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RESUMO

O presente artigo tem objetivo central de verificar como ocorrem as relações da aprendizagem no
referido curso a partir do anunciado no Projeto Pedagógico e a vivência dos cursistas. Os espaços de
comunicação do Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA foram utilizados na coletada dos dados,
tendo como referenciais os trabalhos de Maldonado, Reichert (2010); Kenski (1998), Silva (1998),
Apple (2008) e Ball (2001). Os resultados revelaram que o processo analisado não atende, ainda, às
demandas pedagógicas da modalidade a distância e resulta de uma metodologia que perpetua a
prática de transmissão de conteúdo. Entretanto, são inegáveis os avanços no que tange ao acesso
dos alunos ao ensino superior por meio da EaD, os quais não poderiam cursar uma graduação
presencial, quer pelo valor das mensalidades, que pela incompatibilidade de horários entre estudo e
trabalho.

Palavras-chave: Interatividade. EaD. Licenciatura em Pedagogia. Pós-graduação.

ABSTRACT

The main goal of this study is to analyse the learning relationships in the Pedagogy course from what
is determined in the official course plan and from the students experiences together. The spaces for
interactivity in the virtual leraning enviroment “AVA” were used to collect data, based on the works of
Maldonado & Reichert (2010), Kenski (1998), Silva (1998), Apple (2008) and Ball (2001). The results
showed that the investigated process doesn’t correspond yet to pedagogical requirements of the
distance learning modality and derives from a methodology which reiterates the habit of content
transmission. Just the same the progress in the access of students to a degree through distance
learning is undeniable, since many of them could not do it in face-to-face courses, be it for the cost, be
it for the unavailable schedule of work time.

Key words: Interactivity. Distance Education. Pedagogy graduation. Post-graduation.

INTRODUÇÃO

A promoção de conhecimentos, na modalidade a distância em cursos de formação de professores,
tem sido uma tendência crescente nas universidades do país e visa não apenas o acesso de um
número maior de cidadãos, mas ao preparo do graduando para incorporação das NTIC às práticas
educativas.

Isso se dá em vista do amplo leque de possibilidades que ela oferece, não só para o processo de
ensino e aprendizagem, como também para o aperfeiçoamento continuado e autônomo do
profissional em educação. Essa forma independente de aperfeiçoamento precisa ser incorporada à
cultura do graduando e é particularmente importante para o trabalho com as NTIC, visto que seu
repertório específico tem um dinamismo tal, que sem uma pesquisa contínua os saberes sobre elas
arriscam tornarem-se caducos antes mesmo de serem postos em prática.

A complexidade da instituição socioeducativa, um dos alvos do trabalho do pedagogo, pensada a
partir de sua função social, demanda uma reflexão permanente a respeito do desenho curricular ideal
para formação de um educador, tornando o processo de interação alvo de constante análise. O que
esse processo precisa garantir com vistas à formação, com excelência, de um profissional de
educação Não há resposta fácil, nem única, mas há balizas que ajudam a delinear respostas e que se
fundam no recorte, com a maior precisão possível, de qual é o domínio dessa especialidade enquanto
função na cultura, ou seja, ao quê está autorizado e em torno de quê orbitam as demandas feitas a
um pedagogo e seu saber.
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EXPANSÃO DO CURSO EM ALAGOAS

O estado de Alagoas possui atualmente 36 instituições de ensino superior que ofertam o curso de
pedagogia na modalidade à distância. O curso se expandiu, alcançando 12 dos municípios alagoanos.
O crescimento têm sido considerável dos anos de 2009 a 2015 e só na capital Alagoana já são 16
instituições as instituições que ofertam a pedagogia nesta modalidade.

Em 2013 segundo o INEP/IBGE as matrículas em cursos à distância no Estado de Alagoas chegaram
á 14,3 mil na rede privada, aumentando 7,6% em relação ao ano anterior (2012). Na rede pública
foram realizadas 4,6 mil matrículas, e somente na mesorregião do Leste Alagoano foram efetuadas
mais de 10 mil. No mesmo ano (2013) o curso mais procurado na modalidade a distância foi o de
pedagogia, liderando a busca com mais de 5 (cinco) mil matrículas. Em Alagoas 36 instituições de
ensino ofertam o curso de pedagogia na modalidade EaD, distribuídos em 12 municípios.

