professor-aluno-tutor. 

Os alunos participarão de atividades programadas de acordo com os objetivos 

do curso: plantões pedagógicos, aulas práticas, videoconferências, trabalhos de campo, 

fóruns de discussão e avaliações da aprendizagem. 

 

c) Material Didático: 

As mídias utilizadas no curso serão o material impresso e digital, como mídia 

principal, além do computador, como mídia auxiliar para que os alunos tenham a 

possibilidade de interagir com os colegas, tutor, professor, membros da equipe 

pedagógica e instituição, através da Internet. Para acesso a este recurso, o aluno terá à 

disposição nos polos computadores conectados à Internet através do Ambiente Virtual 

de Aprendizagem. Ainda, como complemento, nos encontros presenciais ou em 

atividades extracurriculares, poderá ser utilizado o vídeo para empréstimo domiciliar ou 

utilização em sala de aula. 

O aluno terá à disposição, no Ambiente Virtual de Aprendizagem, fórum e chat. 

Neste ambiente o professor poderá disponibilizar propostas para discussão entre os 

alunos, com a presença virtual ou não do professor ou dos tutores. Na página virtual do 

curso, o professor de cada módulo também poderá disponibilizar materiais 

complementares para acesso aos alunos, tais como links para acesso à página na 

internet ou outros materiais. 

O material didático que os alunos devem receber e utilizar compõe-se de: 

• Guia do aluno: traz os direitos e deveres dos alunos, vantagens e compromissos, 

esclarecendo os passos da vida acadêmica do aluno. Inclui orientações quanto à: 

coordenação do curso, secretaria acadêmica, biblioteca, avaliação da 

aprendizagem, direitos e deveres do corpo discente. 

• Guia do curso: contém informações específicas do curso, tais como objetivos, 

estrutura organizacional, sistema de avaliação e freqüência, grade curricular, 

recursos e materiais didáticos, orientações do que é e como estudar à distância, 

sistemática operacional, interatividade, comunicação, tutoria e acompanhamento. 
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• Módulos: material em que o aluno vai buscar o conteúdo para a aprendizagem. Nele 

encontram-se o conteúdo, as atividades reflexivas, de fixação e de avaliação, textos 

dos professores, leituras complementares e obrigatórias, materiais complementares 

(indicações para sites na Internet, músicas, livros, artigos, filmes). Gráficos, fotos, 

tabelas, ilustrações e uma diagramação adequada enriquecem o projeto, 

contribuindo para uma maior compreensão do conteúdo. Esses materiais serão 

disponibilizados em mídia impressa, através de módulos e guias de estudos e digital 

(cd-rom e on-line) no Ambiente virtual de ensino e de aprendizagem. 

• Livros: os livros indicados pelos autores dos módulos, como leitura obrigatória e 

complementar, estarão à disposição dos alunos na biblioteca dos polos. Em cada 

polo existe uma biblioteca para atendimento aos alunos. Em sua constituição será 

considerada a bibliografia relativa a cada módulo do curso. Para cada uma delas, 

serão eleitas quatro obras consideradas as mais importantes para a construção e 

aprofundamento do conhecimento da área de estudo. 

• Vídeos e CD-ROM: na biblioteca de cada polo existe uma midiateca composta por 

vídeos e CD-ROMs indicados pela equipe pedagógica do curso. 

• Ambientes de Aprendizagem: para possibilitar a comunicação contínua entre alunos, 

professor e tutores do curso, será utilizada a plataforma e-proinfo, criada pelo MEC 

e indicada como plataforma de apoio para cursos de EaD. Esta plataforma tem 

como objetivo o desenvolvimento de um ambiente multimídia para educação 

presencial, semipresencial e a distância, baseado na Internet. Esta ferramenta 

permite fornecer mecanismos de comunicação assíncronos, oportunizando assim 

que o educando trabalhe dentro de seu próprio ritmo de aprendizagem e em seu 

tempo disponível, além da comunicação síncrona, que lhe exige uma participação 

efetiva no grupo de trabalho para uma avaliação do seu progresso pelo educador; 

disponibilizar mecanismos ao educador para avaliar e acompanhar o progresso da 

aprendizagem dos alunos; criar alternativas individuais, quando necessário, na 

construção do conhecimento do educando; superar o ambiente de sala de aula 

tradicional, apresentando a informação de uma forma mais interativa, propiciando ao 

educando participar mais ativamente da elaboração e construção do conhecimento, 

tanto individual como em grupo. 
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• Os fóruns de discussão serão organizados e mediados pelos professores e tutores, 

tendo em vista a troca de ideias e o aprofundamento de conteúdos que estão sendo 

estudados pelos alunos ou das atividades que estão sendo por eles desenvolvidas. 

Os alunos que tiverem acesso à Internet a partir de suas residências ou municípios 

poderão acessar o fórum, a partir do laboratório de informática do polo a que está 

vinculado. 

 

d) Avaliação da Aprendizagem: 

O processo avaliativo dar-se-á durante todo o desenvolvimento do curso, tendo 

como pressupostos básicos a avaliação participativa e processual, atendendo aos 

diversos níveis de avaliação, tais como: a avaliação da aprendizagem, do material 

utilizado, da metodologia tanto do professor quanto do curso. 

A avaliação didático-pedagógica está fundamentada numa perspectiva 

emancipatória onde o aluno, a partir da reflexão da sua prática pedagógica, 

associando-a aos conceitos teóricos discutidos ao longo do curso, desenvolva uma 

proposta de autonomia pessoal e desenvolvimento profissional que extrapole os 

modelos tradicionais de avaliação. 

A importância desta avaliação processual, nos seus diversos níveis, constitui-se 

uma prática constante de realimentação, possibilitando as intervenções que se fizerem 

necessárias, como forma de minimizar os possíveis óbices do processo. O processo 

avaliativo da aprendizagem desenvolve-se de forma quantitativa e qualitativa, de acordo 

com as normatizações da Universidade. 

Como forma de garantia da qualidade do curso, através do atendimento ao 

aluno e salvaguardando a prática docente, torna-se necessária a implementação de 

duas etapas nesse estágio avaliativo: a avaliação do professor pelo aluno e a auto-

avaliação do professor no Colegiado de Curso. Tal forma de avaliação proporciona uma 

maior fidedignidade ao trabalho docente, detectando aptidões e o embasamento 

teórico-metodológico que se faz necessário na metodologia a distância. 

Nesse nível, a avaliação inicia-se desde o processo de planejamento, 

perpetuando-se ao longo de todo o desenvolvimento do curso, além de subsidiar a 

possível reoferta desse projeto. 
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A avaliação da aprendizagem na EaD apresenta as seguintes características: 

aberta, utilizando-se de mais de um meio para a realização (textos, pesquisas, 

questionários, impressos); realizável a qualquer momento, dependendo mais do aluno e 

de seu próprio processo de aprendizagem que das especulações e conveniências do 

docente. A avaliação aberta é seguida da atitude prescritiva do professor, que oferece 

informações sobre os erros cometidos e suas possíveis causas, orientando sobre a 

resposta correta.  

A avaliação da aprendizagem consiste de um processo sistemático, continuado 

e cumulativo que contempla: diagnóstico, acompanhamento, reorientação e 

reconhecimento de saberes, competências, habilidades e atitudes; diferentes 

atividades, ações e iniciativas didático-pedagógicas compreendidas em cada 

componente curricular; análise, a comunicação e orientação periódica do desempenho 

do aluno em cada atividade, fase ou conjunto de ações e iniciativas didático-

pedagógicas; prescrição e/ou proposição de oportunidades suplementares de 

aprendizagem nas situações de desempenho considerado insuficiente em uma 

atividade, fase ou conjunto de ações e iniciativas didático-pedagógicas. 

O processo de avaliação da aprendizagem constará de: 

a) Exercícios avaliativos: exercícios pertinentes aos módulos didáticos. Ao término de 

cada módulo, constará um conjunto de exercícios avaliativos. A interatividade dos 

alunos entre eles, com os professores tutores e orientadores acadêmicos é fortemente 

estimulada na realização dos exercícios avaliativos, visando a implementar processos 

de ensino e aprendizagem de sucesso. Nos polos de EaD incentivam-se, também, os 

alunos a trabalharem em grupo, utilizando as TIC’s disponíveis. Tais exercícios, bem 

como um relatório sucinto a ser elaborado pelos tutores a respeito das atividades 

desenvolvidas, serão enviados aos professores formadores. 

b) Avaliações a distância: essencialmente de caráter formativo. Podem se constituir, de 

acordo com a essência do módulo, de trabalhos enviados para os polos pelos tutores e 

por eles corrigidos, ou de exames a distância, com prazo para retorno das soluções. 

Atividades avaliativas através das quais se buscará verificar seu processo de 

construção dos conhecimentos proposto pelo módulo ou atividade de curso, bem como 

seu progresso na aquisição de habilidades e competências previstas. Elas serão 
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elaboradas pelo professor do módulo e discutidas com os tutores coordenadores. A 

escolha dos instrumentos para obtenção de dados e informações envolverá trabalhos 

escritos individuais ou em grupo; relatórios de projetos ou de pesquisas; participação 

em trabalhos, seminários; provas; estudo de caso, preparação e análise de planos; 

observação de aulas; entrevistas; memorial; monografia; exercícios; redação de textos; 

elaboração de material didático, comentários e resenhas sobre textos e vídeos; 

resolução de problemas, solução de casos práticos. Essas avaliações devem incluir 

atividades em grupo para estimular a interação entre estudantes, para compartilhar as 

dificuldades e buscar soluções para os problemas. 

c) Avaliações presenciais: os alunos realizarão, nos polos, uma avaliação presencial ao 

final de cada módulo, considerando a exigência legal do MEC para os cursos a 

distância. Os instrumentos e estratégias escolhidos deverão estar articulados com os 

objetivos, os conteúdos e as práticas pedagógicas adotadas. A avaliação será 

elaborada pelo especialista do módulo e discutida com os professores tutores. O 

processo de impressão, empacotamento e transporte da avaliação será acompanhado 

pelo colegiado do curso, pelos tutores que também estarão presentes nos polos no 

momento de sua aplicação.  

d) Auto-avaliação: deverá permear o material didático, levando o aluno a avaliar seu 

progresso e a desenvolver estratégias de metacognição ao se conscientizar dos 

diversos aspectos envolvidos em seus processos cognitivos. A auto-avaliação auxiliará 

o estudante a tornar-se mais autônomo, responsável, crítico, capaz de desenvolver sua 

independência intelectual. O aluno realizará as atividades de auto-avaliação que se 

encontram no material didático. Sendo uma forma de auto-observação e de 

autoconhecimento, elas permitirão que o aluno avalie o seu progresso e desenvolva 

estratégias de metacognição, ao se conscientizar dos diversos aspectos envolvidos nos 

seus processos cognitivos. A auto-avaliação auxiliará o aluno a tornar-se mais 

autônomo, responsável, crítico, capaz de desenvolver sua independência intelectual. 

A avaliação possibilitará ao aluno verificar os resultados que vai alcançando no 

processo de aprendizagem e, se necessário, mudar sua forma de participação no 

curso: empenhando-se mais, dando maior atenção às atividades e disciplinas em que 

encontra maior dificuldade, revendo seu método de estudo, planejando melhor seu 
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tempo. À equipe pedagógica do curso, ela possibilitará o acompanhamento do 

desempenho escolar de cada licenciando, de modo a identificar aspectos que 

demandem atenção especial, visando buscar meios de ajudá-lo a superar suas 

dificuldades. Aos responsáveis pela gestão do curso, a avaliação de desempenho do 

aluno servirá como fornecedor de “pistas”, apontando para a necessidade de mudança 

da prática pedagógica, de revisão dos materiais didáticos, do desenvolvimento do curso 

e do próprio processo avaliativo. 

Portanto, a avaliação da aprendizagem será conduzida visando: acompanhar o 

desempenho escolar de cada licenciando, de modo a identificar aspectos que 

demandem maior atenção; identificar formas de apoiar os alunos; verificar se os 

objetivos e metas do curso e das disciplinas estão sendo alcançados; obter subsídios 

para aperfeiçoamento do curso. 

 

e) Equipe Multidisciplinar: 

O sistema tutorial tem como agentes principais os professores autores das 

disciplinas, os professores tutores e os orientadores acadêmicos. Estes profissionais 

apresentarão o seguinte perfil e atribuições: 

O professor autor de materiais didáticos tem mestrado ou doutorado na área em 

que terá a autoria do material didático; possui conhecimento expressivo na área 

referente ao conteúdo das disciplinas sob sua responsabilidade autoral; tem experiência 

docente e domínio na utilização das TIC’s; conhece as técnicas de elaboração de 

materiais para a EaD, integrando a equipe interdisciplinar que elaborará os materiais 

didáticos; preferencialmente deverá ocupar, também, a função de professor formador 

de sua disciplina. O professor autor tem como atribuições: redigir os conteúdos 

disciplinares na área de seu conhecimento profissional e/ou formação acadêmica; 

participar de reuniões para avaliação dos cursos em que seja professor autor; revisar os 

materiais didáticos sob sua responsabilidade, após avaliação do coordenador, tutor e 

alunos; acompanhar o desenvolvimento dos cursos, zelando pelo cumprimento de seus 

objetivos; participar do processo de seleção e capacitação dos tutores; organizar, em 

conjunto com o professor coordenador, o processo de avaliação da aprendizagem; 

acompanhar as atividades desenvolvidas pelos tutores; participar da organização e 
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veiculação das videoconferências e fóruns de debate. O professor autor poderá, 

também, atuar como professor tutor das disciplinas para as quais lhe foi delegada a 

competência de redigir os materiais didáticos ou de disciplinas que são afins com sua 

área de formação.  

Os professores tutores têm especialização na área do curso, experiência 

docente, conhecimentos na área referente aos conteúdos das disciplinas sob sua 

responsabilidade tutorial, disponibilidade de horários para o atendimento aos alunos e 

domínio na utilização das TIC’s. O professor tutor tem como atribuições: dar 

atendimento personalizado e de forma efetiva aos alunos; motivar os alunos no que 

tange ao processo ensino-aprendizagem; assessorar os alunos no desenvolvimento 

das atividades propostas nos materiais didáticos; assessorar os alunos no 

desenvolvimento das atividades pedagógicas por intermédio do ambiente virtual de 

aprendizagem; administrar o processo de avaliação durante o desenvolvimento das 

disciplinas sob sua responsabilidade; orientar e avaliar os trabalhos de conclusão de 

curso afins a sua disciplina; orientar e supervisionar as atividades teóricas e práticas da 

prática de ensino compatíveis com sua formação profissional e acadêmica; participar 

dos encontros presenciais com os alunos; participar das reuniões de avaliação do 

curso; participar da capacitação dos alunos no uso do ambiente virtual de 

aprendizagem; corrigir as atividades de avaliação e dar um feedback aos alunos; 

participar de videoconferências, de fóruns virtuais e chats, na tutoria virtual 

especificamente; exercer ou já ter exercido a atividade docente e ter conhecimentos  

básicos sobre o processo de ensino e aprendizagem na modalidade a distância; possuir 

habilidades comunicativas para, de forma eficiente, interagir com o aluno e o grupo a 

distância; ter conhecimento e destreza ao utilizar as TIC’s; demonstrar maturidade 

intelectual e emocional que lhe permitem lidar com situações-problema, bem como 

perceber e tratar adequadamente diferenças, sejam elas pessoais ou culturais; ser 

capaz de articular-se rapidamente com o grupo com o qual está temporariamente 

trabalhando, demais tutores, professores e  coordenadores do curso. 

Caberá ao tutor oferecer assistência metodológica e pedagógica com relação 

aos conteúdos abordados no âmbito da disciplina, motivar diariamente a participação 

dos alunos, esclarecer-lhes as dúvidas e resolver problemas de ordem pedagógica que 
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porventura surjam no decorrer da disciplina que estiverem tutorando. São responsáveis 

pela avaliação do processo de aprendizagem dos alunos. 

Os tutores atuam junto ao professor autor, como mediadores e orientadores das 

atividades, acompanhando o desenvolvimento de cada aluno e turma, especialmente 

através dos recursos e instrumentos oferecidos pelo ambiente virtual de aprendizagem, 

bem como por outras formas de comunicação. 

Os orientadores acadêmicos são alunos da pós-graduação ou professores 

especialistas de áreas afins, das regiões que compõem os polos envolvidos no projeto. 

São responsáveis pelo acompanhamento do desenvolvimento da disciplina/módulo, nas 

atividades de apoio tecnológico, pedagógico, administrativo e logístico, e têm, no 

mínimo, especialização na área do curso e domínio das TIC’s. As atribuições do 

orientador acadêmico são: apoiar os professores tutores em atividades de conferência 

de relatórios; encaminhar questões às áreas correspondentes (técnica, pedagógica, 

pesquisa e atendimento); observar o bom funcionamento dos recursos utilizados; 

monitorar o acesso dos alunos ao ambiente virtual de aprendizagem; acompanhar o 

desenvolvimento do cronograma de trabalho – entrega de trabalhos; participar da 

capacitação sobre o uso ambiente virtual de aprendizagem; conhecer e participar das 

discussões (com professor e tutor) relativas à confecção e uso do material didático; 

detectar os principais problemas dos alunos, diagnosticando suas causas e procurando 

saná-los com o apoio do colegiado do curso; auxiliar o aluno a superar dificuldades, 

orientando-o individual e/ou coletivamente; estimular o aluno a manter seu ritmo de 

aprendizagem; reforçar o trabalho do aluno, dando-lhe uma visão global do estudado, 

situando o aprendido no conjunto das disciplinas; indicar ao aluno que não teve o 

desempenho mínimo na avaliação as atividades que deverá realizar para passar ao 

módulo seguinte; motivar o aluno, auxiliando-o a compreender as relações do estudo 

com seus interesses particulares e profissionais; colocar à disposição do aluno material 

de consulta bibliográfica, materiais audiovisuais e outros; participar do processo de 

avaliação do curso; facilitar aos alunos a integração e uso dos distintos recursos postos 

à sua disposição; fomentar o uso da biblioteca, laboratórios e mediateca do polo de 

EaD; incentivar e orientar os alunos a consultar bibliografia complementar aos textos 

didáticos sugeridos; participar da organização e da aplicação das atividades de 
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avaliação de desempenho que serão realizadas presencialmente nos polos; contatar os 

tutores quando necessitarem de orientações de ordem pedagógica ou administrativo-

acadêmica; manter contato com o colegiado do curso, informando sobre o 

desenvolvimento dos alunos, as dificuldades encontradas, a pertinência e adequação 

dos materiais instrucionais, das atividades de aprendizagem e do sistema de 

comunicação; ajudar a organizar e manter em ordem os registros acadêmicos, o 

patrimônio e a biblioteca do polo; participar do processo de avaliação de desempenho 

dos alunos; avaliar, com base nas dificuldades dos alunos, os materiais didáticos 

utilizados no curso; participar do processo de avaliação do curso. 

O coordenador de tutoria é responsável pela organização e disponibilização dos 

conteúdos por áreas de conhecimento. Cabe a esse coordenador assessorar os tutores 

no que diz respeito ao estudo e discussão dos conteúdos dos materiais didáticos do 

curso. Além disso, esse coordenador estará à disposição dos tutores do curso em dias 

e horários previamente estabelecidos, via internet; representar o Projeto frente à 

coordenação do NEAD; coordenar o trabalho desenvolvido em cada um dos diferentes 

polos regionais; responsabilizar-se pelos planos de viagem da equipe de 

coordenadores de polos e professores, na ocasião dos deslocamentos para os 

municípios polos; responsabilizar-se pela organização e planejamento pedagógico do 

curso; elaborar, com base nas informações dos coordenadores de polo, relatórios 

anuais sobre o desenvolvimento do curso; estimular e sugerir discussões periódicas 

sobre aspectos pedagógicos do curso; acompanhar o trabalho de orientação e 

acompanhamento acadêmico desenvolvido nos diferentes polos; coordenar e 

acompanhar o trabalho dos professores do NEAD que atuam no curso; coordenar as 

reuniões semanais do NEAD para discussão e encaminhamento de questões ligadas 

ao curso; acompanhar o trabalho de elaboração e distribuição de material didático do 

curso; acompanhar o processo de avaliação do curso, em suas múltiplas dimensões; 

substituir o Coordenador Geral do Curso, quando necessário.  

O coordenador administrativo-financeiro e operacional é responsável por todas 

as operações referentes à tecnologia de ensino à distância, equipamentos e materiais 

de consumo, infraestrutura operacional (videoteca, biblioteca, equipamentos de 
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multimídia, redes de comunicação, ambiente virtual), controles administrativos, 

financeiros e operacionais.  

O técnico de ambiente de aprendizagem é responsável por todo o ambiente 

técnico operacional do ensino à distância, bem como pelo assessoramento a todos os 

membros da equipe que operacionaliza o curso. Deve, pois, responsabilizar-se pela 

equipe de apoio na área da informática; pelo funcionamento da rede de informática; 

pela manutenção do ambiente de aprendizagem; pelo bom funcionamento dos 

laboratórios de informática da sede e dos polos. 

O secretário acadêmico é responsável pela organização didático-pedagógica, 

bem como por todos os registros e controles acadêmicos do curso. 

 

f) Infraestrutura de apoio: 

Os centros de apoio serão organizados nos municípios polos do projeto. A 

escolha destes polos se deu em razão dos seguintes critérios: necessidade de 

formação de professores nas regiões do entorno desses municípios; existência na 

cidade de infraestrutura mínima de ensino a distancia; compromisso dos prefeitos em 

oferecer polo dentro das exigências da UAB.  Em cada região polo, será organizado um 

centro de apoio, com infraestrutura e organização de serviços que permitam o 

desenvolvimento de atividades de cunho administrativo e acadêmico do curso a 

distância. Cada Centro de apoio atenderá até 100 alunos.  

