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RESUMO 
A educação à distância no Brasil tem passado por mudanças desde o seu surgimento 
com o Instituto Monitor e Instituto Universal Brasileiro. Com o seu desenvolvimento a 
partir do uso das tecnologias, percebemos uma outra forma de olhar a educação a 
distância referentes às possibilidades do professor planejar suas vídeos-aulas utilizando 
os artifícios tecnológicos, como também, sua própria imagem. Nosso objetivo é: 
Identificar e descrever os posicionamentos do professor que trabalha na educação a 
distância mediado por suas histórias acadêmicas e atividades desenvolvidas no processo 
de construção do ser professor. Utilizaremos a metodologia qualitativa por possibilitar 
compreender os significados encontrados nas entrevistas narrativas do professor. Nossa 
pesquisa encontra-se em andamento.  
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ABSTRACT 
 
 
THE CONSTRUCTION OF A TEACHER- ACTOR IN DISTANCE LEARNING 

WITH THE USE OF TECHNOLOGY 
 
 
Distance learning in Brazil has gone through changes since its inception with the 
Monitor Institute and the Institute Universal Brasileiro. With its development from the 
use of technologies, we noted another way of looking at distance learning opportunities 
relating to the teacher to plan their lessons using video-technology devices, as well as 
their own image. Our goal is to: Identify and describe the positioning of the teacher who 
works in distance education mediated by their stories and academic activities in the 
process of construction of  be a teacher. We will use the qualitative methodology 
because it allows to understand the meanings found in the narrative interviews of the 
teacher. Our research is in progress. 
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A educação à distância no Brasil tem passado por mudanças desde o seu 

surgimento com o Instituto Monitor em 1934 e Instituto Universal Brasileiro, 1939 em que os 

materiais eram enviados pelos correios e o ensino acompanhado por correspondência 

(Marques, 2004). Eram oferecidos cursos técnicos e supletivos sem exigência de escolaridade 

anterior. Em 1947, SENAC e SESC criaram a Universidade do Ar, oferecendo cursos 

radiofônicos, as aulas eram gravadas em vinil e transmitidas três vezes por semana. Os alunos 

estudavam em material impresso e tinham o auxilio de monitores.   

Na década de 70 fundações privadas e não governamentais implementaram os 

projetos SACI e MINERVA com formação para o magistério no início e passando a produzir 

o Curso Supletivo de 10 Grau, II fase, envolvendo o MEC, Prontel e Secretarias da Educação e 

o Projeto SACI com a conclusão dos estudos para o Curso Supletivo “João da Silva”, sob o 

formato de telenovelas para o ensino das quatro primeiras séries do 10  grau; e introduziu o 

projeto didática da TVE.  

Em 1976, surgiram os cursos de Teleducação que operavam por correspondência 

e fizeram algumas experiências com rádio e TV no decorrer dos anos. (MARQUES, p. 2004). 

No entanto, com o avanço dos meios de comunicação e a ampliação do acesso à internet entre 

1988 e 1991, como relata Costa e Faria (2008), ocorreu uma reestruturação do sistema de 

Teleducação.   

A Educação a Distância teve seu reconhecimento e passou a ser validado os seus 

níveis de ensino com o surgimento da Lei nº 9.394/96. “As primeiras experiências bem 

sucedidas se deram com o início da oferta de cursos de pós-graduação, em 1997. Porém, foi 

só em 1999 que o MEC (Ministério da Educação) começou a se organizar para credenciar 

oficialmente instituições universitárias para atuar na EAD, processo que ganhou corpo em 

2002”. Marques (2004). 

Entre vários fatores como, a necessidade de reduzir os problemas que a educação 

brasileira estava enfrentando referentes à falta de formação e qualificação de professores 

buscando a princípio abarcar um maior número de professores o que ocasionou 

profissionalização em massa, com o desenvolvimento e expansão nacional da EAD, têm-se 

procurado melhorar a qualidade da prestação de serviço ainda que existam muitos problemas 

a serem solucionados.  