Pode se pensar em vários fatores que contribuem para que esse crescimento esteja ocorrendo no
estado alagoano, dentre eles, o valor da mensalidade que em comparação a cursos presenciais é
muito inferior, com menos de R$200,00 (duzentos reais) por mês, é possível entrar em uma instituição
de ensino superior. Outro fator importante é o deslocamento, na modalidade EaD, o aluno não precisa
ir diariamente á instituição, em alguns casos o encontro acontece uma vez por semana, já em outros
esses encontros são trimestrais, evitando ter que gastar com passagem além do que muitas pessoas
que procuram cursos a distância trabalham, e não tem disponibilidade de horário, podendo na EaD ter
á autonomia de estudar e fazer suas atividades nas horas disponíveis.

Em Alagoas 36 instituições de ensino ofertam o curso de pedagogia na modalidade EaD, distribuídos
em 12 municípios.

A PESQUISA EM CURSOS DE PEDAGOGIA

Os cursos em análise fazem parte de vários campi de grandes redes de ensino privado de Alagoas
que atende, em sua maioria, a alunos oriundos das camadas mais populares da sociedade, os quais
apresentam um perfil de trabalhadores que buscam um curso universitário a distância e que arcam
com os custos da formação superior com o próprio salário ou com as bolsas de estudos ofertadas
pelas próprias instituições.

Por mais que o Projeto Pedagógico analisado afirme partir de uma visão ampliada de currículo
(APPLE, 1998), o que a análise dos dados constatou foi que há uma distância muito grande entre o
discurso e a prática interativa observada.

Na composição curricular as aulas são operacionalizadas por tutores que interagem por meio de chats
e fóruns, no ambiente virtual da universidade. Os tutores trabalham os conteúdos que são
desenvolvidos por professores denominados conteudistas, e a estes últimos, cabe à responsabilidade
pela construção de todo o material instrucional sob a supervisão do núcleo de educação a distância
das instituições. Além de disponibilizado no ambiente virtual o material é entregue, ao aluno, em
forma de mídia impressa. Segundo o projeto pedagógico a carga horária total do curso é de 3200h
distribuídas ao longo de 8 períodos letivos.

O aluno tem acesso às aulas e a todos os materiais por meio do acesso frequente ao Portal
Acadêmico de cada instituição, os quais apresentam uma boa organização e estética, facilitando a
navegação do cursista. Nele estão disponíveis as informações financeiras, pedagógicas, de secretaria
e as referentes às referências bibliográficas utilizadas nas aulas.

Na maior parte das Universidades as disciplinas apresentam uma estrutura semelhante, a saber:
apresentação de vídeoaulas bem sintéticas ministradas por uns professores na qual são
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apresentados tópicos centrais do conteúdo, sem que haja qualquer tipo de aprofundamento e um guia
escrito, conduzindo toda a temática abordada pelo docente. Na sequência, tal conteúdo é organizado
em quatro unidades, as quais por sua vez, dependendo da instituição organizam-se por x número de
atividades, das quais todas são avaliativas, sendo quatro de questões subjetivas, uma atividade
contextualizada, exigindo uma redação de, no mínimo 30 linhas e mais uma atividade de fórum, onde
o aluno deve postar o seu comentário a respeito do que está sendo abordado e comentar os
comentários de mais dois colegas de curso. Todas essas atividades realizadas virtualmente
equivalem a 40$ da nota que equivalem a 40% da nota, que serão somadas com a prova presencial
de dez questões objetivas, equivalentes a 60%. As duas notas serão somadas e a aprovação, na
grande maioria dos cursos, só será possível se o aluno alcançar a média de sete pontos.

Para se obter um contato com o docente o aluno encontra dois canais no AVA, quais sejam: “Dúvidas
de Conteúdo” e “Dúvidas Técnico-administrativas”.