Cada região polo deverá contar com um centro de apoio com a garantia dos 

seguintes recursos: 

Para desenvolver o curso a distância, o NEAD conta com o seguinte espaço 

físico: 1 sala para a coordenação geral, 1 sala de  secretaria geral; 1 sala para 

instalação do núcleo tecnológico; 1 sala para a tutoria e 1 sala para estudos e reunião 

dos professores do curso.      

O centro de apoio de cada região polo deve contar, minimamente, com os 

seguintes espaços: 1 sala para instalação do núcleo tecnológico, 1 sala para secretaria 

geral do curso e coordenação de polo; 1 sala de estudo e reunião dos orientadores 

acadêmicos, 2 salas para tutoria;  1 sala para biblioteca e material didático. Deve haver, 

ainda, um espaço previsto para os encontros e seminários temáticos, ocasião em que 
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se poderão reunir até 200 pessoas. Cada município participante do polo regional deverá 

providenciar uma sala para a tutoria em seu município. Além disso, deve providenciar, 

por ocasião dos encontros e seminários temáticos que se realizarem no seu município, 

espaço adequado para a realização do evento. 

Para garantir o desenvolvimento do curso, através de rede, é preciso que se 

garanta a instalação e implementação de um núcleo tecnológico que possibilite a 

ligação NEAD-POLO REGIONAL. Dentre as condições e os equipamentos 

imprescindíveis, estão:  

• Instalação de rede lógica, com velocidade compatível com os objetivos;  

• Instalação de uma rede elétrica com infraestrutura adequada; 

• Uma estação Power PC 604 Mhz, 256 Kb cache L2, 256 Mb RAM, 36 Gb 

Ultra Scsi Disk, 4mm tape drive, 10/100 ethernet adapter, monitor p72;  

• 20 MICROCOMPUTADORES Pentium 300 Mhz, 64 Mb ram, 8.5 Gb disk, 

fast ethernet, CDROM 32x, Monitor 15”; Impressoras jato de tinta e laser; 

Um scanner 9.600 dpi colorido; Câmara para vídeo conferência;  

• Dispositivo para telefone para audioconferência.  

• Equipamentos para teleconferência.  

• Equipamento para gravação de CD; 

• Máquina de fotografia digital; 

• Aquisição de Software de Gerenciamento de atividades de comunicação e 

rede; aplicações de desenvolvimento produção artística e diagramação. 

Essas condições serão garantidas pela disponibilidade de recursos já existentes 

no NEAd, nos polos regionais e pelo aporte que será garantido pelo financiamento do 

projeto UAB. 

 

g) Gestão acadêmico-administrativa: 

Para atender a esse público, faz-se necessária a garantia de: centro tecnológico 

com infraestrutura que permita aos alunos conectarem-se à rede de comunicação 

implementada pelo NEAD/CEDU, para permitir o processo de interlocução entre os 

sujeitos da ação educativa (aluno, professor, tutor); garantia de espaços que permitam 

o desenvolvimento das orientações acadêmicas, os encontros presenciais, a realização 
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dos seminários temáticos; implantação e organização de serviços de apoio pedagógico 

ao estudante, dentre eles: biblioteca, videoteca e softwares educativos; Organização de 

um serviço de orientação e acompanhamento acadêmicos; constituição de um 

colegiado de curso; criação de uma secretaria geral, que proceda ao controle da 

distribuição de material didático aos alunos , desempenhe todas as funções relativas ao 

recebimento, expedição e arquivo de correspondências, faça circular as informações 

necessárias ao andamento do curso, execute todo serviço de apoio ao desenvolvimento 

dos momentos presenciais do curso e faça o registro acadêmico do desempenho dos 

alunos. 

 

h) Sustentabilidade Financeira: 

Os recursos financeiros para sustentação do Curso de Pedagogia na modalidade 

a distância serão assumidos pelo Edital da UAB e municípios participantes dos polos. 

Nos recursos provenientes da UAB estão previstas as seguintes despesas: 

• Pagamento de bolsa para os professores responsáveis pelo desenvolvimento 

do curso, 

• Pagamento de diárias e passagens para deslocamento para os polos 

regionais; 

• Pagamento das despesas relativas à formação dos tutores em curso de EaD; 

• Recursos para implementação dos centros tecnológicos; 

• Pagamento dos custos de impressão de material didático; 

• Pagamento de bolsas para professores, alunos e técnicos da universidade 

que participarem do projeto; 

• Pagamento de professores, técnicos e/ou profissionais externos à 

universidade que participarem do projeto; 

• Pagamento de tutores, 

• Compra de livros, softwares para o curso e material de expediente. 

 

Em seguida, apresenta-se um quadro com a síntese da relação dos indicadores 

de gestão no Projeto Político Pedagógico do curso de Pedagogia em EaD estudado. 
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Indicadores de 
Gestão 

Aspectos presentes no PPP do curso de Pedagogia em EaD 

Concepção de 
educação e 
currículo no 
processo de 
ensino e 
aprendizagem 
 

O curso deve ser organizado em módulos, na modalidade a distância, com 
momentos presenciais no início e término de cada módulo, com avaliação 
presencial. 

O curso deve seguir o sistema tutorial. A tutoria será organizada em cada polo, 
que funcionará como centro de apoio, contará com 1 coordenador de polo e 
uma equipe de tutores numa relação de 25 alunos por tutor. 

Através da tutoria será possível garantir o processo de interlocução necessário 
ao projeto educativo.   

Sistemas de 
Comunicação 
 

O Ambiente Virtual de Aprendizagem utilizado na Internet envolverá toda a 
comunicação e divulgação dos materiais do curso. A videoconferência poderá 
também ser utilizada como ferramenta para a interlocução professor-aluno-
tutor. 

Os alunos participarão de atividades programadas de acordo com os objetivos 
do curso: plantões pedagógicos, aulas práticas, videoconferências, trabalhos 
de campo, fóruns de discussão e avaliações da aprendizagem. 

Material Didático 
 

O material didático que os alunos receberão e utilizarão compõe-se de: 
 Guia do aluno: traz os direitos e deveres dos alunos. 
 Guia do curso: contém informações específicas do curso. 
 Módulos: material em que o aluno vai buscar o conteúdo para a 

aprendizagem. 
 Livros: os livros indicados pelos autores dos módulos. 
 Vídeos e CD-ROM 
 Ambientes de Aprendizagem 

Avaliação da 
Aprendizagem 
 

O processo avaliativo se dará durante todo o desenvolvimento do curso, tendo 
como pressupostos básicos a avaliação participativa e processual, atendendo 
aos diversos níveis de avaliação, tais como: a avaliação da aprendizagem, do 
material utilizado, da metodologia tanto do professor quanto do curso. 

O processo de avaliação da aprendizagem constará de: 
a) Exercícios avaliativos: exercícios pertinentes aos módulos didáticos 
b) Avaliações a distância: essencialmente de caráter formativo. 
c) Avaliações presenciais: os alunos realizarão, nos polos, uma avaliação 
presencial ao final de cada módulo. 
d) Auto-avaliação: deverá permear o material didático levando o aluno a avaliar 
seu progresso e a desenvolver estratégias de metacognição ao se 
conscientizar dos diversos aspectos envolvidos em seus processos cognitivos 
 

Equipe 
Multidisciplinar 
 

O sistema tutorial tem como agentes principais os professores autores das 
disciplinas, os professores tutores e os orientadores acadêmicos. 
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Infraestrutura de 
apoio 
 

Em cada região polo será organizado um centro de apoio, com infraestrutura e 
organização de serviços que permitam o desenvolvimento de atividades de 
cunho administrativo e acadêmico do curso de Pedagogia à distância. Cada 
Centro de apoio atenderá até 100 alunos. 

Gestão acadêmico-
administrativa 
 

Faz-se necessária a garantia de: 
• centro tecnológico com infraestrutura que permita aos alunos conectarem-

se à rede de comunicação; 
• espaços que permitam o desenvolvimento das orientações acadêmicas, os 

encontros presenciais, a realização dos seminários temáticos;  
• implantação e organização de serviços de apoio pedagógico ao estudante, 

dentre eles: biblioteca, videoteca e softwares educativos. 

Sustentabilidade 
Financeira 
 

Os recursos financeiros para sustentação do curso de Pedagogia na 
modalidade a distância serão assumidos pelo Edital da UAB e dos municípios 
participantes dos polos. 

Quadro 1 - Relação dos indicadores de gestão com o Projeto Político Pedagógico do curso de 

Pedagogia em EaD 

  
 

O quadro acima apresenta a relação dos indicadores de gestão para a formação 

do pedagogo na EaD com o PPP do curso de Pedagogia analisado. Verifica-se que o 

que é proposto pelos Referenciais de Qualidade da UAB é previsto no Projeto Político 

Pedagógico do curso. Somente a partir da análise da concepção de gestores e 

professores do curso de Pedagogia em EaD, será possível verificar o que é previsto e o 

que é realizado na prática para a formação do pedagogo em EaD.  

 

3.5 Descrição do Projeto Político Pedagógico baseada nos Indicadores de 

Formação Docente em EaD 

 
Com relação aos aspectos cognitivos, considera-se indicador de formação: 

• articular teoria e prática (ação/reflexão/ação), contextualizando os aspectos 

socioculturais do educando; 

 

Encontra-se proposto no PPP:  

o possibilitar a relação teoria-prática a partir do primeiro ano do curso, com a 

criação de espaços que favoreçam a compreensão do contexto da prática 

pedagógica, permitindo aprimorar uma atitude investigativa, não dogmática, 
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partindo das experiências e trajetórias escolares dos alunos, como ponto de 

partida para a construção inicial da compreensão da cultura escolar (p.30). 

o compreender a instituição escolar a partir de funções que são complementares: a 

de socialização, ou seja, mediação entre a escola e o contexto social em que os 

alunos estão inseridos, na produção de significados; a instrutiva, em que, 

mediante as atividades de ensino-aprendizagem realizadas intencional e 

sistematicamente, se aperfeiçoe o processo inicial de socialização, rompendo 

com os mecanismos que caracterizam de forma desigual, nas sociedades de 

livre mercado, o acesso aos conhecimentos historicamente produzidos; e a 

educativa, que sintetiza as funções anteriores, na medida em que desenvolve 

nos/as alunos/as autonomia, independência intelectual, para que possam 

analisar criticamente os processos socializadores vividos cotidianamente (p.30). 

 

EIXOS NATUREZA CARGA 
HORÁRIA 

TOTAL 
PREVISTA 

ARTICULADOR Processos concretos vivenciados pelos/as profissionais da 
educação no ato de planejar, coordenar e executar o trabalho 
educativo, tendo como produtos concretos por parte dos/as 
formando/as, planos integrados e ações de intervenção na 
realidade educativa. 

680 

Quadro 2 - Eixos formativos do PPP do curso Pedagogia EaD 

 

No estudo dos módulos não existirão aqueles apenas de teoria, nem aqueles 

apenas de prática. Quando a ênfase estiver na reflexão teórica, a prática indicará o 

caminho dessa reflexão; quando a ênfase recair na prática, a teoria mostrará suas 

possibilidades, seus caminhos (p.38). 

E 
I 
X 
O 
S 

Nº MÓDULOS CONCEPÇÃO SABERES/COMPONENTES 
CURRICULARES 

 
A 
R 
T 
I 
C 
U 

7 
MERGULHANDO 

NA PRÁTICA 
PEDAGÓGICA 

Reflexão sobre os elementos da 
prática pedagógica no contexto da 
divisão social e técnica do trabalho 

escolar, com base nos saberes 
envolvidos na formação do/a 

pedagogo/a, por meio da 
observação/investigação da 

� Projetos 
integradores 1 

� Projetos 
integradores 2 

� Projetos 
integradores 3 

� Projetos 
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L 
A 
D 
O 
R 

realidade educativa. integradores 4 
� Projetos 

integradores 5 
� Projetos 

integradores 6 
� Projetos 

integradores 7 
 

8 

 
 
 
 

PLANEJANDO 
E INTERVINDO 
NA PRÁTICA 

PEDAGÓGICA 

 
Construção/reconstrução e 
desenvolvimento de ações 

educativas refletidas, autônomas, 
seqüenciadas e significativas, 
permeadas pelos saberes e 

práticas vivenciados ao longo do 
curso, que expressem o exercício 

da docência na gestão de sistemas, 
redes e unidades escolares e na 

regência das disciplinas 
pedagógicas em Nível Médio na 

Modalidade Normal, na Educação 
Infantil e nos Anos Iniciais do 

Ensino Fundamental. 

� Estágio 
Supervisionado I 

� Estágio 
Supervisionado II 

� Estágio 
Supervisionado III 

� Estágio 
Supervisionado IV 

Quadro 3 - Módulos formativos do PPP do curso Pedagogia EaD 

 

 No que diz respeito à articulação teoria e prática, alguns aspectos são 

imprescindíveis na formação do pedagogo, são eles: 

O Estágio Curricular, no qual o aluno deverá cumprir a carga horária 

obrigatória, incluindo as horas destinadas ao planejamento, orientação dada pelo 

professor supervisor e avaliação das atividades. 

Os estágios serão coordenados pelo Colegiado do Curso - estágio de práticas 

de ensino nas séries iniciais do ensino fundamental; de educação fundamental e 

disciplinas do ensino médio; estágio de coordenação pedagógica. 

Professores com formação específica acompanharão os estágios. Tal 

acompanhamento inclui: fundamentação teórica da ação, resgatando todo o conteúdo 

transmitido ao longo dos semestres que envolvem o estágio, discussão e elaboração de 

instrumentos, preparação de material, indicação de bibliografia complementar, atuação, 

avaliação processual. 

 A avaliação das atividades de estágio supervisionado é realizada por meio da 

análise, pelo professor supervisor de estágio, dos seguintes aspectos: 



73 
 

I - do cumprimento da carga horária de prática profissional prevista para o curso por 

legislação específica; 

II - da qualidade, pertinência e adequação do relatório das atividades previstas no 

Projeto de Estágio Supervisionado; e 

III - do cumprimento dos prazos para entrega dos relatórios das atividades propostas 

como Estágio Supervisionado. 

 O relatório de estágio deverá ser apresentado contendo: planejamento do 

diagnóstico da escola; plano de atuação na escola; resultados obtidos a partir da 

proposta contida no plano de trabalho. A importância do relatório reside no fato de que 

através deste será possível acompanhar o aluno no estágio, bem como iniciá-lo na 

elaboração de relatórios específicos relacionados às atividades profissionais futuras, 

fornecendo ao professor de estágio um instrumento de avaliação e, ainda, ao 

estabelecimento do foco da prática do aluno, subsídios para melhoria de qualidade do 

ensino ali desenvolvido. Além de planilha de observação de aula ou de atividade, onde 

serão registradas as observações feitas e as possíveis propostas de intervenção. 

 O Trabalho de Conclusão de Curso – TCC é realizado como processo 

constante de reflexão do aluno diante de sua prática pedagógica, a ser produzido no 

contexto dos Seminários Integrados de Prática Docente (atividade de avaliação da 

disciplina Projetos Integradores). Os seminários, a serem desenvolvidos após os 

módulos, pretendem ser um momento de sistematização da reflexão sobre a prática 

docente, retomando os saberes apreendidos/construídos durante o curso em 

articulação com as vivências pessoais. O seminário, nesse contexto, deve orientar, em 

momentos coletivos e em grupo, o TCC, concebendo-o como momento privilegiado de 

síntese e reflexão dos alunos sobre a sua prática pedagógica, possibilitando a 

elaboração de um produto, sob a forma de projeto de intervenção didático-pedagógica, 

de caráter interdisciplinar, a ser desenvolvido nos espaços onde atuam, considerando a 

realidade educacional vivenciada, sob a forma de atividades integradas, capacitando-

os, inclusive, a contribuir posteriormente na elaboração dos projetos político-

pedagógico nas escolas envolvidas. 
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 Os Projetos Integradores, por sua vez, têm a intenção de ser um dos 

elementos para a construção de uma prática interdisciplinar entre cursos e áreas de 

conhecimento diversas. 

Elemento integrador das disciplinas de cada semestre letivo, estruturado a partir 

de atividades interdisciplinares; como componente do Eixo Articulador, terá como 

objetivo principal a reflexão sobre os elementos da prática pedagógica no contexto da 

divisão social e técnica do trabalho escolar, com base nos saberes envolvidos na 

formação do/a pedagogo/a, por meio da observação e investigação da realidade 

educativa, em especial da Prática Pedagógica. 

Traçam como princípios: a clareza nos objetivos da educação, a clareza nos 

objetivos coletivos da Universidade, da escola e da comunidade escolar, e renovam a 

necessidade de reconhecermos as responsabilidades coletivas na condução e 

realização de ações integradas. 

É uma proposta interdisciplinar entendida como um processo, não podendo se 

caracterizar como uma disciplina no seu sentido tradicional. 

 

• conceber integração e interdisciplinaridade curriculares, dando significado e relevância 

aos conteúdos básicos, articulados com a realidade social e cultural, voltados às 

exigências da educação básica e à formação do/da cidadão/ã. 

 

Encontra-se proposto no PPP (p.34): 

o domínio dos modos de ensinar Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, 

História, Geografia, Artes, Educação Física, de forma interdisciplinar e adequada 

às diferentes fases do desenvolvimento humano, particularmente de crianças; 

o capacidade de desenvolver trabalho em equipe, estabelecendo diálogo entre a 

área educacional e as demais áreas do conhecimento. 

• compreender a gestão educacional numa perspectiva democrática, que integre as 

diversas atuações e funções do trabalho pedagógico e de processos educativos 

escolares e não escolares, no que se refere ao planejamento, à administração, à 

coordenação, ao acompanhamento, à avaliação de planos e de projetos pedagógicos. 
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Encontra-se proposto no PPP: 

o ... exercer atividades de organização e gestão de sistemas e instituições de 

ensino, englobando planejamento, execução, coordenação, acompanhamento e 

avaliação de tarefas próprias do setor da Educação, produção e difusão do 

conhecimento científico-tecnológico do campo educacional, em contextos 

educacionais (p.33); 

o capacidade de participar da gestão das instituições em que atuem enquanto 

estudantes e profissionais, contribuindo para elaboração, implementação, 

coordenação, acompanhamento e avaliação do projeto pedagógico; 

o capacidade de participar da gestão das instituições em que atuem, planejando, 

executando, acompanhando e avaliando projetos e programas educacionais, em 

ambientes escolares e não-escolares; 

o condições de estudar, aplicar criticamente as diretrizes curriculares e outras 

determinações legais que lhe caiba implantar, executar, avaliar e encaminhar o 

resultado de sua avaliação às instâncias competentes (p.35). 

 

EIXOS NATUREZA CARGA 
HORÁRIA 

TOTAL 
PREVISTA 

CONTEXTUAL Compreensão dos processos educativos institucionalizados, 
considerando a natureza específica do processo docente, as 
relações ambiental-ecológicas, sócio-históricas e políticas que 
acontecem no interior das instituições, no contexto imediato e 
no âmbito mais geral em que ocorre o fenômeno educativo. 

780 

ESTRUTURAL Saberes e práticas, específicos à formação dos pedagogos 
aptos a atuar como professores na educação infantil e nos 
anos iniciais do Ensino Fundamental, bem como na 
organização e gestão de sistemas, unidades, projetos e 
experiências educativas e na produção e difusão do 
conhecimento do campo educacional. 

1.680 

ARTICULADOR Processos concretos vivenciados pelos/as profissionais da 
educação no ato de planejar, coordenar e executar o trabalho 
educativo, tendo como produtos concretos por parte dos/as 
formando/as, planos integrados e ações de intervenção na 
realidade educativa. 

680 

Quadro 4 - Eixos formativos do PPP do curso Pedagogia EaD 
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E 
I
X
O
S 

Nº MÓDULOS CONCEPÇÃO 
SABERES/COMPONENTES 

CURRICULARES 

 
 
 
C 
O 
N 
T 
E 
X 
T 
U 
A 
 

1 

EDUCAÇÃO: 
NATUREZA 

E 
SENTIDO 

Compreensão da educação como 
prática social, que se define a partir 
de um processo histórico, em um 

conjunto de relações diferenciadas, 
interpessoais, intencionais e 

comprometidas com o 
desenvolvimento humano e a 

intervenção na realidade. 

 
� Fundamentos Filosóficos 

da Educação 
� Fundamentos Históricos 

da Educação e da 
Pedagogia 

2 

 
EDUCAÇÃO, 
SOCIEDADE, 
CULTURA E 

MEIO-
AMBIENTE 

Reflexão sobre a educação em uma 
realidade caracterizada por desafios 

e projetos políticos em confronto, 
destacando-se, em nosso caso, as 

políticas públicas de educação 
escolar e seus efeitos na sociedade, 

na cultura e no meio ambiente. 

� Fundamentos 
Sociológicos da 
Educação 

� Fundamentos 
Antropológicos da 
Educação 

� Fundamentos 
Políticos da Educação 

� Fundamentos da 
Educação Infantil 

 
3 

 
EDUCAÇÃO, 

CONHECI-
MENTO E 
INFORMA-

ÇÃO 

Análise da relação da educação com 
o conhecimento, com base na forma 
de produzir e apropriar-se do saber, 
refletindo sobre as dimensões dos 

atos de aprender e de ensinar, 
apropriando-se de novas tecnologias 

da comunicação e informação 
disponíveis ao ato de aprender. 

� Organização do 
Trabalho acadêmico 

� Fundamentos 
Psicopedagógicos da 
Educação 

� Educação e 
Tecnologias da 
Comunicação e 
Informação 

� Leitura e Produção 
Textual em Língua 
Portuguesa 

4 

TRABALHO, 
EDUCAÇÃO 

E 
PROFISSÃO 

Abordagem do trabalho e da 
educação como atividades humanas 

essenciais, que se constituem 
princípio e base de construção da 

práxis do educador e do ser 
profissional da educação. 

