
CENÁRIOS DIGITAIS NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA EAD: DA APROPRIAÇÃO
A INTERAÇÃO

Eduardo Rangel Ingrassia[i]

Eixo Temático: Tecnologia, Mídias e Educação

Resumo

Os diálogos e reflexões frente à formação de professores vêm apresentando ao longo do
tempo muitas contribuições para as práticas pedagógicas. Um dos cenários que efetiva tais
práticas é o digital, que através da oferta de educação a distância (EAD) possibilita um novo
campo a ser explorado. As ações da EAD reforçam a necessidade de aprofundar algumas
considerações na formação dos professores que irão atuar nesse campo. O presente trabalho
utilizará como pano de fundo o corpo docente de um Polo Universitário do sistema
Universidade Aberta do Brasil (UAB), que objetivou perceber como se dão os processos de
interação e apropriação dos docentes nesse cenário. Para isso partimos da análise de
questionários, percebendo como resultado a importância da apropriação do docente para
tornar o meio digital uma possibilidade de interação.

Palavras-chave: Formação, docente e apropriação

Abstract

The dialogues and reflections about the teacher education have presented over time many
contributions to pedagogical practices. One of the scenarios that effective such practices is the
digital, that by offering to Distance Education (DE) enables a new field to be explored. The
actions of DE reinforce the need to deepen some considerations in the formation of the
teachers who will work in this field. Where this paper will use as a background the teacher
staff of a university center of the Universidade Aberta do Brasil (UAB) system, whose purpose
is to understand how happen the interaction processes and appropriation of teachers in this
scenario. For this we start from the analysis of questionnaires, realizing as a result from these
the importance of appropriation of the teacher to make the digital means is a possibility of
interaction.
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A necessidade da formação de professores para atuar em EAD

A formação de professores é tema de amplos debates nos cenários sociais e escolares, os
quais buscam reflexões que possam contribuir para as práticas pedagógicas. Com a expansão
das tecnologias da informação e comunicação, surge um novo caminho na educação a
distância, ampliando a oferta de cursos de graduação em diferentes áreas do conhecimento e
atuação. Esse novo caminho possibilita um cenário que apresenta a oportunidade de acesso
ao ensino para muitos sujeitos da nossa sociedade, onde as dificuldades de estarem inseridos
em uma sala de aula presencial são vencidas pelas possibilidades que o mundo digital e suas
ferramentas oferecem. Tais considerações aproximam-se do que atualmente prevê as políticas
públicas brasileiras. Kenski (2013, p.109) revela que:

A educação a distância (EaD) é a modalidade educacional que mais tem
crescido nos últimos anos no Brasil. O Ministério da Educação e a
legislação brasileira, a partir da lei 9.394/96, têm gradativamente
apresentado a EaD como forma viável de alcançar o ideal democrático de
educação para todos[...]

Nesse universo de possibilidades que caminha para uma “democratização do ensino” através
das propostas de educação a distância, é preciso atentar para a garantia do compromisso e
seriedade com as práticas de ensino, visando a qualidade através dos espaços digitais, onde
não só o professor precisa estar apropriado e consciente de suas responsabilidades, mas
também os estudantes. Essas relações devem ser efetivadas desde o primeiro passo no
campo da EAD, pois cada sujeito tem uma identidade, potencialidades, habilidades e
dificuldades diferentes, e nesse espaço digital precisamos garantir que todos esses aspectos
sejam considerados para nortear o trabalho.

O professor ou profissional, que esteja à frente desse trabalho, precisa buscar novos
elementos na sua formação, adicionando a sua bagagem pessoal, acadêmica e profissional,
novos conceitos, temas, leituras e pesquisas, que em conjunto serão incorporados em sua
identidade docente, atribuindo o sentido de pertencimento a essa função e ao caminho que irá
trilhar em sua jornada.

Nesse sentido, aventurar-se a pensar em novas possibilidades para exercer suas atividades
docentes, deve ser um constante movimento do professor, uma vez que independente do
espaço ou recursos utilizados “Cada um tem seu modo próprio de organizar as aulas, de se
movimentar na sala, de se dirigir aos alunos, de utilizar os meios pedagógicos.” (NÓVOA,
2007, p.16). Partindo do termo sala de aula como nos coloca Nóvoa (2007) podemos dizer
que isso se aplica aos cenários digitais?
As práticas em espaços digitais apresentam um cenário diferente?
Existe um padrão a seguir que impede o professor de trabalhar da sua maneira?