Mais além, com o seu desenvolvimento a partir do uso das tecnologias, 

percebemos outra forma de olhar a EAD referentes às possibilidades do professor planejar 

suas vídeos-aulas e publicá-las utilizando os artifícios tecnológicos, como também, sua 



4 
 

própria imagem. Este artigo apresenta um projeto de pesquisa em Educação que está em 

andamento e será finalizado em 2012.  

Para a elaboração desta pesquisa temos como objetivo geral: - Identificar e 

descrever a construção identitária do professor da educação a distância a partir de seus 

posicionamentos mediados pelo uso de tecnologias imagéticas. Os objetivos específicos: - 

Identificar e descrever os posicionamentos do professor que trabalha na EAD mediado por 

suas histórias acadêmicas e atividades desenvolvidas no processo de construção do ser 

professor da EAD.  – compreender como as produções de vídeos, blog e podcasts contribuem 

para a construção do ser professor da EAD. – Identificar como o professor gerencia a 

mediação das atividades acadêmicas a partir do uso das tecnologias imagéticas.  

Nossas entrevistas partiram das narrativas orais da história profissional do 

professor entrevistado que é proveniente de uma instituição de ensino particular onde estamos 

analisando o impacto das tecnologias imagéticas na construção do ser professor da EAD. 

Utilizaremos a metodologia qualitativa por possibilitar compreender os significados 

encontrados nas entrevistas narrativas do ser professor da EAD. Como instrumentos da 

pesquisa, utilizaremos as entrevistas narrativas, o blog, as vídeo-aulas, os videopoemas e 

podcasts produzidos pelo professor entrevistado.   

Foram realizadas duas entrevistas. A primeira ele falou sobre sua história de vida 

como professor do presencial à educação a distância. A segunda foi mediada pelos materiais 

disponibilizados no final da primeira entrevista. Mostramos a pasta no computador com todos 

os materiais disponilibilzados por ele, como, os vídeos, podcasts, vídeos-aula e pedimos para 

escolher alguns dos materiais para falar sobre eles. A análise das vídeos-aula, dos vídeos, dos 

podcasts e do vídeopoema compreendem a forma como ele utiliza a tecnologia imagética para 

a criação destes materiais a partir do seu posicionamento diante da câmera nestas produções.  

O blog será analisado na perspectiva da construção da identidade virtual do 

entrevistado buscando identificar as características pessoais visibilizadas para a construção de 

si e, que consequentemente colaboram para a construção do ser professor da EAD.  

Como método de pesquisa, optamos pelo Estudo de Caso porque entrevistamos 

um professor da educação presencial e EAD.  Para isso as experiências do pesquisador são 

importantes assim como o método, os dados e a teoria para a construção de novos 

conhecimentos. A análise dos dados está sendo construída pelas relações dialógicas entre o 

pesquisador e o entrevistado mediados pelos instrumentos que foram utilizados para a 
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construção dos dados. Utilizamos as contribuições de Bauer e Gaskell (2003), Creswell 

(2007), Borges e Linhares (2008) por fundamentarem sobre o método qualitativo, análise 

narrativa, análise de imagens e vídeos.  

Estabelecendo-se possibilidades de diálogos entre psicologia e educação, a 

Psicologia Histórico-Cultural permite estudar a história do ser humano a partir das relações 

entre si, com o outro, desenvolvidas e estabelecidas pelas relações com a natureza e que 

possibilita o desenvolvimento psíquico do homem ao longo da história. Alguns estudos 

desenvolvidos por Vigotski como “Pensamento e Linguagem”, “Mediação Semiótica”, 

“internalização” serão utilizados como embasamento teórico para compreendermos essas 

relações.  

Para referenciar a Psicologia Histórico-Cultural utilizamos Vigotski (1989; 2001, 

2008), Leontiev (1978), Pino (2005), Luria (1987), Valsiner (1989, 2006), Ratner (1996, 

1997), Harré (1989), Harré; Van Lagenhove (1999), Harré, R. Moghaddam (2003), Hermans, 

Kempen e Van Loon (1992), Smolka e Nogueira (2011) e o linguista Bakhtin ( 1995, 1997, 

2006). Em Educação a distância e tecnologias citaremos Pretti (2002), Santos (2006), Pretto 

(2002), Levy (2007; 1998), Otto Peters (1973), Santaella (2005). Para retratar cinema e teatro 

Debord (1997), Boal (2011), Brait (2006), Turner (1997), Borges (2008), Bianco (0000).  

