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Resumo: O ensino a distância destaca-se por um processo de ensino-aprendizagem 
diferenciado da educação presencial. A especificidade desta modalidade de educação trouxe 
novas práticas, suportes tecnológicos e principalmente novos personagens com diferentes 
perfis e competências. Assim, pode-se dizer que a EAD movimenta significados diferentes do 
ensino presencial fazendo com que o professor desta modalidade tenha a necessidade de re-
significar suas formas de ser e de agir. Neste trabalho apresentamos entrevistas com três (3) 
professores dos cursos de EAD de uma Universidade particular acerca de suas concepções e 
significados de ser professor no ensino a distância. Percebemos com essa pesquisa, diversos 
conflitos e dificuldades que permeiam esta nova forma de exercer a docência, bem como os 
impactos que eles têm sobre a forma de agir como professor de graduação. 
Palavras-chave: Ensino a Distancia, Formação de Professores, Significados 
 
 
Abstract: Distance learning distinguishes itself by a process of teaching-learning education 
face differentiated. The specificity of this type of education has brought new practices, 
especially technological supports and new characters with different backgrounds and skills. 
Thus, one can say that the different meanings of the EAD moves face teaching by having the 
teacher of this modality has the need to re-signify their ways of being and acting. We present 
interviews with three (3) teachers of the courses at the university in Sergipe about their 
concepts and meanings of being a teacher in distance education. We realized with this 
research, many conflicts and difficulties involved in this new way to begin teaching as well as 
the impacts they have on how to act as a teacher of undergraduates. 
Keywords: Distance Learning, Teacher Training, Meanings 
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 Este trabalho é fruto de pesquisas que temos desenvolvido há cerca de quatro 
anos sobre a construção do professor em diversas instâncias da educação, desde a educação 
infantil até a universitária. Neste estudo, especificamente, apresentamos os resultados e as 
reflexões sobre os impactos que a atuação na Educação à distância trouxe para a atuação de 
alguns professores de uma instituição de ensino superior em Sergipe. Nosso objetivo geral foi 
descrever e analisar, através das narrativas das histórias de vida e atividades profissionais de 
professores que atuam no programa de educação a distância de uma Universidade de Sergipe, 
os impactos que os significados do Ensino a distância trazem para a construção do ser 
professor. Essa pesquisa foi financiada com Bolsa de Iniciação Científica ofertada pela 
FAPITEC/SE (Fundação de Apoio à Pesquisa e à Inovação Tecnológica do Estado de 
Sergipe).  
          Sabemos que a Ead cresce a cada dia e se modifica a cada novo recurso 
tecnológico que surge ou se aprimora. Atrelada ao próprio desenvolvimento cultural de um 
mundo virtualizado que constrói novos significados e novas forma de se relacionar, estudar 
este processo educacional é entender como a própria sociedade está se transformando e se 
organizando na produção de novos saberes. Segundo Andrade e cols (2000), a modalidade de 
EAD pode ser entendida como: 

...uma forma de educação na qual alunos e professores se encontram 
separados fisicamente, sendo o processo de interação multidirecional, 
apoiado por tecnologias de comunicação, onde o aluno é o 
protagonista de seu aprendizado e o professor, um facilitador deste... 
(p.2) 

Essa apresenta semelhanças entre definições de outros autores, o que pode nos levar a 

supor que a definição de EAD é pouco flexível, uma vez que seus conceitos são pré-definidos 

(distância, aluno, professor, etc). No entanto, isso seria um erro, pois como já é sabido não 

existem conceitos que não se modifiquem com o tempo, isso se torna mais claro ainda quando 

se fala de EAD, uma vez que nesta os papéis dos envolvidos estão claramente diferentes do 

convencional. Assim, destacamos a importância da formação dos professores nessa 

modalidade de ensino, que precisam desenvolver forma de ser, agir e atuar, bem como, uma 

instrumentalização tecnológica para fazer uso adequado dos serviços e recursos do sistema 

educacional envolvido. 

Moran (2002) afirma que à medida que as novas tecnologias de comunicação à 

distância evoluem, o conceito de presencialidade se altera, e também o conceito de aula, que 

ainda é entendido como um espaço e tempo específicos onde são transmitidos os 

conhecimentos formais. As novas tecnologias cada vez mais estendem esse espaço e esse 

tempo, assim alunos podem tirar dúvidas mesmo fora de “aula” (p.ex. via email) e também o 

professor pode criar listas de discussão, alimentar debates e pesquisas, ou ainda responder a 

dúvidas de alunos, tudo isso fora do horário de aula. Para isso, é fundamental que haja um 

preparo dos profissionais para que estes se tornem capazes de adequar os recursos 

tecnológicos que contemplem as necessidades educacionais. O que terá impacto nas ações 
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destes profissionais, especialmente, no que se refere ao desenvolvimento das estratégias 

pedagógicas de interação professor/aluno, tais como: técnicas ou ferramentas de criação, 

representação gráfica, trabalhos on-line, etc. 