INTERAÇÃO E INTERATIVIDADE NO ENSINO Á DISTNCIA

É inegável a importância que a interação assume no processo de ensino e aprendizagem. Entretanto,
nos dias de hoje e, em especial, no campo da EaD a discussão posta vai além da importância da
interação (já admitida por grande parte dos docentes/tutores e especialistas em educação), pois
perpassa a distinção existente entre a interação e a interatividade.

Não há um consenso entre os estudiosos sobre os limites conceituais da interação e da interatividade
(SILVA, 1998). Para alguns autores, a interação é a relação estabelecida entre os sujeitos (seres
humanos) envolvidos no processo de ensino e aprendizagem, diferenciando-se de interatividade, um
conceito mais recente e complexo que abrange as relações estabelecidas não apenas entre os seres
humanos, mas entre esses e as máquinas (computadores) e, em última instância, entre as próprias
máquinas, sem a interferência direta do humano. Outros ainda, não chegam a um consenso sobre a
própria definição de interatividade: Para alguns, interatividade é sinônimo de interação.

Para outros, interatividade significa simplesmente uma “troca”, um conceito muito superficial para todo
o campo de significação que abrange, o que tem contribuído para que o termo seja usado em larga
escala e na maioria das vezes de forma difusa. Temos como exemplo disso os programas de TV em
que os espectadores podem escolher entre duas ou três opções, previamente definidas. Embora isso
seja apresentado como interatividade, alguns autores definem como reatividade (MACHADO, 1990),
uma vez que nada mais resta ao espectador senão reagir aos estímulos a partir das alternativas que
lhe são oferecidas.

Deixando de lado o entrave conceitual, o conceito de interatividade parece ser mais recente que o
conceito de interação, isto porque, como visto no fragmento acima, relaciona-se diretamente às
inovações trazidas com a chamada geração digital.

A EaD, mesmo com todas as suas limitações, tem sido a grande responsável por esse ressignificar da
palavra interação e pela importância atribuída à interatividade nos processos educativos.

O professor/tutor em EaD deve propor a participação dos alunos e a educação deixa de ser mera
transmissão de conteúdos por parte do docente. Não basta apenas a presença do computador e das
novas TIC se o professor mantiver um paradigma positivista, os novos recursos por si mesmo não
serão capazes de romper com a educação bancária que ainda hoje, pleno século XXI, existe em
muitas universidades.

O professor/tutor, no novo paradigma educacional, deixa de ser um mero transmissor de informações,
uma vez que existem meios mais eficazes para esse fim nos dias atuais (Internet, softwares, TV,
DVD, wikipédia). Já dizia Paulo Freire da importância do papel ativo do professor no processo de
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ensino e aprendizagem. Na Era da Informação o professor não pode, por desconhecimento, por
comodismo ou por qualquer outro fator, deixar-se aprisionar acriticamente a manuais, quer sejam eles
impressos ou digitais, elaborados por outros. Não basta utilizar TIC em suas aulas sem
contextualizá-las, sem enxergá-las dentro de um processo muito maior de comunicação social e de
formação da cidadania.

O uso de novas tecnologias da informação e comunicação mostra-se como um grande diferencial da
EaD. São computadores, webcan, chats, hiperlinks, videoconferências, fóruns, internet, e-book, que
tornam a modalidade a distância muito mais dinâmica e atrativa. Entretanto, não podemos nos
esquecer de que todas as ferramentas que auxiliam o professor são tecnologias.

Essas tecnologias necessitam de uma mudança considerável e significativa na metodologia de ensino
do docente, posto, sem esta, tudo permanecerá como antes, ou seja, haverá uma sobreposição do
ensino tradicional em detrimento de todos os recursos tecnológicos que, de nada adiantará se não
houver formação docente.