Podemos considerar alguns aspectos em busca das respostas para as reflexões anteriores,
sendo um deles a possibilidade de personalizar e garantir a identidade do professor nas
práticas pedagógicas através das ferramentas e recursos do mundo digital. Nesse contexto é
importante nos remetermos a algumas considerações frente ao digital que conforme o que diz
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Lévy (2010) é um espaço que possibilita atividades que não poderiam ser realizadas a não ser
através do digital. Ao falarmos em educação a distância percebemos que os espaços digitais
visam efetivar as ações que não podem ser realizadas presencialmente, pois através destes
cenários que serão realizados os estudos e interações dos sujeitos envolvidos. Essas
peculiaridades de interação e personalização são possíveis principalmente como o apoio dos
Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA) onde podemos dizer que é o espaço onde tudo
acontece, nossa sala de aula.

[...] ambientes virtuais de aprendizagem, por exemplo, possuem
filosofias, abordagens epistemológicas, dinâmicas e posicionamentos
teóricos próprios. As possibilidades de interação e comunicação das
tecnologias digitais facilitam a reorientação do foco do processo
educacional para a preocupação maior com a aprendizagem e a
participação personalizada do aluno, com seus tempos, seus ritmos e
seus estilos de aprendizagem. (KENSKI, 2006, p.112).

As ferramentas disponíveis nos AVA, possibilitam as mediações, trocas e relações entre os
sujeitos inseridos no processo de ensino e aprendizagem, portanto não podem ser
comparados com um simples recurso de multimídia, pois dadas suas possibilidades e
limitações, apresentam uma diversidade considerável para contribuir e favorecer nas ações da
educação.

Surge então a questão central desse artigo, a qual nos propõe a seguinte reflexão: o
professor está preparado para exercer suas atividades em um espaço que diversifica a
compreensão de tempo, planejamento e avaliação do que normalmente está acostumado a
vivenciar nos cenários presenciais?

Perceber que não basta concluir um curso inicial de formação de professores pode ser o
primeiro passo para entender a necessidade que a formação constante apresenta, pois esse
movimento nos oportuniza novas possibilidades de exercer as atividades docentes, assim
contribuindo para a aprendizagem dos envolvidos e para nossa sociedade. Para enfrentar os
desafios postos pela sociedade contemporânea e seguir em busca de uma preparação para o
exercício da docência em um campo novo, é necessário querer fazer e aprender, perceber-se
quanto sujeito que é alimentado pela curiosidade e pela constante vontade de conhecer mais,
trilhar os caminhos do fazer e construir.

A missão de promover os elos entre as mediações nos espaços digitais que colaboram para
aprendizagem não se torna atividade única e exclusiva do professor, pois nesse cenário a
participação e responsabilidade do aluno é ainda mais importante para o sucesso de sua
aprendizagem. As relações entre professores e alunos devem ser de parceria, valorizando
ambos como atores da prática docente.

Para chegarmos ao resultado da aprendizagem, devemos respeitar a diversidade das
identidades dos nossos sujeitos, utilizando as tecnologias como meio que auxilia o
acompanhamento de suas ações e evoluções durante o processo educativo. Sendo assim, o
professor é chamado a atender uma série de responsabilidades, que farão parte de sua rotina
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para legitimar a qualidade da formação do estudante.

Diretamente relacionada com as inovações tecnológicas, com as novas
demandas sociais e com as novas exigências de um aprendente mais
autônomo, uma das questões centrais na análise da EaD, e talvez a mais
polêmica, refere-se ao papel do professor nesta modalidade de ensino,
chamado a desempenhar múltiplas funções, para muitas das quais não
se sente, e não foi, preparado. (BELLONI, 2003, p.79)

A formação continuada para professores é algo que precisa ser constante. Na EAD esse
movimento só confirma essa necessidade, uma vez que a apropriação do docente nesse
espaço e a garantia da compreensão de como ocorrem as ações de planejamento,
acompanhamento e avaliação auxiliam em sua rotina. Sendo assim Kenski (2006, p.113)
complementa nossa reflexão dizendo que o perfil ideal do docente é de “um professor que
saiba compreender os novos desafios à educação e desempenhar profissionalmente bem sua
função e profissão, independente de a modalidade ser presencial ou a distância.”

Podemos dizer que a EAD ainda é um campo a ser explorado no que diz respeito a formação
de professores, porém a necessidade de garantirmos esse processo é algo necessário para
atender o chamado que essa modalidade nos faz frente sua expansão na sociedade
contemporânea.