Para Morgado (2001) a chave para que o ensino online (não só este como qualquer 

outra modalidade de ensino) tenha sucesso está na participação e atuação do professor. 

Segundo ela, alguns autores entram em consenso quanto ao papel do professor na sala de aula 

(que poderíamos tranquilamente estender também para o ambiente online) levando em 

consideração aspectos pedagógico, de gestão, social e técnico; onde  englobará aspectos que 

suportam o processo de aprendizagem (desde as técnicas de ensino direto às técnicas que se 

centram na facilitação da aprendizagem). Para a autora, a função do professor vai se alterando 

à medida que o curso prossegue podendo ser: acesso e motivação, socialização, partilha de 

informação,construção do conhecimento e desenvolvimento. A autora ainda afirma que o  

professor deve estar atento a estes processos, monitorando o nível de participação e 

envolvimento dos estudantes, no sentido de prevenir situações e poder agir antecipadamente. 

Emerenciano e cols (2001) descrevem três aspectos no processo de tutoria, que 

poderiam também ser entendidos como três funções na EAD, o professor, o educador e o 

tutor. O professor tem a função de despertar a crítica e a criatividade. O educador tem como 

foco principal os valores que induzem à autonomia. Por fim, o tutor que tem o papel de 

estruturar, orientar e, principalmente estimular o aluno a desenvolver seu próprio 

conhecimento. Esse papel (o de tutoria) pode ser exercido em diferentes momentos (por 

exemplo em caso de dúvidas), podendo ser à distância ou em contato “face-a-face”, com tudo, 

não trará respostas prontas, mas sim discussões e indicações de leitura, possibilitando que o 

aluno desenvolva uma resposta crítica à sua pergunta, o que irá ampliar o seu conhecimento. 

Nesse processo, não só aluno desenvolve seu conhecimento como também o próprio tutor, 

pois, este ao formar está se formando e ao mesmo tempo re-forma cotidianamente o seu 

processo de formação. 

Com isso surge outro ponto a ser analisado, que apesar de não ser necessariamente 

novo, é modificado por esse contexto. Esse ponto diz respeito à necessidade de preparo do 

professor, quer seja ele do ensino presencial ou não, para utilizar as ferramentas disponíveis 

de modo a facilitar a aprendizagem dos alunos. Almeida (2003) nos evidencia essa 

necessidade ao abordar os significados de ensinar em ambientes digitais e interativos de 

aprendizagem. Para ele, o facilitador nesse contexto deve entre outras funções, 
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...organizar situações de aprendizagem, planejar e propor atividades; 
disponibilizar materiais de apoio com o uso de múltiplas mídias e 
linguagens; incentivar a busca de distintas fontes de informações e a 
realização de experimentações; provocar a reflexão sobre processos e 
produtos... (Almeida, 2003 p. 334-335) 

 
A construção curricular do professor de EAD é feita por meio de muitos fatores que 

colaboram para sua formação no que se refere aos instrumentos e ferramentas fornecidos para 

tal modalidade de ensino. Percebe-se que existe uma preocupação em estarem participando e 

se atualizando nas capacitações oferecidas, os próprios professores entrevistados relatam que 

existe uma cobrança maior que na modalidade presencial. Outro ponto colocado por eles é a 

exigência em preparar-se para essa atuação como mediador do conhecimento, deixando de ser 

apenas “aquele que transmite o conteúdo” como no presencial. 

A distância física entre professores e alunos exige uma re-significação dos perfis e 

competências desses personagens, uma vez que o processo de ensino aprendizagem é dado 

não na presença física, mas sim mediado pelas tecnologias. Dessa forma, torna-se necessário 

uma nova forma de comunicação entre professor e aluno, que seja capaz de “diminuir” a 

distância entre esses dois sujeitos. Em outras palavras, o sistema de educação na modalidade a 

distância necessita estabelecer canais de comunicação entre seus agentes, ou seja, estabelecer 

o sistema pelo qual alunos, tutores, professores e equipe de coordenação irão se comunicar 

entre si, implicando na organização de um sistema de distribuição e manutenção dos níveis 

comunicativos e informativos. Possibilitando com isso uma maior interatividade, quer seja 

entre os alunos, entre estes e os conteúdos, e/ou a organização e/ou os facilitadores. Assim, a 

especificidade da modalidade educação à distância trouxe novas práticas, suportes 

tecnológicos e principalmente novos personagens com diferentes perfis e competências. 

Azevedo (2000) reforça essa percepção ao afirmar que o grande diferencial desse 

modelo de ensino é o fato de que os papéis de professores e alunos se modificam 

profundamente, os alunos deixam de ser apenas receptores passivos do conhecimento 

transmitido. Os professores também deixam seu papel tradicional de transmissor e 

organizador desse conhecimento. Dessa forma, ambos modificam seus papéis e 

conseqüentemente a forma da relação que se estabelece entre esses indivíduos, tornando-se 

companheiros em busca de uma aprendizagem. O autor apresenta também a grande 

dificuldade de se encontrar professores e alunos aptos (e capacitados) para atuarem/estudarem 

na EAD online. 
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Assim, partindo da concepção de que o ser humano se constrói em um ambiente sócio-

historico-cultural através de uma relação ativa e transformadora com seus grupos e contextos. 

