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RESUMO 

 
 
Considerando o aumento pela procura de cursos na modalidade a distância, 
sobretudo na formação de professores, este estudo tem como objetivo analisar a 
partir dos Projetos Políticos Pedagógicos dos cursos de Pedagogia na modalidade 
EAD quais as perspectivas da disciplina Estágio Supervisionado e sua proposta de 
funcionamento no contexto da relação teoria e prática. Como base teórica, 
refletimos no primeiro capítulo acerca da EAD no Brasil, questões referentes a 
qualidade e avaliação na EAD, a presença e o virtual na EAD, as concepções 
pedagógicas mais frequentes nessa modalidade e a dicotomia entre teoria e 
prática. No segundo, adentramos na questão do estágio supervisionado, vendo o 
que rege na legislação sobre essa disciplina na modalidade a distância, as 
concepções de estágio e como acontece sua prática. Assim, delineamos uma 
pesquisa documental de cunho qualitativo, a fim de relacionar os Projetos Políticos 
Pedagógicos com os Referenciais de Qualidade da Educação Superior a Distância; 
identificar as múltiplas concepções do estágio supervisionado como requisito na 
formação de professores a partir dos PPP’s; investigar as propostas de atividades 
a serem realizadas na disciplina estágio supervisionado apresentadas nos PPP’s 
em relação a presença e o virtual; e identificar as concepções e propostas de 
avaliação na disciplina de estágio expostas nos PPP’s. Para tal, analisamos sete 
projetos políticos pedagógicos dos cursos de Pedagogia na modalidade a distância, 
de instituições públicas e privadas, sendo um, de uma instituição estrangeira. Para 
análise desses dados, utilizamos a Análise de Conteúdo, embasada nas propostas 
metodológias de Bardin e Moraes. A partir dos resultados fica evidenciado uma 
proposta das instituições de concepção de estágio como pesquisa, de modo a 
formar professores pesquisadores e reflexivos quanto a sua prática docente. 
Entretanto, não ficaram claras as propostas das atividades de estágio realizadas a 
distância, já as propostas de atividades no modo presencial são apontadas em 
todos PPP’s, que são: as observações in loco e a socialização dos relatórios de 
observação. Relativo a avaliação, surgiram três características: instituições que 
propõem a avaliação a partir da elaboração de relatórios; outras com a construção 
de projetos de ensino; e por último, as que possuem proposta de avaliar todo o 
processo da disciplina. Dessa forma, entendemos que os PPP’s possuem base 
construtivista e socioconstrutivista, pois buscam inserir o diálogo no processo 
educativo e atividades que proporcionam a reflexão, assim como, permitir a 
autonomia do aluno, sendo o professor o mediador nesse processo. Ao confrontar 
os PPP’s com os Referenciais de Qualidade para a EAD, vimos que não 
apresentam todos os pontos necessários para que o leitor tenha claro o 
funcionamento e concepção da instituição.  Concluímos que o Estágio acontece, 
no entanto, não podemos afirmar se o mesmo tornou-se presencial, pois os PPP’s 
não apontam como as atividades são realizadas, nem assinalam suas concepções 
sobre presença e virtualidade. 
 
Palavras-chave: Educação a Distância; Formação de Professores, Estágio 

Supervisionado 

  



     
 

 
 

ABSTRACT 

 
 
Considering the increasing demand for courses in distance, especially in teacher 
education, this study aims to analyze from the Political Pedagogical Projects (PPP) 
of Pedagogy courses in DL mode, which prospects of the Supervised Internship 
discipline are and its working proposal context of the relationship between theory 
and practice. As a theoretical basis, we reflect on the first chapter about the DL in 
Brazil, matters relating to quality and evaluation in DL, the presence and the virtual 
in DL, the most common pedagogical concepts in this mode and the dichotomy 
between theory and practice. Then, we enter the issue of supervised training, seeing 
what governs the law on this subject in the distance, and the stage conceptions, as 
is their practice. Thus, we designed a desk research of qualitative approach in order: 
to relate the Political and Pedagogical projects with the benchmarks of Quality in 
Higher Distance Learning; identify the multiple conceptions of supervised training 
as a requirement in teacher education from the PPP; investigate the proposed 
activities to be performed in supervised internship disciplines presented in PPPs 
regarding the presence and the virtual; and identify the concepts and proposals for 
evaluation in the exposed internship discipline in PPPs. For this purpose, we 
analyzed seven Political Pedagogical Projects of Pedagogy in the distance, public 
and private institutions, one being from a foreign institution. For data analysis, we 
used content analysis, based on the methodological proposals by Bardin and 
Moraes. From the results, a proposal of internship as research is evidenced in 
institutions, to train researchers and reflective teachers and their teaching practice. 
However, there were clear proposals of the training activities carried out at a 
distance, since the proposed activities in the classroom are pointed in all PPPs, 
which are: the on-site observations and the socialization of observation reports. 
Concerning the evaluation, there were three characteristics: institutions that 
propose the evaluation of the reporting; others with the construction of educational 
projects; and finally, those with the purpose of evaluating the whole process involved 
in the discipline. Thus, we understand that PPPs have constructivist and social 
constructivist basis for seeking to enter dialogue in education and activities that 
provide the reflection process, as well as allow the autonomy of the student, the 
teacher being the mediator in this process. To confront the PPP with the Quality 
Benchmarks for the Distance Learning, we saw that there are not all the necessary 
points so that the reader certain of the operation and design of the institution. We 
conclude that internship happens, however, we cannot say whether it has become 
face-to-face because PPPs do not indicate how the activities are carried out or 
indicate its views on presence and virtuality. 
 
Keywords: Distance Learning; Teacher Training, Supervised Internship 
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INTRODUÇÃO 

 

A presente dissertação discute a realidade da formação de professores, em 

especial, a do estágio supervisionado no curso de Pedagogia na modalidade a 

distância. O interesse pelo tema surgiu a partir de experiência como tutora na EAD, 

sendo de imediato meu interesse de pesquisa, o que investigar dentro desse 

universo (EAD) se deu por um amadurecimento no decorrer dos estudos. Teve 

início com mediação pedagógica na EAD, em seguida foi para as concepções 

pedagógicas na EAD, e finalmente, o estágio supervisionado na EAD, instigado 

pela dicotomia entre a teoria e a prática nessa disciplina, e a questão da 

presencialidade exigida na disciplina de estágio. Na EAD a presencialidade não é 

entendida como o “estar junto” no mesmo espaço físico, podemos “estar juntos” 

mais em locais distintos, a mediação do educador é que possibilitará, ou não, essa 

interação mútua. Diante disso, pensamos: em que medida, que, ao ser presencial, 

o estágio não "abandona" a educação a distância? Como as instituições que 

oferecem os cursos de Pedagogia na modalidade EAD apresentam em seus 

Projetos Políticos Pedagógicos a organização e pensam a disciplina de Estágio 

Supervisionado? 

A interação entre alunos e professores nos cursos online, se dá por meio das 

interfaces (chat, blog, fórum, site, wiki, AVA, etc.) que proporcionam uma 

comunicação tão eficiente, quanto a realizada em uma sala de aula de presencial. 

Para o professor essa mudança metodológica não é tão fácil, como também não é 

para os alunos, pois, ainda possuem com a antiga concepção de 

escola/universidade, tendo que se adaptar a essa nova modalidade de ensino e 

aprendizagem, a qual demanda competências díspares da modalidade presencial. 

O professor de EAD necessita desenvolver um novo perfil profissional, 

particularmente os que trabalham com formação de professores, pois estarão 

formando novos profissionais. No entanto, podemos encontrar professores que 

“pregam” determinada teoria e que não colocam em prática o seu discurso, seja por 

vontade própria, ou por ter que obedecer ao regimento da instituição que trabalha. 

Pensado nessa realidade, e no crescimento dos cursos a distância, em especial o 

de Pedagogia, pensamos em analisar esse curso, e de forma mais específica, a 

disciplina de Estágio Supervisionado. A escolha pelo curso de Pedagogia se deu 
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por se tratar de formação de professores, o qual acreditamos estudar de forma mais 

específica as concepções pedagógicas e a didática. Logo, pensamos que sua 

prática deve visar a construção do conhecimento de forma dialógica, reflexiva, 

estimulando a pesquisa e autoria. Como também, pelo crescimento de oferta e 

procura pelo mesmo, ficando entre os primeiros lugares em matrícula na 

modalidade a distância. Segundo um relatório elaborado pela ABED, divulgado no 

ano de 2010, o curso de Pedagogia oferecido a distância teve no ano de 2007, 

cento e cinquenta e sete mil, trezentos e treze (157.313) matrículas, ficando em 

primeiro lugar, em segundo vem o curso de Administração com oitenta e oito mil, 

novecentos e noventa e sete matrículas (88.997).  

Esses números não necessariamente são bons, grande número de 

matrículas não significa qualidade, é preciso uma análise desses cursos, da sua 

metodologia e concepção pedagógica de aprendizagem, em especial, por se tratar 

de um curso de formação de professores. Segundo o próprio MEC dos 1.207 (um 

mil, duzentos e sete) cursos oferecidos a distância no Brasil, somente 13 (treze) 

são considerados de excelência. Dentre eles, o MEC considerou o curso de 

Pedagogia na modalidade a distância da Universidade Federal de São Carlos no 

âmbito da UAB, como sendo de excelência.  

A formação de pedagogos no Brasil, mesmo na modalidade presencial, traz 

reflexões acerca do curso, uma vez que a mesma abarca várias funções -

administração, planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional e o 

magistério - e se dá no mesmo período das demais graduações, como também 

sobre a identidade desse profissional. Por isso, resolvemos analisá-lo na 

modalidade a distância. Se no presencial, que sua prática já acontece há mais 

tempo e já possui muitos estudos e pesquisas, como essa prática acontece na 

modalidade a distância? Em relação a presencial, podemos dizer que a modalidade 

a distância nos cursos de licenciatura no Brasil é recente. Ela é citada na LDB em 

1996, no entanto, a UAB foi criada em 2005, logo, os cursos de licenciatura 

possuem menos de uma década. Em relação a EAD como estrutura e aos seus 

cursos, já encontramos uma literatura suficiente para estudarmos e usarmos em 

pesquisas. Todavia, em relação ao estágio supervisionado em EAD, tivemos 

dificuldade em encontrar referências bibliográficas, encontramos apenas em 

pesquisas/artigos realizadas pelas instituições, e um número ainda discreto, livro 
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não encontramos. Assim como, sobre monitoria acadêmica, aulas práticas, prática 

de laboratório, também é difícil encontrar documentos, pois, também pensamos 

nessas áreas de estudo e pesquisamos material, sem muito sucesso.  

Assim, buscaremos neste trabalho descobrir a partir das propostas de 

atividades, como acontece a prática da disciplina estágio supervisionado nos 

cursos de Pedagogia na modalidade a distância. Temos como objetivo geral da 

pesquisa analisar a partir dos Projetos Políticos Pedagógicos dos cursos de 

Pedagogia na modalidade EAD quais as perspectivas da disciplina Estágio 

Supervisionado e sua proposta de funcionamento no contexto da relação teoria e 

prática. Nossos objetivos específicos são:  

 Relacionar os Projetos Políticos Pedagógicos com os Referenciais de 

Qualidade da Educação Superior a Distância;  

 Identificar as múltiplas concepções do estágio supervisionado como 

requisito na formação de professores a partir dos PPP’s;  

 Investigar as propostas de atividades a serem realizadas na disciplina 

estágio supervisionado apresentadas nos PPP’s em relação a presença e o 

virtual;  

  Identificar as concepções e propostas de avaliação na disciplina de estágio 

expostas nos PPP’s. 

Nossa hipótese é que as IES, ofertantes do curso de Pedagogia a distância, 

organizem a disciplina de Estágio Supervisionado seguindo os critérios exigidos na 

legislação, de forma a cumprir a carga horária mínima e articulá-la as demais 

disciplinas através das atividades realizadas. Concebendo o estágio como 

pesquisa, no intuito de formar professores reflexivos quanto a prática pedagógica.  

Para fundamentar nosso trabalho, trazemos no primeiro capítulo uma 

reflexão sobre a formação de professores e um breve panorama sobre a EAD, 

levando em consideração como ela é estruturada no Brasil, a questão da qualidade 

nessa modalidade e as concepções de avaliação “adotadas”. Em seguida, 

entramos mais na formação de professores, tratando sobre as concepções 

pedagógicas na EAD e suas implicações na formação docente e por último, uma 

reflexão sobre a teoria x prática e saberes docentes. 

No segundo capítulo, apresentamos uma discussão sobre o estágio 

supervisionado na EAD. Primeiro trazemos a legislação que regulamenta essa 
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disciplina, pois a mesma possui particularidades, como a carga horária mínima a 

ser cumprida, por exemplo. Após, trazemos as concepções de estágio, ou seja, o 

modo como ele pode ser realizado – prática como imitação de modelos, prática 

como instrumento da técnica ou estágio como pesquisa. Por fim, trouxemos um 

exemplo de prática pedagógica no estágio supervisionado, para termos um 

“modelo” bem sucedido da disciplina. 

No terceiro capítulo apresentamos o percurso metodológico da pesquisa, 

onde utilizamos a pesquisa documental, os nossos objetivos e hipótese, sujeitos 

pesquisados e a análise de conteúdo como método de análise de dados. 

No quarto capítulo trazemos a análise dos dados, realizada a partir da 

análise de conteúdo, onde apresentaremos os resultados obtidos a partir da análise 

dos projetos políticos pedagógicos de cursos de Pedagogia na modalidade a 

distância.  

Finalizamos com nossas considerações finais sobre a pesquisa. 
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CAPÍTULO 1 EAD E FORMAÇÃO DE PROFESSORES  

 

O presente capítulo visa fazer um breve panorama sobre a formação de 

professores, sobretudo na modalidade a distância, apresentando as concepções 

pedagógicas mais utilizadas nos cursos de formação; buscando entender com a 

literatura, o que ela nos indica como sendo qualidade na EAD; trazendo um retrato 

atual na EAD no Brasil; e por último, uma reflexão sobre teoria x prática e saberes 

docentes na formação de professores e como as mesmas são articuladas de forma 

a proporcionar uma formação coerente com a prática pedagógica. 

 

 

1.1 Retrato atual da EAD no Brasil 

 

Hoje quando pensamos em EAD, associamos diretamente a educação 

realizada pelo uso do computador (online), possível com o advento da World Wide 

Web, possibilitando a interação entre os sujeitos no processo de ensino e 

aprendizagem. Modalidade que vem ganhando espaço, expandindo os cursos 

superiores e dando oportunidade para as pessoas estudarem de forma flexível, algo 

desejado para quem precisa trabalhar, tem família e não possui tempo de ir, na 

forma presencial, à universidade. Sobre o surgimento da EAD no ensino superior 

brasileiro, Faria (2002, p.28) afirma: 

 

No ensino superior, as experiências brasileiras de educação a 
distância, com uso de moderna/sofisticada tecnologia, se 
iniciaram na década de noventa e se encaminharam no sentido 
de aproximar/facilitar a participação, em atividades 
educacionais, dos alunos que não poderiam se deslocar de suas 
residências/cidades por um tempo maior, como o exigido para 
um curso de graduação ou pós-graduação, direcionando-se, 
também, para cursos de extensão universitária. 

 

 

Em 1996, a partir da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(Lei 9.394/96), a EAD tornou-se uma modalidade de ensino, trazendo um artigo 

específico regulamentando a mesma. No mesmo ano, foi homologado o Decreto nº 

1.917 que criou a Secretaria de Educação à Distância (SEED). Além de 

regulamentar a EAD, a SEED incentivava e apoiava as IES a oferecerem cursos à 
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distância, bem como, desenvolvia programas e ações que visava à formação inicial 

e continuada de professores, como o: ProInfo; ProInfo Integrado; E-ProInfo, UAB, 

dentre outros. A UAB foi criada em 2005, 

 

...é um sistema integrado por universidades públicas que 
oferece cursos de nível superior para camadas da população 
que têm dificuldade de acesso à formação universitária, por meio 
do uso da metodologia da educação a distância. O público em 
geral é atendido, mas os professores que atuam na educação 
básica têm prioridade de formação, seguidos dos dirigentes, 
gestores e trabalhadores em educação básica dos estados, 
municípios e do Distrito Federal. Hoje, o Sistema é coordenado 
pela Diretoria de Educação a Distância (DED) da Coordenação 
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) 
(CAPES/UAB, 2012). 

 

 

Foi em 2006, com o Decreto 5.773, que se falou em exercícios das funções 

de regulação, supervisão e avaliação das instituições de ensino superior e seus 

cursos de graduação e sequenciais no sistema federal e de ensino, de forma 

abrangente para a educação presencial e a distância, tendo como ponto específico 

para a EAD, o credenciamento específico para a oferta da modalidade na Subseção 

V - artigo 26º. 

 

A oferta de educação a distância é sujeita a credenciamento 
específico, nos termos de regulamentação própria.  
§ 1º O pedido observará os requisitos pertinentes ao 
credenciamento de instituições e será instruído pela Secretaria 
de Educação Superior ou pela Secretaria de Educação 
Profissional e Tecnológica, conforme o caso, com a colaboração 
da Secretaria de Educação a Distância. 
§ 2º O pedido de credenciamento de instituição de educação 
superior para a oferta de educação a distância deve ser instruído 
com o comprovante do recolhimento da taxa de avaliação in loco 
e documentos referidos em regulamentação específica. 
§ 3º Aplicam-se, no que couber, as disposições que regem o 
credenciamento e o recredenciamento de instituições de 
educação superior. 

 

 

Em 2007 ele sofre alterações com o Decreto 6.303, no entanto, ao que se refere ao 

artigo 26º, continua com a mesma redação. 
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Apesar de encontrar a regulamentação da EAD a partir de 2005/2006, 

Carvalho (2009) cita que em 2004 saiu o primeiro edital para financiamento público 

por Chamada Pública 1/2004 para cursos em nível superior na modalidade a 

distância. Tal financiamento se deu para os cursos de licenciatura em Pedagogia, 

Física, Química, Biologia e Matemática. 

 

Neste edital somente poderiam concorrer as universidades 
públicas, organizadas em consórcios, com um projeto único que 
pudesse ser utilizado em todas as instituições participantes. O 
edital não determinava as diretrizes pedagógicas dos cursos, 
número de vagas ou valores máximos por aluno, mas estipulava 
algumas condições de elegibilidade que proporcionaram muitas 
discussões entre as instituições participantes da UNIREDE. (...) 
As razões para o pré-requisito de organização das instituições 
em consórcios para concorrer aos editais publicados pelo MEC 
não estão claras nos documentos oficiais. (CARVALHO, 2009, 
p.95). 

 

 

As instituições públicas tiveram que se organizar em consórcios e 

desenvolver projetos únicos que contemplassem todas as instituições participantes 

de diferentes estados, rompendo barreiras culturais entre as diferentes 

universidades, que antes só olhavam para o seu universo. A aproximação entre 

elas se deu pela proximidade geográfica ou pela afinidade acadêmica na intenção 

de construir um modelo de educação a distância para cursos de nível superior 

(CARVALHO, 2009) 

Em 2005 o MEC lança o Programa de Formação Inicial para Professores em 

Exercício no Ensino Fundamental e no Ensino Médio (Pró-Licenciatura) abrindo 

seleção para as IES interessadas em oferecer os cursos de licenciatura. Para que 

os professores participassem do programa, era preciso que a secretaria estadual 

ou municipal aderisse ao programa, e os interessados precisavam estar a mais de 

um ano de exercício e não possuir habilitação (licenciatura) referente a sua função. 

O curso era gratuito, desenvolvido pela UAB e os professores receberiam bolsa. A 

UAB é um programa de incentivo do governo federal a expansão dos cursos 

superiores, assim como o PROUNI e o FIES, porém, ela 

 

...tem como prioridade a formação à distância de professores 
para a Educação Básica. Para atingir este objetivo central a UAB 
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realiza ampla articulação entre instituições públicas de Ensino 
Superior, estados e municípios, para prover acesso ao Ensino 
Superior (CAPES/UAB, 2012). 

 

 Em 2009, oitenta e oito instituições integravam o Sistema UAB, entre 

universidades federais, universidades estaduais e Institutos Federais de Educação, 

Ciência e Tecnologia (IFETs). De 2007 a julho de 2009, foram aprovados e 

instalados 557 polos de apoio presencial com 187.154 vagas criadas. Em agosto 

de 2009, a UAB selecionou mais 163 novos polos, no âmbito do Plano de Ações 

Articuladas, para resolver a demanda e a oferta de formação de professores na 

rede pública da educação básica, ampliando para um total de 720 polos 

(CAPES/UAB, 2012). 

 Percebemos assim, um interesse do governo federal em melhorar a 

qualidade do ensino no país, uma vez que muitos professores davam aula de 

determinada disciplina sem ter habilitação para a mesma, decorrente a maioria das 

vezes, da falta de professores nas redes de ensino públicas. Segundo dados do 

Censo realizado em 2012, nos anos iniciais do Ensino Fundamental 75% dos 

professores possuía formação mínima exigida pela lei para ensinar nessas séries. 

Já nos anos finais do Ensino Fundamental, 9,6% dos professores não possuem 

habilitação legal para atuar nessas séries e do Ensino Médio 4,6%. Foi constatado 

que professores da educação básica estão matriculados em cursos superiores de 

graduação nas modalidades presencial e EAD, desses profissionais, observa-se 

que cerca de 48% estão matriculados no curso de Pedagogia e 10% no curso de 

Letras. Na modalidade EAD havia 188.179 alunos matriculados, dentre eles 

118.780 cursando Pedagogia; 19.023 em Letras e 8.446 em Matemática (INEP, 

2013). 

O Censo EAD.BR: relatório analítico da aprendizagem a distância no Brasil 

2012 cujo objetivo é 

...colocar à disposição de todos os interessados as informações 
quantitativas obtidas e a análise qualitativa sobre as atividades 
de EAD no Brasil, abrangendo todos os níveis educacionais do 
sistema formal de ensino e de diversas iniciativas de ensino não 
formal (ABED, 2013, p.30). 

  

Constatou a partir da pesquisa realizada, que a maioria dos alunos de EAD são do 

sexo feminino (51%), com idade entre 18 e 30 anos (50%), que estudam e 
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trabalham (85%), no entanto, em cursos corporativos, a predominância é do sexo 

masculino (52%). Em relação aos números de cursos autorizados/reconhecidos, a 

maior parte é no nível superior de pós-graduação (53%), sobretudo no latu senso 

de especialização (44%), e de graduação (26% do total), dentre eles, a maioria dos 

cursos são de licenciatura (50%) (ABED, 2013). 

 

O total de matrículas é de 5.772.466, sendo 5,8% nas disciplinas 
de EAD dos cursos presenciais autorizados (336.233), 19,8% 
dos cursos autorizados (1.141.260) e 74,4% dos cursos livres 
(4.294.982). Em 2012, em relação a 2011, houve aumento de 
52,5% das matrículas na modalidade EAD (ABED, 2013, p.20). 

 

 

 Fazendo um paralelo entre os dados do INEP e da ABED percebemos que 

os cursos de licenciatura predominam na modalidade EAD, tanto como uma 

primeira opção de graduação, quanto de professores que já atuam na educação 

básica de ensino. Essa procura pode ser explicada pelo incentivo do governo 

federal a esses cursos, no intuito de formar novos profissionais e qualificar os que 

já estão em exercício. 

 

Nesse contexto, surgem programas como o Plano Nacional de 
Formação de Professores da Educação Básica (Parfor), 
implantado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 
de Nível Superior (Capes) em regime de colaboração com as 
Secretarias de Educação dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios e com as instituições de ensino superior (IES). O 
objetivo principal é garantir que os professores em exercício na 
rede pública de educação básica obtenham a formação exigida 
pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), por 
meio da implantação de turmas especiais, exclusivas para os 
professores em exercício (INEP, 2013, p. 38). 