As relações dos docentes nos cenários digitais: um estudo da apropriação de tutores

Sabemos que na EAD muitas nomenclaturas surgem para o papel docente, uma vez que esse
sujeito é responsável por diversas atividades no acompanhamento dos estudantes. Algumas
dessas nomenclaturas são: autores, formadores, pesquisadores, tutores, entre outros. Cada
uma destas representa um conjunto de peculiaridades que constituem a sua função, mesmo
que seja representada na figura de um único sujeito. Belloni (2003) apresenta uma
consideração que contribui para a compreensão da organização dessas muitas funções
exercidas pelo docente:

Consideradas do ponto de vista da organização institucional, podemos
agrupar as funções docentes em três grandes grupos: o primeiro é
responsável pela concepção e realização dos cursos e materiais; o
segundo assegura o planejamento e organização da distribuição de
materiais e da administração acadêmica (matrícula, avaliação); e o
terceiro responsabiliza-se pelo acompanhamento do estudante durante o
processo de aprendizagem (tutoria, aconselhamento e avaliação).

O estudo realizado na Universidade Aberta do Brasil no Polo de Balneário Pinhal apontou
através da análise de um questionário com perguntas quantitativas e qualitativas, que no
universo de oito docentes que atuam como tutores presenciais em Cursos de Licenciatura de
Universidades Federais (Pedagogia, Matemática e Espanhol), somente dois já haviam
explorado cenários digitais para realização de atividades educacionais. Em suas atividades na
docência, até então, os recursos tecnológicos utilizados eram aparelhos de projeção e
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multimídia que auxiliavam em suas ações presenciais.

Partindo dos dados obtidos no campo da pesquisa, vemos que grande maioria dos professores
(60%), nunca havia exercido atividades de docência através de espaços digitais. As funções
que estes sujeitos iriam assumir dada sua posse nesse exercício, seria de acompanhar os
estudantes através de ambientes virtuais de aprendizagem sendo os responsáveis em garantir
as interações nesse espaço juntamente com uma equipe de profissionais. A organização da
oferta de cursos através do sistema UAB conta com uma estrutura de dois profissionais que
acompanham o processo educativo do estudante: professor formador e tutor. O tutor aqui não
deixa de ser um professor, porém tem funções que se embasam no acompanhamento e
interação com o estudante, efetivando suas ações de planejamento e prática partindo dos
materiais construídos pelo professor formador. O professor formador por sua vez tem um
papel voltado a construção de materiais didáticos que serão hospedados no Ambiente Virtual
de Aprendizagem, desvinculando sua atuação direta com o aluno, onde é mais presente na
orientação e participação do processo avaliativo.

Segundo a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) as funções
do tutor nesse cenário são:

• Mediar à comunicação de conteúdos entre o professor e os estudantes;
• Acompanhar as atividades discentes, conforme o cronograma do curso;
• Apoiar o professor da disciplina no desenvolvimento das atividades docentes;
• Manter regularidade de acesso ao Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA e responder

às solicitações dos alunos no prazo máximo de 24 horas;
• Estabelecer contato permanente com os alunos e mediar às atividades discentes;
• Colaborar com a coordenação do curso na avaliação dos estudantes;
• Participar das atividades de capacitação e atualização promovidas pela instituição de

ensino;
• Elaborar relatórios mensais de acompanhamento dos alunos e encaminhar à

coordenação de tutoria;
• Participar do processo de avaliação da disciplina sob orientação do professor

responsável;
• Apoiar operacionalmente a coordenação do curso nas atividades presenciais nos polos,

em especial na aplicação de avaliações. Fonte: (http://
www.
uab.capes.gov.br
/index.php
?
option=com_content&view=article&id=50:tutor&catid=11:conteudo&Itemid=29)

Sendo assim o profissional, vindo de uma formação presencial, se depara com o desafio de
efetivar suas funções em um espaço novo, no qual suas ações irão acontecer.

Segundo os oito profissionais inseridos nesse estudo, os maiores desafios ao iniciar suas
atividades foram:
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• Conhecer as possibilidades de interação que o Ambiente Virtual de Aprendizagem
disponibilizava;

• Expressar-se com clareza objetivando responder as dúvidas e questionamentos dos
estudantes;

• Acompanhar o desenvolvimento individual dos estudantes.

Os desafios apontados apresentam relação uns com os outros, uma vez que estão
relacionados com os aspectos da comunicação. Talvez a ação que mais tome conta da prática
pedagógica do trabalho em EAD seja as que geram a comunicação, uma vez que existem
limitações no espaço que são estabelecidas as mesmas. No primeiro semestre de atuação,
relatam os oito docentes que necessitaram apropriar-se do uso de ferramentas síncronas e
assíncronas para estabelecer relações com os alunos. A utilização de ferramentas de chat,
envio de mensagem e fórum precisaram ser exploradas para que se pudesse perceber quando
usar tais recursos, uma vez que alguns deles possibilitavam a comunicação com o aluno em
tempo real (síncrono) e outros em tempos diferentes (assíncronos).