Dentro dessas relações, o respeito às características e necessidades do aluno, a flexibilidade de
horários de estudo, são aspectos singulares, ao analisarmos a EaD. Isto porque, a possibilidade de
estudar em horários diversos (ex: de madrugada e aos finais de semana e feriados) é algo muito
positivo. Tal característica foi muito bem vinda ao mundo corporativo que dela tem se aproveitado em
larga escala. Entretanto, essa mesma característica pode ser negativa caso a pessoa não tenha
autodisciplina, pois sem o controle direto de um professor ou de uma estrutura de cobrança (horário
de entrada e saída, duração da aula, etc., etc.,) muitos se perdem e não aproveitam tudo o que o
material didático disponibiliza.

O desestímulo, por vezes, advém da ausência da interatividade, posto o papel primordial do Tutor é
justamente acompanhar esse desenvolvimento, cobrar, incentivar, responder as dúvidas dos alunos
ou ao menos encaminhá-las aos docentes responsáveis pela disciplina, conduzir da melhor forma,
facilitando esse processo de ensino e aprendizagem do aluno EaD. Acontece que, na prática, de
acordo com as pesquisas realizadas, essa resposta ofertada pelos Tutores são muito demoradas, o
que contribui para o desinteresse, e por vezes o abandono do curso pelo estudante, quando
deparam-se com a primeira dificuldade.

Mesmo assim, o crescimento de cursos em EaD é outro aspecto importante para afirmarmos o grande
potencial da EaD brasileira, pois cresce de forma rápida, acompanhada por mais investimentos e
lucros (não só financeiros, mas em qualidade de vida, haja vista a quantidade de profissionais das
diversas áreas que se (re) qualificaram e docentes formados em EaD desde a década de 90 até hoje).

Há também, como um fator de entrave, a comparação da Educação a Distância com o ensino
presencial, o que, por mais inadequado que possa parecer, é inevitável. O ensino presencial vem se
constituindo em parâmetro para uma análise mais criteriosa sobre a EaD, uma modalidade de
educação ainda considerada como uma novidade nos meios acadêmicos.

Segundo o artigo quarto do Decreto 5622 de 19 de dezembro de 2005,

A avaliação do desempenho do estudante para fins de promoção, conclusão
de estudos e obtenção de diplomas ou certificados dar-se-á no processo,
mediante:

I – cumprimento das atividades programadas; e

II – realização de exames presenciais.

Embora o governo federal considere as especificidades da EaD de uma maneira geral, tendo até um
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núcleo destinado a ela, percebe-se a partir do artigo acima que no momento da avaliação a
presencialidade ainda se faz indispensável.

O GRUPO DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO A DISTANCIA DA UFAL

Seja por meio do celular, computador ou satélite, os diferentes meios das tecnologias de receber
acesso a internet, estão se modificando, se reinventando e produzindo conhecimento para alunos fora
e dentro da sala de aula, por curiosidade, necessidade ou até mesmo porque as tecnologias são
rapidamente atualizadas, trocadas, reinventadas. A autonomia que essas tecnologias têm dado aos
alunos os fazendo solucionar problemas e produzir informações de forma independente é um marco
significativo para a aprendizagem. Especialistas afirmam que o maior desafio hoje, é oferecer
qualidade e equidade de acesso para alunos e professores. Mendes (2008) define Tecnologia da
Informação e Comunicação (TIC) como um conjunto de recursos tecnológicos que, quando integrados
entre si, proporcionam a automação e/ou a comunicação nos processos existentes nos negócios, no
ensino e na pesquisa científica e etc. São tecnologias usadas para reunir, distribuir e compartilhar
informações.

Atualmente as tecnologias estão presentes em nosso cotidiano e futuramente será bem mais
impactado na nossa vida cotidianamente, o século XXI é marcado pelas tecnologias e futuramente
teremos mais possibilidades de lhe dar com as TICs, sempre se renovando e atualizando conforme a
necessidade do individuo. O aluno do século XXI é marcado por nascer na era digital, logo, ele
domina as atuais tecnologias e cresce conforme essas mesmas tecnologias se renovam, o professor
passa a ser um guia e mostra ao aluno que ele pode ajudá-lo nas atividades que o aluno executar no
meio digital, ou seja, o professor pode trabalhar junto com o aluno nessa troca de informação entre as
tecnologias atuais, o professor abraça o que o aluno sabe e aprende com ele, é a troca de
conhecimento.