 

 

Podemos confirmar também, essa preocupação com a formação de professores, a 

partir da UAB, como vimos anteriormente, a qual diz dar prioridade a cursos 

direcionados à formação de professores da Educação Básica desde 2005 com o 

Pró-licenciatura (MEC, 2013). Diante dessa preocupação com a formação de 

professores, faremos uma reflexão sobre a qualidade nos cursos na modalidade a 

distância. 
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1.2  A questão da qualidade na EAD 

 

A EAD no Brasil teve início por correspondência, com predominância de 

cursos profissionalizantes, em geral, nos setores de comércio e serviços. Pesquisas 

mostram que antes de 1.900 já se oferecia cursos profissionalizantes por 

correspondência, em anúncios de jornal. Em meados das décadas de 20-30 surgiu 

a educação via rádio, possibilitando assim, a educação popular, dentre os 

programas destacavam-se: a Escola Rádio Posta e a Universidade do Ar (Senac), 

criados a partir da criação do Serviço de Radiodifusão Educativa do Ministério da 

Educação em 1937 (ALVES, 2009 p.9). Dias e Leite (2010 p.10) apontam também 

o Projeto Minerva (projeto do governo militar) no qual seu objetivo era formação no 

nível básico de ensino, sua metodologia se dava com aulas via rádio e uma apostila 

impressa. Na década de 60 iniciou a educação televisiva, foi criado um Código 

Brasileiro de Telecomunicações o qual determinava que as emissoras de 

radiodifusão e televisões educativas teriam que transmitir programas educativos, 

porém, na década de 90, as mesmas ficaram livres dessa obrigação. Ainda temos 

bons exemplos de televisão educativa atualmente, surgiram com o aparecimento 

da TV fechada, como a TV Cultura, o Canal Futura e as TVs universitárias, algumas 

também exibem seus programas nos canais abertos, destacamos a TV Escola, 

transmitida via satélite para as escolas (ALVES, 2009 p.9). No entanto, hoje, 

predomina a EAD online, mais aceita academicamente, uma vez que possibilita a 

interação entre os sujeitos. Mesmo com a mudança metodológica, aproximando 

mais os sujeitos, a EAD continuou a sofrer críticas, sendo considerada como uma 

educação inferior, devido a oferta de cursos em “massa” e “sem validade”, porém, 

com a realização de pesquisas e um maior incentivo à modalidade, ela vem 

conseguindo superar as críticas e “deficiências” passando a oferecer uma 

educação de qualidade. 

 

Apesar da Educação a Distância não ser uma modalidade de 
ensino nova, ainda gera insegurança e resistência não só por 
parte dos alunos, mas também dos professores no que diz 
respeito ao seu conceito ser/estar associado com baixa 
qualidade de ensino ou ao atributo de oferecer cursos "sem 
validade". 
A origem dessa resistência está relacionada a dois fatores: baixa 
qualidade dos cursos ofertados por instituições sem 
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credenciamento específico para atuar com EAD e aquelas que 
optaram por oferecer cursos para produção em “massa” de 
certificados sem o devido compromisso com a aprendizagem 
efetiva dos seus alunos (NETTO, 2010, p. 8). 

 

  

E o que seria qualidade? Netto (2010, p.20) aponta que 

 

...não existe uma definição clara para o conceito de qualidade, 
pois o mesmo tem evoluído com o tempo e sofre influências 
conforme o contexto social e cultural. O conceito de qualidade é 
multidimensional e pluralista. Nesse sentido, é possível afirmar 
que a qualidade da educação deve ser definida em consonância 
com certa escala de valores, objetivos e exigências da 
sociedade em dado tempo e lugar. 

 

  

 Buscando assegurar a qualidade na educação superior seja presencial ou a 

distância, diversos países traçam indicadores de qualidade e possuem um sistema 

de acreditação - são sistemas que visam avaliar a qualidade de ensino sobre vários 

aspectos. A acreditação se faz relevante tanto para garantir a qualidade para os 

estudantes, quanto para dar credibilidade a instituição, pois com a 

internacionalização do ensino, sobretudo na EAD, é preciso que a mesma tenha 

um “selo de qualidade”, de modo a ser aceita em outros países (idem). A EAD 

possui particularidades, assim, as instituições precisam estabelecer mecanismos 

inovadores de modo a garantir sua qualidade visando assegurar a sua 

credibilidade. Os Kanwar e Koul (2006) apontam algumas das razões porque esses 

mecanismos são necessários: 

1. com as recentes mudanças sociopolíticas (democratização em quase todo 

mundo, o reconhecimento da educação como um direito humano, a 

globalização do comércio e serviços, etc.) se faz necessário ampliar a oferta 

de uma educação de qualidade; 

2. o aumento da demanda por programas de treinamento e cursos que 

atendam às necessidades do mercado de trabalho, a diversidade da força 

de trabalho, as crescentes aspirações das gerações mais jovens de 

estudantes necessitam de uma nova qualidade na educação, que seja 

socialmente relevante, pedagogicamente sólida e orientada ao 

desenvolvimento; 
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3. nos casos em que a credibilidade acadêmica da EAD está em jogo, a 

instituição não deve apenas garantir a qualidade dos seus programas, mas 

para mostrar que está trabalhando para ofertar uma educação de qualidade; 

4. o peso da tradição do ensino presencial também é outro problema que os 

países em desenvolvimento têm de enfrentar. Definir a totalidade ou parte 

de um novo sistema de ensino que é socialmente responsável não é viável, 

a menos que os objetivos institucionais, legislação, infraestrutura, recursos 

e práticas sejam revistos e modificados e tenham a qualidade como o 

atributo comum que suporta cada um dos níveis. 

5. a necessidade da TIC é agora considerado um imperativo mundial, 

considerando as questões de acesso, equidade e rápidas mudanças 

socioeconômicas. O sucesso dessas aplicações depende da qualidade da 

política em questão, infraestrutura, recursos humanos e do ambiente em 

geral. As instituições não podem ignorar esses pré-requisitos de qualidade 

para a implementação bem sucedida das TIC, bem como garantir a 

sustentabilidade; 

6. as TIC ajudam a promover a educação juntamente com a proliferação e 

diversificação das instituições dos países em processo de desenvolvimento, 

se não melhoram significativamente a qualidade e rapidez seus serviços 

operacionais, e produtos, então elas desaparecem. Atualmente nos países 

em desenvolvimento, a qualidade tornou-se evidente e justificadamente uma 

das questões mais importantes; 

7. novos alunos - nascidos na era digital - utilizando diferentes aplicações das 

TIC estão transformando as inter-relações educacionais para encontrar 

maneiras de atender novos hábitos e estratégias de aprendizagem 

individual, dentro de um paradigma educacional conectivista. Esta situação 

revela outro aspecto da qualidade no processo de ensino e aprendizagem: 

deve existir definições para orientar os alunos, professores, formadores e 

administradores sobre como abordar o novo paradigma de forma eficaz. 

[Tradução nossa] (KANWAR; KOUL, 2006, p.154-155). 

 As instituições, em diferentes países, abordam essas razões porém, cada 

uma concebe e realiza seus itens de qualidade de forma diferenciada. A Austrália, 
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os Estados Unidos e o Reino Unido são os países que possuem práticas de 

acreditação mais conceituadas (NETTO, 2010). 

 A EAD sofreu oscilações em relação a sua acreditação, por volta dos anos 

70, ela era comparada ao ensino presencial, se buscava uma igualdade entre as 

duas modalidades; na década de 80 foi levando em consideração alguns elementos 

específicos da modalidade; já nos anos 90 as duas modalidades voltam a fazer 

parte do mesmo conjunto de indicadores de qualidade e o financiamento da EAD 

passou a ser condicionado à acreditação. Netto (2010, p.67) aponta como sendo o 

momento da EAD passar de um processo formal de garantia de qualidade para 

uma cultura de qualidade. Sobre essa cultura de qualidade Kanwar e Koul (2006) 

diz que a mesma precisa estar embasada em três dimensões: 

 A dimensão nuclear “se refere aos aspectos essenciais da EAD que 

aparecem no núcleo da garantia de qualidade (...) Os fatores são materiais 

de estudo, design instrucional, esforços educacionais, serviços de apoio ao 

estudante, a avaliação... todos focados no aluno”. 

 A dimensão sistêmica “refere-se aos fatores que compõem o sistema de 

EAD: uma política de Estado clara; compromisso institucional; uma forma 

inovadora de defender a inovação; alguns planos a curto e longo prazo”. 

 A dimensão da ação “diz respeito a fatores como habilidade técnica e 

acadêmica ou habilidade, recursos de aprendizagem, infraestrutura, 

tecnologias e redes institucionais, incluindo aplicações de TIC” (Idem, p.157-

158). 

 No Brasil temos como guia, os Referenciais de Qualidade para Educação 

Superior a Distância, o primeiro elaborado em 2003 e reelaborado em 2007 devido 

a necessidade de ajustar algumas peculiaridades que surgiram a partir da prática 

da referida modalidade, do seu amadurecimento e dos resultados obtidos nos 

processos avaliativos realizados pelo MEC. O documento aponta princípios, 

diretrizes e critérios que são referências para as instituições que oferecem cursos 

nessa modalidade. Ele não possui força de lei, mas é um documento norteador que 

pode contribuir na construção de atos legais em relação a processos específicos 

de regulação, supervisão e avaliação da EAD. “Por outro lado, as orientações 

contidas neste documento devem ter função indutora, não só em termos da própria 
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concepção teórico-metodológica da educação a distância, mas também da 

organização de sistemas de EAD” (SEED/MEC, 2007, p.2). 

 Os Referenciais foram concebidos a partir de discussões realizadas entre as 

universidades, a sociedade e especialistas da área, no intuito de 

 

...apresentar um conjunto de definições e conceitos de modo a, 
de um lado, garantir qualidade nos processos de educação a 
distância e, de outro, coibir tanto a precarização da educação 
superior, verificada em alguns modelos de oferta de EAD, quanto 
a sua oferta indiscriminada e sem garantias das condições 
básicas para o desenvolvimento de cursos com qualidade 
(SEED/MEC, 2007, p.2). 

 

 Como forma de garantir a qualidade na EAD, os referenciais citam os 

principais tópicos que precisam estar presentes no Projeto Político Pedagógico de 

um curso, os mesmos não devem ser vistos de forma isolada, eles se interpenetram 

e tornam-se outros sub itens, porém, para compreendermos melhor cada um, 

veremos seus elementos fundamentais: 

 Concepção de educação e currículo no processo de ensino e aprendizagem 

- “O projeto político pedagógico deve apresentar claramente sua opção 

epistemológica de educação, de currículo, de ensino, de aprendizagem, de 

perfil do estudante que deseja formar”, a partir daí, pensar “como se 

desenvolverão os processos de produção do material didático, de tutoria, de 

comunicação e de avaliação, delineando princípios e diretrizes que 

alicerçarão o desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem” 

(SEED/MEC, 2007, p.8). 

 Sistemas de Comunicação - “o princípio da interação e da interatividade é 

fundamental para o processo de comunicação e devem ser garantidos no 

uso de qualquer meio tecnológico a ser disponibilizado”. Hoje essa 

comunicação é facilitada pela TIC e pela WEB 2.0, contribuindo para uma 

rápida resolução de problemas que o aluno possa encontrar no decorrer do 

curso e para a interação entre professor-aluno, tutor-aluno e aluno-aluno 

(Idem, p.10-11) 

 Material didático - “o material didático, deve desenvolver habilidades e 

competências específicas, recorrendo a um conjunto de mídias compatível 

com a proposta e com o contexto socioeconômico do público-alvo”, bem 
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como, deve ser coerente com os princípios epistemológicos, metodológicos 

e políticos do projeto político pedagógico do curso (Idem, p.13). 

 Avaliação - “Duas dimensões devem ser contempladas na proposta de 

avaliação de um projeto de educação a distância”: a) a que diz respeito ao 

processo de aprendizagem - a “avaliação deve comportar um processo 

contínuo, para verificar constantemente o progresso dos estudantes e 

estimulá-los a serem ativos na construção do conhecimento”, bem como 

identificar dificuldades que possam aparecer no processo de ensino e 

aprendizagem e buscar corrigi-la nesse tempo pedagógico. As avaliações 

deverão ser a distância e presenciais, essa última aparece como 

fundamental “no Decreto 5.622, de 19/12/2005, que estabelece 

obrigatoriedade e prevalência das avaliações presenciais sobre outras 

formas de avaliação”; b) a que se refere à avaliação institucional - “as 

instituições devem planejar e implementar sistemas de avaliação 

institucional, incluindo ouvidoria, que produzam efetivas melhorias de 

qualidade nas condições de oferta dos cursos e no processo pedagógico”. A 

mesma deve ser permanente e oferecer subsídios para as mudanças 

necessárias de forma coerente com o SINAES, de modo a melhorar a 

qualidade do processo pedagógico. “Para ter sucesso, essa avaliação 

precisa envolver os diversos atores: estudantes, professores, tutores, e 

quadro técnico-administrativo” (Idem, p.16-17). 

 Equipe multidisciplinar - “os recursos humanos devem configurar uma 

equipe multidisciplinar com funções de planejamento, implementação e 

gestão dos cursos a distância, onde três categorias profissionais, que devem 

estar em constante qualificação”. São elas: docentes (estabelecem os 

fundamentos teóricos do projeto; prepararam o conteúdo curricular; 

identificam os objetivos referentes a competências cognitivas, habilidades e 

atitudes; definem os recursos a serem utilizados; elaboraram o material 

didático; motivam, orientam, acompanham e avaliam os estudantes; avaliam 

-se continuamente como profissional participante do coletivo de um projeto 

de ensino superior a distância); tutores (a distância - sua principal atribuição 

é o esclarecimento de dúvidas através fóruns de discussão pela Internet, 

participação em videoconferências, promover espaços de construção 
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coletiva de conhecimento, selecionar material de apoio e sustentação teórica 

aos conteúdos e, participar dos processos avaliativos junto com os docentes; 

tutor presencial – atender aos alunos no polo presencial, tirando dúvidas 

sobre o material didático e atividades a distância); pessoal técnico-

administrativo (atua na sede da instituição nas áreas administrativa e 

tecnológica junto ao corpo docente na gestão do curso) (Idem, p.19-23). 

 Infraestrutura de apoio - refere-se a todos equipamentos necessários para a 

realização do curso (televisão, câmera, telefone, fax, impressora, 

equipamentos para videoconferência, biblioteca, laboratório de informática, 

dentre outros) que precisam estar presentes na sede da instituição e nos 

polos presenciais (Idem, p.24). 

 Gestão Acadêmico-Administrativa - “deve estar integrada aos demais 

processos da instituição, ou seja, é de fundamental importância que o 

estudante de um curso a distância tenha as mesmas condições e suporte 

que o presencial”, obtendo acesso aos mesmos serviços disponíveis: 

“matrícula, inscrições, requisições, acesso às informações institucionais, 

secretaria, tesouraria, etc.” (Idem, p.29). 

 Sustentabilidade financeira - “a instituição deve montar a planilha de custos 

do projeto, como um todo, em consonância com o projeto político-

pedagógico e a previsão de seus recursos, mostrando em particular” os 

elementos de investimento e custeio (Idem, p.30-31). 

 Além dos Referenciais que mostram caminhos para uma EAD de qualidade, 

no Brasil, temos o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES) 

criado pela Lei n° 10.861, de 14 de abril de 2004. O sistema avalia as instituições, 

os cursos e o desempenho dos estudantes, e todos os aspectos referentes a esses 

três eixos, como: “o ensino, a pesquisa, a extensão, a responsabilidade social, o 

desempenho dos alunos, a gestão da instituição, o corpo docente, as instalações e 

vários outros aspectos” (INEP, 2011). 

 O SINAES tem como objetivos: “identificar mérito e valor das instituições, 

áreas, cursos e programas, nas dimensões de ensino, pesquisa, extensão, gestão 

e formação; melhorar a qualidade da educação superior, orientar a expansão da 

oferta; promover a responsabilidade social das IES, respeitando a identidade 

institucional e a autonomia” (Idem). A partir dos resultados das avaliações é 
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possível obter um quadro geral de como está a qualidade dos cursos e instituições 

de ensino superior, para realizar tais avaliações se faz uso de instrumentos 

complementares, tais como: ENADE, Avaliação dos cursos de graduação, auto 

avaliação, avaliação externa, censo e cadastro. “Os processos avaliativos são 

coordenados e supervisionados pela Comissão Nacional de Avaliação da 

Educação Superior (CONAES). A operacionalização é de responsabilidade do 

INEP” (idem). Assim como as avaliações externas são importantes para assegurar 

a qualidade dos cursos, a avaliação realizada com os alunos também refletirá essa 

qualidade.  

 

 

1.3 Breve reflexão sobre Avaliação 

 

 Avaliar “é criar hierarquia de excelência (...), é também privilegiar um modo 

de estar em aula e no mundo, valorizar formas e normas de excelência, definir um 

aluno modelo, aplicado e dócil para uns, imaginativo e autônomo para outros” 

(PERRENOUD, 1999, p. 09). O autor afirma que a avaliação pode ter duas lógicas, 

a da classificação ou a serviço da aprendizagem, chamada também, de avaliação 

formativa.  

A avaliação que visa a classificação e a certificação, é realizada ao final do 

curso, do bimestre, do semestre, a depender da instituição de ensino. Bloom (1983) 

chama esse modelo de avaliação somativa. Ela oferece informações do que foi 

assimilado pelo aluno, e é efetivada a partir do somatório das notas das atividades 

realizadas. Esse tipo de avaliação corrobora o ensino tradicional, no qual os alunos 

são tidos como “depósito” de informações e o professor visto como o detentor do 

conhecimento.  

 

Ele é tão submetido a certas exigências, e a organização escolar 
se reversa o direito de excluí-lo, reprová-lo ou orientá-lo para 
outras habilitações se não der provas logo de que consegue 
acompanhar a formação “livremente escolhida”. A seleção, se 
não foi feita no ingresso, opera-se no decorrer do ciclo seguinte 
de estudos sobre a base de uma avaliação essencialmente 
cumulativa (PERRENOUD, 1999, p. 51). 
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É uma avaliação punitiva, discriminatória, e incentiva o individualismo e a 

competição entre os alunos, uma vez que a preocupação está voltada para a 

promoção/aprovação, entre si, eles comparam as atividades e notas, e classificam-

se como burros ou inteligentes (HOFFMAN, 1993). 

 A avaliação a serviço da aprendizagem, chamada também de avaliação 

formativa, tem foco no processo de ensino-aprendizagem, acontece no seu 

decorrer. Perrenoud (1999, p.78) considera “como formativa toda prática de 

avaliação contínua que pretenda contribuir para melhorar as aprendizagens”. Ela 

ajuda a orientar o trabalho docente, mostrando se os objetivos foram alcançados 

pelos alunos, e se não foram, levam o professor a refletir sua prática, e repensar 

em outra proposta de ensino. 

 

A ideia de avaliação formativa sistematiza esse funcionamento, 
levando o professor a observar mais metodicamente os alunos, 
a compreender melhor seus funcionamentos, de modo a ajustar 
de maneira mais sistemática e individualizadas suas 
intervenções pedagógicas e as situações didáticas que propõe, 
tudo isso na expectativa de otimizar as aprendizagens 
(PERRENOUD, 1999, p. 89). 

 

 

A avaliação formativa “caminha” junto a concepção construtivista de educação, pois 

ao avaliar ao longo do processo e ter como objetivo auxiliar a aprendizagem do 

aluno, está colaborando para a construção do conhecimento do aluno. 

 

1.3.1 Avaliação na EAD 
 

  Na EAD a avaliação é realizada em momentos presenciais e a distância; os 

presenciais são realizados nos polos, e os momentos a distância são realizados no 

AVA, através de videoconferências, fóruns, chats, lista de discussão, dentre outros. 

 Primo (2006) aponta dois modelos de EAD, e suas consequências quanto 

ao processo avaliativo: o modelo “bancário” de EAD e uma educação dialógica e 

problematizadora.  

 O modelo “bancário” de EAD possui uma visão empirista do conhecimento. 

Utiliza métodos como a transmissão e reprodução do conhecimento, possui uma 

postura “conteudista” e, para esse modelo, avaliar “é medir a retenção de 
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informações e a capacidade de repetir o que foi dito” (PRIMO, 2006, p.38). O termo 

educação “bancária” foi usado por Paulo Freire – defensor de uma educação 

libertária – que a definia como uma educação opressora, pois, ela anula a 

criatividade e criticidade dos alunos. Sua avaliação valoriza a reprodução, assim, 

os alunos que são bons em decorar conteúdos, acabam se saindo melhor que os 

outros nas atividades propostas. Na EAD, esse modelo é reforçado pelo 

behaviorismo, através da reprodução do conhecimento, unidirecionalidade do 

processo (educador – educando), exercício e treino por repetição e o reforço como 

punição. O professor é trocado por apostilas virtuais e/ou impressas e a 

“interatividade” se dá pelo aluno e máquina. 

 O segundo modelo proposto, a educação dialógica e problematizadora, é 

baseada na teoria de Jean Piaget, tendo por foco a produção, a criação, a 

construção de conhecimento. Nesse modelo, a avaliação acontece pelo 

acompanhamento do processo de construção, que se dá pelo incentivo a 

capacidade autoral e criativa dos alunos, a partir de trabalhos individuais ou em 

grupo. O autor traz o termo educação dialógica e problematizadora de Paulo Freire 

também, o qual, defendia “uma educação problematizadora, que nega o ato de 

transferir, narrar ou transmitir conhecimentos aos pacientes educandos” (PRIMO, 

2006, p. 41). Como ferramentas que colaboram com processos educacionais 

problematizadores, Primo (2006) aponta as ferramentas de comunicação - fóruns, 

salas de bate-papo, mensagens instantâneas, blogs, lista de discussão, dentre 

outras - que contribuem para o diálogo e debate através de uma interação mútua. 

Porém, a aprendizagem ocorrerá não apenas a partir das conversas, mas, da 

mediação do professor/tutor ao promover debates com questões que 

problematizem os textos lidos, as atividades realizadas, as trocas de experiências. 

A avaliação online deve ser contínua, “levando em conta todas as atividades 

desenvolvidas na rede (...) Ou seja, os aprendizes passam a ter o seu trabalho 

reconhecido durante toda a duração do curso a distância” (PRIMO, 2006, p. 48). 

 Existe um ponto em comum na avaliação em EAD que nenhum modelo pode 

“fugir”, a avaliação presencial (prova). A mesma é colocada pela legislação como 

indispensável, no Decreto 5.622/ 2006 artigo 1º, parágrafo 1º, inciso I. Mesmo a 

instituição tendo como modelo uma avaliação formativa, ela acaba sendo também 
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somativa, pois precisa desse momento presencial como requisito para a promoção 

do aluno.  

 

1.4 A presença e o virtual na EAD 

 

Hoje, graças às tecnologias interativas, já é possível a 
convergência entre educação presencial e virtual convergência 
essa que deve intensificar-se, à medida que mais educadores 
incorporem em seus projetos o conceito de blended learning, 

novas metodologias pedagógicas sejam desenvolvidas com 
base nesse paradigma, as tecnologias interativas se tornem 
cada vez mais baratas e pervasivas, a cultura do ciberespaço 
seja difundida na vida cotidiana da população – aumentando 
assim, a demanda e a aceitação pelo virtual na educação -, e 
novas tecnologias se consolidem, aproximando cada vez mais 
real e virtual (TORI, 1999, p. 128) 

 

 

O dicionário online Aurélio define presença: “s.f. O fato de uma pessoa se 

encontrar em determinado lugar. / Existência de uma coisa em um lugar 

determinado”. Buscamos também o significado de ausência, para compreendermos 

melhor a virtualização. Ausência significa “s.f. Afastamento, falta de presença: 

constatar, notar uma ausência”.  

Para Pierre Lévy, (1996) quando algo ou alguém se virtualiza, torna-se “não-

presente”, e como vimos no dicionário, uma das definições de ausência, é a falta 

de presença. 

 

Quando uma pessoa, uma coletividade, um ato, uma informação 
se virtualizam, eles se tornam “não-presentes”, se 
desterritorializam. Uma espécie de desengate os separa do 
espaço físico ou geográfico ordinários e da temporalidade do 
relógio e do calendário (Lévy, 1996, p.21). 

 

 

Todavia, os conceitos de presença e ausência descritos no dicionário, 

podem ser pensados de uma outra forma no contexto da EAD.  Apesar de trazer 

em seu nome a palavra distância, a maneira como ela é colocada em prática, pode 

passar a ser considerada educação “sem distância”. A interação constituída entre 

professor e aluno permite a aproximação de forma a “quebrar” a distância entre 

eles. Mesmo sem a presença física das pessoas no mesmo espaço/tempo, é 
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possível estar presente virtualmente, através das atividades sugeridas, como o 

chat, fórum, videoconferência, por exemplo. Da mesma forma, é possível estar 

numa aula presencial, e ao mesmo tempo ausente, não fazendo as atividades e 

sem interagir com seus pares (TORI, 2009). 

 

Essas circunstâncias parecem tornar obsoletas as antigas 
definições, criando novas tensões entre presença e ausência, 
entre proximidade e distância, em face da possibilidade de 
imersão no ciberespaço. A presença “virtual” é uma 
possibilidade, que se constitui em uma alternativa a viabilizar 
outros modos de presença e de relação entre humanos 
(GODOY, 2009, p. 37). 

 

  

Lévy para explicar o virtual, traz como exemplo a árvore, ela está presente 

virtualmente no grão; a produção dela estaria na essência do grão e a árvore 

passaria a ser atual ao se desenvolver, mas já seria uma realidade desde o seu 

grão. 

 

… ainda que não possamos fixá-lo em nenhuma coordenada 
espaçotemporal, o virtual é real. Uma palavra existe de fato. O 
virtual existe sem estar presente. Acrescentamos que as 
atualizações de uma mesma entidade virtual podem ser 
bastante diferentes umas das outras, e que o atual nunca é 
completamente predeterminado pelo virtual (LÉVY, 1999, p. 50). 