Através de formações de capacitação e exploração do Ambiente Virtual de Aprendizagem que
atuam, foi possível apropriar-se das ferramentas e possibilidades que ele apresenta. A
dedicação e disponibilidade em descobrir as potencialidades do ambiente foram um diferencial
para que as ações pudessem ser efetivadas, principalmente para que fosse possível orientar
os estudantes a como participar e se comunicar nesse espaço. Cabe ressaltar que uma vez
“apropriados” do uso da tecnologia não quer dizer que professor e estudantes possuem o
domínio completo do espaço digital e suas ferramentas, pois através das relações e ações que
irão ocorrer nesse cenário poderão surgir novas possibilidades para estabelecer diálogos e
trocas que irão favorecer a aprendizagem de todos os envolvidos.

A necessidade de perceber os cenários digitais como um espaço que possibilita diferentes
maneiras de exercer a docência propõe ao professor a exploração do recurso, para que este
se torne um espaço de aprendizagem. Podemos dizer que o espaço não determina a qualidade
do processo de aprendizagem, mas sim como o exploramos e gerimos em nossas atividades.
Cabe relacionar frente as ponderações até aqui apresentadas, com o que nos diz Doyle citado
por GAUTHIER (2006) ao referir-se sobre a gestão da classe: “[...] consiste num conjunto de
regras e de disposições necessárias para criar e manter um ambiente ordenado favorável
tanto ao ensino quanto à aprendizagem.” Sendo na sala de aula presencial ou no AVA é
necessário planejar a organização desse espaço, estabelecer regras que irão auxiliar nas
atividades pedagógicas, acompanhar a gestão das ações das classes estabelecidas. Essa
organização que estabelece como serão executadas as atividades são um indicador para o
sucesso das ações, porém como nos revela Gauthier (2006, p.240): “A ordem é necessária,
mas nem por isso constitui uma garantia absoluta para a aprendizagem e para o bom êxito
escolar”. Assim consideramos que não basta estabelecer uma boa organização do espaço
digital, pois é preciso acompanhar as ações realizadas no AVA a fim de garantir experiências
significativas durante todo processo.

Portanto uma vez apropriados das principais ferramentas do Ambiente Virtual de
Aprendizagem, conscientes de suas possibilidades e limitações e cientes da necessidade da
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organização e planejamento desse espaço, surge outro aspecto a ser considerado: a
preocupação em saber se o aluno está realmente aprendendo e acompanhando as atividades.
Por tratar-se de uma pesquisa que apresenta a atuação de docentes frente a cursos de
formação de professores, percebeu-se nas análises que muitas vezes a preocupação dos
decentes era de garantir a exposição do conteúdo, apontando que a exigência se dava muito
mais na leitura de materiais do que nas trocas entre os sujeitos. Essa prática impossibilitava
identificar se os ensinamentos estavam sendo significativos e compreendidos pelos
estudantes. Com o passar do tempo, já no segundo ano de curso, identificou-se de que nada
adiantava despejar informações sem apontar caminhos para a compreensão do que estava
sendo proposto, uma vez que o índice de reprovação e desistência dos estudantes alcançavam
altos percentuais. Sendo assim a proposta de investir mais nas ferramentas de fórum de
discussão, possibilitou trocas entre colegas e professores para qualificar o caminho trilhado.
Vejamos a tabela da figura 1, que indica o índice de desempenho dos estudantes no primeiro
ano de curso comparado com o segundo ano para ilustrar nossa afirmativa. A tabela é
referente a um dos cursos de licenciatura no qual dois dos seis docentes anteriormente sem
experiência atuavam:

Figura 1: Índice de desempenho dos alunos

Período Aprovados Reprovados Desistentes
1º ano de curso 60% 22% 18%
1º ano de curso 78% 13% 9%

Percebemos através dos dados da tabela acima que a melhoria do desempenho dos
estudantes foi significativa para entender que ferramentas que possibilitam a troca e a
orientação dos estudantes eram indispensáveis para sua aprendizagem. Nesse sentido Tardif
(2002) nos diz que: “Todos os meus anos de experiência me permitiram compreender que se
pode aprender tudo com o tempo e que o meu papel consiste muitas vezes em colocar o aluno
na pista de uma aprendizagem possível.” As necessidades de apontar as pistas e garantir as
aprendizagens só ocorrem quando estabelecemos elos entre professores e estudantes, onde
os mesmos trocam, se comunicam e interagem.