Entendemos que os contextos da EAD movimentem significados diferentes do ensino 

presencial fazendo com que na construção do professor desta modalidade haja a necessidade 

de identificar e re-significar formas de ser e de agir como professor orientado pelos 

significados que circulam neste ambiente. Pensamos também que parte dos significados que 

regulam os comportamentos dos personagens do ensino a distância (dirigentes, professores, 

tutores, alunos) origina-se do ensino presencial o que dificulta e gera conflitos quando 

atualizados em suas atividades de EAD, uma vez que, como dito antes, esta modalidade é 

regida por contextos e conceitos diferentes daquele. 

 

METODOLOGIA  
 
A construção dos dados foi feitas por meio de entrevistas de narrativas e episódicas sobre 
história de vida, atividade de docência presencial e na EAD. Utilizando a metodologia 
qualitativa, baseada nos pressupostos teóricos da psicologia cultural e do dialogismo, 
envolvendo os processos de construção da atividade docente, histórias de vida, narrativas, 
relação do pensamento e da linguagem, usando as entrevistas como dados.  
 
 Participantes: Participaram desta pesquisa três professores, sendo realizadas entre uma e três 
entrevistas com eles, onde todos trabalhavam na educação a distância de uma Instituição de 
Ensino Superior de Sergipe.  
 
Ambiente da construção de dados: as entrevistas foram realizadas na própria instituição em 
que os participantes trabalham, não ocorrendo a necessidades de irmos a outro ambiente. 
  
Procedimento de construção dos dados: na construção dos dados desta pesquisa realizamos, 
individualmente, entrevistas narrativas sobre as histórias de vida, atividade de docência 
presencial e na EAD. Cada entrevista durou entre 30 e 45 minutos, todas foram gravadas e 
posteriormente transcritas na íntegra. Com as entrevistas transcrita e impressa, realizamos a 
identificação dos temas e subtemas dos turnos de fala e logo após foi feita a confecção do 
mapa simbólico (mapa de significados). Esses procedimentos foram realizados 
individualmente e com todos os participantes.  
 
 Procedimento de análise dos dados: a partir das entrevistas realizadas foram feitas as 
transcrições na integra e impressões, também ocorreu o processo de identificação onde 
destacamos os temas e os sub-temas dentro de cada turno das falas dos entrevistados que 
foram por eles articulado em cada diálogo, observamos e identificamos os significados 
presentes nas narrativas, os que foram recorrentes e como eles se organizaram para construir o 
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discurso. Sendo assim construirmos os mapas de significados, que nos permitiu termos um 
olhar mais abrangente e especifico de cada entrevistado. 
 
RESULTADOS 

A seguir apresentamos algumas falas de três professores participante desta pesquisa. Os 
professores participantes atuavam como professor especialista ou tutores e também 
ministravam aulas na modalidade presencial, o que possibilitou uma comparação entre os 
significados (para cada professor) dessas duas modalidades, que podem trazer novas 
concepções da comunicação no ambiente de ensino, quer seja ele presencial ou à distância. Os 
nomes dos participantes, durante todo o processo de análise e produtos dos resultados, foram 
mantidos em sigilo, sendo utilizados nomes fictícios.  

 

1) PROFESSOR JOSÉ: é tutor de EAD, ministra aula no nos cursos presencial e à 

distância, ministra também a disciplina online de Metodologia científica. É 

formado em geografia pela UFS (Universidade Federal de Sergipe). 

Ele começa contando como se tornou professor e como desde criança gostava de 

desenhar mapas e de ver as notícias nos jornais, destacando que para ser professor de 

geografia tem que ter vocação. Quando perguntado como se tornou professor de EAD ele 

relatou sua trajetória dentro da instituição:  

...Professor de EAD: quando eu entrei aqui na universidade, eu fui ser coordenador 
do curso de Turismo, e no curso de Turismo, na parte administrativa me dei bem, o 
curso foi reconhecido, o curso de turismo na minha gestão, e aí a pró-reitoria de 
graduação gostou do meu trabalho, em termos de projetos pedagógicos e me 
chamou pra trabalhar na pró-reitoria adjunta de graduação [...] ministrava também 
Metodologia Científica, Metodologia Científica em diversos cursos, curso de 
Direito, curso de Psicologia, curso de Serviço Social, quase todos os cursos aqui eu 
já ministrei eh... Metodologia Científica, como o meu nome era muito conhecido 
aqui na universidade e também tinha o negocio da pró-reitoria, aí... eu já tava 
orientando também EAD, ajudando na produção do projeto para a implantação do 
EAD online, do EAD não das disciplinas ONLINE e... aqui na Uni... na instituição, 
então, o coordenador era o professor Ronaldo, ele ministrou a... primeira vez a 
disciplina Filosofia e como eu era pessoa mais cotada ele me chamou... 
 