� Trabalho e 
Educação 

� Profissão Docente 
 

 

E 
I 
X 
O 
S 

Nº MÓDULOS CONCEPÇÃO 
SABERES/COMPONENTES 

CURRICULARES 

 
 
 
 

E 
S 
T 

5 

PROPOSTA 
PEDAGÓGI-

CA: O 
CAMPO E AS 

BASES DA 
AÇÃO 

Análise crítica, no tempo e no 
espaço, das políticas e da gestão da 
educação institucionalizada, de suas 
bases legais, de seus fundamentos 
paradigmáticos, de seus impasses e 
desafios para uma formação cidadã, 

bem como estudo dos saberes 

  �    Pesquisa Educacional 
� Estatística 

Educacional 
� Desenvolvimento e 

Aprendizagem 
� Alfabetização e 

Letramento 



77 
 

R 
U 
T 
U 
R 
A 
L 
 

indispensáveis ao exercício da 
docência. 

� Política e 
Organização da 
Educação Básica no 
Brasil 

� Organização e 
Gestão dos Processos 
Educativos 

� Didática 
� Currículo 
� Avaliação 
� Saberes e 

metodologias do Ensino 
de História I 

� Saberes e 
metodologias do Ensino 
de Geografia I 

� Saberes e 
metodologias do Ensino 
de Matemática I 

� Saberes e 
metodologias do Ensino 
de Língua Portuguesa I 

� Saberes e 
metodologias da 
Educação Infantil I 

� Saberes e 
metodologias do Ensino 
de Ciências Naturais I 

� Arte Educação 
� Corporeidade e 

Movimento 
� Jogos, Recreação e 

Brincadeiras 
� Libras 
� Educação Especial 

6 

PROPOSTA 
PEDAGÓGI-

CA: O PLANO 
E A 

AVALIAÇÃO 
DA AÇÃO 

Planejamento do trabalho escolar, 
considerando estratégias relativas à 
organização político-pedagógica da 
escola, à seleção e organização dos 

saberes a serem ensinados e 
aprendidos, e a prática de avaliação, 

promotoras do sucesso escolar. 

� Planejamento, 
Currículo e Avaliação da 
Aprendizagem 

� Projeto Pedagógico, 
Organização e Gestão 
do Trabalho Escolar 

� Saberes e 
metodologias do Ensino 
de História II 

� Saberes e 
metodologias do Ensino 
de Geografia II 

� Saberes e 
metodologias do Ensino 
de Matemática II 

� Saberes e 
metodologias do Ensino 
de Língua Portuguesa II 

� Saberes e 
metodologias do Ensino 
de Ciências Naturais II 
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E 
I 
X 
O 
S 

Nº MÓDULOS CONCEPÇÃO SABERES/COMPONENTES 
CURRICULARES 

 
A 
R 
T 
I 
C 
U 
L 
A 
D 
O 
R 

7 
MERGULHANDO 

NA PRÁTICA 
PEDAGÓGICA 

Reflexão sobre os elementos da 
prática pedagógica no contexto da 
divisão social e técnica do trabalho 

escolar, com base nos saberes 
envolvidos na formação do/a 

pedagogo/a, por meio da 
observação/investigação da 

realidade educativa. 

� Projetos 
integradores 1 

� Projetos 
integradores 2 

� Projetos 
integradores 3 

� Projetos 
integradores 4 

� Projetos 
integradores 5 

� Projetos 
integradores 6 

� Projetos 
integradores 7 

 

8 

 
 
 
 

PLANEJANDO 
E INTERVINDO 
NA PRÁTICA 

PEDAGÓGICA 

 
Construção/reconstrução e 
desenvolvimento de ações 

educativas refletidas, autônomas, 
sequenciadas e significativas, 
permeadas pelos saberes e 

práticas vivenciados ao longo do 
curso, que expressem o exercício 

da docência na gestão de sistemas, 
redes e unidades escolares e na 

regência das disciplinas 
pedagógicas em Nível Médio na 

Modalidade Normal, na Educação 
Infantil e nos Anos Iniciais do 

Ensino Fundamental. 

� Estágio 
Supervisionado I 

� Estágio 
Supervisionado II 

� Estágio 
Supervisionado III 

� Estágio 
Supervisionado IV 

Quadro 5 - Módulos formativos do PPP do curso Pedagogia EaD 

 

Indica formação do pedagogo, se o mesmo apresenta as seguintes 

habilidades e competências: 

• exercer funções de magistério na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental, na área de serviços e apoio escolar e em outras áreas nas quais 

sejam previstos conhecimentos pedagógicos; 

 

 

 

� Saberes e 
metodologias da 
Educação Infantil II 
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Encontra-se proposto no PPP: 

o o curso de Licenciatura em Pedagogia do Centro de Educação da Universidade 

destina-se à formação de licenciados/as para exercer funções de magistério na 

Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, nas disciplinas 

pedagógicas dos cursos de Ensino Médio, na modalidade Normal, na Educação 

Profissional na área de serviços e apoio escolar, bem como para exercer 

atividades de organização e gestão de sistemas e instituições de ensino, 

englobando planejamento, execução, coordenação, acompanhamento e 

avaliação de tarefas próprias do setor da Educação (p.33)  

o capacidade de compreender, cuidar e educar crianças de zero a cinco anos, de 

forma a contribuir para o seu desenvolvimento nas dimensões, entre outras, 

física, psicológica, intelectual, social; 

o aptidão para fortalecer o desenvolvimento e as aprendizagens de crianças do 

Ensino Fundamental, assim como daqueles que não tiveram oportunidade de 

escolarização na idade própria; 

o disposição para trabalhar na promoção da aprendizagem de sujeitos em 

diferentes fases do desenvolvimento humano, em diversos níveis e modalidades 

do processo educativo (p.34). 

Educação e 
Meio-
Ambiente 

Estudo da dinâmica histórica da relação sociedade e natureza, compreendendo 
as tendências recentes do movimento ambientalista, no bojo dos movimentos 
sociais, das teorias e das políticas ambientais, perpassando a dimensão 
ambiental da educação, suas concepções, diretrizes e ações formadoras da 
responsabilidade ética dos sujeitos coletivos na gestão ambiental. 

Tópicos de 
História da 
Educação  

Estudos sobre a trajetória da educação, do Império à República com enfoque 
nas políticas públicas, na legislação educacional, nas idéias e teorias 
pedagógicas (e na expressão dessas através dos recursos didáticos: obras 
didáticas e métodos de ensino), na biografia de educadores, nas instituições 
educacionais públicas, particulares e filantrópicas e na educação superior. 

Educação e 
Economia 
Solidária 

Reflexão crítica sobre o espaço social público perpassando as relações entre 
economia solidária, economia estatal e economia mercantil, articulando os 
limites e contradições do trabalho educativo profissional na modernidade 
capitalista 

Literatura 
Infantil 
 
 

Leitura e análise de obras da literatura infanto-juvenil, voltadas para a ação e 
papel do professor como leitor para/com seus alunos, visando ao tratamento 
didático que considere o lúdico, a literatura de tradição oral e a formação do 
gosto literário, desde a Educação Infantil até os anos iniciais do Ensino 
Fundamental.   

Quadro 6 – Disciplinas eletivas do PPP do curso Pedagogia EaD 
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• desenvolver projetos de pesquisa e extensão, a partir da construção do 

conhecimento e da valorização da vivência investigativa e do aperfeiçoamento da 

prática educativa. 

 

Encontra-se proposto no PPP: 

o articular o processo de ensino, pesquisa e extensão, de forma a levar o/a aluno/a 

a desenvolver uma atitude que lhe permita entender que a formação e o 

desenvolvimento profissional devem ser um processo permanente, devido à 

própria dinâmica social que está, permanentemente, em construção, 

desenvolvimento, transformação (p.30). 

o preparo para realizar pesquisas que proporcionem conhecimentos sobre seus 

alunos e alunas e a realidade sociocultural em que estes desenvolvem suas 

experiências não-escolares, sobre processos de ensinar e de aprender, em 

diferentes meios ambiental-ecológicos, sobre propostas curriculares; e sobre a 

organização do trabalho educativo e práticas pedagógicas; 

o capacidade de utilizar, com propriedade, instrumentos próprios para construção 

de conhecimentos pedagógicos e científicos (p.35). 

 

• usar tecnologias de informação e comunicação (TIC’s) na perspectiva de 

transformação da prática pedagógica e da ampliação do capital cultural dos/das 

professores/as e estudantes. 

 

Encontra-se proposto no PPP: 

o ... e produção e difusão do conhecimento científico-tecnológico do campo 

educacional, em contextos educacionais (p.33). 

o capacidade de relacionar as linguagens dos meios de comunicação aplicadas à 

educação, nos processos didático-pedagógicos, demonstrando domínio das 

tecnologias de informação e comunicação adequadas ao desenvolvimento de 

aprendizagens significativas (p.34). 
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Introdução à 
Educação à 
Distância 

Estudo da legislação, importância, perspectivas, dificuldades, desafios na 
prática educativa, na modalidade à distância. Interatividade na 
aprendizagem e na formação de professores nos diferentes ambientes 
virtuais 

Quadro 7 – Disciplinas eletivas do PPP do curso Pedagogia EaD 

  

Sob os aspectos afetivos e emocionais, o pedagogo necessita: 

• estabelecer relações sociais e culturais na atividade docente, partindo de momentos 

de interaprendizagem (entre alunos e entre professor e alunos), valorizando a 

aprendizagem colaborativa e sentimentos que privilegiem o trabalho coletivo e 

solidário, em sintonia com a realidade social onde está inserido, de modo a alcançar 

transformações sociais almejadas. 

 

Encontra-se proposto no PPP: 

o reconhecimento e respeito às manifestações e necessidades físicas, cognitivas, 

emocionais e afetivas dos educandos nas suas relações individuais e coletivas; 

o disposição para promover e facilitar relações de cooperação entre a instituição 

educativa, a família e a comunidade (p.34). 

 

EIXOS NATUREZA CARGA 
HORÁRIA 

TOTAL 
PREVISTA 

CONTEXTUAL Compreensão dos processos educativos institucionalizados, 
considerando a natureza específica do processo docente, as 
relações ambiental-ecológicas, sócio-históricas e políticas que 
acontecem no interior das instituições, no contexto imediato e 
no âmbito mais geral em que ocorre o fenômeno educativo. 

780 

Quadro 8 – Eixo formativo do PPP do curso Pedagogia EaD 
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E
I
X
O
S 

Nº MÓDULOS CONCEPÇÃO 
SABERES/COMPONENTES 

CURRICULARES 

 
 
 
C 
O 
N 
T 
E 
X 
T 
U 
A 
L 

1 

EDUCAÇÃO: 
NATUREZA 

E 
SENTIDO 

Compreensão da educação como 
prática social, que se define a partir 
de um processo histórico, em um 

conjunto de relações diferenciadas, 
interpessoais, intencionais e 

comprometidas com o 
desenvolvimento humano e a 

intervenção na realidade. 

 
� Fundamentos Filosóficos 

da Educação 
� Fundamentos Históricos 

da Educação e da 
Pedagogia 

2 

 
EDUCAÇÃO, 
SOCIEDADE, 
CULTURA E 

MEIO-
AMBIENTE 

Reflexão sobre a educação em uma 
realidade caracterizada por desafios 

e projetos políticos em confronto, 
destacando-se, em nosso caso, as 

políticas públicas de educação 
escolar e seus efeitos na sociedade, 

na cultura e no meio ambiente. 

� Fundamentos 
Sociológicos da 
Educação 

� Fundamentos 
Antropológicos da 
Educação 

� Fundamentos 
Políticos da Educação 

� Fundamentos da 
Educação Infantil 

 
3 

 
EDUCAÇÃO, 

CONHECI-
MENTO E 
INFORMA-

ÇÃO 

Análise da relação da educação com 
o conhecimento, com base na forma 
de produzir e apropriar-se do saber, 
refletindo sobre as dimensões dos 

atos de aprender e de ensinar, 
apropriando-se de novas tecnologias 

da comunicação e informação 
disponíveis ao ato de aprender. 

� Organização do 
Trabalho acadêmico 

� Fundamentos 
Psicopedagógicos da 
Educação 

� Educação e 
Tecnologias da 
Comunicação e 
Informação 

� Leitura e Produção 
Textual em Língua 
Portuguesa 

4 

TRABALHO, 
EDUCAÇÃO 

E 
PROFISSÃO 

Abordagem do trabalho e da 
educação como atividades humanas 

essenciais, que se constituem 
princípio e base de construção da 

práxis do educador e do ser 
profissional da educação. 

� Trabalho e 
Educação 

� Profissão Docente 
 

Quadro 9 – Módulo formativo do PPP do curso Pedagogia EaD 

 

Educação e 
Movimentos 
Sociais 

Movimentos sociais e a reconfiguração das esferas societais na 
modernidade contemporânea, perpassando a dimensão educativa dos 
movimentos sociais e sua contribuição na formulação e implementação de 
políticas sociais.  

Educação e 
Gênero 

Estudo das relações entre gênero e educação e do processo de 
feminização do magistério, suas consequências sobre a organização do 
trabalho escolar e a identidade coletiva e individual docente 

Quadro 10 – Disciplinas eletivas do PPP do curso Pedagogia EaD 
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O pedagogo precisa das seguintes atitudes e valores para sua ação 

educativa: 

• refletir criticamente sobre as diferentes linguagens midiáticas, incorporando-as ao 

processo pedagógico, com a intenção de possibilitar o desenvolvimento de 

criticidade e criatividade entre os educandos; 

• conceber a educação inclusiva que pressupõe o respeito às diferenças e o 

reconhecimento e a valorização da diversidade, para que estimule as 

transformações pedagógicas das escolas, visando à atualização de suas práticas 

como meio de atender às necessidades dos/das estudantes durante o percurso 

educacional. 

 

Encontra-se proposto no PPP: 

o permitir compreender que no contexto escolar se estabelecem complexas 

relações de classe, étnico-raciais e de gênero que produzem identidades que 

não são neutras, mas crivadas por relações assimétricas de poder e que a 

escola e os currículos escolares têm que ser apreendidos a partir desses 

pressupostos. A relação entre o currículo e a cultura é essencial para 

penetrarmos no cerne dos processos produtivos de identidades e diferenças, de 

exclusões e desigualdades, preconceitos, racismos (p.30). 

o aptidão para identificar problemas socioculturais e educacionais com postura 

investigativa, integrativa e propositiva, em face de realidades complexas, com 

vistas a contribuir para superação de exclusões sociais, étnico-raciais, 

econômicas, culturais, religiosas, políticas e outras; 

o consciência da diversidade, respeitando as diferenças de natureza ambiental-

ecológica, étnico-racial, de gêneros, faixas geracionais, classes sociais, religiões, 

necessidades especiais, escolhas sexuais, entre outras (p.34). 
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Educação do 
Campo 

Estudo da dinâmica histórica da educação do campo brasileiro segundo as 
novas proposições político-educacionais e legais para o desenvolvimento 
sustentável do território do campo, por novos desenhos curriculares.  

Educação e 
Diversidade 
Étnico-Racial 

Estudo da formação sociocultural da sociedade brasileira, perpassando a 
instituição escolar enquanto espaço de relações étnico-raciais em 
permanente socialização e a reconceitualização do currículo escolar, 
introduzindo culturas e histórias que estiveram à margem do processo 
escolar.  

Educação de 
Jovens e Adultos 

I 

A evolução histórica da educação de jovens e adultos no contexto social, 
econômico, político e cultural brasileiro: Políticas e Programas de 
atendimento escolar aos jovens e adultos  
 
Estudo das concepções teórico-metodológicas e das normas legais 
vigentes da Escolarização de Jovens e Adultos, a caracterização dos 
sujeitos do processo e o papel do educador frente à prática pedagógica, 
segundo a evolução histórica das políticas e programas de EJA. 

Educação e 
Jovens e Adultos 

II 

Estudo das concepções teórico-metodológicas que fundamentam a 
Educação e a escolarização de jovens e adultos, a caracterização dos 
sujeitos do processo e o papel do educador frente à prática pedagógica, 
envolvendo discussões atuais em torno das categorias alfabetização e 
letramento(s). 
 

Quadro 11 – Disciplinas eletivas do PPP do curso Pedagogia EaD 

 

Na operacionalização dessa Matriz Curricular, os núcleos de estudos expressos 

nos Eixos e Módulos formativos desenvolver-se-ão de modo a proporcionar aos/às 

estudantes, concomitantemente, experiências cada vez mais complexas e abrangentes 

de construção de referências teórico-metodológicas próprias da docência, além de 

oportunizar a inserção na realidade social e laboral de sua área de formação. Por isso, 

as práticas docentes deverão ocorrer, conforme preconizam os Pareceres CNE/CP 

09/2001, 28/2001 e as Resoluções CNE/CP 01/2002 E 02/2002, ao longo do curso, 

desde seu início. 

O quadro a seguir apresenta os indicadores de formação do pedagogo em EaD 

e suas relações com o Projeto Político Pedagógico do curso em questão. 
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Aspectos da 
aprendizagem 

Indicadores de formação do 
pedagogo 

Aspectos presentes no PPP do curso de 
Pedagogia em EaD 

Com relação aos 
aspectos 
cognitivos, 
considera-se 
indicador de 
formação: 
 

Articular teoria e prática 
(ação/reflexão/ação), 
contextualizando os aspectos 
socioculturais do educando. 
 

- possibilitar a relação teoria-prática a partir do 
primeiro ano do curso, com a criação de espaços 
que favoreçam a compreensão do contexto da 
prática pedagógica, permitindo aprimorar uma 
atitude investigativa, não dogmática, partindo 
das experiências e trajetórias escolares dos 
alunos, como ponto de partida para a construção 
inicial da compreensão da cultura escolar (p.30). 
- compreender a instituição escolar a partir de 
funções que são complementares: a de 
socialização, ou seja, mediação entre a escola e 
o contexto social em que os alunos estão 
inseridos na produção de significados; a 
instrutiva, em que, mediante as atividades de 
ensino-aprendizagem realizadas intencional e 
sistematicamente, aperfeiçoe o processo inicial 
de socialização, rompendo com os mecanismos 
que caracterizam de forma desigual, nas 
sociedades de livre mercado, o acesso aos 
conhecimentos historicamente produzidos; e a 
educativa, que sintetiza as funções anteriores, 
na medida em que desenvolve nos/as alunos/as 
autonomia, independência intelectual, para que 
possam analisar criticamente os processos 
socializadores vividos cotidianamente (p.30). 
 

Conceber integração e 
interdisciplinaridade curriculares, 
dando significado e relevância aos 
conteúdos básicos, articulados com 
a realidade social e cultural, 
voltados às exigências da 
educação básica e à formação 
do/da cidadão/ã. 
 

- domínio dos modos de ensinar Língua 
Portuguesa, Matemática, Ciências, História, 
Geografia, Artes, Educação Física, de forma 
interdisciplinar e adequada às diferentes fases 
do desenvolvimento humano, particularmente de 
crianças; 
- capacidade de desenvolver trabalho em equipe, 
estabelecendo diálogo entre a área educacional 
e as demais áreas do conhecimento. 
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Compreender a gestão educacional 
numa perspectiva democrática, que 
integre as diversas atuações e 
funções do trabalho pedagógico e 
de processos educativos escolares 
e não escolares, no que se refere 
ao planejamento, à administração, 
à coordenação, ao 
acompanhamento, à avaliação de 
planos e de projetos pedagógicos. 

- exercer atividades de organização e gestão de 
sistemas e instituições de ensino, englobando 
planejamento, execução, coordenação, 
acompanhamento e avaliação de tarefas 
próprias do setor da Educação e produção e 
difusão do conhecimento científico-tecnológico 
do campo educacional, em contextos 
educacionais (p.33); 
- capacidade de participar da gestão das 
instituições em que atue enquanto estudantes e 
profissionais, contribuindo para elaboração, 
implementação, coordenação, acompanhamento 
e avaliação do projeto pedagógico; 
- capacidade de participar da gestão das 
instituições em que atue planejando, 
executando, acompanhando e avaliando projetos 
e programas educacionais, em ambientes 
escolares e não-escolares; 
- condições de estudar, aplicar criticamente as 
diretrizes curriculares e outras determinações 
legais que lhe caiba implantar, executar, avaliar 
e encaminhar o resultado de sua avaliação às 
instâncias competentes (p.35). 
 

Indica formação do 
pedagogo, se o 
mesmo apresenta 
as seguintes 
habilidades e 
competências: 
 

 Exercer funções de magistério na 
Educação Infantil e nos anos iniciais 
do Ensino Fundamental, na área de 
serviços e apoio escolar e em outras 
áreas nas quais sejam previstos 
conhecimentos pedagógicos; 
 

- curso de Licenciatura em Pedagogia do Centro 
de Educação da Universidade destina-se à 
formação de licenciados/as para exercer funções 
de magistério na Educação Infantil e nos anos 
iniciais do Ensino Fundamental, nas disciplinas 
pedagógicas dos cursos de Ensino Médio, na 
modalidade Normal, na Educação Profissional na 
área de serviços e apoio escolar, bem como para 
exercer atividades de organização e gestão de 
sistemas e instituições de ensino, englobando 
planejamento, execução, coordenação, 
acompanhamento e avaliação de tarefas 
próprias do setor da Educação (p.33)  
- capacidade de compreender, cuidar e educar 
crianças de zero a cinco anos, de forma a 
contribuir, para o seu desenvolvimento nas 
dimensões, entre outras, física, psicológica, 
intelectual, social; 
- aptidão para fortalecer o desenvolvimento e as 
aprendizagens de crianças do Ensino 
Fundamental, assim como daqueles que não 
tiveram oportunidade de escolarização na idade 
própria; 
- disposição para trabalhar na promoção da 
aprendizagem de sujeitos em diferentes fases do 
desenvolvimento humano, em diversos níveis e 
modalidades do processo educativo (p.34). 
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Desenvolver projetos de pesquisa e 
extensão, a partir da construção do 
conhecimento e da valorização da 
vivência investigativa e do 
aperfeiçoamento da prática 
educativa. 
 