Garantir o aprendizado, seja nos cenários presenciais ou a distância, vai muito além de uma
atividade e da exposição de um conteúdo. O professor precisa ter o dom de fazer com que as
vivências dos estudantes sejam significativas e partindo delas possibilitem caminhos para que
cada sujeito possa trilhar este da melhor forma possível até a chegada ao novo.

Interações nas práticas pedagógicas da EAD: reflexões da apropriação e ação
docente

Partindo da ideia de que a interatividade é um dos maiores aspectos da ação docente,
conforme Tardif (2005, p.235) “A interatividade caracteriza o principal objeto do trabalho do
professor, pois o essencial de sua atividade profissional consiste em entrar numa classe e
deslanchar um programa de interações com os alunos” podemos dizer que a relação
estabelecida nos diálogos é parte fundamental para alcarçarmos os objetivos a serem
propostos na rotina da sala de aula. Tardif (2005) em sua fala faz relações com o cenário da
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sala de aula presencial, porém é possível relacionar sua contribuição nos cenários digitais,
uma vez que os aspectos da interatividade movimentam os envolvidos para compreensão dos
conteúdos e informações disponibilizadas no AVA. Cada sujeito recebe e interpreta uma
informação de formas diferentes.

A recepção da informação pode ser apresentada de forma direta e individual, onde cada
sujeito irá compreende-la da sua maneira. Através da utilização de recursos disponíveis nos
espaços digitais é possível estabelecer dialogos entre os sujeitos, receber e ofertar
orientações, trocar ideias, discutir e criar conceitos. Assim, através da interação surgem as
aprendizagens que são construídas de formas significativas tornando o ato não somente
individual e sim coletivo.

Através do AVA construímos um espaço interativo para as práticas em educação a distância.
Com suporte em algumas ferramentas que o AVA dispõe, ou até mesmo em espaços externos
a ele, tais como: Facebook, Twitter, entre outros, é possível efetivar ações que tornam
possível a comunicação entre todos os envolvidos.

No cenário de nossos estudos, pensando nos reflexos da experiência de nossos oito tutores
presenciais, os mesmos apontam que as ferramentas de comunicação, as quais possibilitam a
interação entre eles, são as mais utilizadas pelos estudantes, onde tiram dúvidas
pedagógicas, tecnológicas, trocam experiências relativas aos estudos e as suas vidas. Assim
podemos dizer conforme Tardif (2006, p.267):

[...] que o trabalho docente no cotidiano nada mais é,
fundamentalmente, do que um conjunto de interações personalizadas
como os alunos, a fim de obter participação deles em seu próprio
processo de formação e atender às suas diferentes necessidades.

Tanto nos cenários digitais como nos presencias a interatividade é um fator que movimenta
nossas ações docentes, cada informação disponibilizada que gera interação nos apresenta um
novo conjunto de informações que podem ser de compreensão ou dúvida. Esse é o sentindo
que devemos dar a nossa prática docente, dar identidade e movimento para nossas ações,
trabalhar com elas, tornar as mesmas significativas. Sendo assim a apropriação do docente
frente aos cenários, ferramentas e recursos que terá como suporte de sua prática pedagógica
é indispensável para poder indicar quais caminhos serão trilhados no processo de ensino e
aprendizagem.

Vemos através das análises feitas no campo do Polo UAB que conforme os docentes se
apropriavam das ferramentas do AVA suas práticas consideravam novos elementos, voltados
a questões de maior acompanhamento no que tange o pedagógico. Uma vez conhecedores do
cenário no qual exerciam suas atividades puderam qualificar os movimentos junto aos
estudantes, resultando em um melhor desempenho dos mesmos e em uma maior
permanência.

Portando fica a certeza de que temos muito a aprender e ensinar, afinal a formação é um
constante processo na educação.
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Considerações Finais

A formação de professores independente da área ou espaço que se está inserido, pois é uma
prática que deve ser vista em constante movimento. Precisamos enquanto educadores ter
ciência que refletir, construir e contribuir frente as peculiaridades que os cenários da educação
nos apresentam é uma ação necessária a ser realizada em nossas rotinas.

As práticas da educação a distância na qual esse trabalho buscou apresentar como pano de
fundo para as reflexões frente a formação reforça sua necessidade, uma vez que a
apropriação e interação não se da somente no conhecer as ferramentas e sim na busca de
garantir a qualidade nas ações que serão efetivadas em um espaço que para muitos
professores e estudantes pode ser algo novo. A apropriação dos espaços e modos de como
serão efetivadas as práticas pedagógicas podem aqui ser vistas como um indicador necessário
na formação de professores.
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