Percebe-se aí que professor JOSÉ entrou no EAD devido às várias funções que 

exerceu na instituição, o que o possibilitou ser reconhecido pelo seu trabalho. Em relação às 

diferenças percebidas nessa nova modalidade de ensino, o professor apresenta (depois de 

demonstrar insegurança em responder) a dificuldade de se trabalhar com o ambiente virtual 

que inicialmente era rudimentar, e também a dificuldade que ele imagina que os alunos 

tenham em relação à ausência física do professor para tirar dúvidas. Ao relatar as mudanças 

que ocorreram no ambiente virtual e a maior interatividade que esse ambiente possibilita nas 

disciplinas online e também no EAD, JOSÉ expressa sua dificuldade inicial em se trabalhar 
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como alunos que não estavam dentro do seu campo visual, distantes. Ele enfatiza que o atual 

sistema está mais sofisticado e com novos instrumentos como chat, fóruns e etc. 

Ainda falando das dificuldades encontradas JOSÉ destaca sua dificuldade em relação a 

elaboração e gravação de material didático em vídeo, enfatizando o nervosismo causado pelas 

câmeras, ele fala ainda que não sente dificuldades quanto a interação com os alunos ou em 

relação à vídeo conferências,  

...então só o que eu achei um pouco ruim foi isso, é que não tinha muito 
traquejo para trabalhar a questão de vídeo, na produção de vídeo, então 
aquela câmera assim, você tem um pouquinho de nervosismos... 
 

Percebe-se nessa fala uma das exigências feitas ao professor de EAD, ser ator, isto é, o 

professor de EAD deve saber se posicionar e falar bem diante das câmeras, para que o 

conteúdo seja passado de forma eficaz. Assim, enquanto no presencial o professor tem um 

grupo de alunos a sua frente, na EAD há uma câmera e alguns profissionais que a manipulam, 

mas mesmo assim esta situação é sentida como uma situação de exposição, expressa no 

nervosismo sentido pelo professor. 

Ao falar das diferenças entre as modalidades, JOSÉ enfatiza o fato dos alunos do EAD 

agradecerem aos professores, coisa que poucas vezes acontece no ensino presencial segundo 

ele devido a diversos fatores, 

...a gente recebe por exemplo, muitos emails de agradecimento por parte do 
aluno, por exemplo você quando tira uma dúvida de um aluno  no EAD, aí 
ele automaticamente diz “poxa professor, o senhor mim tirou uma dúvida 
aqui, valeu, gostei bastante, muito obrigado” [...]no presencial não, você faz 
a pergunta, o aluno faz a pergunta e pronto, {e fica na dele não faz alguma 
coisa não}, lá não, ele... por... não sei se é por... eu acredito que seja né, por 
ele às vezes não estar presente né, visualmente com o professor né, numa 
sala de aula, ele não fala isso, mas ele como está em um ambiente virtual ele 
fala,. Ele fala coisas... questões mais afetivas, mas de agradecimento, é 
diferente vá ver que porque a gente não está no presencial, no virtual ele se 
abre mais para o professor, o aluno se abre mais... 
 

Nessa fala ele apresenta claramente, uma relação de afetividade que acredita existir, 

apesar da distância, entre professor e aluno. Essa relação afetiva permite que surjam nesse 

ambiente outros temas que não estejam diretamente ligados à relação de aprendizagem, tais 

como, “... questão de problemas de família, problema de trabalho, pede orientação...”. No 

entanto, para ele essa relação não ultrapassa as posições de professor e aluno, isto é, ele diz 

evitar estabelecer uma relação de amizade, evitando sair com os alunos para outros ambientes. 

Isso pode indicar que, para ele, apesar de estabelecer relações afetivas com os alunos, 

professor e aluno devem manter certa distância, para que a relação de aprendizagem não sofra 

interferências, “meu lado afetivo é meu lado profissional”. 
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Outro ponto interessante que deve ser notado na fala acima é o fato dele acreditar que 

a ausência possibilita (facilita) a comunicação e por sua vez a afetividade, essa percepção 

pode indicar a existência do significado da presença do outro como inibidora das relações 

afetivas. Isso se fortalece numa outra fala, quando o participante fala sobre as novas 

tecnologias/ internet: 

...quando você está no BATE-PAPO essas coisas, você vê que as pessoas se 
abrem mais, em relação ao presencial, hoje as pessoas [...] não só no 
presencial, na amizade, as pessoas estão mais caladas mais... né, e hoje tem 
utilizado o meio... a internet, [...] isso tá acontecendo em sala de aula, ou 
seja, no ambiente virtual, os alunos se utiliza desse instrumental, como a 
pessoa visualmente não tá vendo, ele... ou então não está em contato direto, 
pronto, aí ele aproveita do instrumental mesmo que a gente tá vendo uma 
foto dele, mas ele se utiliza desse ambiente virtual e se abre mais, se 
aproxima mais... 
 

