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RESUMO 
 

O presente texto versa refletir sobre dois cursos de Licenciatura em Letras, realizados em duas 
faculdades particulares no nordeste da Bahia, buscando compreender as contribuições que 
esses cursos trouxeram para as práticas desses docentes, as dificuldades encontradas por eles 
ao longo do curso e o que fizeram para superá-las, visto que esses alunos eram todos 
professores da rede municipal de ensino da cidade pesquisada. Utilizamos como técnica de 
coleta de dados a aplicação de questionário aos alunos concluintes desses cursos. Inferimos a 
através da análise dos dados coletados que ambos enfrentaram algumas dificuldades uns em 
ralação à distância, ao desgaste físico nas viagens, pois precisavam se deslocar para outra 
cidade (o presencial) outros em e relação à  falta de momentos de discussões em sala de aula 
(o curso a distância), no tocante as contribuições percebe-se que houveram diversas 
contribuições  no contato com as tecnologias, nos trabalhos desenvolvidos pelas turmas, 
dentre outras atividades.  
Palavras-chave: formação docente, alunos do curso de letras, ensino presencial, educação à 
distância. 

 

ABSTRACT 

 
This text deals reflect on two degree courses in Arts, performed in two private colleges in the 
northeast of Bahia, seeking to understand the contributions that these programs have brought 
to the practices of these teachers, the difficulties encountered by them during the course and 
what they did to overcome them, because these students were all teachers of municipal 
schools of the city surveyed. Used as a technique of data collection a questionnaire to 
graduating students of these courses. Infer by analyzing the collected data that both 
encountered some difficulties in a grating at a distance, the physical wear on the road, they 
needed to move to another city (the face) and others in relation to the lack of moments of 
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discussions in the classroom (travel distance), regarding the contributions it is clear that there 
were several contributions in contact with the technologies in the working classes by, among  
other activities.  
Key-words: teacher training, students of letters, classroom teaching, distance education.  
 
 

 

1 INTRODUÇÃO 

  

 É notório que atualmente a educação se constitui como um dos meios de acesso a 

informação, ao conhecimento científico e tecnológico inserido no contexto da sociedade 

brasileira. Desse modo, esta precisa ser pensada de forma que possa contribuir 

significativamente para a formação de cidadãos críticos- reflexivos para  que esses possam 

contribuir para a transformação e desenvolvimento do seu contexto sócio-cultural, 

respeitando as especificidades e singularidades de cada um. 

    Nos últimos tempos os documentos de ordenamento legal que se referem a educação  

no Brasil Constituição, LDB, Parecer etc.,  têm assegurado de forma muito enfática o objetivo 

da educação no sentido da formação e qualificação dos sujeitos  para o mundo do trabalho, 

bem como para o exercício da cidadania, onde esses sujeitos precisam acompanhar os 

crescentes processos de mudanças que vem ocorrendo incessantemente na sociedade 

brasileira.   

    Nesse contexto percebe-se a importância de se formar um cidadão qualificado para que 

este possa se inserir no mundo do trabalho dominando boa parte dessas novas tecnologias   

que exige cada vez mais preparação do sujeito em exercício para o desenvolvimento do seu  

trabalho com competência e autonomia. 

Nesse trabalho voltamos nosso olhar especificamente para a formação de professores,   

buscando fazer um paralelo entre a educação a distância e a  presencial para que possamos 

compreender melhor os dois processos de formação, pois esses profissionais embora sendo 

formados em modalidades distintas ambos exercem as mesmas atividades docentes. 

No entanto, é notório a necessidade de preparar profissionais qualificados e 

conscientes das diferentes concepções de educação presentes na realidade brasileira, nessa 

cidade também se percebe-e a preocupação dos professores em se qualificar para exercer seu 
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trabalho com competência, pois esses entende que a formação continuada é de fundamental 

importância, entendo que a mesma é um processo contínuo. 