- articular o processo de ensino, pesquisa e 
extensão, de forma a levar o/a aluno/a a 
desenvolver uma atitude que lhe permita 
entender que a formação e o desenvolvimento 
profissional devem ser um processo permanente, 
devido à própria dinâmica social que está 
permanentemente em construção, 
desenvolvimento, transformação (p.30). 
- preparo para realizar pesquisas que 
proporcionem conhecimentos sobre seus alunos 
e alunas e a realidade sociocultural em que 
estes desenvolvem suas experiências não-
escolares, sobre processos de ensinar e de 
aprender, em diferentes meios ambiental-
ecológicos, sobre propostas curriculares; e sobre 
a organização do trabalho educativo e práticas 
pedagógicas; 
- capacidade de utilizar, com propriedade, 
instrumentos próprios para construção de 
conhecimentos pedagógicos e científicos (p.35). 
 

Usar tecnologias de informação e 
comunicação (TIC) na perspectiva 
de transformação da prática 
pedagógica e da ampliação do 
capital cultural dos/das 
professores/as e estudantes. 
 

- capacidade de relacionar as linguagens dos 
meios de comunicação aplicadas à educação, 
nos processos didático-pedagógicos, 
demonstrando domínio das tecnologias de 
informação e comunicação adequadas ao 
desenvolvimento de aprendizagens significativas 
(p.34). 
 
 

Sob os aspectos 
afetivos e 
emocionais, o 
pedagogo 
necessita: 
 

Estabelecer relações sociais e 
culturais na atividade docente, 
partindo de momentos de 
interaprendizagem (entre alunos e 
entre professor e alunos), 
valorizando a aprendizagem 
colaborativa e sentimentos que 
privilegiem o trabalho coletivo e 
solidário, em sintonia com a 
realidade social onde está inserido, 
de modo a alcançar transformações 
sociais almejadas. 

  

- reconhecimento e respeito às manifestações e 
necessidades físicas, cognitivas, emocionais e 
afetivas dos educandos nas suas relações 
individuais e coletivas; 
- disposição para promover e facilitar relações de 
cooperação entre a instituição educativa, a 
família e a comunidade (p.34). 
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O pedagogo 
precisa das 
seguintes atitudes 
e valores para sua 
ação educativa: 
 

Refletir criticamente sobre as 
diferentes linguagens midiáticas, 
incorporando-as ao processo 
pedagógico, com a intenção de 
possibilitar o desenvolvimento de 
criticidade e criatividade entre os 
educandos; 

Conceber a educação inclusiva que 
pressupõe o respeito às diferenças 
e o reconhecimento e a valorização 
da diversidade, para que estimule 
as transformações pedagógicas 
das escolas, visando à atualização 
de suas práticas como meio de 
atender às necessidades dos/das 
estudantes durante o percurso 
educacional. 
 

- permitir compreender que no contexto escolar 
se estabelecem complexas relações de classe, 
étnico-raciais e de gênero que produzem 
identidades que não são neutras, mas crivadas 
por relações assimétricas de poder e que a 
escola e os currículos escolares têm que ser 
apreendidos a partir desses pressupostos. A 
relação entre o currículo e a cultura é essencial 
para penetrarmos no cerne dos processos 
produtivos de identidades e diferenças, de 
exclusões e desigualdades, preconceitos, 
racismos (p.30). 
- aptidão para identificar problemas 
socioculturais e educacionais com postura 
investigativa, integrativa e propositiva, em face 
de realidades complexas, com vistas a contribuir 
para superação de exclusões sociais, étnico-
raciais, econômicas, culturais, religiosas, 
políticas e outras; 
- consciência da diversidade, respeitando as 
diferenças de natureza ambiental-ecológica, 
étnico-racial, de gêneros, faixas geracionais, 
classes sociais, religiões, necessidades 
especiais, escolhas sexuais, entre outras (p.34). 
 

Quadro 12 - Relação dos indicadores de formação com o Projeto Político Pedagógico do curso de 

Pedagogia em EaD 

 
 

 
O quadro acima relaciona os indicadores de formação do pedagogo em EaD 

com o Projeto Político Pedagógico do curso em questão. O que é proposto pela 

legislação nacional vigente é previsto no PPP do curso analisado. Somente com a 

concepção de gestores e professores, apresentadas a seguir, na quarta parte da tese, 

torna-se possível verificar o que é previsto e o que condiz com a prática no que se 

refere à proposta pedagógica do curso de formação de professores na EaD. 
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4. PRESENÇA DOS INDICADORES PARA A FORMAÇÃO DO 

PEDAGOGO NA EAD: concepção de gestores e professores 

 

A pesquisa em campo constitui-se de uma coleta de dados juntos a gestores e 

professores de um curso de Pedagogia em EaD. Para tanto, foram realizadas duas 

reuniões: uma com gestores e outra com professores, utilizando a técnica de entrevista 

em grupo. Com os gestores foi apresentado um roteiro de entrevista semiestruturada 

sobre os INDICADORES DE GESTÃO PARA A FORMAÇÃO DO PEDAGOGO NA EAD 

(APÊNDICE 2), a fim de que os sujeitos relatassem pontos fortes e a melhorar sobre o 

que o curso oferece para a formação do pedagogo. Para os professores foi 

apresentado um roteiro de entrevista semiestruturada contendo os INDICADORES DE 

FORMAÇÃO DO PEDAGOGO NA EAD (APÊNDICE 3), a fim de que os sujeitos 

identificassem pontos fortes e a melhorar sobre a formação do pedagogo na 

modalidade à distância. Os dados são apresentados a seguir. 

 

4.1 Indicadores de gestão para a formação do pedagogo na EaD na 

concepção dos gestores 

Da reunião com gestores, participaram quatro sujeitos que aceitaram livremente 

fazer parte do estudo, após conhecerem os objetivos e aspectos metodológicos e 

éticos, assinando, pois, termo de consentimento livre e esclarecido (APÊNDICE 1).  

 Os sujeitos do estudo são atuantes da gestão do Centro de Educação da 

universidade, da coordenação do curso de Pedagogia em EaD e da coordenação dos 

tutores.  

 A seguir, são descritos os tópicos discutidos na entrevista em grupo, o que foi 

relatado pelos participantes e algumas transcrições das falas dos sujeitos; os mesmos 

não são caracterizados por letras, números ou nomes fictícios devido à transcrição da 

entrevista em grupo não possibilitar, em muitos momentos, a identificação da origem da 

fala de cada sujeito.     
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a) Concepção de educação e currículo no processo de ensino e 

aprendizagem: 

• Concepção epistemológica de educação, currículo, ensino, aprendizagem, perfil do 

estudante que deseja formar, para que a partir dessa opção seja feita a descrição de 

como se desenvolverão os processos de produção do material didático, de tutoria, 

de comunicação e de avaliação, delineando princípios e diretrizes que alicerçarão o 

desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem.  

Nós só fomos para a EaD porque fomos munidos de uma experiência 
anterior que deu certo (...) formamos 300 professores que precisavam 
de capacitação (...). Hoje utilizamos a proposta da UAB e trazemos 
nossa experiência de formação de professores (sujeito da pesquisa).  

 

Os sujeitos iniciam a discussão realizando um retrospecto da Educação a 

Distância na Universidade. Relatam que havia uma relação entre a Universidade com 

as redes públicas de ensino, pois era realizado um assessoramento técnico nos 

municípios, uma capacitação dos gestores e professores. A EaD originou-se como um 

meio e/ou instrumento para atender a demanda de professores que necessitavam de 

formação continuada. Não havia ainda um plano governamental de interiorização das 

universidades. Por isso, quando se inseriram no sistema UAB, a Universidade já tinha 

uma vivência prévia na formação a distância de professores da rede pública. Na época, 

não havia grande uso da internet. O curso a distância, em suas concepções 

epistemológicas de educação, currículo, ensino, aprendizagem e perfil do estudante 

que deseja formar, era baseado no curso presencial e, atualmente, já passou por 

muitas adaptações. O princípio da formação do pedagogo é a pedagogia escolar para 

atender às necessidades de formação dos professores da rede fundamental do Estado.  

 

• Uso da tecnologia aplicado à educação a distância deve estar apoiado em uma 

filosofia de aprendizagem que proporcione aos estudantes a oportunidade de 

interagir, de desenvolver projetos compartilhados, de reconhecer e respeitar 

diferentes culturas e formas de construir o conhecimento. Este conhecimento, por 

sua vez, é o que cada sujeito constrói - individual e coletivamente - como produto do 

processamento, da interpretação, da compreensão da informação. É, portanto, o 

significado que atribuímos à realidade e como a contextualizamos. 
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Nos preocupamos com uma base filosófica para não oferecer um curso 
com o uso da tecnologia pela tecnologia (...) pois não dependeríamos 
somente da Internet para propor um curso, mas da formação dos 
professores que trabalhariam nesse curso (...) No nosso primeiro curso 
em 2007 contamos com professores que tinham ainda pouco 
conhecimento de tecnologia (...) mas buscamos intensificar a interação 
professor-aluno (sujeito da pesquisa).  
   

Os sujeitos relatam que a primeira turma de formação de professores a distância 

iniciou em 1998, e pelo sistema UAB em 2007. Nesse processo de formação, segundo 

os gestores, há uma filosofia que fundamenta o uso da tecnologia. Intensifica-se a 

interação entre pessoas. No início do curso a distância, ligar computadores em rede era 

uma das grandes dificuldades encontradas. O computador era usado nesse período 

somente para realizar e enviar trabalhos, e não para interação entre pessoas.  

Atualmente, há uma linha de pesquisa na pós-graduação que se aprofunda sobre 

a Educação a Distância. A relação gestor, professor, aluno, tutor forma uma rede que 

precisa estar conectada virtualmente, pois se há quebra de conexão, deve haver uma 

adaptação, um ajuste para que a interação, a construção, a compreensão se 

estabeleçam. Os polos distantes, sem boa conexão de rede, têm problemas de fluxo de 

informação e, consequentemente, da interação tutor-aluno. Mesmo com qualificação do 

tutor, há problemas que são técnicos. Outro aspecto é a inclusão digital. Vivemos em 

um país sem cultura digital. Os pedagogos em formação iniciam o curso com muitas 

dificuldades com a tecnologia e, se não desistem do curso, vencem as dificuldades e 

passam a utilizar a tecnologia até mesmo nas relações cotidianas e pessoais.  

 

• Ponto focal da educação superior é o desenvolvimento humano, em uma 

perspectiva de compromisso com a construção de uma sociedade socialmente justa. 

Daí a importância da educação superior ser baseada em um projeto pedagógico e 

em uma organização curricular que favoreçam a integração entre os conteúdos e 

suas metodologias, bem como o diálogo do estudante consigo mesmo (e sua 

cultura), com os outros (e suas culturas) e com o conhecimento historicamente 

acumulado. 

• Superação da visão fragmentada do conhecimento e dos processos naturais e 

sociais a partir de uma estruturação curricular pautada na interdisciplinaridade e 
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contextualização. Partindo da ideia de que a realidade só pode ser apreendida se for 

considerada em suas múltiplas dimensões, ao propor o estudo de um objeto, busca-

se, não só identificar quais conteúdos podem colaborar no processo de 

aprendizagem, mas também perceber como eles se combinam e se interpenetram.  

• Estudante como foco do processo pedagógico, por isso, quando necessário, propor 

um módulo introdutório que leve ao domínio de conhecimentos e habilidades 

básicos, referentes à tecnologia utilizada e/ou ao conteúdo programático do curso, 

prevendo atividades de acolhimento do estudante, assegurando a todos um ponto 

de partida comum. Importantes também são os mecanismos de recuperação de 

estudos e a avaliação correspondente a essa recuperação, assim como a previsão 

de métodos avaliativos para estudantes que têm ritmo de aprendizagem 

diferenciado.  

 

Mesmo trabalhando nessa estrutura disciplinar não trabalhamos com pré 
requisito, só realiza uma disciplina depois de realizar a outra (...) 
trabalhando com essa estrutura, com um período depois do outro, uma 
disciplina depois da outra, nós avançamos muito na maneira de 
trabalhar não-disciplinar (sujeito da pesquisa).  
 

Com relação a esses tópicos, os sujeitos referem que concretamente não há 

tanto avanço da perspectiva disciplinar. Mas há uma preocupação de não pensar 

disciplinarmente. Foi instituído no curso o módulo de Projetos Integradores à luz das 

disciplinas ministradas no semestre. Segundo os gestores, os projetos têm êxito na 

EaD, pois no ambiente virtual o aluno tem todo o material do semestre disponível e 

concebe melhor a interação dos conteúdos. 

Com relação ao ponto focal da educação superior, como propõe o tópico da 

UAB, segundo os gestores, não é obtido integralmente na EaD e no presencial. Para 

haver integração dos saberes, deveria haver integração dos professores, o que não há, 

ou muito pouco, nas duas modalidades de ensino. Houve muito avanço em relação ao 

PPP, as ações e discussões cotidianas são muito formadoras, mas falta o encontro 

para o aprimoramento das práticas integradoras.  

Um aspecto que não favorece a formação do pedagogo em EaD é a falta de 

acesso do aluno ao Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Cientifica, pois a 

pesquisa ainda não faz parte da formação integral do aluno na modalidade virtual. 
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b) Sistemas de Comunicação: 

• Uso da tecnologia aplicada à educação deve propiciar comunicação efetiva entre os 

sujeitos do processo de aprendizagem, com garantia de oportunidades para o 

desenvolvimento de projetos compartilhados.  

• Sistema de comunicação que permita ao estudante resolver, com rapidez, questões 

referentes ao material didático e seus conteúdos, bem como aspectos relativos à 

orientação de aprendizagem como um todo, articulando o estudante com docentes, 

tutores, colegas, coordenadores de curso e disciplinas e com os responsáveis pelo 

sistema de gerenciamento acadêmico e administrativo.   

• Oferecidas e contempladas condições de telecomunicação (telefone, fax, correio 

eletrônico, videoconferência, fórum de debate pela Internet, ambientes virtuais de 

aprendizagem, etc.), promovendo uma interação que permita uma maior integração 

entre professores, tutores e estudantes.  

• Interação entre professor-estudante, tutor-estudante e professor-tutor deve ser 

privilegiada e garantida, bem como a relação entre colegas de curso também 

necessita ser fomentada. Esta é uma prática muito valiosa, capaz de contribuir para 

evitar o isolamento e manter um processo instigante, motivador de aprendizagem, 

facilitador de interdisciplinaridade e de adoção de atitudes de respeito e de 

solidariedade ao outro, possibilitando ao estudante o sentimento de pertencimento 

ao grupo.  

 

A comunicação e a interação acontecem na EaD mais entre tutor e 
aluno, quando o tutor não consegue resolver algumas questões, ele vai 
até o professor (...) esses tutores são alunos de mestrado e doutorado 
(...) avançamos muito na formação dos tutores (sujeito da pesquisa).  
 

 

Os sujeitos relatam que o tutor ocupa um papel de interação contínua com o 

aluno. O tutor busca orientação e resolução de problemas com o professor conteudista. 

Os tutores são alunos de mestrado e doutorado. Os maiores problemas de 

comunicação são os relacionados ao funcionamento da Internet. Para os gestores, os 

alunos adquirem muita familiaridade com a ferramenta virtual, houve avanço na 

inclusão digital. Mas devido a problemas técnicos, atividades e trabalhos precisam ser 
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realizados e entregues após o prazo determinado, o que é compreensível. No entanto, 

se os problemas de comunicação são de uso da plataforma, há apoio dos tutores. O 

departamento de comunicação social apoia também na inserção de instrumentos de 

comunicação, como vídeos e outras mídias. O problema apontado pelos gestores é a 

pequena quantidade de tutores para a grande quantidade de alunos.  

 

c) Material Didático: 

• Concebido de acordo com os princípios epistemológicos, metodológicos e políticos 

explicitados no projeto pedagógico, de modo a facilitar a construção do 

conhecimento e mediar a interlocução entre estudante e professor, devendo passar 

por rigoroso processo de avaliação prévia (pré testagem), com o objetivo de 

identificar necessidades de ajustes, visando o seu aperfeiçoamento. 

• Produção de material impresso, vídeos, programas televisivos e radiofônicos, 

videoconferências, CD Rom, páginas WEB, objetos de aprendizagem e outros, para 

uso a distância, atende a diferentes lógicas de concepção, produção, linguagem, 

estudo e controle de tempo. Para atingir estes objetivos, é necessário que os 

docentes responsáveis pela produção dos conteúdos trabalhem integrados a uma 

equipe multidisciplinar, contendo profissionais especialistas em desenho 

instrucional, diagramação, ilustração, desenvolvimento de páginas web, entre 

outros. 

• Guia Geral do Curso - impresso e/ou em formato digital - que oriente o estudante em 

múltiplos aspectos e garanta a efetiva utilização do material didático.  

• Unidade entre os conteúdos trabalhados, quaisquer que sejam sua organização, 

disciplinas, módulos, áreas, temas, projetos, a fim de garantir que o material didático 

propicie interação entre os diferentes sujeitos envolvidos no projeto.  

 

Não faço avaliação prévia do material, seria o ideal, mas faço a 
avaliação em processo (...) o que não está dando certo é possível 
adequar, ajustar durante o curso (sujeito da pesquisa).  
  

 

Os sujeitos mencionam que não está sendo possível realizar avaliação prévia, 

por estudantes, do material didático. O mesmo é sempre reorganizado durante o 
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processo. Há orientação para que o volume de material escrito seja reduzido e que se 

utilizem mais recursos de multimídia. Há, sim, um revisor de material didático.  

Um aspecto muito discutido entre os gestores é o texto mais propício para EaD. 

O texto tem que ser claro e dialógico. Uma pesquisadora da universidade definiu isso 

em tese de doutorado e publicou em livro. O texto também tem que ter bom formato 

para impressão e para alcançar o seu fim, que é a compreensão do aluno.  

Foi também citado que os alunos avançam mais no uso de mídias e recursos da 

web (vídeos, blogs...) do que os professores.  

O que foi citado como problema nos materiais didáticos, além do excesso de 

texto escrito, é que os links precisam ser sempre testados, pois a origem pode mudar; o 

material e as propostas didáticas precisam ser compatíveis com o tempo oferecido ao 

alunos; há falta de formação dos docentes para seleção dos conteúdos, para elencar 

prioridades, sequenciar e elaborar o material de forma clara e dialógica. No material é 

preciso orientar para outras leituras. Contextualizar outros textos, outros autores, com 

questões para reflexão. 

Foi muito enfatizado que há professores universitários que não têm experiência 

em sala de aula na educação básica e/ou no ensino superior e que a formação 

continuada dos docentes é imprescindível, mas não ocorre de forma coletiva, somente 

por meio de ações individuais.  

Com relação ao Guia do Estudante, é geral para todos os cursos e é disponível 

impresso, na plataforma ou em CD. Não há Guia do Estudante do Curso de Pedagogia.  

 

d) Avaliação da Aprendizagem: 

• Ajuda ao estudante a desenvolver graus mais complexos de competências 

cognitivas, habilidades e atitudes, possibilitando-lhe alcançar os objetivos propostos. 

Para tanto, esta avaliação deve comportar um processo contínuo, para verificar 

constantemente o progresso dos estudantes e estimulá-los a serem ativos na 

construção do conhecimento. Desse modo, devem ser articulados mecanismos que 

promovam o permanente acompanhamento dos estudantes, no intuito de identificar 

eventuais dificuldades na aprendizagem e saná-las ainda durante o processo de 

ensino e de aprendizagem. 
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O problema dos estágios é que tem cidades com uma escola e que não 
comporta os estagiários. Tem cidade que não tem creche (...) o tutor às 
vezes não tem recursos para acompanhar o aluno no estágio (sujeito da 
pesquisa).  
  

 

Os gestores relatam que a avaliação contínua é possível na EaD, pois os tutores 

têm um acompanhamento contínuo. As dificuldades ainda são de inclusão digital, da 

operacionalização de tarefas, do entendimento de termos e conceitos. Os alunos que 

fazem as atividades com tempo têm chance de refazê-las, e os que fazem na véspera 

da entrega não têm.  

O Estágio é uma atividade presencial, na área de educação infantil, ensino 

fundamental, médio e gestão escolar. O Tutor acompanha virtualmente e 

presencialmente a cada 10 alunos. O Tutor tem que ter experiência em docência pelo 

menos por 1 ano. Ele deve ir à escola em que o estagiário está, mas os recursos 

financeiros são empecilhos para o tutor acompanhar o estágio e para o aluno se 

deslocar para realizar o estágio. O aluno pode conseguir bolsa, mas há cidades que 

não têm escolas de educação infantil. São 60 alunos de cada turma para poucas 

escolas e os problemas encontrados são os mesmos na modalidade presencial, nesse 

sentido. O ensino médio está dando lugar ao ensino técnico, na concepção desses 

gestores.  

 

e) Equipe Multidisciplinar: 

• Funções de planejamento, implementação e gestão dos cursos a distância, nas 

quais três categorias profissionais, que devem estar em constante qualificação, são 

essenciais para uma oferta de qualidade: docentes; tutores a distância e 

presenciais; pessoal técnico-administrativo, em que se destaca o coordenador do 

polo de apoio presencial.  

 

O coordenador do polo não é escolhido pela universidade, mas pela 
secretaria do município. Como a universidade não elegeu o 
coordenador, também não interfere na sua gestão. Mas sabemos que há 
problemas na gestão dos polos (sujeito da pesquisa).  
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Com relação a esse tópico, os gestores relatam que há capacitação para 

professores e tutores. Há polos em que os problemas estão na gestão, mas o gestor 

não é escolhido pela universidade e, sim, pelo polo. Esse profissional deve ter nível 

superior e ser professor da rede.  

 

f) Infraestrutura de apoio: 

• Proporcional ao número de estudantes, aos recursos tecnológicos envolvidos e à 

extensão de território a ser alcançada, o que representa um significativo 

investimento para a instituição.  

• Equipamentos de televisão, áudio, vídeo, fotografia, impressoras, linhas telefônicas, 

inclusive dedicadas para Internet e serviços 0800, fax, equipamentos para produção 

audiovisual e para videoconferência, computadores ligados em rede e/ou stand 

alone e outros, dependendo da proposta do curso. 