Está claro nessa fala de JOSÉ, sua idéia de que o contato via internet reduz a timidez e 

conseguintemente facilita o surgimento de relações afetivas. Em uma breve comparação entre 

EAD e ensino Presencial, JOSÉ fala que a modalidade de ensino ser considerada boa ou ruim 

depende muito do aluno, se o aluno se dedicar, com certeza a modalidade será boa, quer seja 

ela presencial ou à distância, umas vez que ambas têm seus problemas particulares, tal qual a 

própria estrutura educacional brasileira. 

O professor relata que quando ministra aula procura focar nas habilidades e 

competências que os alunos devem ter. No que diz respeito aos alunos ele comenta que há 

uma grande dificuldade de compreensão do conteúdo, bem como de compreensão de leitura. 

Relata também que há uma grande diversidade dos alunos EAD, alguns que são excelentes e 

outros que já estavam parados (“fizeram o ensino médio e pararam”), por isso ele procura 

sempre contextualizar os conteúdos ministrados. Em sua fala, JOSÉ demonstra estar satisfeito 

com o desempenho dos alunos de EAD nos fóruns e chats, demonstrando acreditar na eficácia 

das ferramentas de EAD no processo de aprendizagem dos alunos.  

 

2)PROFESSOR MATEUS: Formado em Letras português/inglês pela Universidade 

Tiradentes é professor especialista de Língua Portuguesa dos cursos de Letras EAD, leciona 

também nesses e em outros cursos na modalidade presencial. 

Em sua entrevista o professor entende sua atuação como sendo vocação, uma vez que 

quando criança sempre gostou de ser professor e começou a lecionar ainda menor de idade: 

 
... eu penso que veio, eu já trouxe no sangue, bem porque lembro-me quando 
eu era criança, brincava de tudo obviamente, mas uma das ( ) que eu tinha 
com meus colegas vizinhos era de professor, [...] e com isso que foi que 
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ocorreu ficou introduzido isso na minha mente sempre tive essa ( ) pra 
ensinar, comecei a lecionar, [...] quando eu comecei a lecionar eu era menor 
de idade ai foi quando eu entrei na universidade... 
 

Nessa fala, MATEUS demonstra acreditar que tem vocação para a atividade de 

docência, o que pode significar que para ele é necessário vocação para se lecionar. Em relação 

ao fato dele começar a lecionar ao cedo, ele comenta mais tarde que foi muito proveitoso, pois 

foi a oportunidade que ele teve de unir a teoria à prática, o que ele diz aconselhar sempre que 

possível: 

...eu sempre aconselho, se vocês puderem conciliar com a teoria com pratica 
não esperar se formar se puderem começar tendo a teoria com a pratica é a 
melhor coisa que existe, você sabe muito bem que a universidade qualquer 
universidade do mundo ela prepara teoricamente agente sabe ( ) a pratica 
mesmo a gente vai adquirindo quando estiver trabalhando na sua área você 
vai adquirindo no dia-a-dia... 
 

 MATEUS deixa claro nessa fala sua crença na necessidade de se colocar em prática os 

conhecimentos adquiridos na academia, uma vez que para ele, está prepara apenas 

teoricamente, sendo a prática adquirida com o tempo. O que nos diz que para ele a 

universidade não é ‘suficiente’ para a capacitação profissional de uma pessoa, é necessário 

colocar o que se aprende em prática. 

Em relação a sua atuação no EAD ele diz agradecer, pois é outra experiência, e dá ao 

professor outra visão. Ele considera como diferença básica entre EAD e ensino presencial o 

fato de na EAD ser necessário se dar mais atenção aos alunos, isso porque segundo ele 

...o aluno presencial ele tem o professor ali quase todos os dias, todas as 
semanas e no EAD não agente tem que ter uma visão diferente, tem que ter 
uma paciência maior, tem que ter uma qualificação também muito maior do 
profissional para com o aluno. [...] ensino a distancia agente tem que ter 
uma dedicação muito maior... 
 

Pelo discurso de MATEUS, essa dedicação é exigida também por parte do aluno, que 

para ele deve ser muito mais dedicado e com uma maior disciplina em relação aos seus 

estudos. Dessa forma, para MATEUS os alunos de EAD devem ser mais autônomos, 

justamente por causa da distância que se estabelece entre professo e aluno nessa modalidade. 

Assim, percebe-se que para este participante o EAD é uma modalidade de ensino que exige 

muito mais dos envolvidos do que o ensino presencial. Essa auto-disciplina exigida pela EAD 

aos seus alunos, é enxergada por MATEUS como sendo o grande diferencial entre os alunos 

das duas modalidades. 

Ao falar sobre diferenças metodológicas entre o EAD e o ensino presencial, MATEUS 

ressalta (da mesma forma que professor FRANSCISCO) a pouca flexibilidade do EAD em 
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relação ao presencial, no que diz respeito a adequação da metodologia à turma, uma vez que 

no EAD é necessário cumprir fielmente o planejamento, não havendo espaços para 

imprevistos, mesmo diante de casos de doenças é necessário que haja uma saída alternativa. 