Ao refletirmos sobre esse texto, iremos disseminar o conhecimento em TICs e a importância dessas
tecnologias. A inserção dessa ferramenta tem contribuído para alunos se conectarem muito mais,
professores a acessarem muito mais e o conhecimento ser repassado e atualizado conforme cada
nova tecnologia surge. O ambiente educacional se modifica conforme essas atualizações acontecem.
Os métodos inovadores atuam como facilitador de processos de ensino-aprendizagem e auxiliam para
as praticas pedagógicas dos docentes.

É importante destacar que essas tecnologias não substituem professores, elas empodera os
educadores que passam a atuar como mediadores da aprendizagem.

De acordo com o Diretório dos Grupos de Pesquisa no Brasil, o grupo de pesquisa TICFORPROD é
descrito por:

As investigações vinculados ao grupo envolvem intervenção e atividades que
se desenvolvem em suporte com TIC na formação de professores e
constituem campo de investigação e produção de referências conceituais.
Temas de pesquisa: investigação em AVA: interação, materiais, aprendizagem
colaborativa; estudos sobre e-learning: plataformas, ferramentas para criação
e gestão de conteúdos dos cursos; estratégias pedagógicas, avaliação, bases
psicológicas e cognitivas, avaliação na educação online; letramento digital;
estratégias de ensino e aprendizagem online; tecnologias e conteúdos
multimidiáticos na educação; uso de tecnologias móveis na educação;
comunidades virtuais de aprendizagem; inovações no design instrucional na
educação online; qualidade da EaD no ensino superior; necessidades
formativas dos professores na EaD. (CNPq, 2018).
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Tendo como área predominante a educação e as ciências humanas, o grupo tem como líder
atualmente o Professor Doutor Luis Paulo Leopoldo Mercado, também professor do PPGE e da
graduação em Pedagogia da Universidade Federal de Alagoas. O quadro a seguir apresenta as linhas
de pesquisa e a quantidade de membros que estão inseridos em cada grupo.

QUADRO I – INDICADORES DEMOGRÁFICOS DAS LINHAS DE PESQUISA DO GRUPO
TICFORPROD

LINHA DE
PESQUISA GRADUAÇÃO MESTRADO DOUTORADO

EAD FORMAÇÃO -
Formação de
Professores na
Modalidade da
Educação a Distância

09 14 11

TIC FORMAÇÃO -
Tecnologias da
Informação e
Comunicação na
Formação de
Professores

05 16 08

TRILHAS
COGNITIVAS -
Processos cognitivos
de
ensino-aprendizagem e
construção de
conhecimento por
meio de jogos digitais
e gamificação.

02 09 07

Fonte: Diretório dos grupos de pesquisa no Brasil

Como exposto na tabela a cima o grupo de pesquisa integra estudantes de graduação, mestrandos e
doutorandos, onde se dividem em três linhas de pesquisas tendo como escopo a educação e as
tecnologias.

Segundo o site do CNPq, as três linhas de pesquisa apresentam objetivos específicos, a saber: a
linha de pesquisa EAD FORMAÇÃO – Formação de Professores na Modalidade da Educação a
Distância, segundo sua descrição no site do CNPq, tem como objetivo investigar políticas públicas e
experiências envolvendo formação de professores na modalidade à distância, investiga a
aprendizagem na educação online, os processos envolvidos na tutoria desenvolvida em AVA.
Investiga a qualidade da educação online: avaliação dos materiais didáticos nos cursos online; formas
de controle e avaliação dos resultados da aprendizagem online; produção de material didático para
EAD, desenvolvimento de metodologias para avaliação de materiais didáticos que atendam a EAD.

Já a linha de pesquisa TIC FORMAÇÃO – Tecnologias da Informação e Comunicação na Formação
de Professores tem como objetivo de estudo Investiga os fundamentos e desenvolvimento de
metodologias sobre o uso das TIC na formação de professores nos espaços de aprendizagem, com
suporte em AVA como apoio à formação presencial e semipresencial. Investiga as repercussões das
políticas públicas, programas e ações de inclusão digital e formação de professores. Investiga
estratégias didáticas e metodologias de desenvolvimento de material didático com TIC. Investiga
subsídios teórico-práticos sobre as possibilidades de utilização das TIC.