• Centros de documentação e informação ou midiatecas (que articulam bibliotecas, 

videotecas, audiotecas, hemerotecas e infotecas, etc.) para prover suporte a 

estudantes, tutores e professores, disponíveis na sede da instituição (em sua 

Secretaria, núcleo de EaD) e nos polos de apoio presencial. 

• Biblioteca, laboratório de informática com acesso à Internet de banda larga, sala 

para secretaria, laboratórios de ensino (quando aplicado), salas para tutorias, salas 

para exames presenciais. 

 

Nós vemos que falta manutenção dos laboratórios de informática, o 
investimento de rede de Internet também é pouco (...) há problemas com 
relação à biblioteca, tem polos que não tem espaço adequado ou tem 
livros muito antigos (sujeito da pesquisa).  
  

Sobre esses aspectos, os gestores relatam que nos polos de apoio presencial há 

problemas na manutenção dos laboratórios e equipamentos, da rede de Internet, há 

poucos livros atuais ou de referência, poucos técnicos à disposição para resolver 

problemas imediatos e não há espaço apropriado para biblioteca. O polo pode ser 

descredenciado por falta de infraestrutura, o que exige mais fiscalização.  
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g) Gestão acadêmico-administrativa: 

• Integrada aos demais processos da instituição, ou seja, é de fundamental 

importância que o estudante de um curso a distância tenha as mesmas condições e 

suporte que o de um presencial, e o sistema acadêmico deve priorizar isso, no 

sentido de oferecer ao estudante geograficamente distante o acesso aos mesmos 

serviços disponíveis ao do ensino tradicional, como: matrícula, inscrições, 

requisições, acesso às informações institucionais, secretaria, tesouraria, etc.  

 

Foi citado que o mesmo sistema acadêmico oferecido ao curso presencial é 

oferecido, com os mesmos direitos, ao aluno do curso a distância.  

 

h) Sustentabilidade Financeira: 

• Investimentos iniciais elevados, para a produção de material didático, na 

capacitação das equipes multidisciplinares, na implantação de polos de apoio 

presencial e na disponibilização dos demais recursos educacionais, assim como na 

implantação (metodologia e equipe) da gestão do sistema de educação a distância.  

 

Segundo os gestores, o curso de Pedagogia EaD é subsidiado pela Secretaria 

da EaD e pela CAPES. O que é planejado e organizado financeiramente é cumprido 

dentro do prazo, já o que não estava previsto gera mais problemas financeiros. Há 

recursos, mas as licitações são demoradas.   

 Em síntese, apresenta-se o quadro com a descrição dos indicadores de gestão e 

suas relações com a concepção dos gestores do curso de Pedagogia em EaD. 
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Indicadores de 
gestão 

Concepção dos gestores 

Concepção de 
educação e 
currículo no 
processo de 

ensino e 
aprendizagem 

 

Os sujeitos relatam uma concepção teórica presente nos documentos oficiais do curso, 
e que o princípio da formação do pedagogo é a pedagogia escolar para atender às 
necessidades de formação dos professores da rede fundamental do Estado. 

Com relação ao processo de ensino e aprendizagem, relatam que nos polos distantes 
não há boa conexão de rede, há problemas de fluxo de informação e 
consequentemente da interação tutor-aluno. Outro aspecto é a inclusão digital. Os 
pedagogos em formação iniciam o curso com muitas dificuldades com a tecnologia e, 
se não desistem do curso, vencem as dificuldades e passam a utilizar a tecnologia até 
mesmo nas relações cotidianas e pessoais.  
 
Ainda com relação ao currículo, foi instituído no curso o módulo de Projetos 
Integradores à luz das disciplinas ministradas no semestre. Segundo os gestores, os 
projetos têm êxito na EaD, pois no ambiente virtual o aluno tem todo o material do 
semestre disponível e concebe melhor a interação dos conteúdos.  
Com relação ao ponto focal da educação superior, como propõe o tópico da UAB, a 
formação integral do profissional, segundo os gestores, não é obtida integralmente na 
EaD e no presencial. Para haver integração dos saberes, deveria haver integração dos 
professores, o que não há, ou muito pouco, nas duas modalidades de ensino.  

Sistemas de 
Comunicação 

 

Os sujeitos relatam que o tutor ocupa um papel de interação contínua com o aluno. O 
tutor busca orientação e resolução de problemas com o professor conteudista. Os 
tutores são alunos de mestrado e doutorado. Os maiores problemas de comunicação 
são os relacionados ao funcionamento da Internet. Para os gestores, os alunos 
adquirem muita familiaridade com a ferramenta virtual. Houve avanço na inclusão 
digital, mas devido a problemas técnicos, atividades e trabalhos precisam ser 
realizados e entregues após o prazo determinado, o que é compreensível. No entanto, 
se os problemas de comunicação são de uso da plataforma, há apoio dos tutores. O 
departamento de comunicação social apoia também na inserção de instrumentos de 
comunicação, como vídeos e outras mídias. O problema apontado pelos gestores é a 
pequena quantidade de tutores para a grande quantidade de alunos.  

Material Didático 
 

Os sujeitos mencionam que não está sendo possível realizar avaliação prévia por 
estudantes do material didático. O mesmo é sempre reorganizado durante o processo. 
Há orientação para que o volume de material escrito seja reduzido e que se utilizem 
mais recursos de multimídia. Um aspecto muito discutido entre os gestores é o texto 
mais propício para EaD. O texto tem que ser claro e dialógico. Foi muito enfatizado que 
há professores universitários que não têm experiência em sala de aula na educação 
básica e/ou no ensino superior, e que a formação continuada dos docentes é 
imprescindível, mas não ocorre de forma coletiva, somente por meio de ações 
individuais. Com relação ao Guia do Estudante, é geral para todos os cursos e é 
disponível impresso, na plataforma ou em CD. Não há Guia do Estudante do Curso de 
Pedagogia.  

  
Avaliação da 

Aprendizagem 
 

Os gestores relatam que a avaliação contínua é mais possível na EaD pois os tutores 
têm um acompanhamento contínuo. O Estágio é uma atividade presencial. Na área de 
educação infantil, ensino fundamental, médio e gestão escolar. O Tutor acompanha 
virtualmente e presencialmente a cada 10 alunos. O Tutor tem que ter experiência em 
docência de pelo menos 1 ano. Ele vai à escola em que o estagiário está. Os recursos 
financeiros, sim, são empecilhos para o tutor acompanhar o estágio e para o aluno se 
deslocar para realizar o estágio.  
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Equipe 
Multidisciplinar 

Com relação à equipe multidisciplinar, os gestores relatam que há capacitação para 
professores e tutores. Mas há polos em que os problemas estão na gestão; o gestor, 
porém, não é escolhido pela universidade e, sim, pelo polo. Este profissional deve ter 
nível superior e ser professor da rede.  

Infraestrutura de 
apoio 

 

Sobre esse aspecto, os gestores relatam que nos polos de apoio presencial há 
problemas na manutenção dos laboratórios e equipamentos, da rede de Internet, há 
poucos livros atuais ou de referência, poucos técnicos à disposição para resolver 
problemas imediatos, não há espaço apropriado para biblioteca. O polo pode ser 
descredenciado por falta de infraestrutura, o que exige mais fiscalização.  

 
 

Gestão 
acadêmico-

administrativa 
 

Foi citado que o mesmo sistema acadêmico oferecido ao curso presencial é 
disponibilizado, com os mesmos direitos, ao aluno do curso a distância.  

 

Sustentabilidade 
Financeira 

 

O curso de Pedagogia EaD é subsidiado pela Secretaria da EaD e pela CAPES. O que 
é planejado e organizado financeiramente é cumprido dentro do prazo. O que não 
estava previsto gera mais problemas financeiros. Há recursos, mas as licitações são 
demoradas.   

 
Quadro 13 – Relação dos indicadores de gestão com a concepção dos gestores do curso de Pedagogia 

em EaD 
 

O quadro apresentado faz referência ao que é previsto no PPP e que, na 

concepção dos gestores, acontece ou não na prática. Os sujeitos relatam uma 

concepção teórica presente nos documentos oficiais do curso e destacam que o 

princípio da formação do pedagogo no curso de Pedagogia em EaD é a pedagogia 

escolar, visando atender às necessidades de formação dos professores da rede 

fundamental do Estado. 

Com relação ao processo de ensino e aprendizagem, os gestores relatam que 

nos polos distantes não há boa conexão de rede, há problemas de fluxo de informação 

e, consequentemente, da interação tutor-aluno. Segundo os sujeitos pesquisados, os 

pedagogos em formação iniciam o curso com muitas dificuldades com a tecnologia, e 

se não desistem do curso, vencem as dificuldades e passam a utilizar a tecnologia até 

mesmo nas relações cotidianas e pessoais.   

Os gestores destacam como ponto forte do PPP em questão o módulo de 

Projetos Integradores, que possibilita ao aluno a integração das disciplinas ministradas 

no semestre, visando elaboração e desenvolvimento de um projeto educacional. 

Segundo os gestores, os projetos têm êxito na EaD, pois no ambiente virtual o aluno 

tem todo o material do semestre disponível e concebe melhor a interação dos 

conteúdos.  
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Com relação à formação integral do profissional, segundo os gestores, não é 

obtido integralmente na EaD (e também no presencial). Para haver integração dos 

saberes, deveria haver integração dos professores, o que não há, ou muito pouco, nas 

duas modalidades de ensino. Os sujeitos relatam que o tutor ocupa um papel de 

interação contínua com o aluno. O tutor busca orientação e resolução de problemas 

com o professor conteudista.  

Sobre os problemas de comunicação, são relatados os relacionados ao 

funcionamento da Internet. Para os gestores, os alunos adquirem muita familiaridade 

com a ferramenta virtual, há avanço na inclusão digital, mas devido a problemas 

técnicos, atividades e trabalhos precisam ser realizados e entregues após o prazo 

determinado, o que é compreensível. No entanto, se os problemas de comunicação são 

de uso da plataforma, há apoio dos tutores. O departamento de comunicação social 

apoia também na inserção de instrumentos de comunicação, como vídeos e outras 

mídias. O problema apontado pelos gestores é a pequena quantidade de tutores para a 

grande quantidade de alunos.   

Os sujeitos mencionam também que não está sendo possível realizar avaliação 

prévia por estudantes do material didático. O mesmo é sempre reorganizado durante o 

processo. Há orientação para que o volume de material escrito seja reduzido e que se 

utilizem mais recursos de multimídia. Um aspecto muito discutido entre os gestores é o 

texto mais propício para EaD. O texto tem que ser claro e dialógico.  

Foi também enfatizado pelos gestores que há professores universitários que não 

têm experiência em sala de aula na educação básica e/ou no ensino superior, e que a 

formação continuada dos docentes é imprescindível, mas não ocorre de forma coletiva, 

somente por meio de ações individuais.  

Com relação ao Guia do Estudante, é geral para todos os cursos e é disponível 

impresso, na plataforma ou em CD, mas não há Guia do Estudante do Curso de 

Pedagogia.  

 Os gestores relatam que a avaliação contínua é mais possível na EaD, pois os 

tutores têm um acompanhamento contínuo. O Estágio, atividade fundamental na 

formação do pedagogo, é uma atividade presencial e ocorre na área de educação 

infantil, ensino fundamental, médio e gestão escolar. O tutor acompanha virtual e 
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presencialmente a cada 10 alunos. O mesmo tem que ter experiência em docência de 

pelo menos 1 ano. Os recursos financeiros, sim, são empecilhos para o tutor 

acompanhar o estágio e para o aluno se deslocar para realizar o estágio.  

Com relação à equipe multidisciplinar, os gestores relatam que há capacitação 

para professores e tutores, mas há polos em que os problemas estão na gestão, porém 

o gestor não é escolhido pela universidade e, sim, pelo polo. Este profissional deve ter 

nível superior e ser professor da rede.   

Os gestores também relatam que nos polos de apoio presencial há problemas na 

manutenção dos laboratórios e equipamentos, da rede de Internet, há poucos livros 

atuais ou de referência, poucos técnicos à disposição para resolver problemas 

imediatos, não há espaço apropriado para biblioteca. O polo pode ser descredenciado 

por falta de infraestrutura, o que exige mais fiscalização.   

Foi citado também que o mesmo sistema acadêmico oferecido ao curso 

presencial é oferecido, com os mesmos direitos, ao aluno do curso a distância.  

O curso de Pedagogia EaD é subsidiado pela Secretaria da EaD e pela CAPES. 

O que é planejado e organizado financeiramente é cumprido dentro do prazo. O que 

não estava previsto gera mais problemas financeiros. Há recursos, mas as licitações 

são demoradas.   

 

4.2 Indicadores de formação do pedagogo na EaD na concepção dos 

professores 

Participaram da entrevista em grupo oito professores, que aceitaram livremente 

fazer parte do estudo, após conhecerem os objetivos e aspectos metodológicos e 

éticos, assinando, pois, termo de consentimento livre e esclarecido (APÊNDICE 1).  

Os professores são da área de Língua Portuguesa; Letramento e Alfabetização; 

Projetos Integradores; Estatística Educacional; Avaliação; Estágio Supervisionado; 

Saberes do Ensino de Geografia; Educação e Novas Tecnologias; Fundamentos 

Históricos e Política Educacional; Educação infantil. 

A seguir, são apresentados os indicadores de formação, algumas transcrições 

das falas dos sujeitos e os dados relatados pelos professores que participaram da 

entrevista em grupo. Os sujeitos da pesquisa não são caracterizados por letras, 
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números ou nomes fictícios, devido à transcrição da entrevista em grupo não 

possibilitar, em muitos momentos, a identificação da origem da fala de cada sujeito.     

 

Com relação a aspectos cognitivos, considera-se indicador de formação: 

• articular teoria e prática (ação/reflexão/ação), contextualizando os aspectos 

socioculturais do educando;  

 

No componente curricular ‘Projetos Integradores’ os alunos relacionam a 
teoria estudada no semestre e o que vivenciaram na sua prática 
cotidiana, porque muitos são professores da rede pública (sujeito da 
pesquisa).  
 
A clientela do curso de Pedagogia EaD é em maior parte de professores 
da rede, e a articulação teoria e prática se estabelece porque ele já 
viveu o que ele aprende na teoria durante o curso (sujeito da pesquisa). 
 
Nos seminários dos projetos avaliamos o amadurecimento dos alunos, 
eles mostram o que aprenderam nas disciplinas e viveram na sala de 
aula (sujeito da pesquisa).  
 

 

Pontos fortes: 

o Nos projetos integradores há a articulação entre teoria e prática. Os projetos 

possibilitam a relação que o aluno faz entre as concepções teóricas e as 

vivências práticas. O público alvo no curso de Pedagogia EaD da 

universidade pública já atua na profissão e tal articulação é feita com base na 

experiência em sala de aula. Os alunos até identificam que há propostas 

teóricas que não podem ser colocadas em prática na vivência real. A teoria 

ressignifica a prática. O curso de EaD, na universidade pública, é considerado 

formação continuada.  

o A metodologia utilizada nas propostas virtuais favorece a articulação teoria e 

prática para os alunos iniciantes na formação docente, ou seja, os 20% de 

alunos que não são professores da rede pública, geralmente estão realizando 

a sua segunda graduação, agora na modalidade EaD.   

o Na concepção dos professores que participaram do estudo, não há estudo 

individual, o estudo é coletivo, pois as pessoas trabalham ou se encontram 



104 
 

presencialmente. Se o aluno não tem muito acesso à Internet, grupos buscam 

alternativas para ter o material impresso.   

o A proposta de aprendizagem a distância possibilita que se utilize a discussão 

teórica na prática de sala de aula, e os alunos que não estão em sala de aula 

buscam a escola em que o colega está para conhecer a prática e realizar as 

tarefas.  

o A articulação teoria e prática é favorecida na EaD, pois a disciplina está posta 

desde o início do semestre na plataforma e o aluno tem a concepção do todo. 

O material escrito elaborado vem contribuindo para a metodologia do curso 

presencial, ou seja, a EaD contribui nesse sentido para a modalidade 

presencial.  

 

Precisamos ter cuidado com os textos que postamos para os alunos. O 
professor às vezes usa um texto do doutorado para o aluno de 
graduação. O aluno não compreende o texto porque lhe falta vivência e 
experiência de leitura (...) esse é um dos motivos de desistência do 
curso de EaD (sujeito da pesquisa).  
 

 

A melhorar: 

o Professores precisam ficar atentos a plágio e trabalhos em grupo. O tutor deve 

acompanhar de perto esse aspecto.   

o Desistência do curso ocorre por conta da ferramenta, falta de entendimento de 

termos da web e do ambiente virtual.  

o Falta de acesso à Internet no próprio município e a necessidade de 

deslocamento ao polo.   

o Há reclamações no que se refere à leitura e à compreensão de textos, que 

dificultam articulação teoria e prática. Algumas vezes, o docente posta um texto 

muito teórico e pouco dialógico. Outras vezes, há dificuldade por parte do aluno 

no entendimento de uma linguagem acadêmica e distante de sua vivência. 

o PPP precisa ser reconstruído, pois é igual ao presencial como projeto, mas é 

outro na prática, devido a uma experiência anteriormente vivida e avaliada.  

o A proposta metodológica do professor pode não favorecer a referida articulação. 
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o Todo professor tem a tarefa de conduzir o aluno para ser um bom leitor, o que 

algumas vezes não ocorre. 

o Grande número de alunos por polo e a falta de formação dos tutores para 

estarem atentos a todos esses aspectos. 

 

• conceber integração e interdisciplinaridade curriculares, dando significado e 

relevância aos conteúdos básicos, articulados com a realidade social e cultural, 

voltados às exigências da educação básica e à formação do/da cidadão/ã. 

 

Pontos Fortes: 

o Componente curricular “Projetos Integradores” possibilita integração e 

interdisciplinaridade. Os alunos têm acesso a todos os conteúdos na plataforma 

e a concepção do todo.  

o Realidade social é imediata e urgente e os projetos integram saberes com maior 

facilidade.  

o Seminários são realizados para a socialização dos projetos, em forma de pôster 

ou apresentação oral, presencialmente como forma de avaliação final no 

semestre.  

o Cabe ao docente conhecer as disciplinas do semestre e dos próximos semestres 

e possibilitar a integração entre disciplinas.  

o Professor tem a noção do todo na plataforma e é mais difícil repetir conteúdos. 

 

Confesso que como professora tenho dificuldade de dialogar com meus 
colegas sobre os conteúdos e propostas das disciplinas (sujeito da 
pesquisa). 
 
Houve uma tentativa de integrar duas disciplinas em um módulo para o 
aluno, mas não deu certo (sujeito da pesquisa).  
 
A integração não acontece entre disciplinas, mas acontece quando o 
aluno integra saberes das disciplinas (sujeito da pesquisa).  

 

A melhorar: 

o Há dificuldade de diálogo entre docentes. Falta integração e interdisciplinaridade 

devido à falta de encontro presencial ou virtual entre docentes. Somente os 



106 
 

projetos integram. As disciplinas são apresentadas separadamente. A Integração 

é feita pelo educando para organização dos projetos. Houve tentativa de unir 

professores para discutir conteúdos, mas não foi avaliada como bem sucedida.  

 

• compreender a gestão educacional numa perspectiva democrática, que integre as 

diversas atuações e funções do trabalho pedagógico e de processos educativos 

escolares e não escolares, no que se refere ao planejamento, à administração, à 

coordenação, ao acompanhamento, à avaliação de planos e de projetos 

pedagógicos.  

 

Pontos fortes: 

o Discussão forma professores para atuar na rede pública, o que difere muito 

da atuação na rede particular. O pedagogo formado na EaD pública forma 

uma visão crítica da realidade.  

 

A melhorar: 

o Aluno leva uma realidade para a escola pública que gera atritos, isso precisa 

ser trabalhado, porque é importante construir visão crítica da realidade, mas 

também importante trabalhar postura docente diante de situações 

conflituosas.  

 

Indica formação do pedagogo, se o mesmo apresenta as seguintes 

habilidades e competências: 

• exercer funções de magistério na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental, Médio e Educação de Jovens e Adultos na área de serviços e 

apoio escolar e em outras áreas nas quais sejam previstos conhecimentos 

pedagógicos;  

 

Pontos Fortes: 

o o foco da Pedagogia EaD está na formação docente na rede pública em 

todas as suas instâncias. 
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Nós temos muitas disciplinas relacionadas à educação infantil (...) a 
formação do pedagogo nessa área é um ponto forte na EaD (sujeito da 
pesquisa).  
  
 
Há uma grande reclamação por parte dos alunos que vão para as 
escolas e não sabem alfabetizar. Porque segundo eles, o professor tem 
mais preocupação em ensinar teoria e não ensinar alfabetizar (sujeito da 
pesquisa).  
 
 
Quem está ensinando os alunos a alfabetizar? É a disciplina de 
alfabetização e letramento (...) não é possível ensinar técnica sem 
ensinar teoria. Isso tudo em uma disciplina de 40h (sujeito da pesquisa).  
 
 
A Pedagogia EaD se preocupa com a formação do pedagogo para atuar 
na educação infantil. A EJA é uma disciplina eletiva. O aluno escolhe se 
vai fazer essa disciplina. (...) A EJA nas escolas é sempre no período 
noturno e o aluno que trabalha durante o dia, não escolhe o estágio 
noturno (sujeito da pesquisa).  
 

 

A melhorar: 

o Falta aprender o fazer pedagógico, o que é essencial na formação do 

pedagogo. 

o Alunos vão para escola e acham que não sabem alfabetizar. 

o Alunos não aprendem a alfabetizar em 40h/a de uma disciplina de letramento 

e alfabetização. 

o Há apenas um encontro presencial para cada disciplina. Três encontros 

somente no módulo dos projetos integradores.  

o EJA é disciplina eletiva, mas faz parte da formação do pedagogo.  

o Aluno encontra as dificuldades de seu próprio processo de formação escolar.  

o Não é foco formar especialista, mas não é possível aprofundar cada aspecto 

da formação do pedagogo como proposto pelas Diretrizes Curriculares 

Nacionais. 