No entanto, no que diz respeito aos conteúdos, ele afirma ser o mesmo. 

Em relação à proximidade entre professor e aluno, o participante diz de forma 

categórica que a proximidade se dá por meio das ferramentas da EAD, com o intuito de tirar 

dúvidas relacionadas aos conteúdos. Indicando assim que ele não estabelece uma relação 

afetiva com seus alunos, sendo essa relação apenas profissional. Isso se confirma com uma 

fala posterior dele, 

...não tem como, porque como nós lhe falamos a comunicação é diferente, o 
meio de comunicação do aluno presencial pro aluno do EAD é diferente, eu 
falo aqui em quanto especialista do EAD, o maior contato, o maior contato 
do aluno do EAD é com o  professor tutor... 
 

Além da afetividade, MATEUS traz nessa fala a questão de divisão de tarefas no 

EAD, ao falar sobre a diferença entre as funções do professor especialista e do professor tutor, 

ele deixa claro que o professor especialista tem pouco contato com os alunos e que por isso 

não há como estabelecer uma relação afetiva com os alunos, sendo que suas funções estão 

mais ligadas à elaboração de provas e tirar dúvidas. Ele fala ainda da importância de se estar 

sempre em contato com o professor tutor: 

...nós [professores especialistas] que fazemos o planejamento, nós fomos 
educados pra isso, nós fazemos o planejamento do semestre sentando com o 
tutor, ouvindo o tutor, porque o tutor é quem estar diretamente com o aluno, 
mais que nós os especialista e a partir dali nós montamos o planejamento e 
o tutor ele cumpre rigorosamente o planejamento em que foi fechado, 
acordado com o professor especialista... 
 

MATEUS afirma que devido à distância, os alunos de EAD por não ter um contato 

direto com o professor, se preocupam mais em tirar suas dúvidas do que os alunos do 

presencial. Percebe-se então a distância novamente como fator que influencia no 

comportamento dos alunos, nesse caso fazendo com estes se tornem mais questionadores e 

conseqüentemente, como dito anteriormente, mais autônomos, qualidade que o professor 

valoriza em um profissional. Para MATEUS o EAD veio revolucionar, dando uma educação 

mais abrangente ao aluno, ele volta a falar sobre a autonomia e a disciplina que a EAD 

promove no aluno. 

 

3) PROFESSORA  ROSA:  é tutora, ministrando aulas no nos cursos presencial e à 

distância, como também na disciplina online de Metodologia científica. 
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A professora Rosa fala da estrutura da EAD e de sua organização, expondo também 

como se sente neste sistema e de suas experiências lecionando no presencial, na EAD e nas 

aulas online. Conta-nos sobre sua carreira que foi uma opção, pois desde criança brincava de 

professora. Que lecionou durante quinze anos no presencial e quando conheceu as novas 

tecnologias na educação se apaixonou. Num certo período (depois de algum tempo 

lecionando) parou de lecionar porque estava revoltada com algumas coisas e depois de algum 

tempo voltou a lecionar para lutar e abraçar a causa. É interessante observar as relações que a 

professora Rosa estabelece entre suas falas quando fala de sua carreira, abandono e retorno. 

Essa fala se inter-relaciona, pois foi situações que ocorreram em momentos distintos porem 

ela os liga quando conversamos. 

...uma certa época eu estava meio assim... eu diria muito revoltada com... 
com o ensino, não com o ensino em si, com a política educacional, e eu... 
realmente abandonei, desisti de ser professora, por um ano. Parei de 
lecionar e fui pra um... uma... uma outra área totalmente... completamente 
diferente, o oposto. Mas eu me senti muito angustiada, nessa parada de um 
ano eu me senti assim covarde, é como assim... a educação tava precisando 
de mim, eu não podia faltar, quanto mais agente... agente afasta né, como 
professor, se sente assim... poxa! não é por aí né, tem que lutar! [...]Daí eu 
retornei, voltei, não eu não posso ficar fora da educação eu acho... é meu 
ramo, não tenho como fugir, tava muito bem em... em outro ramo mas, eu 
sentia assim... algo me chamando “você tem que voltar pra educação!”. Eu 
sentia... eu tava fora agente participava muito dos problemas educacionais, 
eu ficava angustiada, parece que... tipo assim, parece que se eu estivesse, a 
coisa melhoraria, você ta entendendo, então assim, falta alguém pra... e aí 
eu voltei, comecei a fazer pós-graduação, fazer mestrado, comecei né, mim 
aperfeiçoar novamente, voltei novamente pra educação e não saí mais, aí to 
aí na educação e adoro, gosto muito, gosto muito da profissão que abracei, 
apesar dos pesares... 
 