Em relação ao objetivo da pesquisa, buscamos identificar quais as contribuições que 

esses cursos trouxeram para a prática desses docentes? Quais foram às maiores dificuldades 

encontradas por eles  ao longo do curso e o que fizeram para superá-las?  

 

    

 

2 ENSINO PRESENCIAL E PRÁTICA DOCENTE: ALGUMAS 

CONTRIBUIÇÕES 

 

 Sabe-se que o ensino presencial insere-se no modelo tradicional de educação por 

representar dentre as suas várias ações a presença física de alunos e professores num mesmo 

espaço físico (sala de aula). Partindo desse pressuposto, esse espaço físico objetiva contribuir 

para as discussões de temas propostos pelos professores  as quais possam proporcionar maior 

interação entre professor/aluno para a construção e transformação dos novos conhecimentos, 

uma vez que o professor enquanto condutor do processo possa favorecer um ambiente 

agradável e que busque interagir com os alunos dando-lhes oportunidades para expressar seus 

conhecimentos, suas opiniões a respeito da temática que está sendo discutida,   respeitando  e 

valorizando o   aluno  como sujeito que faz parte de um processo que está  em constante 

transformação e construção. 

Nesse contexto, concordamos com Duarte (2001) quando afirma que é de fundamental 

importância que os educadores conheçam a [...] realidade social não para fazer a crítica a essa 

realidade e construir uma educação comprometida com as lutas por transformação social 

radical, mas sim para saber melhor quais competências a realidade social está exigindo dos 

indivíduos (DUARTE, 2001, p. 18), pois, sabemos que o trabalho docente não consiste 

somente em ministrar aulas, mas sim em desenvolver ações no contexto sócio- educativo 

dentro e fora da escola, uma vez que a docência constitui a base da identidade desse 

profissional. 

Freitas (1999) afirma que, 

 
O Parecer 115/99 da Câmara de Ensino Superior do Conselho Nacional de 
Educação regulamentou os Institutos Superiores de Educação (ISE) e 
estabeleceu que a preparação dos profissionais para atuarem na educação 
básica deveria acontecer fundamentalmente em uma instituição de ensino de 
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caráter técnico profissional. Abriu-se a possibilidade da redução de carga 
horária de 3200h para 1600h dependendo da experiência e da formação 
anterior dos estudantes, desqualificando e banalizando o ensino superior. A 
exigência de qualificação da formação dos formadores de professores 
também diminuiu; 10% de mestres e doutores são suficientes nos IES, 
enquanto que nas universidades o mínimo admitido é de 30% (FREITAS, 
1999, p. 05). 

 

Dessa forma, percebe-se o descaso que vem acontecendo com a educação brasileira e 

em particular com a formação do professor, pois o que deveria ser tratado com mais atenção, 

seriedade e responsabilidade se torna algo dicotômico fazendo com que o processo de 

formação de professores apenas se insiram  

[...] no processo de ajuste das universidades às novas exigências dos 
organismos internacionais, em particular do Banco Mundial e do FMI, e visa 
adequar a formação de profissionais ao atendimento das demandas de um 
mercado globalizado. No campo da formação de professores, o processo de 
elaboração das diretrizes expressa as contradições presentes nas discussões 
atuais, trazendo à tona os dilemas e as dicotomias no processo de formação: 
professor x generalista, professor x especialista e especialista x generalista 
(FREITAS, 1999, p.87). 
 

  
 Desse modo, pode-se perceber as dicotomias que vem acontecendo no contexto da 

formação de professores seja ela no âmbito da educação presencial ou à distância, uma vez  

que as duas constituem modalidades educativas que tem por objetivo preparar profissionais 

para o exercício de suas atividades docente proporcionando uma base teórico-metodológica e 

interdisciplinar, mas também precisa-se entender que estes profissionais necessitam de  

 

[...] domínio dos conteúdos a serem ensinados pela escola; o resgate da 
práxis educativa, a gestão democrática como instrumento de luta pela 
qualidade; compromisso social do profissional da educação, unidade do 
trabalho docente através do trabalho coletivo e interdisciplinar; a formação 
continuada incorporada ao trabalho docente e a avaliação permanente dos 
processos educativos (CAMPOS, 2004, p. 06). 