• desenvolver projetos de pesquisa e extensão, a partir da construção do 

conhecimento e da valorização da vivência investigativa e do aperfeiçoamento 

da prática educativa. 
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Pontos fortes: 

o Projetos Integradores já foram mencionados como ponto forte do curso. 

 

A melhorar: 

o 10% de alunos da universidade fazem pesquisa e extensão com bolsa de 

estudo, na EaD essa vivência é ainda mais escassa.  

o Há incentivo para o aluno participar de evento científico, ele não participa. 

o Não há grupo de pesquisa na graduação em EaD. 

o Professor não pode orientar pesquisa do aluno em EaD devido à sua carga 

horária.  

o Iniciou-se um movimento para orientação de projeto de extensão.  

o Há alguns projetos sendo apresentados em eventos. 

  

• usar tecnologias de informação e comunicação (TIC’s) na perspectiva de 

transformação da prática pedagógica e da ampliação do capital cultural dos/das 

professores/as e estudantes. 

 

Pontos fortes: 

o Inserção de alunos nas TIC’s e inclusão digital. 

o Muitos buscam aperfeiçoamento na área de informática para estudar em EaD. 

o Adquirem computador e acesso à Internet.  

o Utilizam as TIC’s na vida pessoal e social.  

 

A melhorar: 

o Alunos estão em processo de inclusão digital, mas têm dificuldades.  

o Infraestrutura e acesso à Internet ainda precisam melhorar muito. 

o Alunos usam pouco os polos para ter acesso à Internet.  

o Professor usa pouco as ferramentas digitais. 
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Sob os aspectos afetivos e emocionais, o pedagogo necessita: 

• estabelecer relações sociais e culturais na atividade docente, partindo de 

momentos de interaprendizagem (entre alunos e entre professor e alunos), 

valorizando a aprendizagem colaborativa e sentimentos que privilegiem o 

trabalho coletivo e solidário, em sintonia com a realidade social onde está 

inserido, de modo a alcançar transformações sociais almejadas. 

 

Pontos fortes: 

o Trabalho coletivo entre os alunos, pois se encontram presencialmente ou se 

conhecem, mesmo à distância.  

 
O aluno demora a perceber como pode aprender em trabalhos em 
grupo, mas acaba por perceber que aprende com o outro (sujeito da 
pesquisa).  
 
 
Em um trabalho em grupo tem sempre o que faz a maior parte e outros 
que permanecem à espera de uma tarefa dada (sujeito da pesquisa).  
  

A melhorar: 

o Em todo trabalho em grupo, há sempre quem realiza mais o trabalho. 

o Distanciamento geográfico também dificulta o encontro. 

 

O pedagogo precisa das seguintes atitudes e valores para sua ação 

educativa: 

• refletir criticamente sobre as diferentes linguagens midiáticas, incorporando-as ao 

processo pedagógico, com a intenção de possibilitar o desenvolvimento de 

criticidade e criatividade entre os educandos;  

• conceber a educação inclusiva que pressupõe o respeito às diferenças e o 

reconhecimento e a valorização da diversidade, para que estimule as 

transformações pedagógicas das escolas, visando à atualização de suas práticas 

como meio de atender às necessidades dos/das estudantes durante o percurso 

educacional. 

 

 



110 
 

Pontos fortes: 

o Mesmo que não existam disciplinas especificas para todos os aspectos 

propostos pelas Diretrizes Curriculares Nacionais, os aspectos citados estão no 

viés das discussões. 

o Aluno traz questões da realidade que são contextualizadas nas discussões. 

o Projetos integradores realizam a reflexão e formação das concepções em 

questão.  

o Curso consegue problematizar saberes, atitudes e valores, mas não ainda 

desmistificar preconceitos. 

o Aumenta muito a auto-estima de pessoas em lugares em que não há energia 

elétrica.  

o Formação continuada e crítica reflexiva de professores com formação tradicional.  

 
Refletir sobre linguagens midiáticas e conceber educação inclusiva são 
objetivos difíceis de se concretizarem. Mas no curso de Pedagogia, 
durante as discussões é trabalhada a questão da inclusão (...) há grupos 
de pesquisa na universidade que discutem as questões raciais e as 
questões de inclusão (sujeito da pesquisa).  
  
 
Não acho que nosso curso forma pedagogos para atuarem com 
educação inclusiva (...); o aluno contou que conheceu um aluno que era 
‘prá lá’ de excepcional, que ele era ‘maluquinho’ (sujeito da pesquisa).  
  
 
O curso de Pedagogia não vai dar conta dessa diversidade de aspectos 
e assuntos da educação. Essa especificidade somente o curso de pós-
graduação pode dar conta (sujeito da pesquisa).  
  

A melhorar: 

o Professor menciona dificuldade de discutir inclusão em disciplina de 60h/a.  

o Curso nenhum dá conta dessa diversidade de saberes, como educação no 

campo, questões étnico-raciais, entre outras. 

o Formar especificamente é na pós-graduação. 

o O aluno tem um discurso ainda com preconceitos.  

 

Segue quadro que apresenta a síntese da descrição dos indicadores de 

formação e da concepção dos professores do curso de Pedagogia em EaD: 
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Aspectos de 
aprendizagem 

Indicadores de formação de 
pedagogos em cursos a 
distância 

Concepção de professores 

Com relação aos 
aspectos 
cognitivos, 
considera-se 
indicador de 
formação: 
 

Articular teoria e prática 
(ação/reflexão/ação), 
contextualizando o aspecto sócio 
cultural do educando;  
 

Pontos fortes: 
- projetos integradores;  
- metodologia utilizada nas propostas virtuais;   
- estudo é coletivo, pois as pessoas trabalham 
ou se encontram presencialmente.  
- proposta de aprendizagem a distância 
possibilita que se utilize a discussão teórica na 
prática de sala de aula;  
-  disciplina está posta desde o início do 
semestre na plataforma e o aluno tem a 
concepção do todo.  
A melhorar: 
- problemas com plágio e trabalhos em grupo; 
- desistência devido à dificuldade no uso de 
tecnologias; 
- falta de acesso à Internet no próprio município 
e a necessidade de deslocamento ao polo; 
- reclamações no que se refere à leitura de 
textos, que dificultam articulação teoria e prática; 
- PPP precisa ser reconstruído, pois é igual ao 
presencial; 
- proposta metodológica do professor pode não 
favorecer a referida articulação; 
- conduzir o aluno para ser um bom leitor, o que 
algumas vezes não ocorre. 
- Grande número de alunos por polo e a falta de 
formação dos tutores. 

 Conceber integração e 
interdisciplinaridade curriculares, 
dando significado e relevância aos 
conteúdos básicos, articulados com 
a realidade social e cultural, 
voltados às exigências da 
educação básica e à formação 
do/da cidadão/ã. 
 

Pontos Fortes: 
 - componente curricular “Projetos Integradores” 

possibilita integração e interdisciplinaridade; 
 - seminários são realizados para a socialização 

dos projetos; 
 - cabe ao docente conhecer as disciplinas do 

semestre e dos próximos semestres e possibilitar 
a integração entre disciplinas;  

 - professor tem a noção do todo na plataforma e 
é mais difícil repetir conteúdos. 
A melhorar: 

 - há dificuldade de diálogo entre docentes;  
 - disciplinas são apresentadas separadamente; 
 - integração é feita pelo educando para 

organização dos projetos. 
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Compreender a gestão educacional 
numa perspectiva democrática, que 
integre as diversas atuações e 
funções do trabalho pedagógico e 
de processos educativos escolares 
e não escolares, no que se refere 
ao planejamento, à administração, 
à coordenação, ao 
acompanhamento, à avaliação de 
planos e de projetos pedagógicos.  
 

Pontos fortes: 
 - discussão forma professores para atuar na rede 

pública. O que difere muito da atuação na rede 
particular. O pedagogo formado na EaD pública 
forma uma visão crítica da realidade.  
A melhorar: 

 - aluno leva uma realidade para a escola pública 
que gera atritos, isso precisa ser trabalhado.  
 

 
Indica formação do 
pedagogo, se o 
mesmo apresenta 
as seguintes 
habilidades e 
competências: 
 

Exercer funções de magistério na 
Educação Infantil e nos anos 
iniciais do Ensino Fundamental, 
Médio e Educação de Jovens e 
Adultos na área de serviços e apoio 
escolar e em outras áreas nas 
quais sejam previstos 
conhecimentos pedagógicos;  
 

Pontos Fortes: 
 - foco na formação docente na rede pública. 

A melhorar: 
 - falta aprender o fazer pedagógico; 
 - alunos vão para escola e acham que não 

sabem alfabetizar; 
 - há apenas um encontro presencial para cada 

disciplina. Três encontros somente no módulo 
dos projetos integradores; 

 - ensino médio/EJA é disciplina eletiva; 
 - aluno encontra as dificuldades de seu próprio 

processo de formação escolar; 
 – não é possível aprofundar todos os aspectos 

propostos nas Diretrizes Curriculares. 
 Desenvolver projetos de pesquisa e 

extensão, a partir da construção do 
conhecimento e da valorização da 
vivência investigativa e do 
aperfeiçoamento da prática 
educativa. 
 

Pontos fortes: 
 - projetos Integradores já foram mencionados 

como ponto forte do curso. 
A melhorar: 

 - 10% de alunos da universidade fazem pesquisa 
e extensão com bolsa de estudo, na EaD essa  
vivência é ainda mais escassa.  

 – alunos não participam de evento científico; 
 - não há grupo de pesquisa na graduação em 

EaD; 
 - professor não pode orientar pesquisa do aluno 

em EaD devido a sua carga horária. 
 Usar tecnologias de informação e 

comunicação (TIC) na perspectiva 
de transformação da prática 
pedagógica e da ampliação do 
capital cultural dos/das 
professores/as e estudantes. 
 

Pontos fortes: 
 - inserção de alunos nas TIC’s e inclusão digital; 
 - muitos buscam aperfeiçoamento na área de 

informática para estudar em EaD; 
 - adquirem computador e acesso à Internet; 
 - utilizam as TIC’s na vida pessoal e social.  

A melhorar: 
 - alunos estão em processo de inclusão digital, 

mas têm dificuldades; 
 - Infraestrutura e acesso à Internet ainda 

precisam melhorar muito; 
 - alunos usam pouco os polos para ter acesso à 

Internet; 
 - professor usa pouco as ferramentas digitais. 
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Sob os aspectos 
afetivos e 
emocionais, o 
pedagogo 
necessita: 
 

Estabelecer relações sociais e 
culturais na atividade docente, 
partindo de momentos de 
interaprendizagem (entre alunos e 
entre professor e alunos), 
valorizando a aprendizagem 
colaborativa e sentimentos que 
privilegiem o trabalho coletivo e 
solidário, em sintonia com a 
realidade social onde está inserido, 
de modo a alcançar transformações 
sociais almejadas. 
 

Pontos fortes: 
- trabalho coletivo entre os alunos, pois se 
encontram presencialmente ou se conhecem 
mesmo a distância.  
A melhorar: 
- em todo trabalho em grupo, há sempre quem 
realiza mais o trabalho; 
- distanciamento geográfico também dificulta o 
encontro. 
 

O pedagogo 
precisa das 
seguintes atitudes 
e valores para sua 
ação educativa: 
 

 Refletir criticamente sobre as 
diferentes linguagens midiáticas, 
incorporando-as ao processo 
pedagógico, com a intenção de 
possibilitar o desenvolvimento de 
criticidade e criatividade entre os 
educandos;  

  
 Conceber a educação inclusiva que 

pressupõe o respeito às diferenças 
e o reconhecimento e a valorização 
da diversidade, para que estimule 
as transformações pedagógicas 
das escolas, visando à atualização 
de suas práticas como meio de 
atender às necessidades dos/das 
estudantes durante o percurso 
educacional. 
 
 

Pontos fortes: 
 - mesmo que não existam disciplinas específicas 

para todos os aspectos propostos pelas 
Diretrizes Curriculares Nacionais, os aspectos 
citados estão no viés das discussões; 

 - aluno traz questões da realidade que são 
contextualizadas nas discussões; 

 - projetos integradores realizam a reflexão e 
formação das concepções em questão; 

 - curso consegue problematizar saberes, atitudes 
e valores, mas não ainda desmistificar 
preconceitos; 

 - aumenta muito a auto-estima de pessoas em 
lugares em que não há energia elétrica;  

 - formação continuada e crítica reflexiva de 
professores com formação tradicional.  
A melhorar: 

 - professor menciona dificuldade de discutir 
inclusão em disciplina de 60h/a; 

 - curso não abrange a diversidade de saberes, 
como educação no campo, questões étnico- 
raciais, entre outras. 

Quadro 14 – Relação dos indicadores de formação com a concepção dos professores do Curso 

de Pedagogia em EaD. 

 

Os professores do curso de Pedagogia que participaram da pesquisa fazem 

muitas referências aos pontos fortes do curso, previstos no PPP, e que formam o 

pedagogo na EaD. Mas relatam pontos de melhoria que precisam ser enfatizados na 

presente pesquisa, visando contribuir para cursos de pedagogia na modalidade a 

distância.  

Os primeiros problemas relatados pelos professores são referentes aos trabalhos 

copiados e postados na plataforma, visto que o uso da tecnologia, por vezes, facilita a 

realização de plágio em trabalhos acadêmicos. Outro aspecto relatado pelos sujeitos é 

a desistência de alunos devido à dificuldade no uso de tecnologias, além da falta de 
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acesso à Internet no próprio município e à necessidade de deslocamento ao polo para 

acesso à rede virtual.  

Alunos, segundo os professores, fazem também reclamações no que se refere à 

leitura de textos, que não possibilita articulação entre teoria e prática. Textos são muito 

teóricos e pouco dialógicos. Além do que, segundo os sujeitos, a proposta metodológica 

do professor pode não favorecer a referida articulação.  

Foi mencionado também pelos professores o grande número de alunos por polo 

e a falta de formação dos tutores, o que é ponto crítico na formação do pedagogo na 

EaD. 

Os professores relatam também a dificuldade de diálogo entre docentes, pois as 

disciplinas são apresentadas separadamente e a integração dos saberes é feita pelo 

próprio educando para organização dos projetos integradores.  

 Outro aspecto analisado pelos professores é com relação à formação do aluno 

para trabalhar na rede púbica de ensino. O aluno, que é também professor, leva uma 

proposta educacional para a escola pública, que gera conflitos pessoais e profissionais, 

o que precisa ser mais bem trabalhado no curso de formação pedagógica.  

 Um dos pontos mais significativos a melhorar na concepção dos professores é a 

falta do aprender o fazer pedagógico. Para os sujeitos do estudo, alunos vão para 

escola e acham que não sabem alfabetizar. Há apenas um encontro presencial para 

cada disciplina, o que não é suficiente para formação pedagógica no que se refere à 

prática docente. Além do que, Educação para Jovens e Adultos é disciplina eletiva, o 

que deveria fazer parte do currículo do aluno.  

Também foi mencionada dificuldade em discutir inclusão socioeducativa em 

disciplina de 60h/a. Na concepção dos professores, o curso não abrange a diversidade 

de saberes, como educação no campo, questões étnico-raciais, entre outras. 

Professores participantes também relatam que apenas 10% de alunos da 

universidade fazem pesquisa e extensão com bolsa de estudo; na EaD essa vivência é 

ainda mais escassa. Os alunos não participam de eventos científicos e não há grupo de 

pesquisa na graduação em EaD. Isso ocorre porque o professor não pode orientar 

pesquisa do aluno em EaD devido a sua carga horária.  
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Por fim, os professores foram convidados a responder duas questões por escrito 

sobre: 1) O que a universidade pode oferecer que contribua para os aspectos 

supracitados? Quais são as necessidades de formação dos docentes do Curso de 

Pedagogia EaD? 

A seguir, são apresentados quadros que sintetizam as informações relatadas 

pelos professores que participaram do estudo: 

 

Aumento de vagas para professores formadores de professores 
Aprovar professores para curso de formação de professores que tenham experiência em 

docência 
Investir na formação pedagógica dos docentes 

Melhorar o atendimento no que se refere às necessidades do curso de formação de 
professores em EaD 

Adequar o acesso às tecnologias da informação e comunicação 
Contratar professores específicos para a docência na Pedagogia EaD 

Fornecer carga horária ao professor de EaD para que a formação do pedagogo tenha a 
qualidade almejada 

Quadro 15 - Contribuições da universidade para a formação do pedagogo em EaD 

 

 

São as mesmas necessidades de formação do professor do curso presencial 
Formação de professores em curso a distância tem mais especificidades, como a preparação 

de material didático e o domínio de ambientes virtuais de aprendizagem 
Em formação contínua devem participar todos e não participar apenas aqueles professores 

interessados, que são muito poucos. 
Formação deve ser para todos, de fato continuada e permanente, com questões a serem 

discutidas presencialmente ou mesmo em forma de rede social, para solucionar os problemas 
que aparecem ao professor quando começa a preparar seus cursos. 
Quadro 16 - Necessidades de formação do professor de Pedagogia em EaD 

 

Com relação ao que a universidade precisa oferecer para melhorar a formação 

do pedagogo na EaD, foi mencionado o atendimento institucional aos cursos de 

formação de professores, no caso dos cursos de EaD, pois as necessidades são mais 

prementes e mais específicas. As questões ligadas às Tecnologias da Informação e 

Comunicação são as que mais necessitam da ação da universidade, no sentido de 

melhorar o acesso a essas tecnologias.  

Outra questão que cabe diretamente à universidade é o provimento de 

professores para a docência na Pedagogia EaD. O quadro de professores que atendem 

aos cursos presenciais é o mesmo que atende os cursos na modalidade a distância, 
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assim sendo, a sobrecarga de trabalho é um impeditivo para uma formação que tenha a 

qualidade almejada.  

Com relação às necessidades de formação do docente universitário, foi citado 

que são as mesmas necessidades de formação do professor do curso presencial. Com 

o aumento de vagas nas universidades, foram aprovados professores que, mesmo com 

título de doutorado, não possuem, em grande parte, experiência em docência. Isso 

demandaria, por parte das universidades, um investimento na formação pedagógica 

dos docentes. No caso da EaD, essa formação se faz ainda mais necessária, tendo em 

vista as especificidades, como a preparação de material didático e o domínio de 

ambientes virtuais de aprendizagem. 

Foi mencionado também que, em tempos anteriores, houve formação dos 

docentes do curso Pedagogia EaD, mas não foi suficiente. Neste momento, existe uma 

nova direção do Centro de Educação que tem mostrado dedicação para melhorar essa 

formação, como de fato está acontecendo, mas essa formação continua sendo pontual 

e, como não é obrigatória, participam apenas aqueles professores interessados, que 

são muito poucos. A formação deveria ser para todos, de fato continuada e 

permanente, com questões a serem discutidas presencialmente ou mesmo em forma de 

rede social, para solucionar os problemas que aparecem ao professor quando começa 

a preparar seus cursos. 

Os indicadores para a formação do pedagogo e sua relação com o currículo e a 

concepção de gestores e professores serão analisados na parte seguinte da tese. 
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5. FORMAÇÃO DO PEDAGOGO EM EaD: análise dos indicadores 

no currículo e na concepção de gestores e professores 

 

A análise dos dados será realizada com base nas sínteses anteriormente 

apresentadas, que mostram os indicadores para a formação do pedagogo na EaD em 

relação aos aspectos presentes no Projeto Político Pedagógico e na concepção de 

gestores e professores do Curso de Pedagogia a distância.  

Inicia-se, pois, com a análise dos INDICADORES DE GESTÃO PARA A 

FORMAÇÃO DO PEDAGOGO NA EaD presentes no PPP e na concepção de gestores 

do curso de Pedagogia a distância.  

Com relação aos indicadores de gestão de “concepção de educação e 

currículo no processo de ensino e aprendizagem”, é citado no PPP que o curso 

deve ser organizado em módulos, na modalidade a distância, com momentos 

presenciais no início e término de cada módulo, com avaliação presencial. O curso deve 

seguir o sistema tutorial, sendo a tutoria organizada em cada polo, que funcionará como 

centro de apoio, contará com um coordenador de polo e uma equipe de tutores numa 

relação de 25 alunos por tutor. Por meio da tutoria será possível garantir o processo de 

interlocução necessário ao projeto educativo.  No entanto, é citado pelos sujeitos do 

estudo que o encontro presencial ocorre somente no início do curso, e o término do 

módulo, que culmina na avaliação, é realizado durante a semana de apresentação dos 

projetos integradores, os quais integram as propostas teóricas e metodológicas 

discutidas nas disciplinas do semestre. O que também foi citado pelos sujeitos é o 

grande número de alunos por tutores, o que muitas vezes ultrapassa o previsto no PPP. 

Em análise, verifica-se que o PPP apresenta uma concepção de educação e 

currículo coerente ao que se propõe em curso em EaD, no entanto, o que mais dificulta 

o processo de aprendizagem é o maior número de alunos por tutor; este é um ponto a 

ser melhorado, pois, não há como se garantir qualidade na atuação do tutor, se o 

mesmo precisa acompanhar muitos alunos em processo de formação profissional.    

Sobre os “Sistemas de Comunicação”, é citado no PPP que o ambiente virtual 

de aprendizagem utilizado na Internet envolverá toda a comunicação e divulgação dos 

materiais do curso. A videoconferência poderá também ser utilizada como ferramenta 
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para a interlocução professor-aluno-tutor. Os alunos participarão de atividades 

programadas de acordo com os objetivos do curso: plantões pedagógicos, aulas 

práticas, videoconferências, trabalhos de campo, fóruns de discussão e avaliações da 

aprendizagem. É citado pelos sujeitos do estudo que o sistema de comunicação 

favorece a interação entre professor-aluno-tutor, no entanto, há problemas de 

comunicação relacionados ao acesso à Internet, que, por vezes, é interrompido e os 

alunos não conseguem realizar e/ou postar as atividades propostas.  