ROSA fala que fez seu mestrado em “Novas Tecnologias da Educação” e que tinha 

paixão por essa área, então aceitou o convite para trabalhar no EAD, inicialmente nas 

disciplinas online, onde junto com outros professores iniciou esse sistema na Universidade 

Tiradentes, ela relata algumas dificuldades que teve no início do trabalho com essa 

modalidade, dando ênfase ao pouco tempo para elaboração do conteúdo. Ela fala também das 

mudanças que ocorreram nesse sistema, que trouxeram novos recursos possibilitando maior 

interatividade com os alunos. As aulas são via satélite proporcionando uma interação entre os 

alunos e os professores ainda que em pólos diferentes, ocasionando interação entre os 

alunos/alunos como também com os professores, para ela exige uma participação maior do 

docente como também do discente. Existe uma equipe que trabalha para preparar os textos, 

avaliações com sintonia e interação por isso ela acreditar que a EAD é muito mais trabalhosa 

que o ensino presencial: 
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...no presencial você vai lá preparado dá a sua aula, entendeu? Dá a sua 
aula e só vou lá, por exemplo, se eu tenho aula na segunda na outra semana, 
no dia que eu tenho aula eu volto, como minha aula preparada, lógico, 
material preparado, mas terminou a aula... entendeu, e aqui não, aqui você 
tem assim, eu fico assim vamos dizer... além de eu ter um plantão constante, 
mas eu fico voltada para o aluno, preocupada, eu fico trazendo material, 
porque eles podem perguntar, pra colocar na... no web site pra eles né, 
novos textos entendeu, então, veja bem, outra coisa, no presencial eu tenho 
uma turma né, então eu tenho uma turma, aqui no online é diferente, [...] eu 
e mais qua... três professores nós trabalhamos com cinco mil alunos, 
entendeu, com cinco mil alunos [...] nós temos que preparar todo esse 
material, as provas tem que ter... tem que ser várias provas, não dá pra você 
dá uma prova só, nós temos que elaborar VÁRIOS  tipos de provas, várias 
medidas de eficiência [...] então mais trabalhoso nesse sentido, assim é mais 
dedi... não que o presencial agente não tenha dedicação, mas é uma 
dedicação mais distante né, uma dedicação diferente... 
 

Em relação às dificuldades que ocorreu no inicio, ela diz ter sido um grande desafio, 

uma mudança radical. A produção do material em pouco tempo, as gravações dos vídeos 

aulas por não estar acostumada com isso. Para ROSA, não poder ver os alunos olho no olho 

afeta no relacionamento com os mesmos, embora ela tenha um carinho muito grande por cada 

aluno e acredita ser gratificante esse relacionamento, procurando aguçar a curiosidade dos 

alunos por meio de mensagens e convites para que eles possam utilizar as ferramentas 

oferecidas. 

...a dificuldade que nós sentimos, eu digo nós porque foi assim a equipe né, 
a dificuldade que nós sentimos foi realmente na produção do material, o 
tempo... tá, porque é tudo novo como falei pra vocês, [...] foi assim, nós 
fomos convocados para a disciplina, o EAD, e nos deram assim, “olha vocês 
têm uma semana, um MÊS pra preparar tudo”, olha, você preparar material 
pra ir pra gráfica, passar pro aluno então você fica noites e noites 
acordadas pra elaborar o material, [...] você tem que gravar os vídeos, ou 
seja, não é só chegar lá e tem uma câmera pra você gravar, tem que 
preparar um roteiro, tem que preparar um material em cima do que você vai 
falar... é um carinho, é um carinho muito grande sem você conhecer, por 
exemplo é um carinho quando manda uma mensagem, eu tenho cada 
mensagem que eu me emociono. Conheço assim, eu clico aqui aí eu to vendo 
as carinhas aqui entedeu? Mas conhecer não é saber que eu to te vendo 
aqui, que eu to tendo contato com você em sala de aula, que eu vou 
encontrar com eles uma vez, eu to vendo aqui o rosto, mas pessoalmente eu 
vou encontra o que?... 
 

Nesse trecho ROSA demonstra seu carinho pelos alunos apesar de não conhecê-los, 

expressa também sua ansiedade em relação ao encontro presencial com esses alunos. Assim, 

pode-se dizer que para ela, é possível se estabelecer uma relação afetiva com os alunos 

mesmo sem os vê. Adiante a professora fala de sua satisfação em estar trabalhando na EAD e 

também com as disciplinas online, ressalta a nova roupagem e estruturação como também a 

participação dos coordenadores disponíveis no EAD, um compromisso maior. Fala 
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novamente da angustia de não poder ver os alunos e saber se eles estão participando de 

verdade ou não, sendo isso para ela uma dificuldade. Como ela é professora do presencial 

também fala das dificuldades quanto a afetividade existente entre EAD, alunos de disciplinas 

online e presencial, pode-se perceber aí certa insatisfação em não poder ter esse contato, pois 

fala que gosta muito  de olhar no olho do aluno, embora esteja encantada com as novas 

tecnologias tanto que fez especialização. 