Na abordagem da Psicologia Histórico-Cultural também trabalharemos com 

conceitos como Self dialógico na perspectiva teórica de Hermans, Kempen e Van Loon 

(1992), que resulta da revisão da conversação do Eu e do Mim proposta por William James 

(1890/1990). Para os autores, as relações espaço e tempo permitem que o Self seja estudado 

de forma mais abrangente e descentralizado, diferenciando-se de estudos anteriores. A 

concepção do Self Dialógico também será apresentada na perspectiva da polifonia 

(BAKHTIN, 1997), buscando identificar as várias vozes que constroem o professor da 

educação a distância nas relações com as mídias. Essas vozes são compostas pelos 

posicionamentos (HARRÉ, 1986) assumidos pelo professor diante de todas as situações de 

suas vidas diárias e que serão identificadas a partir das entrevistas narrativas de suas histórias 

profissionais enquanto docente e identidade (HALL, 1996) 

No intuito de melhorar a compreensão sobre o impacto das tecnologias imagéticas 

na construção do professor, utilizaremos teóricos do teatro e da cinematografia por retratarem 

as relações de encenação, atuação e construção de personagens e atores. Buscar agregar a arte 

representada pelo teatro e cinema como colaboradores para essa construção é um desafio que 

procuramos percorrer, como também, através dos escritos dos filósofos gregos Platão e 
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Sócrates que foram os precursores do estudo sobre o “belo e a arte” até chegarmos à estética, 

derivada do latim aesthesis (VALE, 2005) definida na contemporaneidade como a 

representante da arte. Trabalhar com a arte, estudar a arte, buscando uma forma de dialogar 

com a sociedade, nos é possível pelo teatro por possuir as habilidades e possibilitar formas de 

acessar a população. 

Buscando relacionar arte, educação e tecnologias, percebemos a necessidade de 

desenvolvermos a ideia sobre tecnologias imagéticas e relacioná-las com a EAD. As 

tecnologias imagéticas são entendidas como tecnologias que produzem imagens, provenientes 

do cinema, também são utilizadas para a construção das aulas à distância. As 

problematizações provenientes das várias formas de interação social concebidas pelo 

dialogismo e pelas mediações a partir do uso de tecnologias serão abordadas durante o 

trabalho, o que possibilita a construção das relações dialógicas na EAD. 

O professor entrevistado cria personagens para atuar em suas produções de 

vídeos. Esses personagens construídos e representados a partir das tecnologias imagéticas 

estão associados à construção do Professor-Ator. 

Cruzando diversos olhares sobre arte e EAD, procuramos resumidamente 

descrever os significados construídos para o que entendemos como Professor-Ator. O 

professor-ator é o professor que ao longo de suas experiências profissionais se constrói como 

professor percebendo as mudanças na sociedade e buscando fazer parte dela. Ele busca usar 

os instrumentos desenvolvidos pela sociedade midiática, posicionando-se como mediador 

entre o aluno e o conhecimento. É o professor que não deixa de ser professor, mas que está 

aberto às novidades, disposto a conhecer a geração com quem está trabalhando, seus desejos e 

necessidades para desenvolver novas formas de aprender.  

Ele busca trabalhar com prazer e utilizar a criatividade para desenvolver 

estratégias para atuar no desenvolvimento da zona de desenvolvimento proximal (ZDP) do 

aluno e utiliza as tecnologias imagéticas a seu favor para fortalecer o desenvolvimento da 

“inteligência coletiva” dos participantes do AVA. Procura entender a necessidade de 

desenvolver a oralidade do aluno de licenciatura num curso virtual, por preocupar-se com essa 

nova modalidade de educação, a EAD, que possibilita que os alunos, futuros professores, 

utilizem somente a leitura e a escrita no decorrer da graduação. Ele também busca 

compreender o movimento da “sociedade do espetáculo” procurando uma forma de incentivar 

os “alunos não leitores” a compreender a literatura escrita transformada em imagem. 
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O professor-ator é aquele profissional que é construído pela polifonia acadêmica, 

profissional, familiar e cultural, pelas muitas vozes que o compõem e o re-significam a todo 

instante na cronotopicidade do mundo virtual. Vamos conhecer nesta pesquisa como se 

constrói o professor-ator. 