 

Nesse contexto, percebe-se a importância do ensino presencial, visto que essa 

modalidade de ensino oportuniza aos alunos discutir e trocar experiências com os demais 

colegas e professores.   No tocante ao curso de letras sabe-se que este profissional precisa 

estar atrelado ao mundo da leitura e da escrita, pois,  estes dois aspectos que constituem a 

base central desses profissionais que  assumirão   salas de aula como professores de línguas 

inserido-se  num contexto em que a leitura e a escrita não faz parte da prática rotineira da 

maioria dos alunos das escolas públicas brasileira. 
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3  CONTRIBUIÇÕES DA  EAD PARA A FORMAÇÃO  E PRÁTICA 

DOCENTE 

 No Brasil a Educação a Distância se caracterizou através de experiências nos cursos de 

pós-graduação, inicialmente nos cursos de especialização e a partir de 2003, nos cursos de 

graduação.  

Na busca pela apropriação do uso das novas tecnologias a sociedade se informam e se 

transformam tentando se adequar aos novos métodos e as novas técnicas oferecidas por esse 

mundo tecnológico o qual está inserida. 

Nesse sentido, Duarte (2001) afirma que  

A educação deve preparar os indivíduos para acompanharem a sociedade em 
acelerado processo de mudança, ou seja, em quanto à educação tradicional 
seria resultante de sociedades estáticas, nas quais a transmissão dos 
conhecimentos e tradições produzidos pelas gerações passadas era suficiente 
para assegurar a formação de novas gerações (DUARTE, 2001, p. 37). 

 

 Atualmente essa educação mudou, com os avanços cada vez mais velozes das 

chamadas novas tecnologias da informação e da comunicação esse contexto mudou, a   

chamada educação tradicional, onde o sujeito não precisava aprender além do necessário para 

sua sobrevivência, nesse momento da história passou a não ser mais suficiente para sua 

sobrevivência. Esse novo contexto da educação começou a exigir novas transformações na 

formação dos indivíduos os quais necessita estar sempre em busca de novos conhecimentos, 

pois as mudanças estão acontecendo cada vez mais rapidamente.  Dessa forma,  

A nova educação deve pautar-se no fato de que vivemos em uma sociedade 
dinâmica, na qual as transformações em ritmo acelerado tornam os 
conhecimentos cada vez mais provisórios, pois um conhecimento que hoje é 
tido como verdadeiro pode ser superado em poucos anos ou mesmo em 
alguns meses. O individuo que não aprender a se atualizar estará condenado 
ao eterno anacronismo, à eterna defasagem de seus conhecimentos 
(DUARTE, 2001, p. 37).  

 

 Diante disso, percebe-se que a sociedade atual oferece uma gama de informações e de 

tecnologias e o indivíduo precisa estar preparado para recebê-las e saber lidar com essas 

novas informações trazendo para seu contexto sócio-educacional e profissional apenas o que 

lhe for positivo, pois, sabe-se que  a educação constitui um dos princípios necessários para o 
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desafio da  construção dos novos conhecimentos os  quais estão vinculados  ao mundo do 

trabalho e ao exercício da cidadania. 

Desse modo, Pistrak (2000) salienta que  

 

A educação precisa ser construída centrada na idéia do coletivo e vinculada 
ao movimento mais amplo de transformação social, não basta alterar os 
conteúdos nela ensinados. É preciso mudar o jeito da escola, suas práticas e 
sua estrutura de organização e funcionamento, tornando-a coerente com os 
novos objetivos de formação de cidadãos, capazes de participar ativamente 
do processo de construção da nova sociedade (PISTRAK, 2000, p. 08). 