...Mais próximo e aqui, mais é como eu lhe falei, essa, esse, essa nova cara, 
essa nova roupagem do ensino a distancia, me ( ) já muito, muito,muito bem 
estruturada, quero dizer pra você que to muito satisfeita  com ensino a 
distancia, o online, e to cumprindo aqui um dever ( ) também eles são 
bastante interessados... [...] Então eu diria que a ferramentas que são ( ) 
para o aluno, é maravilhosa, você estar sentindo ai né, ( ) se coloca como 
aluno  (  ) todos os espaços, fora que o aluno pode também estar conectado 
com os próprios colegas, [...] mas cadê a participação deles, eles estão ( ) 
mais o que  realmente eles estão fazendo, eles estão realmente estudando?... 
 

Neste trecho ela se reporta as ferramentas que se encontram disponíveis aos alunos, 

todo suporte técnico que eles têm para aprenderem como utilizar e recorrer no caso de dúvidas 

ou qualquer dificuldade. Ela também fala do tutor como alguém que dá suporte e ajuda aos 

alunos nos pólos tirando alguma dúvida.  

...o aluno não entendeu também ele tem toda disponibilidade de ligar e outra 
coisa, a mais eu não tenho celular, eu não tenho ( ) tem o 0800 não paga 
nada, pode falar o tempo que quiser é gratuito ele pode falar a vontade, até 
quando ele quiser ( ) e quando dá problema, de... problema técnico, vamos 
supor eu sou aluna, entrei aqui só que eu não consigo abrir o conteúdo, 
pronto, ou vídeo qualquer um desses materiais, eu não consigo, meu 
computador não ta abrindo ta dando um problema, como é que eu faço, ligo 
o 0800, passo um email ou venho? [...] o mesmo horário que estar o 
professor estar o técnico. Ai o técnico vai conversar com ele, vai dando todo 
passo a passo, então vai verificar porque bloqueou[...]  Então nós temos a 
disponibilidade do aluno o técnico, nós temos professores, [...] lá presencial 
tem a tutora. Porque a tutoria fica dando suporte a eles... 
 

Vale dizer que outra inter-relação bem percebida se encontra nas falas sobre metodologia, 

dificuldades, afetividade, relação entre o professor/aluno e o professor tutor, nos é percebido 

por meio do mapa, que elas foram ditas em momentos diferentes, porém quando estudadas 

ocorre essa ligação, aparentemente estão separadas mais ao mesmo tempo se unem para expor 

uma única fala. Essa união só é vista por meio do mapa simbólico. 

 

CONCLUSÃO 

 

Percebemos nessa pesquisa que os professores ao se referirem a EAD acabam fazendo 

uma comparação com o presencial, que acontece quase de forma automática, relacionando e 
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caminhando todo tempo por esses dois ambientes independentes do tema em questão. 

Construindo assim novos significados para sua pessoa enquanto professor na EAD, incluindo 

nesses significados (falas) os alunos, a metodologia, as ferramentas, tecnologias entre outras 

coisas. De uma maneira geral eles relataram as diferenças entre presencial e EAD, os 

comportamentos dos alunos, seus conflitos quanto ao número de alunos, suas fazes de 

adaptação com o sistema, o “mito” que permeia o pensamento de muitos alunos e docentes da 

instituição. Em relação à afetividade, apesar de alguns expressarem que não existe, pode-se 

perceber que todos sentem de uma forma ou de outra, essa afetividade, quer seja ela expressa 

nos emails recebidos, em conversas com os alunos ou mesmo na preocupação em relação à 

participação dos alunos. 

O principal conflito destacado pelos professores entrevistados é a dificuldade com a 

quantidade de alunos, a quantidade de atividades desempenhadas, a falta de tempo e a 

necessidade de um planejamento antecipado. Outro ponto interessante de ser citado é o da 

distância física entre professor e aluno, que é significada de forma diferente pelos professores. 

Para o professor JOSÉ, por exemplo, essa distância, por “reduzir a timidez” facilita o 

surgimento de relações afetivas entre os professores e alunos, mesmo sendo essa afetividade 

exclusivamente no contexto educacional (agradecimentos por esclarecimentos, etc.), enquanto 

que para outros professores essa distância pode tornar os alunos mais rebeldes, fazendo com 

que estes respeitem menos os professores. Pode-se dizer então que o contexto de EAD 

movimenta significados diferentes não só do ensino presencial, mas também diferentes em 

cada professor. Isso porque, ainda que esta modalidade de ensino não seja nova (atual), 

quando os professores passam a fazer parte dela ela aparece como uma novidade quando 

comparada com suas histórias de vida e acadêmica, pois suas maiores experiências centram 

sobre o ensino presencial. Pensamos que o ensino à distância coloca desafios novos e também 

dilemas antigos da própria forma de pensar e fazer a educação necessitando pesquisas e 

estudos específicos que nos ajude a ampliar nossas percepções sobre o ensino e aprendizagem 

e suas modalidades. 
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