 

 

Apesar desse novo olhar em relação aos conceitos de virtual e presença na EAD, 

existe a defesa por momentos presenciais (presença no espaço físico) nos cursos 

on-line, sobretudo na realização das suas avaliações/provas nos polos presenciais, 

considerando como condição sine qua non para a qualidade do curso. A começar 

pela legislação que rege a EAD, como o Decreto nº 5.622/ 2005 que em seu artigo 

1º prevê a obrigatoriedade de momentos presenciais para: as avalições dos 

estudantes, os estágios obrigatórios, a defesa de TCC e atividade de laboratório. 

  

A busca por uma educação a distância de qualidade gira ainda 
muito em torno da ausência (não há mais o velho professor, 
aquele tipo de aluno, aquela sala de aula) e não em torno do que 
possa ser sua efetiva presença, uma presença-ação, cujos 
elementos para sua existência são a liberdade, o agir em 
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conjunto e o pertencimento. Isso sim seria um pressuposto muito 
mais importante para enfrentar os inúmeros desafios que se 
desenvolvem hoje na educação brasileira (GODOY, 2009, p. 
93). 

    

 

Apesar dessa discussão sobre a ausência na EAD, alguns teóricos afirmam que 

essa concepção está perto de ser superada. Lévy (1999) com base em 

especialistas da área, alega que a diferença entre ensino “presencial” e a “distância” 

não terá mais tanta importância, pois o uso das atuais tecnologias está, cada vez 

mais, se integrando à metodologia de ensino. 

 

A aprendizagem a distância foi durante muito tempo o “estepe” 
do ensino; em breve irá tornar-se, senão a norma, ao menos a 
ponta de lança. De fato, as características da aprendizagem 
aberta a distância são semelhantes às da sociedade da 
informação como um todo (sociedade de rede, de velocidade, de 
personalização etc.) (LÉVY, 1999, p.172). 

 

 

Tori (2009) assevera que a procura pela EAD aumentará cada vez mais, devido ao 

rompimento das “barreiras econômicas, físicas, sociais e temporais” que ela 

proporciona, obtendo resultados positivos e comprovados. Para ele, o ensino 

presencial e o ensino a distância estão se descobrindo complementares, resultando 

em cursos híbridos (atividades presenciais e a distância), também denominado de 

blended learning.  

Godoy (2009) baseada na concepção da autora Hannah Arent, traz a 

expressão presença-ação, definida como 

 

...a base para a formação humana na EAD (…) seriam a 
liberdade, o agir em conjunto e o pertencimento que passariam 
a definir um modo de presença que se liga a ideia de uma ação 
do sujeito – ação que pode ser estimulada porém jamais 
condicionada (GODOY, 2009, p. 68-69). 

  

 

Liberdade aqui significa deixar de ter uma conduta estereotipada, livre para a 

criação o novo; agir em conjunto é mesmo que agir na presença dos outros, agir 

sozinho não conceberia uma ação; e o pertencimento é sentir-se parte do grupo. 
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Relacionado ao pertencimento, Godoy traz o exemplo do “estar em rede”, sendo a 

ideia de presença em um certo lugar, para nós, o ciberespaço, assim como o 

sentimento de pertença, por fazer parte de um grupo (GODOY, 2009). Distingue 

presença – ação de presença social, a última, estaria “ligada a sociabilidade nas 

aulas on-line e à participação do tutor que transmite um feedback ante a exposição 

dos conhecimentos adquiridos” (GODOY, 2009, p. 67). Enquanto a presença-ação 

está conexa de forma direta à ação, a presença social está relacionada à 

comunicação dentro do ambiente virtual de aprendizagem, ou seja, a interação 

entre os pares. 

Neste contexto de EAD online e inserida na cibercultura, o professor deixa 

de ser transmissor do conhecimento, passando a ser mediador do processo, 

expondo novas possibilidades aos seus alunos, interagindo, incentivando a 

autonomia e a busca ao conhecimento. Distinto do ensino tradicional, em que o 

professor repassa o conhecimento e é visto como o detentor do saber. Hoje, 

podemos acessar a livros, enciclopédias, vídeo aulas, museus, dentre outras 

fontes, através da internet, contribuindo para o processo ensino-aprendizagem. 

  

A EAD explora certas técnicas de ensino a distância incluindo as 
hipermídias, as redes de comunicação interativas e todas as 
tecnologias intelectuais da cibercultura. Mas o essencial se 
encontra no novo estilo de pedagogia, que favorece ao mesmo 
tempo as aprendizagens personalizadas e a aprendizagem 
coletiva em rede. Nesse contexto, o professor é incentivado a 
tornar-se um animador da inteligência coletiva de seus grupos 
de alunos em vez de um fornecedor direto de conhecimentos 
(LÉVY, 1999, p.160). 

 

Como afirma Moran (2002), “aprendemos além da sala de aula”. Podemos aprender 

em congressos, seminários, grupos de pesquisa, dentre outros espaços/eventos. 

O que irá definir a aprendizagem é a interação entre os sujeitos, a qualidade do 

conteúdo, dos professores, a utilização de uma metodologia inovadora, a 

multiplicidade de opções de aprendizagem disponibilizadas ao aluno, seja na 

educação a distância ou na presencial. 

 

Vivemos um período de grandes desafios no ensino focado na 
aprendizagem. Podemos encontrar novos caminhos de 
integração do humano e do tecnológico; do racional, sensorial, 
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emocional e do ético; integração do presencial e do virtual; da 
escola, do trabalho e da vida (MORAN, 2002, p. da web). 

 

Vai de cada professor aceitar esses desafios e mudar sua metodologia de ensino, 

pois sabemos do peso que existe em relação a sala de aula, sempre tivemos a 

visão que lá é o lugar reservado para o processo de aprendizagem, no qual o 

professor é o detentor do conhecimento e o aluno está ali para ouvir de forma 

passiva (MORAN, 2002, p. da web). Essa discussão já se alonga há anos em 

relação ao ensino presencial, que necessita de mudança de paradigma, hoje com 

a EAD, podemos considerar essa mudança como indispensável para o processo 

de ensino e aprendizagem. 

Veremos a seguir, as concepções pedagógicas predominantes na EAD, pois 

nos dará uma visão ampla de toda estrutura do curso de Pedagogia, e assim, da 

disciplina de estágio, e nos ajudará a refletir se esse novo estilo de pedagogia citado 

por Lévy já possui lugar no âmbito educacional.  

 

 

1.5 As concepções de EAD e suas implicações na formação de 
professores 

 

A EAD assim como o ensino presencial possui concepções pedagógicas 

acerca da sua prática, cada instituição elabora seu projeto político pedagógico 

embasado em uma teoria, na qual a mesma dará o formato ao curso a ser 

elaborado. A partir das teorias pedagógicas que já são conhecidas nos estudos do 

ensino presencial - como o behaviorismo, construtivismo e socioconstrutivismo - 

Anderson e Dron (2012) as trazem numa perspectiva da EAD. Os autores chamam 

de “três gerações de pedagogia da EAD”, por terem surgido em períodos distintos, 

no entanto, não significa que alguma delas deixou de existir, elas podem agir 

isoladamente ou mesmo estar presente numa mesma proposta pedagógica, no 

intuito de atender a todas as especificidades dos atuais discentes (ANDERSON; 

DRON, 2012, p.121). Os autores caracterizam como: pedagogia cognitivo-

behaviorista; pedagogia socioconstrutivista e a pedagogia conectivista.  Essa 

última, ainda pouco discutida, pois vem sendo construída a partir de novas práticas 

e concepções que surgem a partir da EAD. 
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Filatro (2009) aponta as teorias pedagógicas utilizadas na EAD, destacando 

como perspectiva associacionista (behaviorismo), perspectiva cognitiva 

(construtivismo e socioconstrutivismo) e a perspectiva situada. 

 De acordo com Anderson e Dron (2012), a pedagogia cognitivo-behaviorista 

tem como seus principais teóricos B. F. Skinner, Edward Watson e John Thordike. 

O foco dessa teoria é a aprendizagem individualizada e visa medir comportamentos 

através de estímulo/resposta. “A teoria da aprendizagem behaviorista começa com 

noções de aprendizagem que são geralmente definidos como novos 

comportamentos que se adquirem como resposta de um indivíduo a estímulos” 

(ANDERSON; DRON, 2012, p.121). Podemos observar essa teoria na EAD no 

ensino por correspondência, a princípio só utilizando textos, e posteriormente, 

também através de áudio e vídeo (televisão, cinema, dentre outros), pois, quando 

surgiu, ainda não existia tecnologia que proporcionasse a comunicação muitos-

para-muitos. Por esse motivo, a teoria behaviorista-cognitiva predominou na EAD 

nesse período. Nesse tipo de ensino a mediação se dá entre aluno e material 

didático, o professor que produz precisa dar conta dessa especificidade, se fazer 

entender de forma clara e levar à aprendizagem/ autoaprendizagem. 

 

A auto-aprendizagem era a base do aprendizado. Para que 
acontecesse, os exercícios e problemas do material didático não 
podiam escapar às experiências e ao contexto socioeconômico 
e cultural do aluno. A auto-aprendizagem constituía-se, 
fundamentalmente, em uma pedagogia ativa. Aprendia-se 
fazendo (PALHARES, 2009, p. 53). 

 

  

 Filatro (2009) apresenta a perspectiva associativa assim como Anderson & 

Dron (2012), se dá por uma aprendizagem por associação, por meio de estímulo-

resposta. E acrescenta, que “não está preocupada em como os conceitos ou as 

habilidades estão representados internamente, mas como eles se manifestam em 

comportamentos externos” (FILATRO,2009, p. 99). Ou seja, como não é possível 

enxergar o que acontece na mente humana, se espera essa aprendizagem através 

da evidência externa - o comportamento. Assim, sabe-se o que foi aprendido. As 

atividades são realizadas dentro de uma rotina, com objetivos e feedbacks claros e 
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possui percursos individualizados. A avaliação acontece pela reprodução de 

conhecimentos e possui critérios claros (idem, p. 99). 

A pedagogia cognitiva surge da “necessidade crescente de explicar a 

motivação, as atitudes e as barreiras mentais que apenas parcialmente podem ser 

associadas ou demonstradas por comportamentos observáveis” (ANDERSON; 

DRON, 2012, p.121). Como mudanças em relação ao conhecimento e a 

capacidade de armazenamento e recuperação na memória individual. 

 Esse tipo de EAD proporcionou uma maior liberdade ao aluno tanto de 

espaço quanto de tempo, além de se adequar as tecnologias disponíveis na época 

(material impresso, rádio, televisão). No entanto, os acadêmicos do ensino 

presencial discordavam dessa modalidade de ensino, em parte, por essa liberdade 

oferecida ao aluno. Tal liberdade contribuiu para atingir um grande número de 

pessoas com custo relativamente baixo em relação ao ensino tradicional ( idem, p. 

122). 

 A pedagogia construtivista embora tenha sido iniciada a partir das 

contribuições de Piaget, hoje, tem como base os trabalhos de Dewey e Vygotsky, 

sobretudo na EAD, pois dão ênfase a interação social, aspecto importante ao tratar 

de aprendizagem em grupo e/ou em rede (MATTAR, 2013, p. 37). 

 Na teoria socioconstrutivista o professor deixa de ser o centro no processo 

de ensino e aprendizagem, passando a ser um guia na construção do 

conhecimento, tendo um papel importante na elaboração das atividades que 

proporcionem a interação aluno-aluno e aluno-professor (ANDERSON; DRON, 

2012, p.124). 

 

A pedagogia socioconstrutivista reconhece a natureza social do 
conhecimento e de sua criação na mente dos aprendizes 
individuais. Os professores não se limitam a transmitir 
conhecimento para ser passivamente consumido pelos alunos, 
mas, em vez disso, cada aluno constrói meios pelos quais novos 
conhecimentos são criados e integrados com o conhecimento 
existente (ANDERSON; DRON, 2012, p.124). 

  

 

  Essa teoria se consolidou na EAD a partir da chegada da tecnologia muitos-

para-muitos, a princípio com o uso do e-mail, bulletin boards e hoje com a World 

Wide Web e tecnologias móveis. A interação na EAD on-line é sempre mediada por 
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um professor/tutor podendo ser síncrona (tempo real) ou assíncrona (tempos 

diferentes), de forma a atender aos alunos em diferentes situações. Mesmo tendo 

essa preocupação em estabelecer diferentes formas de interação com o aluno, a 

EAD ainda sofre indagações sobre a sua qualidade devido a essa “ausência da 

presença social”, no intuito de mostrar que a modalidade pode oferecer uma 

educação de qualidade, e essa presença pode ser suprida com as interações 

síncronas e assíncronas, são realizadas pesquisas (idem, p.124,125).  

 Filatro (2009) apresenta como perspectiva cognitiva, mas analisa as teorias 

construtivista e socioconstrutivista separadas, ao contrário de Anderson e Dron 

(2012), que cita Piaget e a teoria construtivista como sendo a base para as teorias 

de Vygotsky e Dewey e o socioconstrutivismo, pois a mesma enfatiza a interação 

social, característica importante para a EAD online. Para a autora, no 

construtivismo a aprendizagem é “aplicada a novos contextos e expressa em novas 

formas. As teorias construtivistas estão mais preocupadas com o que acontece 

entre os inputs (entradas) do mundo exterior e a manifestação de novos 

comportamentos” (FILATRO, 2009, p. 99). Ou seja, como os alunos integram 

conhecimentos e habilidades. A aprendizagem acontece por meio da construção 

de conceitos e de problemas pouco estruturados, oportunizando a reflexão. A teoria 

socioconstrutivista está preocupada em “como conceitos e habilidades emergentes 

são suportados por outros, possibilitando que os alunos cheguem além do que 

seriam capazes individualmente (ZDP)” (idem, p. 99). Isto é, o espaço entre o que 

o aluno aprende sozinho e aonde ele poderá chegar a partir das interações com os 

colegas e professor (MATTAR, 2012). As atividades são realizadas de forma 

colaborativa, assim como no construtivismo, os problemas são pouco estruturados 

e oportuniza a reflexão e discussão. E esses aspectos de interação, colaboração, 

reflexão, discussão são fundamentais hoje na EAD online. 

Como uma terceira perspectiva, Filatro (2009) apresenta a teoria Situada, 

baseada nos teóricos Lave e Wenger, Cole, Engstrom e Wertsch. A cognição 

situada é baseada nos pressupostos do socioconstrutivismo, enfatizando o 

contexto social da aprendizagem. No entanto, esse contexto “deve ser muito mais 

próximo – ou idêntico – à situação na qual o aluno aplicará a aprendizagem 

adquirida” (FILATRO, 2009, p. 99). Nessa perspectiva a aprendizagem é “tida como 

uma atividade inerentemente social, na qual o diálogo corporativo permite que os 
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participantes experimentem similaridades e diferenças entre vários pontos de vista” 

(idem, p. 99). A aprendizagem acontece a partir da participação em práticas sociais 

de investigação, do desenvolvimento de identidade do aluno, e do desenvolvimento 

das relações de aprendizagem e profissionais. 

 A terceira geração apresentada por Anderson e Dron, é a pedagogia 

conectivista, ainda não considerada uma teoria consolidada como as demais, 

porém, já sendo estudada e discutida por alguns teóricos (George Siemens e 

Stephen Downes) devido às mudanças tecnológicas que não param de acontecer, 

trazendo reflexos e motivando seu uso de forma pedagógica. Essa discussão surge 

com a “era em rede”, possível apenas com o surgimento da World Wide Web, 

possibilitando o acesso à informação em tempo real e uso das redes sociais, e 

dentro do contexto de EAD. Seus recursos de aprendizagem, em geral, são abertos 

e acessíveis possibilitando as interações com ex-alunos, profissionais já atuantes 

e professores que possam contribuir para o processo de aprendizagem. Professor 

e alunos constroem os conteúdos de forma colaborativa (idem, 126, 127). 

 No entanto, a pedagogia conectivista é muito recente, e como foi dito, ainda 

não chega a ser uma teoria, pois percebe-se entraves que a distanciam do ensino 

formal. Além do fato de estar distribuída de forma desigual, ela não acontece em 

um único ambiente de aprendizagem, a ideia é seja utilizado diversos meios/redes 

na construção dos conteúdos e mesmo do conhecimento. Os alunos ainda estão 

habituados ao ensino formal em um ambiente mais controlado, no ambiente 

conectivista eles se sentem perdidos e confusos, pois nem todos possuem 

autonomia suficiente para estudar de uma forma aberta (idem, 128, 129). 

 
Embora muitos artigos especulativos e teóricos tenham sido 
escritos sobre o potencial do conectivismo, até agora muitos 
relatos de experiência são questionáveis e, para atender às 
necessidades variadas dos alunos, há uma clara necessidade 
de uma maneira mais rica de criar ambientes de aprendizagem 
pessoais e em rede que ofereçam controle, quando necessário, 
tanto em termos pedagógicos quanto organizacionais. 
(ANDERSON; DRON, 2012, p.129). 

 

 

 Percebemos assim, que ainda não podemos associar a pedagogia 

conectivista à formação de professores e ensino formal de uma forma geral, uma 
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vez que ainda não consegue suprir as demandas dos alunos e o controle, quando 

preciso, que as instituições necessitam. O conectivismo talvez se aplique bem à 

formação continuada, tornando-se um ambiente de diálogo entre profissionais da 

mesma área para trocar experiências, compartilhar informações e construir 

conteúdos. Esse modelo vem sendo explorado através dos MOOCs – Massive 

Open Online Courses (Cursos Online Abertos Massivos) – curso online que pode 

ser utilizando em diversas plataformas, são gratuitos e não possuem pré-requisitos 

para participar, podendo ser oferecido a uma grande quantidade de alunos 

(MATTAR, 2013). 

 Na EAD prevalece a pedagogia socioconstrutivista baseada nas 

contribuições de Vygotsky, buscando inserir no processo de ensino e aprendizagem 

o diálogo/interação entre os participantes (professor e alunos), a construção do 

conhecimento, a autonomia, atividades em grupo e a reflexão. “Essa ênfase na 

interação social tornou Vygotsky uma referência comum quando se discute a 

aprendizagem em grupo e em rede” (MATTAR, 2013, p.37). Mesmo não sendo tão 

fechada como no behaviorismo, a EAD no contexto socioconstrutivista consegue 

ter um controle necessário para avaliar seus alunos, não precisando 

necessariamente ser uma prova, apesar que em geral, os cursos fazem essa 

avaliação de forma presencial, mas, através das atividades desenvolvidas no 

ambiente de aprendizagem e das discussões realizadas. 

 O quadro abaixo traz um resumo comparativo entre as três gerações de 

pedagogia em EAD e suas características de acordo com Anderson e Dron (2012), 

possibilitando a visualização das principais diferenças entre elas. 

  

Geração 
de 
pedagogia 
da EaD 
  
 
 
 
 

Tecnologia Atividades 
de 
aprendiza
gem 

Granularida
de do 
aprendiz 

Granularidade 
do conteúdo 

Avaliação Papel do 
professor 

Behaviori
smo 
Cognitivo 

Mídias de 
massa: 
material 
impresso, 
TV, rádio, 
comunicaçã
o um-para-
um 

Ler e 
assistir 

Individual Fina:  
roteirizado e 
projetado do 
zero 

Lembrar Criador de 
conteúdo, 
sábio no 
palco 

Construti- 
vismo 

Conferência 
(áudio, vídeo 

Discutir, 
criar, 

Grupo Média: apoiado 
e preparado, 

Sintetizar: 
ensaios e 

Líder de 
discussão, 
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e Web), 
comunica-
ção muitos-
para- muitos 

construir guiado pelo 
professor 

trabalhos guia ao lado 

Conectivis
mo 

Web 2.0: 
redes 
sociais, 
agregação e 
sistemas de 
recomenda- 
ção 

Explorar, 
conectar, 
criar e 
avalia 

Rede Grossa: 
principal- mente 
ao nível do 
objeto e 
pessoal, 
autocriado 

Criação de 
artefatos 

Amigo 
crítico, 
coviajante 

 
QUADRO 1- AS TRÊS GERAÇÕES DE PEDAGOGIA  1 - (ADAPTADO DE ANDERSON; DRON, 2012, P.131) 
 

 

Entendemos que as concepções abordadas por Anderson & Dron se aproximam 

mais do contexto atual da EAD e as utilizaremos para embasar nosso trabalho, 

ressaltando que possui semelhanças entre as teorias apresentadas por Filatro 

(2009) sobre a concepção associacionista e a cognitiva. Em seguida, refletiremos 

sobre a dicotomia entre teoria x prática, e os saberes docentes necessários para a 

prática docente tanto na modalidade presencial, como a distância. 

 

 

1.6 Teoria x Prática e saberes docentes na formação de professores 
 

Nas licenciaturas, assim como nas demais áreas do conhecimento, temos o 

conhecimento teórico, o que os estudiosos de cada área específica concluem a 

partir de pesquisas e estudos realizados, e o conhecimento prático, a ação, a 

execução do que fala a teoria. No entanto, cada área possui diversas correntes de 

pensamento que podem coincidir ou serem totalmente contrárias. Nas licenciaturas 

não é diferente, e essas diferenças de abordagens acabam causando distorções 

entre a teoria e a prática. Como exemplo, instituições que se dizem construtivistas, 

mas que na prática percebemos atitudes que remetem ao sistema tradicional de 

ensino. É a prática do professor que indicará suas posições teóricas. 

 Pimenta (2010, p. 83) aponta que “a essência da atividade (prática) do 

professor é o ensino-aprendizagem. Ou seja, é o conhecimento técnico prático de 

como garantir que a aprendizagem se realize como consequência da atividade de 

ensinar”. E que a prática não se dá por si mesma, ela precisa da teoria para existir. 
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Percebe-se assim, que existe uma relação interdependente entre elas, sobretudo 

para que o conhecimento possa produzir transformação. 

 

A atividade teórica é que possibilita de modo indissociável o 
conhecimento da realidade e o estabelecimento de finalidades 
para sua transformação. Mas para produzir tal transformação 
não é suficiente a atividade teórica; é preciso atuar praticamente 
(PIMENTA, 2010, p.92). 

 

A educação é considerada uma prática de transformação, uma vez que a prática 

educativa nos leva a aprender conceitos, a refletir, a sermos críticos, porém essas 

transformações não se dão apenas com pressupostos teóricos, e sim, colocando a 

teoria em prática. Tomando como exemplo a licenciatura em Pedagogia, Pimenta 

(2010, p.103) explica que, a mesma “enquanto ciência prática da e para a práxis 

educacional determina objetivos pedagógicos desta a partir da e para a práxis, cujo 

sentido não está pois na compreensão, mas no aperfeiçoamento da práxis”. De 

acordo com a autora, a Pedagogia é a teoria, a educação é a prática, e as mesmas 

possuem uma relação de interdependência recíproca, uma vez que a educação 

precisa de uma diretriz pedagógica (uma teoria) prévia e a Pedagogia depende de 

uma práxis educacional anterior. Vemos assim, que teoria e prática são 

indissociáveis, em especial, na Educação. 

Para Tardif (2008, p.37), a prática docente não se resume a um “objeto de saber 

das ciências da educação”, mas é uma atividade que mobiliza diferentes saberes, 

que podemos chamar de pedagógicos. Esses saberes são as doutrinas ou 

concepções decorrentes de reflexões a partir da prática educativa, como as 

“doutrinas pedagógicas centradas na ideologia da “escola-nova” “. Dentre os 

saberes necessários a formação profissional, o autor cita três: os saberes 

disciplinares, os saberes curriculares e os saberes experienciais.  Os saberes 

disciplinares são as diversas áreas do conhecimento que temos hoje em nossa 

sociedade, conhecidos na forma de disciplinas (matemática, história, dentre 

outras). Os saberes curriculares são os discursos, objetivos, métodos, conteúdos, 

ou seja, os programas escolares, no qual as instituições selecionam os saberes 

sociais que pretendem repassar. E os saberes experienciais ou práticos, são os 

que construímos a partir das nossas experiências individuais ou coletivas, “sob a 

forma de habitus e de habilidades, de saber-fazer e de saber-ser” (TARDIF, 2008, 
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p.38-39). De acordo com Tardif (2008, p.39) esses saberes “são elementos 

constitutivos da prática docente”, o conjunto de todos eles, faz com que o professor 

seja considerado um “professor ideal”. Percebemos que Tardif (2008), assim como 

Pimenta (2010), destaca a relação entre a teoria e prática, confirmando que elas 

são realmente indissociáveis, quando fala de saberes disciplinares e curriculares (a 

teoria) e saberes experienciais ou práticos (a prática), que a união desses saberes 

faz com que o professor seja completo. 

 

Na formação de professores, ensinam-se teorias sociológicas, 
docimológicas, psicológicas, didáticas, filosóficas, históricas, 
pedagógicas, etc., que foram concebidas, a maioria das vezes 
sem nenhum tipo de relação com o ensino nem com as 
realidades cotidianas do ofício de professor (TARDIF, 2008, p. 
241). 