Entretanto, a linha de pesquisa TRILHAS COGNITIVOS - Processos cognitivos de
ensino-aprendizagem e construção de conhecimento por meio de jogos digitais e gamificação têm por
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objetivo investigar processos cognitivos básicos de ensino-aprendizagem e de construção de
conhecimento em contextos multi e interdisciplinar com a utilização de jogos digitais e gamificação e
suas relações com os distintos espaços de aprendizagem. Estuda, ainda, os fundamentos, condições
e perspectivas decorrentes do desenvolvimento de tecnologias digitais aplicadas ao desenvolvimento
do conhecimento.

A linha de linha de Tecnologias da Informação e Comunicação na Educação, do PPGE/UFAL conta
com 06 (seis) professores, o quadro a seguir apresenta as orientações de teses e dissertações já
concluídas sob a orientação dos respectivos docentes ativos no programa:

QUADRO II – ORIENTAÇÕES DOS DOCENTES DA LINHA DE PESQUISA TECNOLOGIAS DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NA EDUCAÇÃO

PROFESSOR
ORIENTADOR TESES DISSERTAÇÕES

Dra. Anamelea de Campos
Pinto - 05

Dra. Cleide Jane de Sá Araújo
Costa 02 12

Dr. Elton Casado Fireman - 07
Dra. Maria Auxiliadora
Freitas - -

Dr. Luis Paulo Leopoldo
Mercado 04 29

Dra. Deise Juliana Francisco - 03

Fonte: Dados da pesquisa

A tabela a cima apresenta dados de orientações já concluídas e de professores ativos no programa
de pós-graduação da UFAL, a professora Maria Auxiliadora Freitas, até a elaboração desse relatório,
tem duas dissertações em andamento, portanto, não foi contabilizado nenhum dado, tendo em vista
que o quadro só apresenta orientações já concluídas. Contudo, o professor Luis Paulo Leopoldo
Mercado que está presente na linha de pesquisa desde a sua criação até os dias atuais, é o docente
no grupo de pesquisa com mais teses e dissertações orientadas já concluídas, logo após a Profa.
Cleide Jane de Sá, seguido pelo Prof. Elton Casado que como exposto no quadro II, orientou 07
(sete) dissertações.

Para o professor e atual coordenador do PPGE Luis Paulo Leopoldo Mercado, a linha de TIC tem
muito que comemorar por sua evolução para a educação superior:

Desde a implantação do Mestrado em Educação da UFAL em 2001 e na
criação do Doutorado em 2011, os tema relacionados as TIC e educação a
distância estão presentes e sempre tiveram grande procura nos processos
seletivos realizados no PPGE até os dias atuais.

Grande parte desta procura está relacionada a importância do Grupo de
Pesquisa TICFORPROD na condução de projeto de pesquisa e execução de
Programas governamentais na área, como TV na Escola e os Desafios de
Hoje, Mídias na Educação, Um Computador por Aluno, Universidade Aberta
do Brasil, dentre outros.

Outro ponto importante é a presença pioneira da UFAL na oferta da educação
a distância pública, desde seu primeiro curso de Pedagogia a Distância
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ofertado pelo Centro de Educação em 1998 até os cursos de graduação e
pós-graduação ofertados atualmente pela Universidade Aberta do Brasil.

Em todas estas ações existem pesquisas envolvidas e produção científica
publicada nacional e internacionalmente.

É uma linha de pesquisa que possui um número elevado de dissertações
defendidas e cerca de 6 teses de doutorado defendidas, além de publicações
em livros, artigos de periódicos qualis e apresentação de trabalhos nos
principais congressos nacionais e internacionais.(Luis Paulo Leopoldo
Mercado, 2018).