 

RESULTADOS 

Neste ATO, apresentaremos a construção dos resultados a partir da análise dos 

temas e subtemas identificados nas transcrições das entrevistas onde foi possível percebermos 

os significados recorrentes identificados nas falas do entrevistado. Esses significados 

compõem os temas que serão apresentados a seguir. A primeira parte desta análise refere-se à 

primeira entrevista narrativa realizada com um professor da EAD de uma instituição de ensino 

superior e particular. O nosso entrevistado será chamado de Xavier.1 

Identificamos seis significados recorrentes que serão importantes para a 

construção do ser professor-ator. Descrevemos de forma sucinta alguns aspectos identificados 

em cada significado, mas ainda estamos em processo de análise desta primeira entrevista. 

1. Construção de Si 

2. Teatro 

3. Uso de imagem 

4. EAD 

5. Metodologia EAD 

6. Professor-Ator 

 

A construção de si compreende os significados que colaboram para a construção 

do ser professor. Percebemos que a trajetória acadêmica tem grande representatividade para 

essa construção que permeia o ser professor da educação presencial até chegar a EAD. A 

expressividade oportuniza utilizar sua voz e imagem para a produção midiática dos materiais 

de aula da EAD com maior facilidade. A construção de si é tecida pelas contribuições do 

teatro, do uso da imagem para as produções da EAD e que compõe a metodologia utilizada 

na educação a distância, onde juntas compõe o professor-ator.  

Os significados compreendidos pelo tema teatro permanecem em constante 

diálogo com os outros temas. O teatro contribui de forma importante para a construção do 
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professor-ator. Sua formação em teatro na adolescência contribui para as produções como 

professor da EAD. 

Já o uso da imagem, representa dois aspectos importantes para análise. Primeiro 

como o uso da imagem pessoal para as produções midiáticas e a segunda com a importância 

dos instrumentos midiáticos para a divulgação dos materiais construídos com estas 

tecnologias imagéticas.  

O significado EAD está em constante diálogo com os demais temas. Utilizando-se 

deles para se construir e colaborando para a construção de si e do professor-ator. A 

Metodologia da EAD compreende os significados que colaboram para a construção da EAD, 

para construção de Si e do professor-ator. Os significados da EAD e da Metodologia da EAD 

estão bem próximos nos significados encontrados nos dois temas. 

O professor-ator é construído por todos os temas apresentados numa relação 

dialógica, que num ir e vir contribuem para a construção do ser professor da EAD. 

 

Considerações Finais 

Ainda é cedo para postarmos nossas considerações finais, pois ainda há muito 

para ser descrito e analisado em cada um dos seis significados encontrados na análise da 

primeira entrevista. No entanto, é importante reconhecermos que o compartilhamento e uso de 

técnicas do teatro, cinema e o uso de tecnologias colaboraram como mediadores na relação 

professor-aluno para a construção do conhecimento, possibilitando novas formas de ver e 

interpretar o que se deseja apreender.  

A educação presencial ou à distância, possibilita ao professor utilizar os meios 

tecnológicos para elaborar, construir, ou exibir suas aulas. O docente na EAD utiliza as 

tecnologias para a produção dos vídeos, para a filmagem dos vídeos-aula, como também, 

conta com uma equipe de profissionais onde cada um é responsável por uma função o que nos 

faz associar às produções teatrais e cinematográficas que o auxiliam nas produções das aulas 

ou dos materiais para as aulas. As produções dos materiais da EAD contribuem para a 

construção do ser professor da EAD denominado nesta dissertação como professor-ator. 
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