 

Tardif (2008) destaca que muitos dos professores que ministram essas disciplinas 

nunca trabalharam ou mesmo foram em uma escola, dessa forma, não conseguem 

relacionar a teoria que ensinam com a prática dos futuros profissionais/ professores 

que estão formando. 

Os autores trazem uma discussão voltada para a formação de professores 

no formato presencial, no entanto podemos relacionar com o ensino a distância, e 

apregoar que a discussão sobre teoria e prática se aplica a qualquer uma das 

modalidades de ensino. Teoria e prática andam juntas, e a maneira como os futuros 

profissionais da educação recebem essa formação, de como seus professores 

lidam com essa relação (teoria e prática), irá refletir nas suas práticas educativas. 

O aluno terá uma dimensão dessa relação teoria e prática na disciplina de Estágio, 

na qual ele poderá relacionar o que ele estudou durante o curso com a realidade 

da sala de aula. Podendo entrar em “choque” com a realidade, pois de início, 

podemo-nos “pegar” com práticas diferentes das quais sabemos ser mais 

adequadas aos dias atuais, e reproduzindo práticas vivenciadas na nossa 

experiência enquanto alunos, tomando como referência, professores que tivemos 

ao longo da vida. 

Na EAD, o professor precisa adquirir saberes relacionados à cultura digital, 

que a cada dia vem se consolidando, e não temos mais como nos desvincular dela. 

Exige também do professor, um novo olhar em relação à educação, pois possui 
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particularidades que não cabe mais um ensino nos moldes tradicionais. Para Lévy 

(1999, p. 160) “a EAD explora certas técnicas de ensino a distância, incluindo as 

hipermídias, as redes de comunicação interativas e todas as tecnologias 

intelectuais da cibercultura”. Para ele, a EAD demanda um novo estilo de 

pedagogia, “que favorece ao mesmo tempo as aprendizagens personalizadas e a 

aprendizagem coletiva em rede” (ibidem). As aprendizagens personalizadas são 

realizadas a medida que o professor atende a cada aluno de forma individual, 

concomitantemente que proporciona uma aprendizagem coletiva em rede, a partir 

da colaboração e diálogo entre os alunos, onde os mesmos podem opinar, discutir, 

refletir. 

Não podemos oferecer cursos com bases educacionais behavioristas, que 

parecem mais depósitos de textos e apresentações no Power Point no qual o aluno 

apenas lê. É preciso que os cursos à distância estimulem o que pede a sociedade 

atual, “regida” pela WEB 2.0, onde as pessoas estão online a maior parte do seu 

dia, seja na vida profissional ou pessoal. Dessa forma, precisamos oportunizar aos 

alunos, seja da educação básica ou do ensino superior, a fazerem uso desses 

recursos tecnológicos de modo a incluí-los nessa nova realidade, a qual só tende 

a aumentar cada vez mais o uso das tecnologias, que serão cada vez mais 

avançadas. Sobre essa nova realidade Silva (2010, p.38) alerta afirmando que: 

 

Se a escola e a universidade ainda não exploram devidamente 
a internet na formação das novas gerações, estão na contramão 
da história, alheias ao espírito do tempo e, criminosamente, 
produzindo exclusão social e exclusão cibercultural. 

 

Em relação a formação de professores, Silva (2010) assegura que seja para a 

docência online ou presencial, é preciso contemplar a cibercultura. Mas para que o 

professor possa oportunizar esse conhecimento, ele precisa aprender antes, pois 

contemplar a cibercultura vai além de entrar em um site, mesmo que para fins 

educacionais. E aponta que o professor precisa dar conta de no mínimo quatro 

exigências da cibercultura (SILVA, 2010): 

1. O professor precisará se dar conta de que transitamos da mídia clássica para a 

mídia online, ou seja, saímos do rádio, jornal, televisão, cinema que são mensagens 

fechadas, que não podemos manipular; para a mídia online, que possuem 

mensagens abertas, nas quais podemos manipular, modificar. “Em vez de receber 
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a informação, tem a experiência da participação na elaboração do conteúdo da 

comunicação e na criação de conhecimento. (...) Essa mídia vem potencializar o 

trabalho do professor e dos estudantes." (SILVA, 2010, p.39) 

2. O professor precisará se dar conta do hipertexto, próprio da tecnologia digital, 

não faz parte da cibercultura o texto linear, tal qual estamos acostumados nos 

livros. O hipertexto é como uma teia, com várias conexões, que podemos manipular 

e percorrer diferentes percursos. É um texto interativo. 

3. O professor precisará se dar conta da interatividade enquanto mudança 

fundamental do esquema clássico da comunicação, nela o professor deixa de ser 

o detentor do saber e constrói o conhecimento junto com os alunos. 

 

Os fundamentos da interatividade podem ser encontrados em 
sua complexidade nas disposições da mídia online. São três e 
se manifestam imbricados: a) participação-intervenção: 
participar não é apenas responder “sim” ou “não” ou escolher 
uma opção dada, significa modificar a mensagem; b) 
bidirecionalidade-hibridação: a comunicação é produção 
conjunta da emissão e da recepção, é cocriação, os dois polos 
codificam e decodificam; c) permutabilidade-potencialidade: a 
comunicação supõe múltiplas redes articulatórias de conexões e 
liberdade de trocas, associações e significações. (SILVA 2006, 
apud SILVA, 2010, p.43) 

 

4. O professor precisará se dar conta de que pode potencializar a comunicação e 

a aprendizagem utilizando interfaces da internet, as mais conhecidas são chat, 

fórum, blog, wiki, lista, AVA, dentre outras. Essas interfaces irão ajudar o professor 

na comunicação “todos-todos”, assim como acontece na sala de aula. Elas também 

podem estar reunidas em um AVA ou plataforma de EAD, ambientes comuns dos 

cursos à distância que são considerados salas de aula online. Essas interfaces 

possibilitam também o estar junto online, mesmo que geograficamente separados, 

os indivíduos podem estabelecer uma comunicação síncrona ou assíncrona entre 

si, podendo assim tirar dúvidas ou mesmo conhecer os colegas do curso e o 

professor. 

 Pensando nos cursos de formações de professores, acreditamos na 

importância da prática pedagógica dos professores dos cursos de EAD. Uma vez 

que os mesmos estarão formando novos profissionais da educação, independente 

da modalidade que ele irá atuar (presencial ou à distância). Veremos agora, de 
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forma mais pontual, a prática pedagógica na disciplina estágio supervisionado nos 

cursos de formação de professores. 
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CAPÍTULO 2 O ESTÁGIO SUPERVISIONADO NOS CURSOS DE FORMAÇÃO 
DE PROFESSORES NA MODALIDADE EAD 
 

Esse capítulo traz um panorama sobre a disciplina Estágio Supervisionado nos 

cursos de formação de professores na modalidade a distância, como suas bases 

legais, suas concepções teóricas e sobre sua prática pedagógica. 

 

(…) estágio curricular supervisionado de ensino entendido como 
o tempo de aprendizagem que, através de um período de 
permanência, alguém se demora em algum lugar ou ofício para 
aprender a prática do mesmo e depois poder exercer uma 
profissão ou ofício.  Assim o estágio curricular supervisionado 
supõe uma relação pedagógica entre alguém que já é um 
profissional reconhecido em um ambiente institucional de 
trabalho e um aluno estagiário. Por isso é que este momento se 
chama estágio curricular supervisionado. (BRASIL, 2001, p.10). 

 

 

2.1 O estágio supervisionado e as bases legais 

 

Alguns documentos, como as Resoluções do Conselho Nacional de 

Educação (CNE), trazem a regulamentação tanto da carga horária quanto das 

diretrizes curriculares dos cursos de licenciatura do ensino superior, no intuito de 

assegurar e complementar o que rege a LDB 9.394/96, visando garantir o bom 

funcionamento desses cursos no país. 

 A Resolução CNE/CP 2/2002 que “institui a duração e a carga horária dos 

cursos de licenciatura, de graduação plena, de formação de professores da 

Educação Básica em nível superior” (BRASIL, 2002) estabelece 2.800 horas de 

aulas teórico-práticas, sendo, 400 horas destinadas ao estágio curricular 

supervisionado, podendo iniciar a partir da segunda metade do curso. Pimenta e 

Lima (2012, p. 87) consideram essa Resolução um retrocesso, pois assegura uma 

visão fragmentada das propostas curriculares, perpetuando a dicotomia entre teoria 

e prática. Ainda segundo as resoluções, o estágio “encontra-se separado tanto das 

atividades práticas quanto das denominadas científico-culturais. Portanto, nem 

prática, nem teoria; apenas treinamento de competências e aprendizagem de 

práticas modulares” (Idem, p. 87). Já a Resolução do CNE/CP 01/2006 institui as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em Pedagogia, 
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estabelecendo em seu artigo 7º, a carga horária para os cursos de licenciatura de 

3.200 horas, distribuídas em: 2.800 horas para as atividades formativas; 300 horas 

para o Estágio Supervisionado; e 100 horas de atividades teórico-práticas (iniciação 

científica, extensão e monitoria). Existe uma diferença na carga horária em relação 

ao Estágio Supervisionado, e observamos também, a visão fragmentada ressaltada 

por Pimenta e Lima (2012) em relação a CNE/CP 2/2002, pois na licenciatura de 

Pedagogia a carga horária também é dividida, e ainda coloca como atividades 

formativas. 

 O estágio supervisionado não é facultativo, nem uma atividade avulsa que 

“use” o aluno como mão de obra barata, mas uma atividade obrigatória, pré-

requisito para obtenção do diploma. É o momento em que o estudante relaciona a 

teoria com a prática, ou seja, efetiva o processo de ensino-aprendizagem sob a 

supervisão de um profissional experiente e concretiza a sua profissionalização. É 

quando se tem o conhecimento real do ambiente escolar e a oportunidade de 

verificar se atingiu as competências necessárias para a prática profissional, 

sobretudo relacionadas à regência, assim, o estágio só pode ser realizado em 

unidades escolares (BRASIL, 2001). 

 A Resolução do CNE/CP 01/2006 em seu inciso IV alega: “estágio curricular 

a ser realizado, ao longo do curso, de modo a assegurar aos graduandos 

experiência de exercício profissional”. Já o parecer CNE/CP 28/2001 defende que 

o estágio supervisionado seja realizado na segunda metade do curso, como forma 

de coroar “a formação da relação teoria-prática e sob a forma de dedicação 

concentrada” (BRASIL, 2001, p.11). Porém, nos cursos presenciais o estágio 

supervisionado já é considerado um desafio, justamente por se dar, em geral, ao 

final do curso, como também em determinados casos, ser desvinculados das 

disciplinas e atividades realizadas ao longo do curso (Kenski, 1991, p.39). Dessa 

forma, é decisivo o papel do professor-supervisor/orientador na condução do 

estágio, pois seu planejamento irá contribuir na construção de um novo profissional 

de ensino, como alerta Kenski (1991, p.40): 

 

... a primeira preocupação do supervisor deve ser tentar definir 
claramente, para si mesmo, a sua concepção de professor, em 
suas relações político-sociais vinculadas a conjuntura da época 
e em relação às condições profissionais que a classe docente 
enfrenta na atualidade. Por ser um momento decisivo do curso, 
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no qual o professor-supervisor passa a ter um contato mais 
direto e mais marcante com os alunos estagiários, é importante 
que ele tenha bem claro o tipo de professor que ele pretende 
contribuir para formar. 

 

 Da mesma forma, é preciso também uma atenção especial ao estágio 

supervisionado nos cursos de licenciatura na modalidade EAD, mesmo o curso 

sendo a distância, ele deve ser obrigatoriamente realizado em momentos 

presenciais, assim como algumas outras atividades. 

 

(...) o diferencial do estágio em relação às disciplinas do curso: 
ele tem caráter obrigatoriamente presencial e, por isso, exige-se 
a elaboração de uma proposta de trabalho específica e 
adequada a nova realidade de estágio na modalidade EaD. O 
Estágio Supervisionado não é uma disciplina isolada, e sim um 
componente curricular que se caracteriza como atividade 
estratégica na formação do educador ou de qualquer outro 
profissional (HORA et.al 2008, p.134). 

 

 O Decreto 5.622/2005 regulamenta o que estabelece o artigo 80º da Lei 

9394/96 (LDB) que trata sobre a EAD, e pontua a obrigatoriedade de momentos 

presenciais, dentre eles, o estágio curricular obrigatório: 

 

§1o A educação a distância organiza-se segundo metodologia, 
gestão e avaliação peculiares, para as quais deverá estar 
prevista a obrigatoriedade de momentos presenciais para: 
I - avaliações de estudantes; 
II - estágios obrigatórios, quando previstos na legislação 
pertinente; 
III - defesa de trabalhos de conclusão de curso, quando previstos 
na legislação pertinente; e 
IV - atividades relacionadas a laboratórios de ensino, quando for 
o caso. 

 

E no artigo 13º, inciso III: 

 

d) descrição das atividades presenciais obrigatórias, tais como 
estágios curriculares, defesa presencial de trabalho de 
conclusão de curso e das atividades em laboratórios científicos, 
bem como o sistema de controle de frequência dos estudantes 
nessas atividades, quando for o caso. 
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Enquanto a LDB trata de uma forma mais genérica sobre a EAD, em geral 

da sua regulamentação e funcionamento, o Decreto 5.622/2005 possui 37 artigos 

enfocando pontos mais específicos sobre seu funcionamento, normas, 

regulamentação, credenciamento, dentre outros.  

 

 

2.2 As concepções teóricas sobre o Estágio Supervisionado 
 

Segundo Pimenta e Lima (2012) podemos considerar três concepções de estágio: 

a prática como imitação de modelos; a prática como instrumentalização técnica; o 

estágio como pesquisa. 

 

 

2.2.1 A prática como imitação de modelos 
 

A execução de qualquer profissão se dá pela prática, inclusive a profissão 

docente, e o estágio é a oportunidade que o aluno possui de exercer essa parte 

prática do ensino. Algumas instituições possuem uma perspectiva da prática a partir 

da imitação, sendo realizada através da observação, reprodução ou reelaboração 

de modelos já existentes, nela, o aluno vai à escola apenas observar a prática de 

um professor já experiente, ele não assume o papel docente. A imitação de 

modelos pode até levar os alunos a construírem seu perfil profissional, porém, pode 

apresentar limitações, uma vez que nem todos possuem elementos suficientes que 

os façam analisar criticamente a prática observada. 

 A prática pela imitação é baseada no modo tradicional de ensino, que, 

mesmo com o surgimento de novas teorias, ainda se faz presente nas escolas e 

universidades (PIMENTA; LIMA, 2012). 

 

O pressuposto dessa concepção é que a realidade do ensino é 
imutável e os alunos que frequentam a escola também o são. 
Idealmente concebidos, competiria à escola ensiná-los, segundo 
a tradição. Não cabe, pois, considerar as transformações 
históricas e sociais decorrentes dos processos de 
democratização do acesso, a qual trouxe para a escola novas 
demandas e realidades sociais, com a inclusão de alunos até 
então marginalizados do processo de escolarização e dos 
processos de transformação da sociedade, de seus valores e 
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das características que crianças e jovens vão adquirindo 
(PIMENTA; LIMA, 2012, p.35-36). 

 

 Essa concepção de ensino valoriza a prática e os instrumentos, e resume o 

papel da escola a ensinar, se o aluno não consegue aprender, a responsabilidade 

é dele, da família ou de sua cultura. Ela irá refletir também na formação do 

professor, nessa perspectiva da observação e imitação de modelos já existentes, 

bem como, na sua desvalorização. Esse conceito não valoriza a formação 

intelectual do professor, ela é reduzida a fazer o que for mais próspero diante dos 

modelos observados (Idem). 

 

O estágio então, nessa perspectiva, reduz-se a observar os 
professores em aula e imitar esses modelos, sem proceder a 
uma análise crítica fundamentada teoricamente e legitimada na 
realidade social em que o ensino se processa. Assim, a 
observação se limita à sala de aula, sem análise do contexto 
escolar, e espera-se do estagiário a elaboração e execução de 
“aulas-modelo” (PIMENTA; LIMA, 2012, p.36). 

 

 

2.2.2 A prática como instrumentalização da técnica 

 

O conhecimento técnico está presente em todas as profissões, ele é 

necessário para executar as ações inerentes de cada uma, assim como a prática 

docente também. Porém, se o profissional possui apenas a técnica, não será capaz 

de resolver determinados problemas, pois ela “não dá conta do conhecimento 

científico nem da complexidade das situações do exercício desses profissionais” 

(PIMENTA; LIMA, 2012, p.37). Essa dicotomia que se coloca entre a teoria e a 

prática acabam gerando falha na formação profissional, sobretudo na formação 

docente. O estágio passa a ser visto como o momento da prática, sem relacionar 

às teorias estudadas ao longo do curso, fica reduzido “ao “como fazer”, às técnicas 

a ser empregadas em sala de aula, ao desenvolvimento de habilidades específicas 

do manejo de classe, ao preenchimento de fichas de observação, diagramas, 

fluxogramas” (Idem). Nessa perspectiva, atividades como  microensino, miniaula, 

dinâmica de grupo e oficinas pedagógicas ganham destaque, pois ajudam a 

desenvolver as atividades que serão vivenciadas na sala de aula. “Muitas vezes, 

as oficinas têm sido utilizadas como cursos de prestação de serviço às redes de 
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ensino, obras sociais e eventos, o que acaba submetendo os estagiários como mão 

de obra gratuita, e substitutos de profissionais formados (PIMENTA; LIMA, 2012, 

p.38). Essas atividades são importantes também para formação de professores, no 

entanto, não podem ser vistas como prioridade, pois não possibilitam a 

compreensão do processo de ensino em sua totalidade e complexidade. 

 

A perspectiva técnica no estágio gera um distanciamento da vida 
e do trabalho concreto que ocorre nas escolas, uma vez que as 
disciplinas que compõem os cursos de formação não 
estabelecem os nexos entre os conteúdos (teorias?) que 
desenvolvem e a realidade nas quais o ensino ocorre 
(PIMENTA; LIMA, 2012, p.39). 

 

 As autoras apontam como sendo relevante, que o professor possua a 

habilidade de usar adequadamente a técnica de acordo com as diferentes situações 

em que o ensino acontece, o que sugere “a criação de novas técnicas” (Idem, p.39). 

 

 

2.2.3 O estágio como pesquisa 
 

A partir de discussões no campo da didática sobre a teoria e prática como sendo 

indissociáveis, de alguns autores como Schön, Nóvoa, Pimenta e Contreras sobre 

a concepção do professor como um profissional reflexivo, e do desenvolvimento da 

pesquisa qualitativa na educação, ocorre no início dos anos 90 no Brasil, o 

movimento de valorização da pesquisa no estágio, o compreendendo como uma 

investigação das práticas pedagógicas. Pimenta e Lima abordam o professor 

reflexivo a partir de Schön, que defende a valorização da prática como uma etapa 

para a construção do conhecimento “por meio de reflexão, análise e 

problematização dessa prática e a consideração do conhecimento tácito, presente 

nas soluções que os profissionais encontram em ato” (PIMENTA; LIMA, 2012, p. 

48). 

 

A pesquisa no estágio, como método de formação de futuros 
professores, se traduz, de um lado, na mobilização de pesquisas 
que permitam a ampliação e análise de contextos onde os 
estágios se realizam; por outro, e em especial, se traduz na 
possibilidade de os estagiários desenvolverem postura e 
habilidades de pesquisador a partir de situações de estágio, 
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elaborando projetos que lhes permitam ao mesmo tempo 
compreender e problematizar as situações que observam 
(PIMENTA; LIMA, 2012, p.46). 

 

 Essa perspectiva rompe com o estágio que busca explicar as situações 

observadas e faz o estagiário dizer ao professor o que ele deve fazer, ao contrário, 

a partir de uma postura investigativa, procura um novo conhecimento derivado da 

relação entre os dados encontrados e as explicações possíveis para cada caso 

(PIMENTA; LIMA, 2012, p. 46). O desenvolvimento do saber teórico articulado ao 

saber da ação docente e da prática institucional, é facilitado pela pesquisa, “que se 

inicia com a análise e problematização das ações e das práticas, confrontadas com 

as explicações teóricas sobre estas” (PIMENTA; LIMA, 2012, p. 49). 

 Como toda concepção, a pesquisa no estágio também possui seus limites: 

de natureza política, relacionados as condições do ensino e da escola pública; na 

formação inicial de professores, detentora de índices precários o longo da história; 

de natureza teórico-metodológica, concernente as possibilidades de pesquisa, os 

aportes teóricos a serem utilizados, a criticidade na análise, dentre outros (Idem, 

p.50). 

 

Identificar esses limites permite que se encontrem formas de 
superá-los. O estágio abre possibilidade para os professores 
orientadores proporem a mobilização de pesquisas para ampliar 
a compreensão das situações vivenciadas e observadas nas 
escolas, nos sistemas de ensino e nas demais situações ou 
estimularem, a partir dessa vivência, a elaboração de projetos 
de pesquisa a ser desenvolvidos concomitantemente ou após o 
período de estágio (PIMENTA; LIMA, 2012, p. 51). 

 

 Com base nessa concepção de valorização de atividades que desenvolvam 

a capacidade de reflexão e realização de pesquisas, os cursos de formação de 

professores passaram a reformular seus currículos, sobretudo o de estágio, a partir 

dessa nova visão. “O estágio, então, deixa de ser considerado apenas um dos 

componentes e mesmo um apêndice do currículo e passa a integrar o corpo de 

conhecimentos do curso de formação de professores” (PIMENTA; LIMA, 2012, p. 

55). Ele poderá continuar a ser um momento de síntese como fechamento do curso, 

mas poderá também, transitar por todas as disciplinas do curso. O estágio por ele 

mesmo não acontece, é preciso envolver todos os componentes curriculares do 
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curso como forma de compor um projeto-político-pedagógico articulado que tenha 

como objetivo elevar o estágio como pesquisa. “Poderá ocorrer, portanto, desde o 

início do curso, possibilitando que a relação entre os saberes teóricos e os saberes 

das práticas ocorra durante todo o percurso de formação”, ajudando, inclusive, aos 

alunos a terem certeza pela escolha de serem professores (Idem, p.56). Ou de 

forma alternada, com momentos de formação ora na universidade, ora no campo 

de estágio, em que a estrutura curricular ofereça “momentos de reflexão e análise 

das práticas institucionais e das ações dos professores à luz dos fundamentos 

teóricos das disciplinas e das experiências de seus profissionais” (Idem, p.57). No 

entanto, colocar em prática essa concepção de professor pesquisador e reflexivo é 

um desafio para os professores formadores. Vejamos agora um exemplo de prática 

pedagógica no estágio supervisionado, no intuito de compreender como essa 

disciplina vem sendo executada. 

 

 

2.3 A prática pedagógica no estágio supervisionado 

 

Não podemos pensar a teoria dissociada da prática, sobretudo no estágio, pois 

ele é teoria e prática; e não teoria ou prática como pregam algumas perspectivas. 

Ele tem por finalidade permitir que os futuros professores se apropriem de 

instrumentos teóricos e metodológicos, de modo a compreender a escola, os 

sistemas de ensino e as políticas educacionais (PIMENTA; LIMA, 2012, p. 102). As 

autoras Almeida, Iannone e Silva (2012) trazem uma discussão sobre a relação 

teoria e prática na organização curricular, enfatizando o estágio na modalidade a 

distância, e afirmam que o estágio parece ser tratado de forma geral, no sentido de 

cumprir as exigências legais. Os coordenadores dos cursos, em entrevista, 

enfatizaram mais a facilidade dos alunos em conseguirem um local para estagiar, 

do que a importância do estágio na formação dos futuros docentes. 

 

Das oito instituições pesquisadas apenas três declararam ter um 
projeto de desenvolvimento de práticas elaborado em sintonia 
com o projeto pedagógico e com elementos constitutivos 
voltados para especificidades e inovações, ultrapassando as 
meras condições previstas para a organização e aprovação dos 
cursos e dirigindo-se para o que Anastasiou e Alves (2004) 
chamam de transformações por aproximações sucessivas, que 
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consiste em integrar o currículo sem, contudo, romper 
totalmente com a lógica dominante na organização curricular 
(ALMEIDA; IANNONE; SILVA, 2012, p.338).    

 

 Outro ponto interessante da pesquisa se refere à frequência dos encontros 

presenciais relacionados à construção da prática. Nos cursos observados existiam 

encontros presenciais três ou mais vezes por semana, assim, a interação entre os 

pares se dava mais nesses encontros do que no ambiente virtual, a interação com 

o tutor a distância era rara. De forma que os alunos não sabiam dizer quais 

interações eram possíveis e não utilizavam fórum, chat, Skype, redes sociais, 

videoconferência, que possibilitavam o diálogo (Idem, p.339). 