Quando comparado aos outros grupos de pesquisa de pós-graduação, o grupo do PPGE – Programa
de Pós Graduação em Educação, da Universidade Federal de Alagoas ainda é novo, porém, vem
colhendo bons frutos para a comunidade acadêmica e a educação. Em março de 2018 houve mais
uma seleção para o PPGE, foram inscritos na linha de pesquisa de Tecnologias da Educação e
Comunicação 75 candidatos, que concorreram a 10 (dez) vagas para o mestrado 02 (dois) para o
doutorado, sob a orientação de 5 (cinco) professores, a saber: Luis Paulo Leopoldo Mercado, Maria
Auxiliadora Silva Freitas e Anamelea Pinto, que depuseram cada um de 2 (duas) vagas para
orientação, também o professor Fernando Silvio Cavalcante Pimentel que disponibilizou 3 (três) vagas
e a professora Cleide Jane de Sá Araujo Costa, que dispôs de 1 (uma) vaga, para a orientação no
curso de mestrado.

Contudo, no curso de doutorado, apenas o professor Luis Paulo Leopoldo Mercado estará com 02
(duas) vagas para orientação, totalizando assim, 12 (doze) vagas ao total no PPGE/UFAL na linha de
Tecnologias da Educação e Comunicação. Ainda que novo, o PPGE/UFAL é uma referencia para
discentes não só do estado de Alagoas que almejam a pós-graduação, isso se dá pelo numero total
de alunos que se matricularam no programa da Universidade Federal de Alagoas, a saber, 355
(trezentos e cinqüenta e cinco) para concorrer às vagas disponíveis no edital. Esse estudo apresenta
dados disponíveis na Plataforma Sucupira, Biblioteca Digital de Dissertações e Teses, Plataforma
Lattes [1]e nos dados do programa. Ainda assim, os dados apresentados têm um recorte temporal de
2001 – 2017 e estão se atualizando cotidianamente.
CONSIDERAÇÕES FINAIS

Um curso de Pedagogia a distância tem aspectos potencialmente positivos tais como: a busca da
promoção de interatividade genuína, o exercício dinâmico de autoria e coautoria e a extensão do
universo de pesquisa discente, acrescendo boa qualidade e dinamizando as atividades promovidas
em sala de aula virtual. Além disso, a promoção competente da infoinclusão resulta em maior
discernimento do educando na lida com a Internet e favorece desenvolvimento autônomo.

Portanto, por mais que um professor tenha espírito inovador, a ausência de uma experiência concreta
com o uso das NTIC, o constrange a fazer previsões e tomar decisões a respeito de qual seria o
melhor percurso num trajeto que não percorreu pessoalmente. Vivenciar algo novo, sempre nos
habilita melhor a oferecê-lo para o outro. Assim, precisa ser escopo dos cursos de pedagogia que
essa parceria tecnologia/educação forneça uma experiência genuína no uso das NTIC e promova
uma reflexão que resulte em aprimoramento das práticas docentes. É praticamente consensual que a
questão do aperfeiçoamento contínuo do professor que já atua no ensino e dos futuros docentes é um
dos caminhos para a reversão dos desacertos da educação. Entretanto, é preciso ter clareza que a
atribuição do dolo pela infoexclusão, ainda excessiva em nosso país, unicamente aos professores ou
à escola, não só é injusto como também irresponsável, porque exime as demais instâncias sociais de
cumprir o que lhes cabe.

Para finalizar, é bom reiterar que seria ingênuo atribuir onipotência à educação para reverter o quadro
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de iniquidades de nosso país, porque elas têm inúmeras causas. Entretanto, há uma crise crônica de
emprego em nosso mercado formal de trabalho derivada, também, do baixo nível de escolaridade do
cidadão, do analfabetismo funcional e da falta de qualificações mínimas, demandadas pelo mundo do
trabalho. Assim, temos um enorme contingente de brasileiros que não vive no próprio contemporâneo,
em virtude de toda a sorte de exclusões perversas. A infoexclusão é uma delas e a academia tem sua
parcela de trabalho no sentido de reduzi-la a partir da formação de novos professores e em ações
extensionistas direcionadas aos professores em exercício.

[1] Dados coletados nos Currículos Lattes dos docentes em março de 2018
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