Ao analisar o aspecto de sistema de comunicação, sabe-se que este é ponto a 

melhorar na EaD, em especial nos locais geograficamente mais distantes dos grandes 

centros urbanos, nos quais o acesso à Internet é falho e dificulta a comunicação entre 

professor-aluno-tutor.  

Sobre o “Material Didático”, é citado no PPP que os alunos receberão e 

utilizarão o Guia do aluno, que traz os direitos e deveres dos alunos; o Guia do curso, 

que contém informações específicas do curso; os Módulos, que é o material em que o 

aluno vai buscar o conteúdo para a aprendizagem; os livros indicados pelos autores dos 

módulos; vídeos e CD-ROM; e o próprio ambiente de aprendizagem. É citado pelos 

sujeitos que o aluno em EaD tem todo o material didático disponível no início do curso, 

ou seja, tem um panorama geral do que será desenvolvido ao longo do semestre, o que 

favorece a noção de totalidade em relação às propostas e aos conteúdos a serem 

trabalhados. No entanto, o curso de Pedagogia em EaD da universidade pesquisada 

não tem o Guia do curso, como propõe o PPP, que poderia orientar o aluno em relação 

às informações específicas do curso. Também foi citado pelos sujeitos que o material 

gráfico apresentado aos alunos, algumas vezes são apropriados para EaD, com textos 

dialógicos e interativos, outras vezes, os textos são muito teóricos e de difícil 

compreensão, segundo o que os alunos relatam aos professores.  

A análise sobre o material didático do curso de formação de pedagogos a 

distância, se faz relevante, pois não é oferecido o Guia do Curso ao estudante, o que 

pode constituir um material específico às necessidades do graduando em Pedagogia 

em EaD. Além do que, o material didático, por vezes, não recebe tratamento dialógico e 

interativo, para ser mais acessível e interessante ao aluno que estuda em ambiente 

virtual.  
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Com relação à “Avaliação da Aprendizagem”, é citado no PPP que o 

processo avaliativo se dará durante todo o desenvolvimento do curso, tendo como 

pressupostos básicos a avaliação participativa e processual, atendendo aos diversos 

níveis de avaliação, tais como: a avaliação da aprendizagem, do material utilizado, da 

metodologia tanto do professor quanto do curso. O processo de avaliação da 

aprendizagem constará de: a) Exercícios avaliativos: exercícios pertinentes aos 

módulos didáticos; b) Avaliações a distância: essencialmente de caráter formativo; c) 

Avaliações presenciais: os alunos realizarão, nos polos, uma avaliação presencial ao 

final de cada módulo; d) Auto-avaliação: deverá permear o material didático levando o 

aluno a avaliar seu progresso e a desenvolver estratégias de metacognição ao se 

conscientizar dos diversos aspectos envolvidos em seus processos cognitivos. Os 

gestores relatam que a avaliação contínua é realizada na EaD, pois os tutores têm um 

acompanhamento contínuo. O Estágio, por sua vez, é uma atividade presencial, na 

área de educação infantil, ensino fundamental, médio e gestão escolar. O tutor, com 

experiência em docência de pelo menos um ano, acompanha virtualmente e 

presencialmente a cada 10 alunos e vai à escola em que o estagiário está. Os recursos 

financeiros, sim, são empecilhos para o tutor acompanhar o estágio e para o aluno se 

deslocar para realizar o estágio.  

Ao analisar a avaliação de aprendizagem na formação do pedagogo em curso a 

distância, verifica-se que a quantidade de alunos por tutor e os empecilhos financeiros 

para o tutor acompanhar seus alunos podem prejudicar a avaliação contínua e 

formativa dos pedagogos em formação.  

Sobre a “Equipe Multidisciplinar”, é citado no PPP que o sistema tutorial tem 

como agentes principais os professores autores das disciplinas, os professores tutores 

e os orientadores acadêmicos. Com relação à equipe multidisciplinar, os gestores 

relatam que há capacitação para professores e tutores. Mas há polos em que os 

problemas estão na gestão; o gestor não é escolhido pela universidade e, sim, pelo 

polo. Este profissional deve ter nível superior e ser professor da rede.  

Em análise, sobre a equipe multidisciplinar, verifica-se que há de um lado 

professores e tutores, que recebem formação para atuar na EaD, segundo os gestores, 

e do outro lado, a gestão e os profissionais dos polos de apoio, que não têm vínculo 
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com a universidade e, segundo os gestores, podem não ter formação específica para 

participar da formação do pedagogo na EaD. 

No que se refere à “Infraestrutura de apoio”, é citado no PPP que em cada  

polo será organizado um centro de apoio, com infraestrutura e organização de serviços 

que permitam o desenvolvimento de atividades de cunho administrativo e acadêmico do 

curso de Pedagogia à distância. Cada centro de apoio atenderá até 100 alunos. Sobre 

esse aspecto, os gestores relatam que nos polos de apoio presencial há problemas na 

manutenção dos laboratórios e equipamentos, da rede de Internet, há poucos livros 

atuais ou de referência, poucos técnicos à disposição para resolver problemas 

imediatos, não há espaço apropriado para biblioteca. O polo pode ser descredenciado 

por falta de infraestrutura, o que exige mais fiscalização.   

Sobre o aspecto da infraestrutura, analisa-se que a falta de laboratórios, 

equipamentos, biblioteca apropriados para o estudo, é ponto a melhorar na formação 

do pedagogo a distância, que conta com essa estrutura física para seu processo de 

formação profissional.  

Sobre a “Gestão acadêmico-administrativa”, cita-se no PPP que se faz 

necessária a garantia de: centro tecnológico com infraestrutura que permita aos alunos 

conectarem-se à rede de comunicação; espaços que permitam o desenvolvimento das 

orientações acadêmicas, os encontros presenciais, a realização dos seminários 

temáticos; implantação e organização de serviços de apoio pedagógico ao estudante, 

dentre eles: biblioteca, videoteca e softwares educativos. Os gestores citam que o 

mesmo sistema acadêmico oferecido ao curso presencial é disponibilizado, com os 

mesmos direitos, ao aluno do curso a distância.   

Analisando a gestão acadêmico-administrativa, segundo os gestores, há um 

funcionamento apropriado, como proposto no PPP do curso em questão.  

Com relação à “Sustentabilidade Financeira”, é citado no PPP que os 

recursos financeiros para sustentação do curso de Pedagogia na modalidade a 

distância serão assumidos pelo edital da UAB e dos municípios participantes dos polos. 

Os gestores também relatam que o curso de Pedagogia em EaD é subsidiado pela 

Secretaria da EaD e pela CAPES. O que é planejado e organizado financeiramente é 
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cumprido dentro do prazo. O que não estava previsto gera mais problemas financeiros. 

Há recursos, mas as licitações são demoradas.   

Em análise, há sustentabilidade financeira, desde que os custos sejam 

planejados e as licitações não sejam tão demoradas. 

 A seguir são apresentados os INDICADORES DE FORMAÇÃO DO PEDAGOGO 

NA EaD de acordo com os aspectos presentes no PPP e na concepção dos 

professores do curso de Pedagogia em EaD.  

 Sobre “Articular teoria e prática (ação/reflexão/ação), contextualizando os 

aspectos socioculturais do educando”, é citado no PPP que se visa - possibilitar a 

relação teoria-prática a partir do primeiro ano do curso, com a criação de espaços que 

favoreçam a compreensão do contexto da prática pedagógica, permitindo aprimorar 

uma atitude investigativa, não dogmática, partindo das experiências e trajetórias 

escolares dos alunos, como ponto de partida para a construção inicial da compreensão 

da cultura escolar; - compreender a instituição escolar a partir de funções que são 

complementares: a de socialização, ou seja, mediação entre a escola e o contexto 

social em que os alunos estão inseridos na produção de significados; a instrutiva, em 

que, mediante as atividades de ensino-aprendizagem realizadas intencional e 

sistematicamente, aperfeiçoe o processo inicial de socialização, rompendo com os 

mecanismos que caracterizam de forma desigual, nas sociedades de livre mercado, o 

acesso aos conhecimentos historicamente produzidos; e a educativa, que sintetiza as 

funções anteriores, na medida em que desenvolve nos/as alunos/as autonomia, 

independência intelectual, para que possam analisar criticamente os processos 

socializadores vividos cotidianamente.  

Ao analisar a concepção dos professores sobre a articulação teoria e prática, 

constata-se como ponto forte da formação do pedagogo na EaD os Projetos 

Integradores, que integram saberes das disciplinas desenvolvidas no semestre. No 

entanto, os sujeitos relatam os problemas com plágio em trabalhos postados e com os 

trabalhos em grupo, que inviabilizam a articulação do aluno entre a teoria discutida e a 

prática vivenciada. Além do que, os alunos se queixam dos textos, muitas vezes, 

teóricos e pouco interativos, que dificultam articulação teoria e prática. Outro aspecto 

analisado é referente à proposta metodológica do docente, que pode não favorecer a 
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referida articulação. Que há grande número de alunos por polo e a necessidade urgente 

de formação dos tutores, aspectos estes que precisam ser revistos no processo de 

formação do pedagogo na EaD.  

 Sobre “Conceber integração e interdisciplinaridade curriculares, dando 

significado e relevância aos conteúdos básicos, articulados com a realidade 

social e cultural, voltados às exigências da educação básica e à formação do/da 

cidadão/ã”, é citada no PPP a necessidade de: - domínio dos modos de ensinar Língua 

Portuguesa, Matemática, Ciências, História, Geografia, Artes, Educação Física, de 

forma interdisciplinar e adequada às diferentes fases do desenvolvimento humano, 

particularmente de crianças; - capacidade de desenvolver trabalho em equipe, 

estabelecendo diálogo entre a área educacional e as demais áreas do conhecimento. 

 Em análise, o componente curricular “Projetos Integradores” possibilita, na 

concepção dos professores, a integração e a interdisciplinaridade curriculares; os 

seminários de projetos são realizados para a socialização dos trabalhos. Mas cabe ao 

docente conhecer as disciplinas do semestre e dos próximos semestres e possibilitar a 

integração entre disciplinas; o professor tem a noção do todo na plataforma e é mais 

difícil repetir conteúdos. No entanto, segundo os sujeitos, há dificuldade de diálogo 

entre docentes, o que dificulta a integração e interdisciplinaridade curriculares; as 

disciplinas são apresentadas separadamente, não há integração entre as mesmas; a 

integração é feita pelo educando para organização dos projetos. 

Sobre “Compreender a gestão educacional numa perspectiva democrática, 

que integre as diversas atuações e funções do trabalho pedagógico e de 

processos educativos escolares e não escolares, no que se refere ao 

planejamento, à administração, à coordenação, ao acompanhamento, à avaliação 

de planos e de projetos pedagógicos”, é citada no PPP a necessidade do aluno: - 

exercer atividades de organização e gestão de sistemas e instituições de ensino, 

englobando planejamento, execução, coordenação, acompanhamento e avaliação de 

tarefas próprias do setor da Educação e produção e difusão do conhecimento científico-

tecnológico do campo educacional, em contextos educacionais; - capacidade de 

participar da gestão das instituições em que atuem enquanto estudantes e profissionais, 

contribuindo para elaboração, implementação, coordenação, acompanhamento e 
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avaliação do projeto pedagógico; - capacidade de participar da gestão das instituições 

em que atuem planejando, executando, acompanhando e avaliando projetos e 

programas educacionais, em ambientes escolares e não-escolares; - condições de 

estudar, aplicar criticamente as diretrizes curriculares e outras determinações legais que 

lhe caiba implantar, executar, avaliar e encaminhar o resultado de sua avaliação às 

instâncias competentes. 

Ao analisar a gestão educacional na formação do pedagogo, verificou-se que, na 

concepção dos professores, a discussão durante as propostas pedagógicas em EaD 

forma professores para atuar na rede pública, o que difere muito da atuação na rede 

particular. O pedagogo formado na EaD pública forma uma visão crítica da realidade. O 

que se faz necessário é trabalhar o gerenciamento de conflitos do aluno em relação à 

realidade da escola pública. O aluno da EaD precisa saber se posicionar com ética e 

respeito diante de pessoas e de situações vivenciadas na escola, o que, por vezes, não 

ocorre.  

Sobre “Exercer funções de magistério na Educação Infantil e nos anos 

iniciais do Ensino Fundamental, na área de serviços e apoio escolar e em outras 

áreas nas quais sejam previstos conhecimentos pedagógicos”, é citado no PPP 

que: - curso de Licenciatura em Pedagogia do Centro de Educação da Universidade 

destina-se à formação de licenciados/as para exercer funções de magistério na 

Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, nas disciplinas 

pedagógicas dos cursos de Ensino Médio, na modalidade Normal, na Educação 

Profissional na área de serviços e apoio escolar, bem como para exercer atividades de 

organização e gestão de sistemas e instituições de ensino, englobando planejamento, 

execução, coordenação, acompanhamento e avaliação de tarefas próprias do setor da 

Educação; - capacidade de compreender, cuidar e educar crianças de zero a cinco 

anos, de forma a contribuir para o seu desenvolvimento nas dimensões, entre outras, 

física, psicológica, intelectual, social; - aptidão para fortalecer o desenvolvimento e as 

aprendizagens de crianças do Ensino Fundamental, assim como daqueles que não 

tiveram oportunidade de escolarização na idade própria; - disposição para trabalhar na 

promoção da aprendizagem de sujeitos em diferentes fases do desenvolvimento 

humano, em diversos níveis e modalidades do processo educativo. 
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 Ao analisar o exercício profissional do pedagogo no curso de EaD pesquisado, 

verifica-se que a formação docente em EaD da universidade púbica é baseada na 

atuação do pedagogo na rede pública, mas os aspectos a serem melhorados são em 

relação ao aprendizado do fazer pedagógico, os alunos vão para escola e acham que 

não sabem alfabetizar; há apenas um encontro presencial para cada disciplina, por isso 

a modalidade a distância pode não favorecer que o aluno aprenda a alfabetizar. Além 

do que, Educação de Jovens e Adultos é disciplina eletiva, o que deveria ser 

obrigatório, tendo em vista as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de 

Pedagogia. É citado pelos professores que não é possível aprofundar todos os 

aspectos propostos nas diretrizes em um curso de graduação, seja presencial ou à 

distância, devido à carga horária e à complexidade de cada aspecto da formação do 

pedagogo. Cabe ressaltar, nessa análise, que a docência é base em um curso de 

formação de professores, por isso alfabetizar crianças, jovens e adultos é função 

primordial do pedagogo. 

Sobre “Desenvolver projetos de pesquisa e extensão, a partir da 

construção do conhecimento e da valorização da vivência investigativa e do 

aperfeiçoamento da prática educativa”, é citado no PPP: - articular o processo de 

ensino, pesquisa e extensão, de forma a levar o/a aluno/a a desenvolver uma atitude 

que lhe permita entender que a formação e o desenvolvimento profissional devem ser 

um processo permanente, devido à própria dinâmica social que está, 

permanentemente, em construção, desenvolvimento, transformação; - preparo para 

realizar pesquisas que proporcionem conhecimentos sobre seus alunos e alunas e a 

realidade sociocultural em que estes desenvolvem suas experiências não-escolares, 

sobre processos de ensinar e de aprender, em diferentes meios ambiental-ecológicos, 

sobre propostas curriculares; e sobre a organização do trabalho educativo e práticas 

pedagógicas; - capacidade de utilizar, com propriedade, instrumentos próprios para 

construção de conhecimentos pedagógicos e científicos. 

Ao analisar a pesquisa e a extensão universitária no processo de formação do 

pedagogo na EaD, verifica-se mais uma vez que os projetos integradores fazem a 

proposta de pesquisa e extensão, contudo, somente 10% de alunos de toda 

universidade faz pesquisa e extensão com bolsa de estudo; na EaD essa vivência é 
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ainda mais escassa. Alunos não participam de eventos científicos e não há grupo de 

pesquisa na graduação em EaD. O professor não pode orientar pesquisa do aluno em 

EaD devido a sua carga horária. O que na realidade, são fatores que não possibilitam a 

vivência do aluno na iniciação científica e no trabalho extensivo à comunidade, como é 

proposto no PPP do curso e nas Diretrizes Curriculares Nacionais para Curso de 

Pedagogia.  

No que se refere a “Usar tecnologias de informação e comunicação (TIC) na 

perspectiva de transformação da prática pedagógica e da ampliação do capital 

cultural dos/das professores/as e estudantes”, é citado no PPP: - capacidade de 

relacionar as linguagens dos meios de comunicação aplicadas à educação, nos 

processos didático-pedagógicos, demonstrando domínio das tecnologias de informação 

e comunicação adequadas ao desenvolvimento de aprendizagens significativas. 

 Em análise, constatou-se que a EaD contribui muito para a inclusão digital dos 

alunos/professores da rede pública; muitos buscam aperfeiçoamento na área de 

informática para estudar em EaD e adquirem computador e acesso à Internet; utilizam 

as TIC’s na vida pessoal e social. No entanto, os alunos estão em processo de inclusão 

digital, apresentam dificuldades com as ferramentas virtuais. A infraestrutura e o acesso 

à Internet ainda precisam melhorar muito; os alunos usam pouco os polos para ter 

acesso a Internet. Até mesmo alguns professores universitários usam pouco os 

recursos e as ferramentas digitais. 

Sobre “Estabelecer relações sociais e culturais na atividade docente, 

partindo de momentos de interaprendizagem (entre alunos e entre professor e 

alunos), valorizando a aprendizagem colaborativa e sentimentos que privilegiem o 

trabalho coletivo e solidário, em sintonia com a realidade social onde está 

inserido, de modo a alcançar transformações sociais almejadas”, é citado no PPP: 

- reconhecimento e respeito às manifestações e necessidades físicas, cognitivas, 

emocionais e afetivas dos educandos nas suas relações individuais e coletivas; - 

disposição para promover e facilitar relações de cooperação entre a instituição 

educativa, a família e a comunidade. 

Em análise sobre as relações sociais e culturais estabelecidas pelo pedagogo 

em formação na EaD, constata-se que o trabalho coletivo é viável entre os alunos, pois 
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se encontram presencialmente ou se conhecem mesmo a distancia, o que favorece o 

estabelecimento das relações socioculturais e dos momentos de interaprendizagem. 

Mas em todo trabalho em grupo, há sempre quem realiza a maior parte do trabalho, o 

que diminua tais relações ou momentos de aprendizagem em grupo. O distanciamento 

geográfico também é fator dificultador do encontro para o compartilhamento desses 

momentos de aprendizagem.  

Sobre “Refletir criticamente sobre as diferentes linguagens midiáticas, 

incorporando-as ao processo pedagógico, com a intenção de possibilitar o 

desenvolvimento de criticidade e criatividade entre os educandos” e “Conceber a 

educação inclusiva que pressupõe o respeito às diferenças e o reconhecimento e 

a valorização da diversidade, para que estimule as transformações pedagógicas 

das escolas, visando à atualização de suas práticas como meio de atender às 

necessidades dos/das estudantes durante o percurso educacional”, é citado no 

PPP: - permitir compreender que no contexto escolar se estabelecem complexas 

relações de classe, étnico-raciais e de gênero que produzem identidades que não são 

neutras, mas crivadas por relações assimétricas de poder e que a escola e os currículos 

escolares têm que ser apreendidos a partir desses pressupostos. A relação entre o 

currículo e a cultura é essencial para penetrarmos no cerne dos processos produtivos 

de identidades e diferenças, de exclusões e desigualdades, preconceitos, racismos; - 

aptidão para identificar problemas socioculturais e educacionais com postura 

investigativa, integrativa e propositiva, em face de realidades complexas, com vistas a 

contribuir para superação de exclusões sociais, étnico-raciais, econômicas, culturais, 

religiosas, políticas e outras; - consciência da diversidade, respeitando as diferenças de 

natureza ambiental-ecológica, étnico-racial, de gêneros, faixas geracionais, classes 

sociais, religiões, necessidades especiais, escolhas sexuais, entre outras. 

 Ao analisar a reflexão crítica do pedagogo e a concepção de educação 

inclusiva, foi considerado pelos professores que mesmo que não existam disciplinas 

específicas para todos os aspectos propostos pelas Diretrizes Curriculares Nacionais, 

muitos temas estão no viés das discussões realizadas nas atividades virtuais. O aluno 

traz questões da realidade que são contextualizadas nessas discussões. Os projetos 

integradores realizam a reflexão e formação das concepções em questão. O curso 
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consegue problematizar saberes, atitudes e valores, mas pode não conseguir 

desmistificar preconceitos. Sem dúvida, para os professores, a EaD aumenta muito a 

auto-estima de pessoas residentes em lugares em que não há energia elétrica. Há na 

EaD pública formação continuada, crítica e reflexiva de alunos que são professores 

com formação tradicional. Os professores sabem que é difícil discutir inclusão 

socioeducativa em disciplina de 60h/a, que o curso de Pedagogia em EaD não abrange 

a diversidade de saberes, como educação no campo, questões étnico-raciais, entre 

outras. Mesmo assim, faz seu papel de possibilitar formação na área pedagógica para 

os professores da rede pública.  

Realizada a discussão dos resultados sobre os indicadores de formação para 

pedagogos em EaD, são analisadas as contribuições da universidade para a formação 

do pedagogo na modalidade a distância, segundo os professores que participaram da 

pesquisa.  

 Para que a formação do pedagogo em EaD seja melhorada é necessário o 

aumento de vagas para professores formadores de professores; é preciso aprovar 

professores para curso de formação de professores que tenham experiência em 

docência; investir na formação pedagógica dos docentes; melhorar o atendimento no 

que se refere às necessidades do curso de formação de professores em EaD; adequar 

o acesso às tecnologias da informação e comunicação; contratar professores 

específicos para a docência na Pedagogia EaD; fornecer carga horária ao professor de 

EaD para que a formação do pedagogo tenha a qualidade almejada.  