 

Assim, concordamos com Pistrak (2000) quando afirma que não basta mudar a forma 

de ensino, inserindo novos métodos tecnológicos é preciso construir ações que sejam 

favoráveis ao coletivo e vinculadas a transformação social, respeitando os diversos contextos 

históricos, sócio-culturais que cada indivíduo está inserido. Através dessas ações a educação 

poderá contribuir significativamente para que estes possam ser capazes de exercer sua 

profissão e cidadania com competência e dignidade.  Uma vez que o conhecimento está se 

tornando cada dia mais provisório, e essas mudanças exigem que o profissional esteja sempre 

se aperfeiçoando em sua área de trabalho. 

 

4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

Para o desenvolvimento do presente estudo adotamos a pesquisa qualitativa. Oliveira 

(2007, p. 37) considera que a abordagem qualitativa ou pesquisa qualitativa dentre os seus 

diversos significados, pode ser conceituada como [...] “um processo de reflexão e análise da 

realidade através da utilização de métodos e técnicas para compreensão detalhada do objeto 

de estudo em seu contexto histórico e/ou segundo sua estruturação”. 

Bodgan e Biklen (1982) apontam que a pesquisa qualitativa pode ser caracterizada a 

partir de quatro características básicas: 

1. A pesquisa qualitativa possui o ambiente natural como fonte de dados e 
pesquisador como instrumento principal. O estudo dos problemas é realizado 
no ambiente em que eles naturalmente se manifestam, sem a manipulação 
intencional do pesquisador, sendo o estudo também chamado de 
“naturalístico” por esses autores, que afirmam que todo estudo qualitativo é 
também naturalístico. 
 
2. Os dados coletados apresentam predominância descritiva. O material 
adquirido com a pesquisa é rico em descrição de pessoas, situações, 
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acontecimentos; incluindo transcrições de entrevistas, de depoimento, 
fotografias, desenhos e extratos de diversos documentos. O uso de citações 
são frequentes subsidiando afirmações ou esclarecendo pontos de vistas. Os 
dados da realidade são extremamente relevantes. 
 
3. A preocupação é maior com o processo do que com o produto. O 
pesquisador ao analisar o problema interessa-se em verificar como ele se 
manifesta nas atividades, nos procedimentos e nas interações cotidianas. 
 
4. O significado atribuído pelas pessoas às coisas e à sua vida são focos de 
atenção especial pelo pesquisador. Os estudos qualitativos demonstram o 
dinamismo interno das situações, inacessíveis ao observador externo 
(BODGAN e BIKLEN, 1982, p. 11-12). 

 
 

Como técnica de coleta de dados utilizamos o questionário, bem como conversas 

informais antes durante e depois da aplicação do questionário. Chizzotti (1991, p. 55) define o 

questionário “como um conjunto de questões pré-elaboradas, sistemática e sequencialmente 

dispostas em itens que constituem o tema da pesquisa, com o objetivo de suscitar dos 

informantes respostas por escrito ou verbalmente sobre o assunto que os informantes saibam 

opinar ou informar”. 

Foi com o intuito de coletarmos o maior número de informações possíveis que 

adotamos o questionário como instrumento de coleta de dados. 

Os informantes da pesquisa foram 20 alunos concluintes do curso de letras de duas 

faculdade particulares, sendo uma presencial e outra a  distância que estão em exercício em 

um município  no interior da Bahia. 

 

5  ANÁLISE DOS DADOS COLETADOS  

 

Ao estudarmos os sujeitos pesquisados fizemos algumas indagações sobre o contexto 

acadêmico e profissional dos mesmos. A análise dos dados foi feita do ponto de vista 

dedutivo, levando em consideração as informações obtidas nos questionários e nas conversas 

informais com os sujeitos pesquisados.  

 

5.1 ALUNOS DO CURSO A DISTÂNCIA  

 

1. Solicitamos aos alunos que apontassem algumas dificuldades encontradas ao longo 

do curso e o que fizeram para superá-las.  
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Com base na análise dos dados percebe-se que a maior dificuldade encontrada por eles 

foi  à falta de discussão das temáticas abordadas nos módulos, bem como o contato com o 

ambiente virtual inicialmente, pois tinha alunos que começaram a ter contato com o 

computador a partir do curso de graduação a distância.  