Para Alarcão (1996 apud Oliveira & Cunha, 2006, p.8) o estágio é tão 

importante quanto os demais conteúdos curriculares, e diz que os docentes, assim 

como as Universidades não valorizam a prática da formação do professor como 

deveriam. “Segundo a autora, o estágio pedagógico é considerado uma espécie de 

“parente pobre” das demais disciplinas, porque a Universidade abre mão da sua 

função de ajudar o aluno a relacionar teoria e prática” (Oliveira; Cunha, 2006, p.8). 

É preciso que o estágio supervisionado seja articulado com as demais disciplinas, 

para, quando o aluno estiver atuando na prática pedagógica, possa refletir sobre 

ela de forma crítica, e para isso ele precisará relacionar às teorias estudadas. “O 

diálogo entre teoria e prática, que se pretende dinâmico e flexível – e que é o âmago 

do Estágio Supervisionado – ainda é projeto, “quase utopia”. O fato de estarmos 

lidando com um curso a distância, ainda faz mais complexo este processo” (Idem, 

p.9).  

Oliveira e Cunha (2006) apresentam uma proposta bem sucedida de estágio 

supervisionado colocada em prática na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 

na qual a Faculdade de Educação é responsável pelo curso de Pedagogia e das 

disciplinas pedagógicas dos cursos de Licenciatura em EAD. No total são atendidos 

dezesseis polos e cerca de oito mil alunos. Essa procura pelos cursos a distância 

suscitou a preocupação em manter o padrão de qualidade dos cursos presenciais, 

sobretudo em relação ao estágio supervisionado, que é realizado em cinco 

semestres, cada um contendo seu tema articulador, “uma espécie de conceito – 

chave, que garante a integração vertical do componente curricular, através do 

curso” (Idem, p.11). No Estágio I o tema central é Tensão no Espaço Institucional, 
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“aborda questões abrangentes e contextuais que perpassam o âmbito do espaço 

escolar” (Idem, p.12). Nessa fase o aluno irá desenvolver a observação e 

investigação. No Estágio II é exigido do aluno coparticipação e uma “postura 

investigadora das diversas formas de organização das atividades curriculares no 

interior da escola” (Idem, p.12). Seu tema é Roda Viva da Escola, devido ao 

dinamismo da disciplina. O Estágio III “é voltado para o Projeto Pedagógico Escolar, 

de caráter participativo e cooperativo, contribui para o fortalecimento e a 

reconstrução da identidade do aluno, a partir da provocação da análise da prática 

vivenciada” (Idem, p.12). Nos últimos, Estágios IV e V a perspectiva é de 

“participação interativa do aluno no âmbito da totalidade da Unidade Escolar”, e tem 

como tema: Fazer Pedagógico (Idem, p.12).  

Além dos temas articuladores, a disciplina é estruturada em três planos 

integrados que promovem atividades pedagógicas interdisciplinares. O primeiro 

plano acontece nas universidades, com os coordenadores e tutores a distância. Os 

alunos-estagiários, acompanhados pelo Tutor a Distância, cumprem as seguintes 

tarefas:  

 

...relato das observações feitas; registros das experiências sobre 
as atividades desenvolvidas na vivência do Estágio; elaboração 
das atividades pedagógicas solicitadas pelo Tutor Presencial, 
pelo Tutor a Distância ou pelo Coordenador da Disciplina; 
realização de materiais educacionais pertinentes à prática do 
Estágio; realização de demais tarefas solicitadas, no material 
didático complementar da disciplina, inclusive as avaliações a 
Distância, Presenciais e Aulas práticas (OLIVEIRA; CUNHA, 
2006, p.12). 

 

O segundo plano acontece nos polos regionais, em conjunto com os tutores 

presenciais, são eles os responsáveis pelo acompanhamento, supervisão, 

consultoria e assessoria aos alunos nas escolas parceiras em que são realizados 

os estágios. E o terceiro plano se dá entre as escolas parceiras junto aos 

professores regentes, a escolha dessas escolas pode ser uma indicação dos 

Diretores dos polos ou a escola onde o aluno já atue como professor. Os tutores 

presenciais também ajudarão nessa etapa, dando suporte técnico aos alunos, e 

interagir com a equipe técnico-pedagógica das escolas de forma a acompanhar os 

alunos na prática do estágio (Idem, p.12-13). 
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 O material didático da disciplina de estágio é elaborado com alguns cuidados 

para que possibilite a participação coletiva e incorporar materiais produzidos pelos 

alunos, como forma de compartilhar suas experiências e conhecimentos.  

 

Afirmamos que o material didático de qualidade para o Estágio 
a Distância deve ser aquele com um caráter formador e não 
instrutivo, que em seu planejamento possibilite as intervenções, 
as críticas, os questionamentos, que use diferentes mídias e que 
seja posto em execução de forma democrática, aceita por todos 
(OLIVEIRA; CUNHA, 2006, p.13). 

 

O professor que elabora esse material, precisa estar atento para fornecer as 

concepções do curso, assim como colaborar com o trabalho do tutor que estará 

mediando o processo de aprendizagem. O tutor precisa ter uma formação teórica 

na área que atua, de modo a incitar a aprendizagem, e não apenas tirar as dúvidas 

dos alunos. “Para que haja interação e, consequentemente, questionamentos, é 

necessário que esse material parta de dois pilares de sustentação: a clareza e a 

comunicabilidade” (Idem, p.14). A clareza para que o aluno possa compreender, 

pois o professor não estará presencialmente, as dúvidas serão tiradas no ambiente 

virtual. E a comunicabilidade é o diálogo entre o material e o aluno, como forma de 

garantir a interação, que se faz imprescindível na EAD. A avaliação é realizada em 

momentos a distância e presencial. Nas avaliações a distância o intuito é que o 

aluno certifique e gerencie seu aprendizado, construindo sua autonomia. 

  

Estas avaliações se constituem no preenchimento de fichas, 
constantes do material didático, sobre as atividades observadas 
no estágio, com ênfase aos comentários críticos das mesmas, 
compilação de matérias afins, para a composição de um Clipping 
e do Portfólio da Disciplina (OLIVEIRA; CUNHA, 2006, p.15). 

 

Já as avaliações presenciais, tem o objetivo de aprofundar os conceitos estudados:  

 

...importância da fundamentação teórica e metodológica do 
projeto educativo e ao currículo escolar; ao papel dos diferentes 
segmentos que compõem a comunidade escolar; às ações 
desenvolvidas pela escola, à troca de experiências vivenciadas; 
à execução de trabalhos práticos e de provas de aula 
(OLIVEIRA; CUNHA, 2006, p.15). 
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Os tutores presenciais também contribuem na avaliação, uma vez que conhecem 

melhor a realidade dos alunos. Eles realizam uma avaliação formativa observando 

“a autonomia do aluno na sua organização e planejamento de estudo; o uso dos 

recursos de multimídia oferecidos; a frequência comprovada ao estágio e a 

participação em tutorias durante o curso” (OLIVEIRA; CUNHA, 2006, p.16). 
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CAPÍTULO 3 PERCURSO METODOLÓGICO 

 

Nesse capítulo traremos o percurso metodológico que foi desenvolvido para a 

realização da presente pesquisa, apresentando os objetivos, a hipótese, o sujeito, 

as escolhas dos instrumentos de coleta e análise de dados. 

 

3.1  Problema de Pesquisa  

 

A partir da questão de pesquisa - como as instituições que oferecem os cursos de 

Pedagogia na modalidade EAD apresentam em seus Projetos Políticos 

Pedagógicos a organização e pensam a disciplina de Estágio Supervisionado? – 

iremos expor os objetivos que direcionaram a pesquisa. 

 

3.2 Objetivos  

 

3.2.1 Objetivo geral 
 

Analisar a partir dos Projetos Políticos Pedagógicos dos cursos de Pedagogia na 

modalidade EAD quais as perspectivas da disciplina Estágio Supervisionado e sua 

proposta de funcionamento no contexto da relação teoria e prática. 

 

3.2.2 Objetivos específicos 

 

• Relacionar os Projetos Políticos Pedagógicos com os Referenciais de 

Qualidade da Educação Superior a Distância; 

• Identificar as múltiplas concepções do estágio supervisionado como requisito 

na formação de professores a partir dos PPP’s; 

• Investigar as propostas de atividades a serem realizadas na disciplina 

estágio supervisionado apresentadas nos PPP’s em relação a presença e o 

virtual; 

• Identificar as concepções e propostas de avaliação na disciplina de estágio 

expostas nos PPP’s; 

 

3.3 Hipótese 
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Acreditamos que as IES, ofertantes do curso de Pedagogia a distância, organizem 

a disciplina de Estágio Supervisionado seguindo os critérios exigidos na legislação, 

de forma a cumprir a carga horária mínima e articulá-la as demais disciplinas 

através das atividades realizadas. Concebendo o estágio como pesquisa, no intuito 

de formar professores reflexivos quanto a prática pedagógica.  

 

3.4 Desenho da Pesquisa 
 

Optamos por uma abordagem de cunho qualitativo, de modo a compreender 

o fenômeno estudado, como também, ficando a possibilidade de obter dados 

quantificáveis que nos ajudem a obter os resultados da pesquisa. Segundo Triviños 

(1987, p. 120) a pesquisa qualitativa surgiu na Antropologia, e em seguida na 

Sociologia ao perceber que alguns dados sobre a vida dos povos não poderiam ser 

quantificados, e sim interpretados.  

 

Considerando, no entanto, que a abordagem qualitativa, 
enquanto exercício de pesquisa não se apresenta como uma 
proposta rigidamente estruturada, ela permite que a imaginação 
e a criatividade levem os investigadores a propor trabalhos com 
novos enfoques (GODOY, 1995, p. 21). 

 

As ciências humanas possuem suas especificidades, pois estudam o 

comportamento humano e social, necessitando assim, de uma metodologia própria. 

Uma vez que “o conhecimento não se reduz a um rol de dados isolados, conectados 

por uma teoria explicativa; o sujeito-observador é parte integrante do processo de 

conhecimento e interpreta os fenômenos atribuindo-lhes um significado” 

(CHIZZOTTI, 1998, p.79). 

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica e documental, na qual utilizamos 

como procedimento de coleta os dados sete projetos políticos pedagógicos de 

cursos de Pedagogia na modalidade EAD, uma vez que os mesmos são 

documentos oficiais da instituição e devem ser colocados à disposição dos alunos, 

já que não necessariamente, eles irão à universidade (espaço físico), e precisam 

conhecer a concepção e organização da mesma. Encontramos os mesmos 

disponibilizados na internet no site das instituições, decidimos escolher projetos de 

diferentes regiões do país, sendo um de universidade estrangeira, possibilitando 
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um panorama mais amplo de como o estágio vem sendo desenvolvido. Não iremos 

entrar no mérito da veracidade das informações contidas nos PPP’s, analisamos 

da forma como chega ao aluno, e como está posto na Web. Os mesmos foram 

analisados mediante referencial teórico, no intuito de compreender como as 

instituições organizam e concebem a disciplina de Estágio Supervisionado no curso 

de Pedagogia. 

 

...a pesquisa documental representa uma forma que pode 
revestir de um caráter inovador, trazendo contribuições 
importantes no estudo de alguns temas. Além disso, os 
documentos normalmente são considerados importantes fontes 
de dados para outros tipos de estudo qualitativo, merecendo 
portanto atenção especial (GODOY, 1995, p. 21). 

 

A pesquisa documental tem por característica, sua fonte de coleta de dados 

prenotada a documentos, que podem ser impressos ou não, como filmes, 

documentos legais, fotos, gravações, dentre outros (LAKATOS, 2003, p.175). 

“Nestes casos, os conteúdos dos textos ainda não tiveram nenhum tratamento 

analítico, são ainda matéria-prima, a partir da qual o pesquisador vai desenvolver 

sua investigação e análise” (SEVERINO, 2007, p.123). Ela pode ser utilizada para 

suplementar informações ou poderá ser o método fundamental/exclusivo da 

pesquisa (DUFFY, 2008).  

 

 

 

3.5 Design Metodológico 

 

3.5.1 “Sujeitos” de pesquisa 
 

Nossos “sujeitos” são o universo de 7 projetos políticos pedagógicos de instituições 

(públicas e privada) que oferecem curso de Pedagogia na modalidade EAD, 6 são 

de instituições brasileiras e 1 de universidade estrangeira (Espanha). 

 

3.5.2 Caracterização 
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Analisamos sete PPP’s dos cursos de Licenciatura em Pedagogia na 

modalidade a distância, dois de universidades federais (UFPB e UNIRIO), três de 

universidades estaduais (UDESC, UNEMAT e UPE) – duas delas fazem parte do 

PARFOR, programa do governo federal que atua no intuito de formar professores 

que ainda não possuem licenciatura, ou oferecer uma segunda formação para os 

que estão atuando fora da sua área -  um de faculdade particular (UNINTER) e um 

de uma universidade púbica espanhola (UNED). 

Os projetos foram encontrados através de pesquisa realizada na internet, 

escolhemos os sete de Pedagogia para poder compararmos de forma mais 

coerente, uma vez que supomos, possuir uma linha semelhante em relação a sua 

metodologia e disciplinas, já que se trata do mesmo curso. Outra licenciatura 

certamente terá sua particularidade, e assim poderá interferir no resultado da 

pesquisa. 

Seguiremos a ordem acima, contextualizamos primeiro as universidades 

federais, depois as estaduais, a faculdade particular, e por último a estrangeira. São 

elas: 

 UFPB – a Universidade Federal da Paraíba possui 56 cursos de graduação, 

entre os quais 16 são cursos de licenciatura, abrangendo quase todas as 

áreas do conhecimento, com um total de 3.372 vagas anuais. Deste total, 

240 vagas destinam-se ao Curso de Pedagogia, ofertadas nos turnos diurno 

e noturno, com as seguintes habilitações: Magistério em Educação Especial, 

Magistério em Educação de Jovens e Adultos, Supervisão Escolar e 

Orientação Educacional, Supervisão Escolar e Magistério das Matérias 

Pedagógicas do Ensino Normal. A iniciativa da SEED/MEC, de apoio 

financeiro à educação superior pública, para oferta de cursos de licenciatura 

a distância por meio da UAB – Universidade Aberta do Brasil, oportuniza à 

UFPB continuar, contribuindo para a melhoria dos índices educacionais do 

estado. O curso de Licenciatura Plena em Pedagogia, habilitação em 

Educação Infantil, na modalidade a distância proposto pela UFPB,  

 

...incorpora as práticas de formação dessa universidade e 
amplia a discussão das suas diretrizes e metas, ao apontar a 
necessidade de uma formação específica para os que atuam na 
educação infantil, visando o resgate da identidade profissional e 
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o atendimento aos objetivos desta etapa educativa (UFPB, 2006, 
p. 4). 

 

O curso de Pedagogia possui uma carga horária de 3.225 horas distribuídas em 

quatro anos/ 8 semestres. 

 

 UNIRIO – a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro atua nas 

áreas de Ensino de Graduação nas modalidades Presencial e a Distância, 

Pós-Graduação Stricto Sensu e Lato Sensu, Pesquisa e Extensão. 

Possuindo 47 cursos de graduação, sendo 43 presenciais e 4 a distância, 

dentre eles o curso de Pedagogia, com 200 vagas anuais para a modalidade 

presencial e 1.220 vagas anuais para a modalidade a distância. A EAD teve 

início em 2003 através da adesão ao consórcio do CEDERJ, e depois 

incentivada com o início do sistema UAB, com adesão desde a sua criação. 

Em 2011 ofertou 2.115 vagas distribuídas em quatro cursos de licenciatura. 

A licenciatura em Pedagogia possui carga horária de 3.435 horas divididas 

em 8 semestres. 

 

 UDESC – em 1965 foi criada a Universidade para o Desenvolvimento do 

Estado de Santa Catarina, com intuito de preparar “recursos humanos 

necessários ao desenvolvimento integral e integrado do Estado de Santa 

Catarina, cuja carência era um dos fatores limitantes à dinamização do 

processo de desenvolvimento estadual” (UDESC, 2010 p.11). A UDESC 

aderiu ao sistema UAB, dando continuidade às ações iniciadas em 1999. 

Nesse período já titulou 14.592 licenciados em Pedagogia na modalidade a 

distância, “e inicia, com a UAB, um programa de 5.370 vagas, apoiando-se 

em polos distribuídos nas diversas regiões abrangidas” (UDESC, 2010 p.17). 

Está presente nas seguintes regiões: Grande Florianópolis, Norte/Nordeste, 

Serra, Vale do Itajaí, Sul e Oeste. A carga horária total da licenciatura em 

Pedagogia é de 3.204 horas, divididas em 4 anos. 

 

 UNEMAT - a Universidade do Estado de Mato Grosso foi criada em 1978 

como Instituto de Ensino Superior de Cáceres – IESC, tendo outros nomes 

ao longo dos anos, mas, através da Lei Complementar nº 30, de 15/12/1993, 
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é elevada a Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT, tendo como 

mantenedora a Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso. Com 

sede na cidade de Cáceres, possui 11 Campi Universitários e 17 Núcleos 

Pedagógicos localizados em diferentes regiões do Estado de Mato Grosso, 

dessa forma, encontra-se inserida em 117 dos 142 municípios que formam 

o Estado. Em 2011, a UNEMAT matriculou um total de 15 mil alunos 

distribuídos nos 87 cursos ofertados, 

 

...sendo 44 graduações regulares e 25 turmas especiais (fora da 
Sede), 24 cursos de pós-graduações (lato sensu) e 11 cursos 
(stricto sensu), sendo 04 Mestrados institucionais, 04 cursos de 
Mestrados Interinstitucional e 03 cursos de Doutorado 
Interinstitucional (UNEMAT, 2011, p.7).  

 

Na modalidade a distância, a universidade oferta 6 cursos de Pedagogia 

(CEAD) e 6 cursos através do sistema UAB. A Instituição oferta ainda 3 

programas diferenciados, o Curso de Licenciatura Específico para Formação 

de Professores Indígenas, o Curso de Bacharelado em Agronomia dos 

Movimentos Sociais do Campo (CAMOSC) e os Cursos de Licenciaturas 

Parceladas, com vistas a formação de professores em serviço. A carga 

horária do curso de Pedagogia é de 3.345 horas, distribuídas em 4 anos/ 8 

semestres. Ele é um convênio com o PARFOR – programa do governo 

federal para a formação de professores. 

 

 UPE – “ela tem a sua origem na Fundação de Ensino Superior de 

Pernambuco - FESP que, em 1965, foi instituída como órgão mantenedor 

das Faculdades pertencentes ao Governo de Pernambuco” (UPE, 2010, 

p.5). Foi reconhecida pelo MEC como universidade em 1991, possui uma 

estrutura multicampi que compreende os Campi de Santo Amaro, Benfica, 

Camaragibe, Nazaré da Mata, Garanhuns e Petrolina, Caruaru e Salgueiro. 

Compõem, ainda, o Complexo Universitário da UPE o Centro Integrado de 

Saúde Amaury de Medeiros – CISAM, o Hospital Oswaldo Cruz- HUOC, e o 

Pronto Socorro Cardiológico – PROCAPE. A Universidade de Pernambuco 

contribui a partir das diferentes formas de sua atuação: ensino, pesquisa e 

extensão, oferecendo cursos presenciais e a distância, sendo 46 cursos de 
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graduação. A UPE, desde 2003 faz parte de um consórcio de Universidades 

Públicas que se credenciaram, junto à SEED/MEC para ofertar cursos na 

modalidade a distância. “Atualmente, tem autorização em caráter 

experimental para ofertar graduação a distância, conforme Portaria no 2.782 

de 17 de agosto de 2005 (DOU de 18 de agosto de 2005, seção 1, p.10)” 

(UPE, 2010, p.6). A licenciatura de Pedagogia foi oferecida a partir do 

PARFOR e possui uma carga horária de 3.205 horas. 

 

 UNINTER/ FACINTER – sua sede fica no estado de Curitiba/ PR, atua há 

mais de 15 anos no mercado de educação, possui 6 unidades, 4 Campi e 

443 polos de apoio presencial, sendo a FACINTER um dos polos. Oferece 

cursos de graduação e pós-graduação nas modalidades presencial, 

semipresencial e a distância. Na EAD oferece 4 cursos de licenciatura dentre 

eles o de Pedagogia, que tem como carga horária 3.300 horas. 

 

 UNED – no início dos anos 70 foi criada a Universidade Livre a Distância, e 

em agosto de 1972, através de um decreto – lei, surge a Universidade 

Nacional de Educação a Distância. Ele está localizado na Casa Grande, em 

São Bernardo, no centro da cidade de Madrid - Espanha, e divide o espaço 

com o Conselho Nacional de Educação. Hoje, a UNED é uma grande 

instituição, a maior universidade da Espanha, com mais de 260 mil 

estudantes; com uma oferta educativa que abrange 26 cursos de 

licenciatura, 43 cursos de mestrado, mais de 600 programas de Educação 

Continuada, 12 cursos de Língua, mais de uma centena de cursos de verão 

e cerca de 400 atividades de extensão universitária. Dentre os cursos de 

licenciatura, oferece Licenciatura em Pedagogia, não encontramos a 

quantidade de horas total do curso, é colocado como créditos, que é 

denominado de ECT. Para a conclusão do curso de Pedagogia é preciso 

cumprir 240 ECTS. 

 

 

3.5.3 Procedimentos metodológicos 
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 Como forma de relacionar os Projetos Políticos Pedagógicos com os 

Referenciais de Qualidade da Educação Superior a Distância; identificar as 

múltiplas concepções do estágio supervisionado como requisito na formação de 

professores a partir dos PPP’s; investigar as propostas de atividades a serem 

realizadas na disciplina estágio supervisionado apresentadas nos PPP’s em 

relação a presença e o virtual; e identificar as concepções e propostas de avaliação 

na disciplina de estágio expostas nos PPP’s, fizemos a leitura detalhada dos 

projetos políticos pedagógicos buscando indícios dos elementos apresentados nos 

Referenciais, da concepção pedagógica que a instituição possui, da sua concepção 

de estágio e da concepção de avaliação.  

 Primeiro realizamos a pesquisa na internet, na qual encontramos PPP’s não 

só de Pedagogia, como também de outras licenciaturas. A princípio salvamos 

todos, mas, após iniciar as leituras percebemos que seria melhor ficar com apenas 

um curso, devido as particularidades de cada um. Como o de Pedagogia foi 

encontrado em maior número, ficamos com ele, pois conseguimos diversificar entre 

instituições públicas e privadas, como também uma estrangeira. 

 Após a leitura dos PPP’s já escolhidos, fomos as partes que iriam responder 

nossos objetivos. De modo a contextualizar nossa pesquisa, iniciamos com uma 

breve caracterização das instituições, seu nome, localização e informações 

relativas ao curso de Pedagogia. Analisamos os PPP’s em relação aos Referenciais 

de Qualidade para a Educação Superior a Distância, se os mesmos (PPP’s) 

apresentam os elementos básicos “determinados” neste documento. Em seguida, 

procuramos identificar a possível concepção pedagógica de cada instituição, pois 

entendemos que a partir dela, teremos uma melhor compreensão não só do 

estágio, mas do curso em si, embora alguns PPP’s não apresentem esse item, 

buscamos perceber a partir de indícios em seus textos. Em seguida, entramos de 

fato, nas questões referentes ao estágio supervisionado.  

 Primeiro observamos como a disciplina estágio supervisionado está 

organizada, quanto a sua carga horária, em que período tem início, se acontece no 

decorrer do curso ou não, também como forma de contextualização. Em seguida, 

partimos para as concepções de estágio, aqui buscamos indícios se a prática é 

vista como imitação de modelos; se a prática é instrumentalização da técnica; ou 

se o estágio é visto como pesquisa. Os PPP’s não apresentam de forma clara essas 
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concepções, apontamos nossa conclusão a partir da análise do texto, logo, não 

podemos afirmar se as concepções encontradas são as mesmas da instituição. 

Para isso, analisamos as atividades que são realizadas na disciplina, bem como 

seus objetivos tanto da disciplina quanto do curso como um todo. Tendo em vista, 

que alguns deixam claro a preocupação em formar professores pesquisadores, 

acreditamos que essa visão seja refletida no estágio também. O terceiro item a ser 

analisado foi o formato das aulas de estágio, pois se o mesmo é entendido como 

uma disciplina presencial, inclusive as legislações referentes aos cursos de 

licenciatura colocam que o estágio supervisionado deve ser realizado em 

momentos presencias, nosso intuito foi compreender como ele está sendo realizado 

a distância. Por último, analisamos como é realizada a avaliação, a princípio de 

uma forma geral enquanto curso, se concebe a avaliação como formativa e/ou 

somativa, e em seguida como é realizada a avaliação do estágio. 

 De posse desses dados, buscamos compreender como a disciplina de 

estágio supervisionado está sendo realizada na modalidade a distância. No 

entanto, encontramos algumas dificuldades no percurso da pesquisa. A priori, 

nossa intenção era entrevistar professores/tutores e alunos de turmas já 

encerradas de modo a confrontar os dados encontrados nos PPP’s e nos 

planejamentos das disciplinas. Porém, por questões burocráticas não foi possível, 

seja pela exigência de documentação, e não tivemos tempo hábil para providenciá-

las, como algumas instituições não responderam nossa solicitação de pesquisa. 