Sobre as necessidades de formação do professor de Pedagogia em EaD, são as 

mesmas necessidades de formação do professor do curso presencial, mas formação de 

professores em curso a distância tem mais especificidades, como a preparação de 

material didático e o domínio de ambientes virtuais de aprendizagem. Os sujeitos 

relataram que em formação contínua devem participar todos e não participar apenas 

aqueles professores interessados, que são muito poucos. A formação deve ser para 

todos, de fato continuada e permanente, com questões a serem discutidas 

presencialmente ou mesmo em forma de rede social, para solucionar os problemas que 

aparecem ao professor quando começa a preparar seus cursos na modalidade de EaD.  
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6. CONCLUSÕES 

 

A presente tese de doutoramento partiu da problematização de que a formação 

integral do pedagogo, em especial na EaD, requer discussão entre educadores e 

formadores de professores, e constitui o problema de pesquisa: quais são os 

indicadores fundamentais no processo de formação de pedagogos em cursos a 

distância e como se fazem presentes nas atividades curriculares constantes no 

projeto pedagógico do curso e na concepção de gestores e professores? 

Para responder a essa questão objetivou-se, em um primeiro momento, 

identificar e descrever indicadores para a formação de pedagogos na EaD, a partir das 

Diretrizes Curriculares Nacionais para Cursos de Pedagogia; da Legislação Brasileira 

para EaD; dos documentos da Conferência Nacional de Educação; dos Referenciais de 

Qualidade propostos pela Universidade Aberta do Brasil, assumindo, assim, 

indicadores de gestão para a formação do pedagogo na EaD, baseados nos 

Referenciais de Qualidade propostos pela UAB, e indicadores de formação do 

pedagogo na EaD, constituídos a partir da legislação nacional vigente.  

Em um segundo momento, o objetivo foi analisar os indicadores para a formação 

do pedagogo, a partir do proposto no Projeto Político Pedagógico de um curso de 

Pedagogia em EaD de uma universidade pública, e verificar a concepção de gestores e 

professores com relação aos indicadores para a formação do pedagogo na EaD. 

Consequentemente, apresentar contribuições para possíveis melhorias na formação do 

pedagogo na proposta de EaD. 

Com base nos indicadores de gestão para formação do pedagogo, nos dados 

obtidos no PPP e na entrevista em grupo com gestores do Curso de Pedagogia em 

EaD, é proposto como possíveis melhorias:   

• manter 25 alunos por tutor, como previsto no PPP, para possibilitar ao tutor o 

acompanhamento apropriado dos educandos em seus processos de aprendizagem; 

• minimizar, sempre que possível, os problemas de comunicação relacionados ao 

acesso à Internet, que, por vezes, é interrompido e os alunos não conseguem 

interagir com outros colegas, com o tutor, realizar e/ou postar as atividades 

propostas; 
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• construir o Guia do curso, como propõe o PPP, o que poderia orientar o aluno em 

relação às informações específicas do curso;  

• apresentar ao aluno um material gráfico com textos dialógicos e interativos, os 

quais viabilizem a relação teoria e prática e reflexões críticas, além de recursos 

visuais, que são atrativos e facilitadores da aprendizagem dos alunos; 

• propiciar a formação de tutores para o devido acompanhamento dos mesmos em 

atividades virtuais e presenciais (como o estágio) juntos aos educandos; 

• exigir fiscalização da manutenção dos laboratórios e equipamentos, da rede de 

Internet e da biblioteca nos polos de apoio presencial, que são essenciais na 

formação do pedagogo em curso a distância; 

• planejar custos, visando evitar escassez de recursos a serem utilizados em prol da 

formação do pedagogo em EaD.    

  

Com base nos indicadores de formação do pedagogo e os dados obtidos no PPP 

e na entrevista em grupo com professores do Curso de Pedagogia em EaD, é proposto 

como possíveis melhorias: 

• evitar problemas com plágio em atividades virtuais e com os trabalhos em grupo, 

que inviabilizam a autoria de cada aluno em seu processo de aprendizagem;  

• viabilizar formação dos tutores, pois são eles que interagem com os alunos durante 

as propostas educativas em EaD; 

• propor mais momentos de diálogo entre docentes, visando a integração e 

interdisciplinaridade, não cabendo somente ao aluno a integração dos saberes para 

a organização dos projetos integradores; 

• investir no aprendizado do fazer pedagógico, para que os alunos, de fato, aprendam 

a alfabetizar, prática essencial do pedagogo na educação básica; 

• incluir a disciplina Educação de Jovens e Adultos no currículo do curso, visto que faz 

parte da atuação do pedagogo, principalmente na rede pública de ensino; 

• viabilizar a pesquisa científica e a extensão universitária no curso de Pedagogia em 

EaD, a partir da adequação de carga horária do professor orientador; 

• enfatizar a discussão sobre inclusão socioeducativa na disciplina específica e em 

outras que fazem interface, pois mesmo com a diversidade de saberes necessários 
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ao pedagogo, assim como educação no campo, questões étnicos raciais, entre 

outras, todas essas questões precisam fazer parte da formação do profissional da 

educação.  

 

A partir da pesquisa com os gestores e professores do curso de Pedagogia em 

EaD pesquisado, fazem-se outras propostas de melhoria em relação ao que a 

universidade precisa viabilizar para a formação do pedagogo em EaD: 

• aumentar vagas para professores formadores de professores, aprovando docentes 

para curso de formação de pedagogos que tenham experiência em sala de aula;  

• investir na formação pedagógica dos docentes;  

• melhorar o atendimento institucional no que se refere às necessidades do curso de 

formação de professores em EaD;  

• adequar o acesso às tecnologias da informação e comunicação;  

• fornecer carga horária específica ao professor de EaD, para que a formação do 

pedagogo tenha a qualidade almejada.  

 

Sobre as necessidades de formação do professor de Pedagogia em EaD, 

segundo os próprios docentes que participaram do estudo, são propostas as seguintes 

melhorias: 

• formar para a preparação de material didático; 

• desenvolver metodologias em ambientes virtuais de aprendizagem; 

• realizar formação continuada com a participação de todos os professores, e não 

somente dos interessados, para que sejam discutidos presencialmente ou mesmo 

em forma de rede social, problemas que aparecem ao professor em seus cursos na 

modalidade de EaD.  

 

Sabe-se que a formação do pedagogo, na universidade pública, modalidade em 

EaD, destina-se à formação continuada dos professores da rede pública de ensino, que 

por sua vez, já tiveram uma formação acadêmica e precisam manter-se em processo de 

formação para contribuir à melhoria da Educação básica no país.  
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A tese defendida conclui que há pontos fortes na formação do pedagogo em 

curso a distância, na universidade pesquisada, como a formação continuada, o 

aprimoramento da reflexão crítica dos educandos, a inclusão digital, a problematização 

de saberes, a prática vivenciada nos estágios, entre outros. Entretanto, há aspectos a 

serem melhorados, enfatizados nessa pesquisa, que podem viabilizar a análise crítica 

de cursos de Pedagogia a distância, da instituição pesquisada e de outras, que se 

constituem por todo país.   

Um dos aspectos fundamentais de melhoria em um curso de formação de 

professores a distância é a reconstrução contínua de um currículo, concebido como 

percurso de formação profissional, o qual precisa ser sempre repensado, com vistas à 

especificidade do curso a distância e à demanda sociocultural, histórica e política 

dinâmica e ágil. O Projeto Político Pedagógico estudado, analisado e confrontado com 

a concepção dos gestores e professores desse estudo pode ser muito beneficiado se 

passar por essa reconstrução, para ser de fato concebido e vivido pelos sujeitos 

envolvidos no processo educativo e, como se defendeu no estudo, priorizar princípios 

de aprendizagem para além de conhecimento, prática, metodologias e técnicas, mas 

voltados à pesquisa, produção de conhecimento, ética, valores e atitudes. Assim, 

educadores definem o sujeito que querem formar, a partir de um currículo em ação, em 

constante transformação e conduzem educandos a um caminho de formação integral.  

Cabe ressaltar que o presente estudo não conseguiu realizar a mesma pesquisa 

em um curso de Pedagogia em EaD particular, pois nenhuma das Instituições de 

Ensino Superior contatadas aceitou participar. As dificuldades da universidade pública 

são diferentes das IES particulares, mas o público alvo dos cursos de Pedagogia em 

EaD particulares é, em sua maioria, de pessoas que não tiveram formação acadêmica, 

ou cuja formação não está relacionada à docência. Por isso, há necessidade de outros 

estudos e outras pesquisas sobre a formação do pedagogo em cursos a distância, 

públicos ou particulares, que visam prioritariamente a “docência como base”, assim 

como proposto pelas Diretrizes Curriculares Nacionais, pois, somente por meio da 

pesquisa, da construção de propostas pedagógicas bem fundamentadas e da prática 

coerente ao que se propõe é que se torna possível aprimorar a Educação a Distância 

em cursos de formação de professores.  
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APÊNDICES E ANEXOS 



APÊNDICE 1 - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
 
Título do Projeto: INDICADORES PARA A FORMAÇÃO DE PEDAGOGOS NA 
EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 
Pesquisador: Marcello Guimarães Leal 
Orientador: Prof. Dr. Marcos Tarciso Masetto 
 
 

Ilmo(a). Senhor(a), 
 
 
Solicito a permissão de V.S.ª para a realização de uma pesquisa para Tese 

de Doutorado do Programa de Pós Graduação em Educação: Currículo da Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo.  

O estudo tem os seguintes objetivos e métodos: (1) identificar e descrever 
indicadores para a formação de pedagogos na EaD, a partir da legislação 
vigente;(2) analisar os indicadores para a formação do pedagogo a partir do 
proposto no Projeto Político Pedagógico de um curso de Pedagogia em EaD de 
uma universidade pública;(3) verificar a concepção de gestores e professores com 
relação aos indicadores para a formação do pedagogo;(4) apresentar contribuições 
para possíveis melhorias na formação do pedagogo na proposta de EaD.A 
metodologia constitui-se de um estudo exploratório com delineamento de pesquisa 
qualitativa e realização de análise documental e entrevista em grupo com gestores e 
professores de um curso de Pedagogia em EaD de uma universidade pública. 

Todas as dúvidas sobre a pesquisa serão prontamente esclarecidas e o/a 
senhor/a poderá não participar, ou deixar de participar da pesquisa a qualquer 
tempo, sem nenhum prejuízo. Será mantido o sigilo e o caráter confidencial das 
informações, de forma a manter no anonimato a identidade dos participantes da 
pesquisa e da universidade.  

Certo de poder contar com sua colaboração, aproveito para antecipadamente 
agradecer e me colocar à disposição para maiores esclarecimentos. 

 
 
 

  Atenciosamente, 
 
 
 

___________________________________ 
Pesquisador 

 
 

 
Nome do/a participante:_______________________________________________ 
 
Assinatura:__________________________________ 
 
Data: _____/_____/2012  

 



APÊNDICE 2 – INDICADORES DE GESTÃO PARA A FORMAÇÃO DO 
PEDAGOGO EM EAD: adaptado dos referenciais de qualidade 

propostos pela UAB. 
 

Objetivo: identificar pontos fortes e a melhorar sobre o que o curso oferece para a formação 
do pedagogo, justificando as afirmações. 
 
Sobre a concepção de educação e currículo no processo de ensino e aprendizagem: 
• Concepção epistemológica de educação, currículo, ensino, aprendizagem, perfil do 

estudante que deseja formar, para que a partir dessa opção seja feita a descrição de 
como se desenvolverão os processos de produção do material didático, de tutoria, de 
comunicação e de avaliação, delineando princípios e diretrizes que alicerçarão o 
desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem.  

• Uso da tecnologia aplicado à educação a distância deve estar apoiado em uma filosofia 
de aprendizagem que proporcione aos estudantes a oportunidade de interagir, de 
desenvolver projetos compartilhados, de reconhecer e respeitar diferentes culturas e 
formas de construir o conhecimento. Este conhecimento, por sua vez, é o que cada 
sujeito constrói - individual e coletivamente - como produto do processamento, da 
interpretação, da compreensão da informação. É, portanto, o significado que atribuímos 
à realidade e como a contextualizamos. 

• Ponto focal da educação superior é o desenvolvimento humano, em uma perspectiva de 
compromisso com a construção de uma sociedade socialmente justa. Daí a importância 
da educação superior ser baseada em um projeto pedagógico e em uma organização 
curricular que favoreçam a integração entre os conteúdos e suas metodologias, bem 
como o diálogo do estudante consigo mesmo (e sua cultura), com os outros (e suas 
culturas) e com o conhecimento historicamente acumulado. 

• Superação da visão fragmentada do conhecimento e dos processos naturais e sociais a 
partir de uma estruturação curricular pautada na interdisciplinaridade e contextualização. 
Partindo da ideia de que a realidade só pode ser apreendida se for considerada em suas 
múltiplas dimensões, ao propor o estudo de um objeto, busca-se, não só levantar quais 
conteúdos podem colaborar no processo de aprendizagem, mas também perceber como 
eles se combinam e se interpenetram.  

• Estudante como foco do processo pedagógico, por isso, quando necessário, propor um 
módulo introdutório que leve ao domínio de conhecimentos e habilidades básicos, 
referentes à tecnologia utilizada e/ou ao conteúdo programático do curso, prevendo 
atividades de acolhimento do estudante, assegurando a todos um ponto de partida 
comum. Importantes também são os mecanismos de recuperação de estudos e a 
avaliação correspondente a essa recuperação, assim como a previsão de métodos 
avaliativos para estudantes que têm ritmo de aprendizagem diferenciado.  
Pontos Fortes: 
A melhorar: 

 
Em relação aos Sistemas de Comunicação: 
• Uso da tecnologia aplicada à educação deve propiciar comunicação efetiva entre os 

sujeitos do processo de aprendizagem com garantia de oportunidades para o 
desenvolvimento de projetos compartilhados.  

• Sistema de comunicação que permita ao estudante resolver, com rapidez, questões 
referentes ao material didático e a seus conteúdos, bem como aspectos relativos à 
orientação de aprendizagem como um todo, articulando o estudante com docentes, 
tutores, colegas, coordenadores de curso e disciplinas e com os responsáveis pelo 
sistema de gerenciamento acadêmico e administrativo.   

• Oferecidas e contempladas condições de telecomunicação (telefone, fax, correio 
eletrônico, videoconferência, fórum de debate pela Internet, ambientes virtuais de 



aprendizagem, etc.), promovendo uma interação que permita uma maior integração 
entre professores, tutores e estudantes.  

• Interação entre professor-estudante, tutor-estudante e professor-tutor deve ser 
privilegiada e garantida, bem como a relação entre colegas de curso também necessita 
de ser fomentada. Esta é uma prática muito valiosa, capaz de contribuir para evitar o 
isolamento e manter um processo instigante, motivador de aprendizagem, facilitador de 
interdisciplinaridade e de adoção de atitudes de respeito e de solidariedade ao outro, 
possibilitando ao estudante o sentimento de pertencimento ao grupo.  
Pontos Fortes: 
A melhorar: 

 
Sobre Material Didático: 
• Concebido de acordo com os princípios epistemológicos, metodológicos e políticos 

explicitados no projeto pedagógico, de modo a facilitar a construção do conhecimento e 
mediar a interlocução entre estudante e professor, devendo passar por rigoroso 
processo de avaliação prévia (pré testagem), com o objetivo de identificar necessidades 
de ajustes, visando ao seu aperfeiçoamento. 

• Produção de material impresso, vídeos, programas televisivos e radiofônicos, 
videoconferências, CD Rom, páginas WEB, objetos de aprendizagem e outros, para uso 
a distância, atende a diferentes lógicas de concepção, produção, linguagem, estudo e 
controle de tempo. Para atingir estes objetivos, é necessário que os docentes 
responsáveis pela produção dos conteúdos trabalhem integrados a uma equipe 
multidisciplinar, contendo profissionais especialistas em desenho instrucional, 
diagramação, ilustração, desenvolvimento de páginas web, entre outros. 

• Guia Geral do Curso - impresso e/ou em formato digital - que oriente o estudante em 
múltiplos aspectos e garanta a efetiva utilização do material didático.  

• Unidade entre os conteúdos trabalhados, quaisquer que sejam sua organização, 
disciplinas, módulos, áreas, temas, projetos, a fim de garantir que o material didático 
propicie interação entre os diferentes sujeitos envolvidos no projeto.  
Pontos Fortes: 
A melhorar: 

 
Com relação à Avaliação da Aprendizagem: 
• Ajuda ao estudante a desenvolver graus mais complexos de competências cognitivas, 

habilidades e atitudes, possibilitando-lhe alcançar os objetivos propostos. Para tanto, 
esta avaliação deve comportar um processo contínuo, para verificar constantemente o 
progresso dos estudantes e estimulá-los a serem ativos na construção do conhecimento. 
Desse modo, devem ser articulados mecanismos que promovam o permanente 
acompanhamento dos estudantes, no intuito de identificar eventuais dificuldades na 
aprendizagem e saná-las ainda durante o processo de ensino e de aprendizagem. 
Pontos Fortes: 
A melhorar: 

 
E Equipe Multidisciplinar: 
• Funções de planejamento, implementação e gestão dos cursos a distância, nas quais 

três categorias profissionais, que devem estar em constante qualificação, são essenciais 
para uma oferta de qualidade: docentes; tutores a distância e presenciais; pessoal 
técnico-administrativo, em que se destaca o coordenador do polo de apoio presencial.  
Pontos Fortes: 
A melhorar: 

 
 
 
 



Sobre Infraestrutura de apoio: 
• Proporcional ao número de estudantes, aos recursos tecnológicos envolvidos e à 

extensão de território a ser alcançada, o que representa um significativo investimento 
para a instituição.  

• Equipamentos de televisão, áudio, vídeo, fotografia, impressoras, linhas telefônicas, 
inclusive dedicadas para Internet e serviços 0800, fax, equipamentos para produção 
audiovisual e para videoconferência, computadores ligados em rede e/ou stand alone 
outros, dependendo da proposta do curso. 

• Centros de documentação e informação ou midiatecas (que articulam bibliotecas, 
videotecas, audiotecas, hemerotecas e infotecas, etc.) para prover suporte a estudantes, 
tutores e professores, disponíveis na sede da instituição (em sua Secretaria, núcleo de 
EaD) e nos polos de apoio presencial. 

• Biblioteca, laboratório de informática com acesso à Internet de banda larga, sala para 
secretaria, laboratórios de ensino (quando aplicado), salas para tutorias, salas para 
exames presenciais. 
Pontos Fortes: 
A melhorar: 
 

Com relação à gestão acadêmico-administrativa: 
• Integrada aos demais processos da instituição, ou seja, é de fundamental importância 

que o estudante de um curso a distância tenha as mesmas condições e suporte que o de 
um presencial, e o sistema acadêmico deve priorizar isso, no sentido de oferecer ao 
estudante, geograficamente distante, o acesso aos mesmos serviços disponíveis ao do 
ensino tradicional, como: matrícula, inscrições, requisições, acesso às informações 
institucionais, secretaria, tesouraria, etc.  
Pontos Fortes: 
A melhorar: 

 
Sustentabilidade Financeira: 
• Investimentos iniciais elevados, para a produção de material didático, na capacitação 

das equipes multidisciplinares, na implantação de polos de apoio presencial e na 
disponibilização dos demais recursos educacionais, assim como na implantação 
(metodologia e equipe) da gestão do sistema de educação a distância.  
Pontos Fortes: 
A melhorar: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APÊNDICE 3 – INDICADORES DE FORMAÇÃO DO PEDAGOGO EM 

EAD: baseado na legislação nacional vigente.  

 

Objetivo: identificar pontos fortes e a melhorar sobre a formação do pedagogo na 
modalidade à distância, justificando as afirmações. 
 
Com relação a aspectos cognitivos, considera-se indicador de formação: 
• articular teoria e prática (ação/reflexão/ação), contextualizando os aspectos 

socioculturais do educando; 
• conceber integração e interdisciplinaridade curriculares, dando significado e relevância 

aos conteúdos básicos, articulados com a realidade social e cultural, voltados às 
exigências da educação básica e à formação do/da cidadão/ã. 

• compreender a gestão educacional em uma perspectiva democrática, que integre as 
diversas atuações e funções do trabalho pedagógico e de processos educativos 
escolares e não escolares, no que se refere ao planejamento, à administração, à 
coordenação, ao acompanhamento, à avaliação de planos e de projetos pedagógicos.  

Pontos fortes: 
A melhorar: 
 
Indica formação do pedagogo, se o mesmo apresenta as seguintes habilidades e 
competências: 

• exercer funções de magistério na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino 
Fundamental, Médio e Educação de Jovens e Adultos na área de serviços e apoio 
escolar e em outras áreas nas quais sejam previstos conhecimentos pedagógicos; 

• desenvolver projetos de pesquisa e extensão, a partir da construção do 
conhecimento, da valorização da vivência investigativa e do aperfeiçoamento da 
prática educativa. 

• usar tecnologias de informação e comunicação (TIC) na perspectiva de 
transformação da prática pedagógica e da ampliação do capital cultural dos/das 
professores/as e estudantes. 

Pontos fortes: 
A melhorar: 
 
Sob os aspectos afetivos e emocionais, o pedagogo necessita: 

• estabelecer relações sociais e culturais na atividade docente, partindo de momentos 
de interaprendizagem (entre alunos e entre professor e alunos), valorizando a 
aprendizagem colaborativa e sentimentos que privilegiem o trabalho coletivo e 
solidário, em sintonia com a realidade social onde está inserido, de modo a alcançar 
transformações sociais almejadas. 

Pontos fortes: 
A melhorar: 
 
O pedagogo precisa das seguintes atitudes e valores para sua ação educativa: 

• refletir criticamente sobre as diferentes linguagens midiáticas, incorporando-as ao 
processo pedagógico, com a intenção de possibilitar o desenvolvimento de 
criticidade e criatividade entre os educandos; 

• conceber a educação inclusiva que pressupõe o respeito às diferenças e o 
reconhecimento e a valorização da diversidade, para que estimule as transformações 
pedagógicas das escolas, visando à atualização de suas práticas como meio de 
atender às necessidades dos/das estudantes durante o percurso educacional. 

Pontos fortes: 
A melhorar: 
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