Para superá-la procuravam estudar em casa e formar grupos de estudos. 

 

2. Solicitamos também que eles citassem algumas das habilidades e competências 

adquiridas no curso que contribuíram para sua prática docente.   

 

           As mais citadas foram:  à inclusão digital; melhoria da criticidade no que se refere a 

correção dos trabalhos dos alunos e a própria prática no  contexto da sala de aula.               

          Evidenciamos também  que o curso a distância contribuiu significativamente para que 

esses alunos aprendessem a gerenciar seus próprios estudos e sua própria aprendizagem, e 

que atualmente não se pode mais pensar a prática docente sem o auxílio das novas 

tecnologias, pois segundo eles, as tecnologias  não servem apenas para pesquisar ou estudar 

mais para planejar suas aulas. 

 Nesse sentido, concordamos com Duarte quando ressalta que a “educação escolar deva 

desenvolver no indivíduo a autonomia intelectual, liberdade de pensamento e de expressão, 

a capacidade e a iniciativa de buscar por si mesmo novos conhecimentos (DUARTE, 2003, 

p. 08). No entanto, percebe-se através da análise dos dados coletado que a iniciativa desses  

alunos foi bastante objetiva na busca de dos conhecimento intelectuais para o 

aperfeiçoamento de sua professarão docente. 

 

5.2 ALUNOS DO CURSO PRESENCIAL  

 

Ressaltamos que o questionário aplicado para o grupo de educação a distancia foi o 

mesmo para o grupo do presencial, no entanto não os repetimos na íntegra, apenas 

mencionamos algumas questões para associação com as resposta mencionadas.  

 

 1. Dificuldades encontradas ao longo do curso e o que fizeram para superá-las 

Dificuldade: à distância geográfica, o desgaste físico durante o processo de locomoção, 

quanto a compreensão dos temas abordados  nas disciplinas estudadas. 

  O que fez para superá-la: Procuravam encarar a realidade de forma positiva e 

cômica, pois  no momento era a única forma de adquirir uma formação em nível superior. 
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2. Habilidades e competências adquiridas no curso que contribuem para sua 

prática docente. 

As mais citadas foram: compreender alguns desvios cometidos pelos alunos que não 

representam “erros” do ponto de vista lingüístico. 

A importância da leitura como instrumento abstracional dos educandos.  

 

 

6 ALGUMAS CONSIDERAÇÕES  

 

Com base na análise dos dados coletados podemos perceber a importância dos dois 

cursos, cada um com suas especificidades, no tocante ao curso a distância inferimos que este 

contribuiu significativamente  para inclusão digital desses alunos,  incentivando-os para que 

se tornassem gerenciadores de seu próprio estudo e da sua  aprendizagem, bem como para 

perceber a importância do auxilio das novas tecnologias para a prática docente.  

Observamos também que o maior obstáculo a ser superado foi à ausência de 

momentos para discussões, uma vez que a Educação a Distância dispõe apenas de tutores  

online. 

No tocante ao curso presencial observamos que esse curso oferece mais tempo no 

contexto da sala de aula (espaço físico) o que proporciona aos alunos maiores oportunidades 

para discussões e troca de experiências entre si e com o professor. 

Percebe-se  também que o trabalho com a diversidade de autores e textos contribuiu 

muito significativamente para a compreensão dos desvios cometidos pelos alunos  do ponto 

de vista lingüístico, que antes eram considerados por eles erros gritantes. No decorre do curso 

e com as discussões dos textos propostos pelos professores esses alunos foram amadurecendo 

seus conhecimento em relação a correção e interpretação dos trabalhos de seus alunos, onde 

alguns colocam que o desconhecimento de vários  informações importantes para tal fim 

muitas vezes os levaram a cometer injustiças com seus alunos por achar que a forma mais 

correta de se fazer uma correção seria aquela aprendida no ensino médio com todo 

tradicionalismo do professor.  
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