Por esse motivo também não conseguimos o planejamento da disciplina. Com essa 

dificuldade em relação ao campo de pesquisa, foi que partimos para a pesquisa 

documental. Após a escolha dos PPP’s a serem analisados, enviamos e-mail às 

instituições solicitando, se possível, o planejamento da disciplina de estágio, para 

poder confrontar com o PPP, mas, só obtivemos resposta até o momento da UFPB. 

A coordenadora do curso informou que devido as atividades que estão acontecendo 

no momento, não é possível o envio do material solicitado, mas, que passando esse 

período, irá nos ajudar. 

 

 

3.5.4 Análise de Conteúdo 
 



71 
 

 

Utilizamos a Análise de Conteúdo, como forma de avaliar as informações 

constantes nos documentos referentes ao curso de Pedagogia, no caso, o seu 

Projeto Político Pedagógico. Segundo Bardin (2011, p.48) a análise de conteúdo é 

 

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando 
obter por procedimentos sistemáticos os objetivos de descrição 
de conteúdo das mensagens indicadores (quantitativos ou não) 
que permitam a inferência de conhecimentos relativos às 
condições de produção/recepção (variáveis inferidas) dessas 
mensagens. 

 

 É uma metodologia que possibilita a interpretação pessoal do pesquisador, 

o mesmo não consegue fazer uma leitura neutra em relação aos dados 

encontrados. E permite que seja analisado qualquer forma de comunicação verbal 

ou não-verbal, como livros, periódicos, jornais, entrevistas, filmes, cartas, informes, 

vídeos, fotografias, dentre outros (MORAES,1999).  

 

Contudo os dados advindos dessas diversificadas fontes 
chegam ao investigador em estado bruto, necessitando, então 
ser processados para, dessa maneira, facilitar o trabalho de 
compreensão, interpretação e inferência a que aspira a análise 
de conteúdo (MORAES,1999). 

 

 Como forma de processar esses dados Bardin (2011), aponta três fases: a 

pré-análise – fase de organização; a exploração do material – operações de 

codificação, decomposição ou enumeração; e o tratamento dos resultados, a 

inferência e a interpretação – momento que o pesquisador fará a intepretação dos 

dados a partir da literatura/teoria e da sua inferência.  

 Moraes (1999) propõe cinco etapas, que são utilizadas, em especial, na 

análise qualitativa. Essas etapas fazem parte da análise em si, no entanto, é preciso 

que o trabalho possua as definições inerentes ao projeto de pesquisa, como a 

explicitação do problema, os objetivos da pesquisa e a reunião dos dados. 

Utilizamos essas etapas de análise para nossa pesquisa. São elas: 

1 – Preparação: nela identificamos as diferentes amostras da informação a serem 

analisadas, “para isso recomenda-se uma leitura de todos os materiais e tomar uma 

primeira decisão sobre quais deles efetivamente estão de acordo com os objetivos 

da pesquisa” (MORAES,1999). Também iniciamos o processo de codificação dos 
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materiais, para isso, estabelecemos códigos (números ou letras) para a 

identificação das amostras. Nessa etapa, fizemos a escolha dos PPP’s a serem 

analisados. 

2 – Unitarização: após a preparação dos dados partimos para a segunda etapa, 

que se dá em reler cuidadosamente os materiais, momento de definir a unidade de 

análise, chamada também de “unidade de registro” ou “unidade de significado”, “é 

o elemento unitário de conteúdo a ser submetido posteriormente à classificação (...) 

podem ser tanto as palavras, frases, temas ou mesmo os documentos em sua 

forma integral” (idem). Em seguida, se faz a releitura de todos os materiais para 

então, identificar neles, as unidades de análise. Depois, isola-se cada unidade de 

análise. E por último, define-se as unidades de contexto. “É uma unidade, de modo 

geral mais ampla do que a de análise, que serve de referência a esta, fixando limites 

contextuais para interpretá-la” (idem). Assim fizemos com os PPP’s, o analisamos 

em elementos menores a partir do nosso objeto de estudo, isolamos as unidades 

de análise e definimos as unidades de contexto (Concepção e Estágio), como forma 

de interpretar a realidade do curso de Pedagogia na modalidade a distância, em 

especial, a disciplina de Estágio Supervisionado. 

3 – Categorização: “é um procedimento de agrupar dados considerando a parte 

comum existente entre eles. Classifica-se por semelhanças ou analogia, segundo 

critérios previamente estabelecidos ou definidos no processo” (idem). As categorias 

precisam ser válidas (adequada, pertinente) em consonância aos objetivos da 

análise, à natureza do material analisado e às questões que serão respondidas 

através da pesquisa; exaustivas, ou seja, não podem ficar dados significativos sem 

classificação; e homogêneas, “dizer que um conjunto de categorias é homogêneo 

significa poder afirmar que todo o conjunto é estruturado em uma única dimensão 

de análise” (idem). A partir dos PPP’s e das leituras realizadas criamos nossas 

categorias, algumas surgiram a priori, em decorrência das teorias estudadas, e 

outras a posteriori, com a análise dos projetos. Nossas categorias de análise são: 

concepção pedagógica; concepção de estágio; presença e virtualidade; avaliação. 

4 – Descrição: a quarta etapa se dá pela comunicação do resultado. “É o momento 

de expressar os significados captados e intuídos nas mensagens analisadas” 

(idem). Como nossa pesquisa possui uma abordagem qualitativa, a descrição foi 

realizada em textos sínteses para cada categoria selecionada. 
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5 – Interpretação: última etapa de análise, cujo termo é associado à pesquisa 

qualitativa, está ligada ao “movimento de procura de compreensão” ( idem). Nessa 

fase buscamos interpretar os dados tanto a partir dos conteúdos manifestos quanto 

dos latentes (que estão implícitos). Moraes (1999) assevera que esses movimentos 

interpretativos possuem duas vertentes: a primeira “está relacionada a estudos com 

uma fundamentação teórica claramente explicitada a priori” e a segunda “é 

construída com base nos dados e nas categorias de análise. A teoria emerge das 

informações e das categorias” (idem). 

 Assim, buscamos realizar a análise dos Projetos Políticos Pedagógicos do 

curso de Pedagogia realizados na modalidade a distância à luz das categorias, 

concepção de estágio, tendo como subcategorias: prática como imitação de 

modelos, prática como instrumentalização da técnica e estágio como pesquisa 

(PIMENTA; LIMA, 2012); as concepções pedagógicas em EAD (ANDERSON; 

DRON, 2012); e avaliação (BLOOM, 1983). Tentamos responder, mediante 

articulação entre os dados analisados e a literatura, como as instituições concebem 

e organizam a disciplina de Estágio Supervisionado no curso de Pedagogia a 

distância. 
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CAPÍTULO 4 ANÁLISE DE DADOS 

 

Apresentamos aqui, a análise dos dados encontrados nos Projetos Políticos 

Pedagógicos do curso de Pedagogia na modalidade a distância, na qual, focamos 

na disciplina de Estágio Supervisionado, nosso objeto de pesquisa. 

 

4.1 Referenciais de qualidade para a EAD x Projetos políticos pedagógicos 

 

Buscamos relacionar o que os Referenciais de qualidade para a Educação 

Superior a Distância (SEED/MEC, 2007) colocam como “modelo” com os dados 

encontrados nos projetos políticos pedagógicos analisados, de modo a observar se 

as instituições seguem o que os Referenciais consideram importante constar em 

um PPP. Ele não tem força de lei, mas serve como norteador para a modalidade 

EAD, visando a garantia da qualidade dos cursos oferecidos. O documento não tem 

a intenção de formar um modelo único de EAD, “os programas podem apresentar 

diferentes desenhos e múltiplas combinações de linguagens e recursos 

educacionais e tecnológicos” (idem, p.7). No entanto, os Referenciais trazem 

pontos importantes que devem estar “integralmente expressos no Projeto Político 

Pedagógico de um curso na modalidade a distância” (idem, p.7), são eles:  

 Concepção de educação e currículo no processo de ensino e aprendizagem 

(opção epistemológica de educação, currículo, ensino e aprendizagem);  

 Sistemas de comunicação (proporcionar a resolução de problemas com 

rapidez e interação entre os sujeitos do processo educacional);  

 Material didático (deve estar em consonância com o projeto pedagógico do 

curso e contribuir para o desenvolvimento de habilidade e competências 

específicas, utilizando mídias compatíveis);  

 Avaliação (deve contemplar a avaliação da aprendizagem – processo 

contínuo, que acompanhe a aprendizagem dos alunos e identifique 

dificuldades que possam ser sanadas ainda durante o processo – e a 

avaliação institucional, incluindo a ouvidoria, de modo a contribuir com 

melhorias de qualidade na oferta dos cursos e no processo pedagógico);  
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 Equipe multidisciplinar (atua nas funções de planejamento, implementação 

e gestão dos cursos, com atenção especial: aos tutores, docentes e pessoal 

técnico-administrativo, que precisam estar em constante qualificação);  

 Infraestrutura de apoio (de material – equipamentos de televisão, vídeo, 

áudio, fotografia, impressora, linhas telefônicas, computadores, dentre 

outros -  e de estrutura física, como a sede da instituição e os polos de apoio 

presencial);  

 Gestão acadêmico-administrativa (serviços de logística e atendimento ao 

aluno);  

 Sustentabilidade financeira (planilha de custos do projeto como um todo, 

com uma previsão de seus recursos e mostrando elementos de investimento 

e custeio). 

Veremos no quadro abaixo os tópicos que encontramos nos PPP’s analisados. 

 

   INSTITUIÇÕES 

Referenciais 

de Qualidade 

UFPB UNIRIO UDESC UNEMAT UPE UNINTER UNED 

Concepção de 

educação e 

currículo 

X X X X X X - 

Sistemas de 

comunicação 
X X - X - X X 

Material didático X - - X - X X 

Avaliação da 

aprendizagem 
X - - X X X X 

Avaliação 

institucional 
X - - X - - - 

Equipe 

multidisciplinar 
X - - X X - X 

Infraestrutura de 

apoio 
X - - - - X X 

Gestão 

acadêmico-

administrativa 

- - - - - - X 
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Sustentabilidade 

financeira 
X - - - - - - 

 

QUADRO 2- REFERENCIAIS DE QUALIDADE PARA EDUCAÇÃO SUPERIOR A DISTÂNCIA 

 

Analisando os PPP’s a partir dos Referenciais de qualidade para a Educação 

Superior a Distância nenhum apresenta todos os elementos ditos fundamentais. A 

UFPB, a UNED e a UNEMAT foram as instituições que trouxeram mais pontos 

necessários para a construção do PPP de acordo com o documento (referenciais). 

Analisamos a UNED a partir dos Referenciais mesmo sendo uma instituição 

estrangeira, para fazer um paralelo com as universidades brasileiras, ficando todas 

dentro de um mesmo padrão. 

O PPP da UFPB foi o único a trazer uma planilha referente a sustentabilidade 

financeira, mostrando o orçamento do curso para o seu primeiro ano de 

funcionamento. Apresenta gastos com custeio (bolsas, serviços de terceiros, 

material de consumo, passagens e diárias, capacitação), com capital 

(equipamentos) e traz o gasto mensal e anual por aluno. 

Em relação a concepção de educação e currículo, a UNED não apresenta 

sua concepção, a UNEMAT e a UNINTER apresentam apenas a concepção de 

currículo, quando os Referenciais dizem ser fundamental a opção epistemológica 

de educação, pois a partir dela, será desenvolvida todas as demais ações do 

projeto, como o material didático, a atuação dos professores e tutores, a 

comunicação entre os sujeitos e a avaliação da aprendizagem (SEED/MEC, 2007, 

p.8). As demais instituições (UFPB, UNIRIO, UDESC e UPE) apresentam sua 

concepção de ensino e currículo. Apresentaremos aqui a concepção das 

instituições referente ao currículo. A UNEMAT aponta o seguinte: 

 

Os princípios e finalidades educativas do Curso de Pedagogia 
do PARFOR se desenvolvem no Currículo composto por um 
conjunto de saberes expressos pelas disciplinas e relações de 
aprendizagem, imbricado em valores e atitudes político-
pedagógicas que se desencadeiam no cotidiano do Curso. 

 

                                            
 Falaremos sobre concepção de educação/pedagógica de forma mais detalhada no item 4.2 deste 
capítulo. 
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Afirma também que o currículo será estruturado a partir de eixos temáticos, no qual, 

o “aluno-professor saiba conectar as diferentes áreas que conformam o ensino no 

referido curso”. O PPP da UNINTER afirma que sua proposta contempla no seu 

currículo 

...fundamentos teórico-práticos para uma formação adequada à 
educação básica habilitando o profissional para as diferentes 
especificidades da prática pedagógica. São dimensões 
propostas nas atuais diretrizes para o curso de pedagogia: 
estudos básicos, aprofundamento e diversificação de 
estudos, estudos integradores. A organização dos núcleos 

nas unidades temáticas de aprendizagem traduzem-se em 
disciplinas, atividades e seminários para favorecer uma 
formação profissional articulada com as necessidades sócio 
históricas (grifo do autor). 

 

O PPP indica que visa articular o campo de conhecimentos específicos (a teoria) 

com os da prática pedagógica, o conhecimento das metodologias de ensino com a 

metodologia da pesquisa, proporcionando assim, um processo de formação 

interdisciplinar. A UFPB compreende que o currículo 

 

...envolve o processo formativo e experiencial de todos os 
sujeitos envolvidos e relacionados, a proposta do currículo deste 
curso busca (re)construir e re(significar) o processo de formação 
dos profissionais da educação que atuam na primeira etapa da 
educação básica alicerçando-o sobre os princípios filosóficos, 
pedagógicos e políticos assumidos no Programa Institucional de 
Formação Docente da UFPB. 

 

Essa compreensão se baseia no princípio epistemológico do Interacionismo, e nos 

princípios metodológicos a partir dos conceitos de: diversidade, historicidade, 

construção e interação. Dessa forma, percebemos uma coerência da instituição 

entre o seu currículo e a sua concepção pedagógica de ensino. A UNIRIO baseia 

sua concepção de currículo em Gutierrez e Prieto (1994), afirmando que o currículo 

 

...deverá integrar espaços, passos metodológicos e estratégias 
educativas que levem os graduandos à confrontação entre teoria 
científica, informação e conhecimentos recebidos, com sua 
prática profissional e cotidiana. 
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O seu currículo é dividido em eixos temáticos que integram as áreas do 

conhecimento às disciplinas que formam o curso. A UDESC tem como princípios 

para a construção do seu currículo 

 

...os princípios constitucionais e legais, a diversidade sócio-
cultural, a pluralidade de ideias e concepções pedagógicas, a 
competência para gestão democrática, a organização 
Federativa do Estado Brasileiro, a interdisciplinaridade, a 
pertinência e relevância social, a ética e sensibilidade afetiva e 
estética. 

 

Seu PPP não traz de forma clara a sua concepção, apenas pontos que mostram 

como o mesmo foi construído, e que tem por base as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para os cursos de graduação em Pedagogia, estabelecidas no Art. 4º da 

Resolução nº1 de 15/05/06, do CNE. O PPP da UPE afirma que 

 

A proposta curricular de licenciatura em Pedagogia defende uma 
trajetória de formação profissional fundamentada em ideias 
pedagógicas progressistas, no sentido de favorecer a 
construção crítica dos conhecimentos científicos e pedagógicos. 

 

Assevera também que o currículo de um curso não é construído apenas pela 

definição das disciplinas, nem pela conexão de conteúdos programáticos, mas sim, 

por um trabalho pedagógico em que “os temas de estudos superem os limites de 

fronteiras entre as disciplinas, impedindo a fragmentação do saber”. Vimos que em 

todos os PPP’s que trazem de algum modo sua concepção/visão sobre o currículo, 

indicam uma concepção que visa a desfragmentação do conhecimento, uma vez 

que usam termos como: articular teoria e prática, integrar, interdisciplinaridade, 

impede a fragmentação. E os Referenciais de Qualidade defendem a superação de 

uma visão fragmentada do conhecimento. 

 

Portanto, a superação da visão fragmentada do conhecimento e 
dos processos naturais e sociais enseja a estruturação curricular 
por meio da interdisciplinaridade e contextualização. Partindo da 
ideia de que a realidade só pode ser apreendida se for 
considerada em suas múltiplas dimensões, ao propor o estudo 
de um objeto, busca-se, não só levantar quais conteúdos podem 
colaborar no processo de aprendizagem, mas também perceber 
como eles se combinam e se interpenetram (SEED/MEC, 2007, 
p.9). 
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Percebemos essa preocupação nos seis PPP’s das instituições brasileiras. 

A UDESC e a UPE não falam sobre seu sistema de comunicação. A UFPB 

trabalha com a comunicação assíncrona e síncrona, através de correio eletrônico e 

da plataforma MOODLE. A UNIRIO não apresenta um item específico no PPP 

sobre a comunicação, apresenta em seus pressupostos teórico – metodológicos 

que o curso pode utilizar-se de meios impressos, vídeo e áudio, multimídias (não 

diz quais), internet, chats, correio eletrônico, videoconferência e fóruns. O PPP da 

UNEMAT não apresenta os recursos utilizados, afirma que possui uma 

“organização de sistema que possibilite o processo de interlocução permanente 

entre os sujeitos da ação pedagógica. Dentre os elementos imprescindíveis ao 

sistema estão”: 

 A rede que garanta a comunicação entre os sujeitos do processo educativo; 

 A produção e disponibilização de material didático apropriado à modalidade; 

 Processos de orientação e avaliação próprios; 

 Monitoramento do percurso do estudante; 

 Utilização do ambiente virtual que favoreça o processo de estudo dos alunos. 

O PPP da UNINTER não fala diretamente do sistema de comunicação, no item 

“processos acadêmicos do curso de Pedagogia” cita os seguintes meios de 

comunicação: telefone, teleaula, correio eletrônico, e o AVA (chat, fóruns, blogs, 

enquete, rádio web, wiki-editor). Por fim, a UNED afirma que sua comunicação se 

dá pelo telefone e pela plataforma do curso (videoconferência, fóruns, aulas AVIP 

– áudio e vídeo sobre IP). 

 A UFPB, UNEMAT, UNINTER e UNED apontam em seus PPP’s como usam 

o material didático no curso de Pedagogia. A UFPB afirma que produz materiais em 

diferentes mídias, com adaptação para LIBRAS e Braille, são elaborados pelos 

professores e são considerados instrumentos de interação e diálogo entre os 

sujeitos. Na UNEMAT são disponibilizados materiais em versão impressa e para 

download no AVA, e são elaborados pelos professores da UNEMAT de acordo com 

as áreas do conhecimento. “O material didático do curso, no âmbito da proposta 

curricular, configura-se como um dos dinamizadores da construção curricular e 

também como um balizador metodológico.” Na UNINTER os livros-texto são, 

preferencialmente, elaborados pelos professores que elaboram as tele aulas; são 

disponibilizados também, materiais complementares no AVA. A UNED não cita os 



80 
 

 

materiais que são produzidos pela instituição, mas que os mesmos são elaborados 

pelos docentes na “Unidad de Soporte a Proyetos y Cursos”. 

 Relativo a avaliação, o PPP da UDESC e da UNIRIO não apontam como a 

mesma será realizada. Das que apresentam o item sobre avaliação, a UFPB e a 

UNEMAT apresentam como ocorre a avaliação da aprendizagem e a avaliação 

institucional, já a UPE, UNINTER e UNED só se referem a avaliação da 

aprendizagem.  

 Outro elemento solicitado pelos Referenciais é a equipe multidisciplinar, são 

tidos como essenciais para a garantia da qualidade na EAD os docentes, tutores e 

pessoal técnico-administrativo. Em relação aos tutores e pessoal técnico, só 

enfatiza a questão da capacitação para o exercício da função. Já a respeito dos 

docentes, o documento afirma que é preciso constar no projeto pedagógico a 

qualificação desses profissionais, bem como apresentar seus currículos e/ou outros 

documentos que comprovem tal qualificação. Deve constar também, a carga 

horária semanal dedicada ao curso. Analisando o PPP da UFPB, observamos que 

indica a existência desses profissionais, e que a instituição investe em formação na 

área de EAD. Em relação aos docentes, possui uma lista com o nome de cada um 

e sua última titulação e instituição em que foi realizada, porém não apresenta 

currículo ou outro documento que comprove. A UNEMAT também afirma a 

existência desses três profissionais, o pessoal técnico-administrativo é responsável 

pela capacitação dos tutores, além das suas atribuições na área tecnológica e 

administrativa. Os docentes são pertencentes a Faculdade de Educação da 

UNEMAT dos Campi de Cáceres, Sinop e Juara, podendo ser chamados também 

docentes com formação pertinentes as demandas das disciplinas da matriz 

curricular que integram a Faculdade de Ciências Exatas, Instituto de Linguagem, 

bem como professores aposentados da UNEMAT. Não apresenta o nome dos 

professores, nem sua última titulação ou comprovação documental acerca da 

formação. O PPP da UPE indica que possui docentes, tutores e pessoal técnico-

administrativo, bem como a oferta de capacitação frequente, sobretudo para os dois 

primeiros profissionais, que é oferecida pelo Núcleo de Educação a Distância 

(NEAD). O PPP não apresenta os nomes dos docentes nem suas formações. O 

                                            
 No item 4.6 faremos a análise sobre Avaliação, inserimos aqui para seguir os itens dos Referenciais 
de Qualidade para a Educação Superior a Distância. 
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PPP da UNINTER não traz informações sobre a equipe de recursos humanos, ao 

longo do texto cita as funções de professor e tutor, mas não apresenta um item 

específico detalhando, nem fala do pessoal técnico-administrativo. Também não 

fala sobre a capacitação desses profissionais. A UNED informa em seu PPP que 

possui 112 professores com diferentes tipos de contrato, e que possuem em média 

15 anos de atuação na instituição, o que para eles, demonstra a capacitação dos 

mesmos para exercerem a função na modalidade a distância. Contam também, 

com 422 professores tutores nos diferentes Centros Associados da instituição. Não 

apresenta de forma específica, detalhes sobre o pessoal técnico-administrativo, 

mas percebe-se ao longo do texto que ela existe, e dá suporte a todo trabalho 

realizado. 

 Dos sete PPP’s analisados, quatro (UDESC, UNEMAT, UPE e UNIRIO) não 

falaram sobre sua infraestrutura de apoio, e os outros três (UFPB, UNNTER e 

UNED) indicaram de alguma maneira sua existência. A UFPB possui uma 

coordenação institucional de educação a distância, laboratório de desenvolvimento 

de material instrucional, polos de apoio presencial, telefone, fax, biblioteca, 

videoteca, computadores e acesso à internet. O PPP da UNINTER não possui um 

item específico falando sobre a infraestrutura da instituição, que por ser particular, 

em geral, tem uma boa estrutura, porém não apresenta em seu documento. Cita 

apenas que possui tele salas nos polos de apoio presencial, e que neles, possuem 

materiais didáticos para serem utilizados. Por último, o PPP da UNED indica que 

possui uma boa infraestrutura, contendo: sede da universidade, 61 centros 

associados (polos), biblioteca, laboratórios, salas de videoconferência e os 

laboratórios de criação de mídias diversas. Essa infraestrutura de apoio ajudará o 

aluno a ter acesso aos materiais necessários para a realização do curso, assim 

como, no andamento da instituição.  

 Por último, falaremos da gestão acadêmico-administrativa, segundo os 

Referenciais de qualidade para a EAD 

 

...a gestão acadêmica de um projeto de curso de educação a 
distância deve estar integrada aos demais processos da 
instituição, ou seja, é de fundamental importância que o 
estudante de um curso a distância tenha as mesmas condições 
e suporte que o presencial, e o sistema acadêmico deve priorizar 
isso, no sentido de oferecer ao estudante, geograficamente 
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distante, o acesso aos mesmos serviços disponíveis para o 
ensino tradicional, como: matrícula, inscrições, requisições, 
acesso às informações institucionais, secretaria, tesouraria, etc. 
(SEED/MEC, 2007, p.29). 

 

Dos sete PPP’s seis não trazem informações referentes a gestão acadêmico-

administrativa, o único que aponta dados é o PPP da UNED. Por ser uma 

universidade específica de educação a distância não teria como não oferecer os 

serviços essenciais aos alunos. Existe todo um cuidado com orientação no período 

de matrícula e no primeiro período de ingresso na instituição, explicando como 

funcionam as atividades que serão realizadas, tanto na sede da universidade como 

nos centros associados (polos). 

 

La UNED ofrece un Plan de Acogida institucional que permite 

desarrollar acciones de carácter global e integrador, de forma 
que el Rectorado y sus servicios, la Facultad de Educación, los 
Centros Asociados, así como el Instituto Universitario de 
Educación a Distancia (IUED) y el Centro de Orientación e 
Información al Estudiante (COIE) están comprometidos en um 

programa conjunto y coordinado con una secuencia temporal 
que consta de tres fases: 
1. Información al estudiante potencial y orientación previa a la 
matrícula 
2. Información y orientación al estudiante nuevo 
3. Entrenamiento en el uso de recursos y competencias para ser 
un estudiante de 
educación superior a distancia, con especial seguimiento de los 
estudiantes com más dificultades. 

 

Segundo a UNED, essas ações são para proporcionar informação, orientação, 

formação e apoio aos estudantes, de modo a se integrarem ao funcionamento da 

universidade, auxiliando também, no desempenho dos seus estudos.  

 As orientações presentes nos Referenciais “devem ter uma função indutora, 

não só em termos da própria concepção teórico-metodológica da educação a 

distância, mas também da organização de sistemas de EAD” (idem, p. 2). No 

entanto, percebemos através da análise dos PPP’s que as instituições não seguem 

o documento. Das três instituições que se aproximam, contendo um maior número 

de elementos em seu PPP, uma é estrangeira, não tem os Referenciais como base, 

porém a colocamos na análise para comparar com a conduta das instituições 

brasileiras, sobretudo por ser uma universidade de educação a distância.  
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4.2 Concepção pedagógica  

 

Optamos analisar a concepção pedagógica adotada nos PPP’s pois ela dará 

subsídios para compreender a proposta de execução do estágio supervisionado, 

bem como as demais disciplinas, e outras características do curso, como a 

realização da avaliação, por exemplo. Usaremos as nomenclaturas encontradas 

nos projetos, porém, analisaremos diante da perspectiva de Anderson e Dron 

(2012) pois, relaciona as concepções dos teóricos Skinner, Piaget, Vygotsky, 

Dewey com a realidade da EAD. 

Dos sete PPP’s analisados quatro citam sua concepção pedagógica em relação 

ao curso de Pedagogia, e os outros três não apontam. Observamos que as 

instituições que citam sua concepção, apesar de nomear de forma diversa, se 

encaixam dentro da concepção socioconstrutivista, que possui como base as 

teorias de Jean Piaget, Vygotsky, Dewey e Paulo Freire. Sendo Piaget e Vygotsky 

os únicos citados nos projetos.  

Dentre as que dizem sua concepção, a UDESC em seu objetivo geral do curso, 

diz formar o pedagogo com ênfase nas TIC numa perspectiva crítico-social, 

repetindo esse objetivo no item “Proposta Pedagógica”, porém sem explanar com 

mais detalhes ao longo de seu PPP, mas, vamos considerar como sendo sua 

concepção. A UFPB indica ser socioconstrutivista, e apresenta em seu texto os 

seguintes conceitos em seus “Princípios Metodológicos”: diversidade (na 

abordagem escolhida em relação ao enfoque teórico-metodológico escolhido), 

historicidade (o conhecimento se desenvolve e é construído num determinado 

contexto histórico-social-cultural), construção (conhecimento como resultado de um 

processo de construção) e interação (relativa a sua vivência pessoal x profissional 

e a interação entre os pares, a partir das contribuições de Piaget e Vygotsky); a 

UNIRIO além de se colocar como construtivista, diz quais teóricos embasam sua 

escolha, são eles: Jean Piaget – com os conceitos de equilibração cognitiva 

(assimilação e acomodação) e de autonomia; Vygotsky – com os conceitos de 

interação social, o de zona de desenvolvimento proximal (espaço onde atua o 

processo de aprendizagem) e o da mediação; e por último traz Perrenoud com o 

conceito da prática reflexiva. Já a UPE diz ter ideias pedagógicas progressistas, 

pois acredita que a mesma possa contribuir para a construção crítica dos 
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conhecimentos científicos e pedagógicos, no entanto, percebemos em seu texto 

características socioconstrutivistas, não cita os autores que embasaram sua 

escolha.  

 

Instituição Indicadores da Concepção Concepção 
pedagógica 

UFPB “...a ação pedagógica e a construção de 
conhecimento, se baseiam numa perspectiva 
heurística e construtiva que se sustenta sobre o 
alicerce do trabalho colaborativo ou cooperativo na 
construção de uma rede ou de uma “comunidade 
de aprendizagem”” (p.8). 

Socioconstrutivista 

UNIRIO “Este movimento de dúvida e reflexão encontra sua 
base mais sólida nas teorias construtivistas, 
consideradas a partir do confronto de um leque de 
teorias da aprendizagem e que, partindo sempre do 
coletivo – e a instituição social é o espaço do 
coletivo – procura construir o tempo e o processo 
de cada aprendizagem” (p.4). 

Construtivista  

UDESC “Proporcionar a formação inicial para o exercício da 
docência, prioritariamente na Educação Infantil e 
Anos Iniciais do Ensino Fundamental, com ênfase 
no uso das tecnologias da informação e 
comunicação, numa perspectiva crítico-social que 
subsidie atuações transformadoras com vistas à 
melhoria do Sistema Educacional Brasileiro” (p.9). 

Crítico-social 

UNEMAT ___ 
 

Não cita 

UPE Em termos legais, o curso tem seus fundamentos 
nas Diretrizes Curriculares Nacionais para as 
licenciaturas, pondo o enfoque na interação entre o 
ensino, a pesquisa e a extensão, tendo em vista a 
construção do conhecimento pedagógico a partir do 
contexto da prática e da compreensão do fenômeno 
educativo. 

Socioconstrutivista 

UNINTER ___ 
 

Não cita 

UNED ___ 
 

Não cita 

 

QUADRO 3 - CONCEPÇÃO PEDAGÓGICA DOS CURSOS 

 

Observando o quadro, e relacionando a concepção pedagógica dos cursos com 

trechos dos PPP’s que indicam sua perspectiva, percebemos que três instituições 

não deixaram explícito, de alguma forma, a sua perspectiva pedagógica. A UNIRIO 

além de deixar claro sua concepção, reforça em seu objetivo quando afirma: 

“habilitar o pedagogo para ser um intelectual crítico e um educador comprometido 
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com a educação inclusiva e com a diversidade cultural”, ao formar um professor 

crítico, pressupõe-se que tenha uma prática construtiva. A UDESC cita a 

“perspectiva crítico-social” e atuações transformadoras. A UFPB se coloca como 

construtivista e ainda afirma trabalhar de forma colaborativa e cooperativa, 

princípios importantes na EAD online. A UPE dá indícios de ser socioconstrutivista 

pelo seu discurso no PPP, porém, em um trecho diz ter ideias progressistas. A 

UNED em seu objetivo de curso coloca a importância da formação como um todo, 

o que pode levar a ser, indícios de uma concepção construtivista ou 

socioconstrutivista, além de outros trechos no decorrer do texto. Porém não 

podemos afirmar, pois em nenhum item do seu PPP cita teóricos que embasem o 

mesmo.  

 Das que citaram de algum modo sua concepção, analisando a partir das 

gerações de Pedagogia na EAD citadas por Anderson e Dron (2012), percebemos 

a tendência para o construtivismo e socioconstrutivismo, pois, propõem a interação, 

colaboração, reflexão e discussão. Os PPP’s no decorrer do texto, mostram uma 

preocupação com o aluno, ele passa a ter papel fundamental no processo de 

aprendizagem, e o professor deixa de ser um mero transmissor do conhecimento 

passando a ser mediador do conhecimento.  

Consideramos incoerente um PPP do curso de Pedagogia não apresentar sua 

concepção de ensino, uma vez que ela será norteadora do curso, como também 

dará um direcionamento ao professor de como a instituição entende e realiza seu 

trabalho pedagógico. Mesmo levando em consideração a autonomia do professor, 

a instituição possui um plano de avaliação e conduta pedagógica que necessita de 

uma perspectiva a ser seguida, sobretudo na EAD, uma vez que sua execução 

refletirá essa concepção de ensino. Inclusive, os Referenciais de Qualidade para a 

Educação Superior a Distância (SEED/MEC, 2007) apontam como sendo 

essencial, que o PPP do curso traga a sua concepção de educação e currículo. “O 

projeto político pedagógico deve apresentar claramente sua opção epistemológica 

de educação, de currículo, de ensino, de aprendizagem, de perfil do estudante que 

deseja formar” (SEED/MEC, 2007, p.8). 
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4.3 Organização do Estágio Supervisionado 

 

Após as concepções de curso, vamos analisar como o Estágio Supervisionado 

está organizado de acordo com cada PPP e quais as suas concepções sobre o 

mesmo. 

O PPP da UFPB afirma que o Estágio Supervisionado tem início no 2º semestre 

e se estende até o final do curso, tendo uma carga horária total de 405 horas, e que 

suas atividades são trabalhadas/socializadas nos Seminários Temáticos, também 

realizados a cada semestre de forma presencial. Na UNIRIO tem início no 4º 

semestre e se estende até o 8º semestre, sendo dividido como: Estágio 

Supervisionado 1, 2, 3, 4 e 5 com carga horária de 300 horas no total. A UDESC 

não descreve sua organização, só diz que possui Estágio I, II, III e IV, e sua carga 

horária total é de 324 horas. O PPP da UNEMAT assevera que o Estágio tem início 

no 6º semestre e está dividido em três períodos, um com carga horária de 60 horas 

e os outros dois com 90 horas cada um, estes, com a carga horária dividida em 

momentos presenciais e a distância, totalizando 240 horas no total. Na UPE tem 

início do 5º semestre e está organizado em três períodos, dois com 90 horas e um 

com 120 horas, totalizando 300 horas de Estágio Supervisionado.  A UNINTER não 

descreve a organização do Estágio, sua carga horária total é de 340 horas. No PPP 

da UNED não apresenta a carga horária total, ele coloca como créditos, sendo para 

o estágio 60 ECTS distribuídos ao longo do curso como Estágio I, II, III, IV e IV. 

O Parecer CNE/CP 28/2001 estabelece 400 horas destinadas ao Estágio 

Supervisionado, porém, no mesmo documento faz uma ressalva no caso de alunos 

que já atuam como docentes na Educação Básica, em que o estágio poderá ser 

reduzido, no máximo, em até 200 horas.  

 

No caso de alunos dos cursos de formação docente para 
atuação na educação básica, em efetivo exercício regular da 
atividade docente na educação básica, o estágio curricular 
supervisionado poderá ser reduzido, no máximo, em até 200 
horas (MEC, 2001, p. 11). 

 

 

                                            
 Não possui tradução para essa sigla, mas de acordo com o contexto, acreditamos que significa 
Créditos. 
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Todavia, a Resolução do CNE/CP 01/2006, que estabelece as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em Pedagogia, institui 300 

horas para o Estágio Supervisionado. Dessa forma, todas as instituições ficam 

dentro da carga horária estabelecida, só não podemos afirmar em relação a UNED, 

pois apresenta apenas em forma de créditos. A UFPB é a única que estabelece 

400 horas para o estágio; a UNINTER coloca 340 horas, mas, articula o estágio as 

440 horas destinadas a “Pesquisa e Prática Profissional”; as demais se enquadram 

na Resolução 01/2006; já a UNEMAT é a única que fica abaixo das 300 horas, 

entretanto, se enquadra na redução de carga horária para alunos que já trabalham 

como docentes, pois, o curso faz parte do PARFOR – programa destinado a 

professores em serviço nas redes públicas de ensino. 

 

4.4  Concepções de estágio 

 

Analisaremos agora o que conseguimos perceber como sendo a concepção de 

estágio supervisionado em cada instituição, buscando fazer um paralelo com 

trechos dos PPP’s referentes à disciplina. Como referência utilizamos as 

concepções encontradas em Pimenta e Lima (2012), as autoras apontam três 

concepções de estágio: prática de imitação de modelos; prática como 

instrumentalização da técnica e estágio como pesquisa. Entendendo que o estágio 

como pesquisa é o mais pertinente, e contribui para a formação de professores 

pesquisadores e reflexivos. 

 

Instituição Indicativos da concepção de Estágio (trechos do 

PPP) 

Concepção de 

Estágio 

UFPB “...durante a realização dos Seminários Temáticos de 
Prática Curricular serão desenvolvidos estudos, 
atividades práticas e pesquisas, com base nos 
subsídios teórico-metodológicos desenvolvidos nos 
diferentes núcleos e áreas de conhecimento do curso, 
no sentido de levar os alunos a uma reflexão sobre 
sua prática e a um olhar sobre a instituição de 
educação infantil (creches ou pré-escolas), além de 
propiciar a construção interdisciplinar dos conteúdos”. 

Estágio como 
pesquisa 

UNIRIO 

 

 

“...a elaboração e o desenvolvimento de projetos de 
atividades educacionais ou de investigação, 
problematização, análise e reflexão teórica a partir de 
realidades vivenciadas”.  

Demonstra 
conceber o 
Estágio como 
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 pesquisa, mas 
não afirma 

UDESC “Realizar pesquisas diagnósticas que proporcionem 
conhecimentos, entre outros: sobre a realidade 
sociocultural do corpo discente, suas experiências 
não-escolares; sobre os processos de ensinar e de 
aprender, em diferentes meios, sobre as propostas 
curriculares e diferentes mediações tecnológicas; e 
sobre a organização do trabalho educativo e práticas 
pedagógicas presenciais e a distância”. 

Estágio como 
pesquisa 

UNEMAT “Essa característica não pode ser negada no 
momento em que se pensa/planeja atividades de 
extensão, uma vez que buscamos formar professores 
pesquisadores, que encontrem no seu fazer docente 
fontes de pesquisa para melhoria do ensino”. 

Estágio como 
pesquisa 

UPE “Elaborar projetos que favoreçam a intervenção na 
realidade socioeducativa e o debate de questões 
científicas e pedagógica”. 

Demonstra 
conceber o 
Estágio como 
pesquisa, mas 
não afirma 

UNINTER “A produção e a formação para a pesquisa, 
trabalhadas como eixo transversal tanto na 
proposição de disciplinas específicas para a formação 
do pesquisador, como na abordagem metodológica 
nas demais disciplinas. A ênfase na pesquisa, a 
formação do professor como investigador, 
acompanhando todas as etapas do curso, para 
proporcionar a intervenção e melhoria da ação 
docente, a coerência entre a formação oferecida e a 
prática esperada, a sistematização de conhecimentos, 
articulam-se com o projeto de estágio e da produção 
do trabalho final de curso”. 

Estágio como 
pesquisa 

UNED “Lógicamente, en el proceso formativo de um 
graduado, y como elemento clave de su futuro 
desempeño profesional, es necessário iniciarle en los 
aprendizajes dirigidos a la investigación, cualificación 
que redundará, sin duda, en la mejora de la realidad 
en la que desarrolle su trabajo”. 

Estágio como 
pesquisa 

 
QUADRO 4- CONCEPÇÃO DE ESTÁGIO 

 
 

A partir do que podemos perceber com a análise dos PPP’s, seis deles demonstram 

que possuem concepção de “estágio como pesquisa”, na qual, o estágio possibilita 

ao aluno-estagiário o desenvolvimento de habilidades e a ter postura de 

pesquisador ao elaborar projetos, bem como ao compreender e problematizar 

situações do cotidiano escolar. Essa concepção teve início por volta de 1990 a partir 

de questionamentos realizados sobre a dicotomia entre teoria e prática, com base 

na perspectiva do professor como sendo um  
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...intelectual em processo de formação e a educação como um 
processo dialético de desenvolvimento do homem 
historicamente situado, abriu espaço para o início de 
compreensão do estágio como uma investigação das práticas 
pedagógicas nas instituições educativas (PIMENTA; LIMA, 
2012, p. 47). 

 

E também, a partir da concepção de alguns autores (Schön, Nóvoa, Pimenta e 

Contreras) do professor como um profissional reflexivo, bem como do 

desenvolvimento da pesquisa qualitativa no contexto educacional do Brasil 

(PIMENTA; LIMA, 2012, p. 47). 

Apontamos seis PPP’s pois a UNIRIO não deu muitos indícios do que a pesquisa 

representa para o curso de Pedagogia e para o Estágio Supervisionado, trata no 

item “o estágio supervisionado escolar” sobre os objetivos do mesmo, sendo um 

deles: 

 

A elaboração e o desenvolvimento de projetos de atividades 
educacionais ou de investigação, problematização, análise e 
reflexão teórica a partir de realidades vivenciadas. 

 

 

Ainda não deixa muito claro quando coloca “...desenvolvimento de projetos de 

atividades educacionais ou de investigação...”. Dar a entender que pode acontecer 

ou não. Essa falta de informação no PPP causou certa surpresa no decorrer do 

estudo, pois, a instituição se coloca como construtivista, diz ter por objetivo habilitar 

o pedagogo para ser um intelectual crítico e se preocupar em articular a teoria e a 

prática, mas não detalha como será a prática do estágio, elemento importante para 

sabermos o perfil do profissional egresso. 

A UFPB demonstra traços da concepção do estágio como pesquisa em dois 

trechos do seu PPP: 

 

Observe-se que os Seminários Temáticos de Prática Curricular 
e o Estágio Supervisionado em Magistério da Educação Infantil 
perpassam todos os núcleos da estrutura curricular do curso. O 
propósito deste modelo de estrutura curricular é garantir a 
unidade teoria-prática, uma vez que, durante a realização dos 
Seminários Temáticos de Prática Curricular serão desenvolvidos 
estudos, atividades práticas e pesquisas, com base nos 
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subsídios teórico-metodológicos desenvolvidos nos diferentes 
núcleos e áreas de conhecimento do curso, no sentido de levar 
os alunos a uma reflexão sobre sua prática e a um olhar sobre a 
instituição de educação infantil (creches ou pré-escolas), além 
de propiciar a construção interdisciplinar dos conteúdos. 

 

 

O trecho acima mostra que os Seminários Temáticos de Prática Curricular e o 

Estágio Supervisionado transcorre por todo o currículo, e buscam desenvolver a 

pesquisa em suas atividades. Segundo Pimenta e Lima (2007, p.49) a teoria 

oferece ao professor perspectivas de análise que o levam a compreender os 

diferentes contextos, ela (a teoria), articulada à prática docente, passa a ser 

ressignificada, e vice-versa. Ainda sobre o estágio afirma: 

 

As atividades de Estágio (planejamento, desenvolvimento e 
avaliação de atividades docentes) são trabalhadas no espaço 
dos Seminários Temáticos, durante todo o curso, quando o aluno 
é convidado a atuar em uma instituição de educação infantil, 
observar a prática pedagógica ali materializada, a problematizá-
la, estudá-la, analisá-la e propor alternativas, possibilitando, 
através da regência do ensino, percorrer o caminho para a 
efetiva garantia do processo ensino-aprendizagem. 

 

 

Entendemos também, através desse fragmento, que a instituição vê o estágio como 

pesquisa, apesar de não citá-la de forma explícita, fala em observar, problematizar, 

estudar, analisar e propor alternativas, o que entendemos fazer parte de uma 

pesquisa. 

 No PPP da UDESC encontramos três extratos que indicam a sua concepção 

de estágio como pesquisa. O primeiro em seu objetivo específico do curso: 

 

 

Formar professores/as capazes de desenvolver atividades 
relacionadas ao ensino, pesquisa e extensão, com ênfase no 
uso das tecnologias da informação e da comunicação. 

 

 

O segundo no item “competências e habilidades exigidas”: 
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Realizar pesquisas diagnósticas que proporcionem 
conhecimentos, entre outros: sobre a realidade sociocultural do 
corpo discente, suas experiências não-escolares; sobre os 
processos de ensinar e de aprender, em diferentes meios, sobre 
as propostas curriculares e diferentes mediações tecnológicas; 
e sobre a organização do trabalho educativo e práticas 
pedagógicas presenciais e a distância. 

 

 

E por último, no item direcionado ao Estágio Supervisionado, fala da integração 

entre as disciplinas de Estágio e Iniciação à Prática da Pesquisa e da Extensão, 

nas quais ocorrerá a atividade de pesquisa: 

 

Essa investigação preliminar, bem como a proposta/projeto 
deverão desenvolver-se e ser previstos nas disciplinas 
Metodologia para Iniciação à Prática da Pesquisa e da Extensão 
I, II e III e deverão estar articulados com o Estágio Curricular 
Supervisionado I, II, III e IV. 

 

 

Dessa forma, observamos o interesse da UDESC em formar professores 

pesquisadores, capazes de investigar e refletir sobre a prática pedagógica e buscar 

soluções para possíveis problemas que possam encontrar, sobretudo na disciplina 

de Estágio Supervisionado, quando o aluno/pesquisador irá ao local da prática 

pedagógica – a escola. Através dos estágios percebemos a valorização de 

atividades reflexivas e investigativas a partir da realização de pesquisas com base 

na observação da prática de professores. “Tirar do papel e tentar operacionalizar 

ideia de professor pesquisador é o grande desafio das propostas curriculares dos 

cursos de magistério e dos planos de ensino dos professores formadores” 

(PIMENTA; LIMA, 2012, p. 51).   Interessante observar e ressaltar que no segundo 

fragmento, fala sobre realizar pesquisa sobre práticas pedagógicas presenciais e a 

distância. O curso de Pedagogia é muitas vezes direcionado apenas para o ensino 

infantil e anos iniciais do ensino fundamental, mas, na verdade, o pedagogo deve 

ser preparado para trabalhar nas diversas áreas da educação e modalidades de 

ensino. 

 A UNEMAT também possui três trechos que indicam a pesquisa, porém não 

encontramos de forma específica no item sobre estágio. Em seu objetivo geral do 

curso assegura:  
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Desenvolver a prática da pesquisa como forma de construção 
de conhecimentos. 

 

 

No item sobre o “perfil profissional do pedagogo” afirma:  

 

...realizar pesquisas que proporcionem conhecimentos, entre 
outros: sobre alunos e alunas e a realidade sociocultural em que 
estes desenvolvem suas experiências não escolares; sobre 
processos de ensinar e de aprender, em diferentes meios 
ambiental-ecológicos; sobre propostas curriculares; e sobre 
organização do trabalho educativo e práticas pedagógicas; 

 

 

E por último em “articulação do ensino com a pesquisa e a extensão”:  

 

Essa característica não pode ser negada no momento em que 
se pensa/planeja atividades de extensão, uma vez que 
buscamos formar professores pesquisadores, que encontrem no 
seu fazer docente fontes de pesquisa para melhoria do ensino. 

 

 

Diante dessas afirmações, mesmo não falando de forma específica da pesquisa no 

estágio supervisionado, acreditamos que essa disciplina seja um meio também 

para contribuir nessa formação de professores pesquisadores proposta pela 

UNEMAT, já que apresenta a pesquisa como um objetivo do curso de formação. 

Nos dois primeiros trechos fala da pesquisa na construção do conhecimento. 

Pimenta e Lima (2007, p.46) assevera que o estágio como pesquisa 

 

...pressupõe outra abordagem diante do conhecimento, que 
passe a considerá-lo não mais como verdade capaz de explicar 
toda e qualquer situação observada, o que tem conduzido 
estagiários a dizer o que os professores devem fazer. Supõe que 
se busque novo conhecimento em relação entre as explicações 
existentes e os dados novos que a realidade impõe e que são 
percebidos na postura investigativa. 

 

O estágio como pesquisa contribui para a construção de conhecimentos, uma vez 

que leva o aluno a refletir sobre a prática de forma crítica, articulando com a teoria 

estudada no decorrer do curso. 
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A UPE também não fala de pesquisa de forma categórica em seu item sobre 

estágio supervisionado. Mas sim, em um dos seus objetivos específicos: 

 

Utilização do ensino, pesquisa e extensão a partir da reflexão 
sobre os fenômenos educativos, e ambientais e na análise crítica 
da realidade para a produção de conhecimentos. 

 

 

E no item referente as “competências e habilidades desenvolvidas pelo egresso”: 

 

Elaborar projetos que favoreçam a intervenção na realidade 
socioeducativa e o debate de questões científicas e pedagógica.  

 

 

Nesse extrato não apresenta a palavra pesquisa, porém entendemos que, 

“elaboração de projetos que favoreçam a intervenção e o debate de questões 

científicas”, se trata de pesquisa. Pois será preciso observar, problematizar, 

analisar e propor alternativas para essa intervenção. Dessa forma, acreditamos que 

a UPE também pense o estágio como pesquisa e aproveite a disciplina para 

desenvolve-la, no entanto, não podemos afirmar.  

 No PPP da UNINTER encontramos cinco segmentos trazendo a pesquisa, 

porém, também não veio de forma direta no item referente ao estágio. No objetivo 

do curso de Pedagogia assevera:  

 

...formar professores para a docência na Educação Infantil e nos 
anos iniciais do Ensino Fundamental e nos Cursos de Ensino 
Médio, modalidade Normal, bem como para a atuação na área 
de serviços e apoio escolar na educação profissional e na área 
de organização e gestão de sistemas e instituições de ensino 
que compreendam planejamento, execução, coordenação, 
acompanhamento e avaliação de projetos e experiências 
educativas não escolares, além da produção e difusão do 
conhecimento científico-tecnológico do campo educacional em 
contextos escolares e não escolares. 

 

 

Não aponta o nome pesquisa, mas entendemos que “produção e difusão do 

conhecimento científico-tecnológico” se trata de pesquisa. No item “perfil do 

licenciado em Pedagogia afirma: 
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Pesquisar e produzir conhecimentos sobre os seus estudantes 
e a realidade sociocultural em que eles vivenciam as suas 
experiências não escolares; os processos de ensinar e de 
aprender, em diferentes meios; as propostas curriculares e 
sobre a organização do trabalho educativo e as práticas 
pedagógicas (Adaptado Art. XIV, DCNs, 2006). 

 

 

Nas “características pedagógicas do curso” encontramos:  

 

A produção e a formação para a pesquisa, trabalhadas como 
eixo transversal tanto na proposição de disciplinas específicas 
para a formação do pesquisador, como na abordagem 
metodológica nas demais disciplinas. A ênfase na pesquisa, a 
formação do professor como investigador, acompanhando todas 
as etapas do curso, para proporcionar a intervenção e melhoria 
da ação docente, a coerência entre a formação oferecida e a 
prática esperada, a sistematização de conhecimentos, 
articulam-se com o projeto de estágio e da produção do trabalho 
final de curso. 

 

 

No item que fala sobre a disciplina “pesquisa e prática profissional” diz:  

 

Ao final das investigações nas instituições educacionais os 
estudantes elaboram um Relatório de Pesquisa que irá integrar 
seu Portfólio. 

 

 

O quinto trecho que encontramos relacionado à pesquisa foi no tópico “organização 

curricular”:  

 

O estágio propriamente dito configura-se ao longo do curso 
perfazendo 340 horas de atividades de estágio na escola, que 
articula-se às outras 440 horas de Pesquisa e Prática 
Profissional 

 

  

Apesar de não tratar exatamente sobre pesquisa no estágio, ele mostra a 

articulação entre ele e a disciplina de Pesquisa e Prática Profissional, indicando 

que as duas caminham juntas nesse processo de formação de um professor 
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pesquisador. No tópico “características pedagógicas do curso” também fica clara a 

perspectiva do estágio como pesquisa, além de ressaltar sua importância durante 

todo o percurso da formação.  

 

Pode-se, ainda, pensar o estágio em propostas que concebem 
o percurso formativo alternando os momentos de formação dos 
estudantes na universidade e no campo de estágio. Essas 
propostas consideram que teoria e prática estão presentes tanto 
na universidade quanto nas instituições-campo (PIMENTA; 
LIMA, 2012, p. 57). 

 

As autoras afirmam a importância do estágio no decorrer de todo curso, alternando 

as atividades teóricas e práticas, e segundo o PPP da UNINTER, a instituição 

segue essa prática e busca formar o professor como pesquisador. 

Por último, a UNED não especifica em seu PPP a concepção de estágio, 

porém, traz características que indicam o estágio como pesquisa. No item 

“Descripción de las competencias” (relativas ao estágio) aponta traços que 

identificamos na realização de pesquisa, como: elaboração e defesa de 

argumentos, resolução de problemas, reunião e interpretação de dados, autonomia 

no estudo e na elaboração de projetos. 

 

- Comprender conocimientos de su área de estudio, sabiéndolos 
aplicar en la práctica profesional. 
- Elaborar y defender argumentos. 
- Resolver problemas dentro de un área socioeducativa 
determinada. 
- Reunir e interpretar datos relevantes. 
- Emitir juicios que incluyan una reflexión. 
- Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a 
diferentes actores. 
- Presentar un alto grado de autonomía en el estudio, la 
resolución de problemas, el diseño de proyectos, etc. 

 

 

Essas competências, desenvolvidas na disciplina de estágio, nos leva a acreditar 

que a UNED pensa o estágio como pesquisa, Pimenta e Lima (2007, p.49) 

ressaltam a importância do exercício permanente da crítica em relação à prática 

docente, o PPP traz como competência “emitir juízos a partir de reflexão” (tradução 

nossa).  
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O desenvolvimento desse processo é possibilitado pela 
atividade de pesquisa, que se inicia com a análise e 
problematização das ações e das práticas, confrontadas com as 
explicações teóricas sobre estas, com experiências de outros 
atores e olhares de outros campos de conhecimento, com os 
objetivos pretendidos e com as finalidades da educação na 
formação da sociedade humana (PIMENTA; LIMA, 2012, p. 49; 
50). 

 

 

Apresenta também um item sobre as competências gerais do pedagogo e afirma: 

 

Lógicamente, en el proceso formativo de um graduado, y como 
elemento clave de su futuro desempeño profesional, es 
necessário iniciarle en los aprendizajes dirigidos a la 
investigación, cualificación que redundará, sin duda, en la 
mejora de la realidad en la que desarrolle su trabajo. 

 

 

Nesse trecho fala de pesquisa de forma direta, diz que o processo de formação é 

necessário iniciar com aprendizagem dirigida a pesquisa. Sendo uma competência 

geral de formação, acreditamos que atribuam a todas disciplinas do curso, dentre 

elas, o estágio. 

 Mesmo não trazendo de forma explícita, e nem com embasamento teórico 

que concebem o Estágio como Pesquisa, as instituições demonstram utilizar essa 

disciplina para exercer essa prática investigativa, que nos faz olhar para a prática 

docente e institucional de forma crítica e reflexiva, tanto a de outros atores, como 

para a nossa.  

 

Assim, o estágio prepara para um trabalho docente coletivo, uma 
vez que o ensino não é um assunto individual do professor, pois 
a tarefa escolar é resultado das ações coletivas dos professores 
e das práticas institucionais, situadas em contextos sociais, 
históricos e culturais (PIMENTA; LIMA, 2012, p. 49; 50). 
 

 

4.5  Formato das aulas de estágio 
 

Como forma de compreender o funcionamento da disciplina Estágio 

Supervisionado, analisamos qual o formato das aulas, se elas acontecem 

presencialmente, a distância ou semipresencial.  
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As únicas que se posicionam em relação ao formato da disciplina é a UNEMAT, 

UNINTER e UNED.  

No PPP da UNEMAT afirma: 

 

Outra questão a ser considerada do Curso ora em apresentação 
em relação ao Estágio Supervisionado como Disciplina é tanto a 
modalidade – mista (presencial e à distância) - quanto à 
exeqüibilidade da carga-horária das Disciplinas que o compõe 
concentradas na modalidade presencial em períodos de férias 
letivas das escolas públicas estadual e municipal, portanto, 
durante o recesso dos licenciandos-professores e das escolas 
em geral, logo, dos ambientes favoráveis para o cumprimento do 
Estágio. 
Estágio Supervisionado I - 60h - Modalidade: presencial 
Estágio Supervisionado II - 90h (60h presenciais e 30h à 
distância) - Modalidade: semipresencial 
Estágio Supervisionado III - 90h (45h presenciais e 45h à 
distância) Modalidade: semipresencial 

 

  

Deixando claro que possui atividades nas duas modalidades, e até apresentando a 

distribuição da carga horária. 

Na UNINTER podemos considerar o estágio como uma disciplina 

semipresencial, ao apresentar sua distribuição de carga horária: 

 

...33% h/aula em atividades presenciais, distribuídas em 
Teleaulas (Encontro Dialógico Interativo), atividades 
supervisionadas e atividades nas escolas da comunidade, 
correspondendo a atividades presenciais e 67% h/aula de 
leituras e estudos, correspondendo a atividades a distância 
(individuais ou em grupo), atendendo as determinações legais 
para a modalidade de cursos a distância. 

 

 

No quadro que apresenta cada disciplina e sua carga horária, a distribuição do 

estágio é feita de momentos presenciais e a distância. A distribuição é realizada da 

seguinte forma: 
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UNIDADES 
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Estágio - Educação 
Especial  

40 03 - 15 02 - - - 20 - - 

Estágio - Educação 
Infantil  

40 03 - 15 02 - - - 20 - - 

Estágio - Magistério 
/ Normal de Nível 
Médio  

40 03 - 15 02 - - - 20 - - 

Estágio - Ensino 
Fundamental 

40 03 - 15 02 - - - 20 - - 

Estágio - 
Alfabetização 

40 03 - 15 02 - - - 20 - - 

Estágio - Educação 
de Jovens e Adultos 

40 03 - 15 02 - - - 20 - - 

Estágio - Contextos 
e Espaços 
Educativos 

40 03 - 15 02 - - - 20 - - 

Estágio - Gestão 
Escolar 

40 03 - 15 02 - - - 20 - - 

Seminário Final de 
Estágio 

20 02 - 16 02 - - - - - - 

 

QUADRO 5 – CARGA HORÁRIA DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO DA UNINTER 

 

Na UNED encontramos um extrato afirmando a existência de momentos 

virtuais e presenciais: 

 

Durante el desarrollo de las prácticas el estudiante participará en 
atividades presenciales y/o virtuales de carácter formativo y cuyo 
seguimiento realizará tanto el profesor de la Sede Central como 
el profesor tutor del Centro Asociado. 

 

 

Alega que durante o desenvolvimento o estudante participará de atividades 

presenciais e virtuais, e terá como apoio na formação o professor da disciplina e o 

tutor. 

A UPE não fala de forma direta, mas em um trecho, percebemos que é 

realizado na modalidade presencial: 
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O estágio curricular supervisionado apresenta-se como um 
momento de aprendizagem in loco, no qual ocorre uma maior 
consolidação da formação profissional, através da presença 
participativa do licenciando em escolas de educação básica. 

 

 

Chegamos a essa conclusão, pois ao colocar que “apresenta-se como um momento 

de aprendizagem in loco” e não detalhar outras atividades, passa essa impressão, 

no entanto, não podemos afirmar, uma vez que no item “Organização Curricular” 

(p.13), o PPP aborda sobre interatividade e construção de aprendizagens 

colaborativas.  

“O ambiente virtual possibilitará a interatividade entre professor-aluno, aluno-aluno, 

tutor-aluno, professor-tutor, não somente em termos de comunicação, mais 

sobretudo no sentido de construção de aprendizagens colaborativas”.  

Em outro trecho traz Kenski (2003) como referência sobre interatividade com 

apoio de recursos tecnológicos. 

As demais instituições não se posicionam, mas, buscamos indícios que nos 

ajudem a identificar a modalidade em que o estágio é oferecido. 

O PPP da UFPB afirma o seguinte: 

 

Já o Estágio Supervisionado se constitui numa atividade 
eminentemente prática, cujas ações, cuidadosamente 
planejadas no espaço dos Seminários Temáticos, possibilitam 
uma reflexão sobre as práticas pedagógicas realizadas no 
interior das instituições de educação infantil. A culminância de 
cada Seminário Temático em conjunto com os Estágios 
Supervisionados se fará de forma presencial onde todos os 
alunos do curso apresentarão um relatório de suas atividades e 
trocarão suas experiências. 

 

 

Só informa que a culminância das referidas disciplinas será presencial, em 

nenhuma outra parte do texto encontramos descrição de também existe um 

acompanhamento a distância. Dessa forma, não podemos afirmar em qual ou quais 

modalidades a disciplina de estágio é oferecida. 

 A UNIRIO também não deixa explícita qual a modalidade, cita a que as 

atividades mesclam entre presencial e não presencial: 
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Esta concepção será construída pela metodologia a distância, 
com intensa tutoria presencial e não presencial, mescladas com 
o propósito definido de inserir o estudante na vida acadêmica de 
nossa Universidade. Haverá, obrigatoriamente, nos polos de 
apoio, encontros presenciais planejados por todas as disciplinas 
e demais componentes curriculares como Estágio e Atividades 
Complementares. 

 

Em relação ao estágio, afirma que há encontros presenciais, mas, também não fala 

de forma direta sobre as atividades a distância na disciplina, assim, não podemos 

afirmar a modalidade com precisão. 

 O PPP da UDESC assevera que possui atividades a distância e presencial 

nas atividades de uma forma geral: 

 

Atividades a Distância  
Como a maior parte da carga horária do curso é realizada a 
distância, ou seja, os estudos são realizados fora das salas de 
aula convencionais, prevê-se a oferta das seguintes ferramentas 
e suportes pedagógicos, conforme for o caso: a) Plantão 
Pedagógico; b) Ambiente Virtual de Aprendizagem; c) Telefone, 
Fax; d) Professor/tutoria Virtual; e) Correio eletrônico. 
Atividades presenciais são momentos de interação dos alunos 
entre si e com o Professor da disciplina e/ou com o 
Professor/tutor. As teleconferências, videoconferências ou 
encontros on-line em tempo real, são consideradas atividades 
presenciais, nas quais a presença do aluno é obrigatória. 
a) Encontros Presenciais entre o Professor da disciplina, 
Professor/tutor e de ambos com os Estudantes.  
Realizam-se nos Polos de Apoio Presenciais e consistem:  
1- Encontro inicial do Professor da disciplina com o 
Professor/tutor para o planejamento pedagógico da disciplina a 
ser iniciada.  
2- Encontro inicial entre o Professor da disciplina, Professor/tutor 
e de ambos com os Estudantes, quando o Professor da 
disciplina e o Professor/tutor apresentam o plano de ensino, bem 
como orientam os alunos sobre o processo de trabalho a ser 
desenvolvido, fazendo também a entrega dos materiais devidos.  
3- Encontro do Professor/tutor com os Estudantes são 
momentos em que os Professores/Professor/tutores atendem 
aos estudantes de modo coletivo e/ou individual. Cada 
Professor/tutor é responsável por uma turma de 30 a 40 
estudantes. Os encontros acontecem duas vezes por semana, 
uma vez (4 horas), de frequência obrigatória, onde a reflexão 
teoria/prática é estimulada no processo ensino/aprendizagem a 
luz da disciplina em estudo. O segundo encontro da semana é 
destinado ao atendimento individual e/ou coletivo para sanar 
dúvidas e redirecionar o processo educativo em andamento. 
Esses momentos presenciais servem também para discussão 
de questões relativas ao estudo da disciplina, bem como para 
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motivar e orientar a elaboração dos trabalhos e das atividades 
propostas. São utilizados igualmente para a sistematização e 
socialização dos conteúdos estudados, nos quais os estudantes 
têm oportunidades para trocar experiências e saberes, atuando 
o Professor/tutor como um potencializador de relações 
mediadoras, orientando o processo de ensino de cada uma das 
disciplinas do curso.  
4- Encontro presencial entre o Professor da disciplina, o 
Professor Professor/tutor e os Estudantes, quando já 
transcorreu no mínimo 75% dos conteúdos da respectiva 
disciplina. Nesses encontros, cabe ao Professor da disciplina, 
com o apoio do Professor/tutor rever os conteúdos já discutidos 
nos encontros presenciais entre os 
professores/professor/tutores e os estudantes, procurando 
esclarecer as dúvidas e pontuar os assuntos de maior relevância 
para a avaliação geral do processo de desenvolvimento da 
disciplina. 

 

 

No entanto, a UDESC não se refere de forma específica em relação à disciplina 

estágio supervisionado, e sim, às disciplinas em geral. Dessa forma suspeitamos 

que seja uma modalidade mista (semipresencial), mas não podemos assegurar. 

A concepção de presencialidade/virtualidade na EAD só é citada em um 

PPP, o da UFPB, afirmando que “presencialidade” significa também, “estar junto 

virtualmente”, o espaço físico dar lugar ao ciberespaço. 

 

A aprendizagem pode "transpor a distância temporal ou 
espacial" fazendo recursos às tecnologias "unidirecionais" (um-
a-um, um-em-muitos), como o livro, o telefone ou a tecnologia 
digital que é "multidirecional" (todos-todos), eliminando a 
distância ou construindo interações diferentes daquelas 
presenciais. Mas, muito mais do que recorrendo à mediação 
tecnológica, é a relação humana, o encontro com o(s) outro(s) 
que possibilita ambiência de aprendizagem. Aprendizagem e 
educação são processos "presenciais", exigem o encontro, a 
troca, a co-operação, que podem ocorrer mesmo os sujeitos 
estando “a distância”. 

 

Apesar de não estar presente nos Referenciais de Qualidade para a Educação 

Superior a Distância (2007), consideramos importante que o PPP deixe claro sua 

concepção sobre presencialidade e virtualidade, uma vez que são cursos 

realizados na modalidade EAD. Mesmo que não apresente de forma específica em 

relação a disciplina de estágio, mas de uma forma geral, para que o aluno possa 

saber qual a visão da instituição.  
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Na educação, o presencial se virtualiza e a distância se 
presencializa. Os encontros em um mesmo espaço físico se 
combinam com os encontros virtuais, a distância, através da 
Internet. E a educação a distância cada vez pode aproximar mais 
as pessoas, pelas conexões on-line, em tempo real, que permite 
que professores e alunos falem entre si e formem pequenas 
comunidades de aprendizagem (MORAN, 2002, p. da web).  

 

 

Ter essa visão do estar junto virtualmente é fundamental na modalidade EAD, pois 

ajudará o professor no seu planejamento, uma vez que ele precisa elaborar aulas 

que motivem seus alunos a estarem presentes no ambiente virtual, a realizarem as 

atividades e evitar a evasão. Ainda segundo o autor, é um desafio recriar no 

ambiente virtual as possibilidades de aprendizagem que temos no presencial (de 

qualidade). Se a EAD desenvolver possibilidades diversificadas de interação, de 

qualidade do conteúdo, de uma metodologia inovadora, de professores, pode ser 

uma educação de qualidade (MORAN, 2002, p. da web). 

 Entendemos, que é necessário também, que as instituições se posicionem 

em relação ao Estágio Supervisionado, pois o aluno precisa ter clareza de como 

ocorrerá essa disciplina, que tem um peso presencial grande, não só porque o 

aluno precisa ir ao campo de estágio, mas também pela exigência da própria 

legislação. No entanto, quando o aluno se matricula em um curso a distância, ele 

pensa que não terá momentos presenciais, pelo menos a priori. A instituição deve 

deixar claro se o curso terá esses momentos e quando eles irão acontecer.  

 

4.6 Avaliação do curso e do estágio supervisionado 
 

Trataremos sobre a proposta de avaliação do curso para compreender a 

concepção de avaliação da instituição e a partir daí compreender a sua proposta 

no estágio supervisionado. Nos basearemos nas nomenclaturas usadas por Bloom 

(1983), pois foram as encontradas nos PPP’s dos cursos: avaliação somativa e 

avaliação formativa. A somativa sendo considerada a avaliação da classificação, é 

concretizada a partir do somatório das notas das atividades que foram realizadas 

ao longo do curso. Já a formativa, se preocupa e avaliar todas as atividades 

realizadas ao longo do processo, no intuito de inferir no processo de aprendizagem 

do aluno, buscando ajudar na construção da mesma. 
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Avaliar é diagnosticar e tomar decisões acerca desse 
diagnóstico, é assumir a postura de sujeitos de ocorrências. É 
preciso que os sujeitos envolvidos assumam responsabilidades 
perante seu processo de construção de conhecimentos, de 
mobilização de competências, enfim de autoria e coautoria 
(SANTOS, 2006, p.316). 

 
 

A UFPB aponta na sua “descrição da avaliação da aprendizagem a distância”: 

 

O processo avaliativo ocorrerá nos momentos presenciais 
quanto aos seguintes aspectos: 
• Capacidade de reflexão crítica dos aprendentes frente às 
próprias experiências profissionais; 
• Inovação da prática docente a partir dos referenciais teóricos 
trabalhados no curso; 
• Análise da autoaprendizagem nos seguintes campos: cognitivo 

(abordagens teóricas propostas no material didático impresso, 
indagações e questionamentos em fóruns de discussões 
presenciais); metacognitivo (superação de dificuldade nos 

processos de auto estudo e autoaprendizagem, pesquisa 
bibliográfica, dialogicidade inter e intragrupal); didático-
pedagógico (aplicação prática do saber no cotidiano profissional, 
criatividade de estratégias didáticas inovadores, investigação-
ação dos resultados e qualidade do processo ensinar-aprender); 
político-social (ações educativas no âmbito escolar-comunitário 
quanto à aplicabilidade prática do saber); afetivo-emocional 

(autoconfiança, autoestima, interatividade professor-alunos). 
afetivo-e emocional (autoconfiança, autoestima). 

• Mensuração dos resultados de aprendizagem - 
Quantitativamente o desempenho mínimo esperado em cada 
disciplina será igual ou superior a sete pontos na escala de zero 
a dez. 

 

É colocado como sendo avaliação da aprendizagem a distância, porém ocorrerá 

em momentos presenciais. Encontramos um pequeno trecho sobre a avaliação a 

distância em um organograma referente à “Organização do Sistema de Educação 

a Distância”:  

 

Avaliação: encontros com tutor ou ensinante, auto avaliação: 
portfólio, seminários temáticos, trabalhos científicos. 

  

 

Contudo, não apresenta detalhes de como será a realização dessas atividades, 

nem como será a avaliação das mesmas. 
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Em relação ao processo avaliativo no Estágio Supervisionado, o PPP da 

UFPB aponta: 

 

As atividades de Estágio (planejamento, desenvolvimento e 
avaliação de atividades docentes) são trabalhadas no espaço 
dos Seminários Temáticos, durante todo o curso, quando o aluno 
é convidado a atuar em uma instituição de educação infantil, 
observar a prática pedagógica ali materializada, a problematizá-
la, estudá-la, analisá-la e propor alternativas, possibilitando, 
através da regência do ensino, percorrer o caminho para a 
efetiva garantia do processo ensino-aprendizagem.  

 

 

As atividades do estágio supervisionado também acontecem em momentos 

presenciais, sua culminância se dá juntamente aos Seminários Temáticos, onde 

todos os alunos do curso apresentam um relatório de suas atividades e realizam 

troca de experiências.  

Assim, chegamos à conclusão de que as atividades realizadas no ambiente 

virtual não contam no processo avaliativo, ou, as mesmas são levadas para esses 

momentos presenciais, sendo discutidas e avaliadas nesse momento. A partir do 

discurso, concluímos que a avaliação da UFPB é formativa, uma vez analisa o 

desempenho dos alunos a partir de todas as atividades propostas durante o curso; 

e somativa, pois também mensura os resultados de aprendizagem através de 

notas, cujo desempenho precisa ser superior ou igual a sete. 

 A UNIRIO não possui em seu PPP um tópico específico para a Avaliação, 

nem presencial, nem a distância. Conseguimos perceber um pouco como se dará 

a avaliação pelos objetivos específicos do curso, principalmente nos tópicos 4, 5 e 

6: 

 

1. Refletir sobre o processo educacional em suas diferentes 
dimensões.  
2. Articular os conteúdos da docência e da gestão na perspectiva 
do professor-pesquisador/crítico-reflexivo.  
3. Articular teoria e prática nos processos do ensino.  
4. Formular um projeto pedagógico.  
5. Participar ativamente na rede virtual de formação inicial.  
6.Elaborar um trabalho de cunho científico na área da educação. 
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O 6º objetivo específico se refere ao Trabalho de Conclusão de Curso que deverá 

ser apresentado no 8º período, sendo de caráter obrigatório para a obtenção do 

grau do licenciado. Ele poderá ser realizado do formato de artigo científico, relatório 

analítico-reflexivo ou de ensaio acadêmico. No item “atividades complementares” 

afirma que são realizados relatórios como forma de avaliação dos Seminários de 

Práticas Educativas. Não foi encontrada a maneira como avaliam, se através de 

notas ou conceitos; também não falou em avaliação presencial (prova), nem 

tampouco sobre nota mínima para aprovação.  

Assim, não podemos afirmar a concepção de avaliação da instituição, pelo 

que retrata em seu texto, percebemos uma aproximação com a avaliação formativa, 

pois, aponta se preocupar com todo o processo realizado durante o curso. Relativo 

ao estágio supervisionado, não apresenta como o mesmo será avaliado. 

A UDESC apresenta um tópico específico para a “Avaliação do processo de 

ensino-aprendizagem”, coloca sua avaliação como sendo formativa e cita os 

seguintes instrumentos de registros: 

 

I) nota da prova escrita de caráter individual e presencial (peso 
5);  
II) nota do trabalho individual e/ou em grupo (peso 2);  
III) nota da avaliação do professor da disciplina e do 
professor/tutor (peso 2);  
IV) nota da auto avaliação do aluno (peso 1). 

 

 

Após o fechamento da disciplina, o aluno precisa obter média 7, não conseguindo, 

fará um exame final, obrigatoriamente presencial. É preciso também uma 

frequência mínimo de 75%, porém, nas atividades presenciais o aluno precisa 

cumprir os 20% da carga horária de forma integral. Ainda sobre a avaliação o PPP 

traz a seguinte observação: 

 

Durante o processo de avaliação formativa de cada disciplina, a 
recuperação de defasagem na aprendizagem do aluno deverá 
ocorrer paralelamente ao transcorrer das mesmas, sendo neste 
caso obrigatório o atendimento destes alunos pelo 
Professor/tutor no segundo encontro presencial da semana. 
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A UDESC apresenta seus instrumentos avaliativos de forma clara, levando a crer, 

que as atividades a distância existem e fazem parte da avaliação do professor. 

Além de mostrar preocupação com a avaliação, e a faz com perspectiva formativa, 

quando afirma “Durante o processo de avaliação formativa de cada disciplina, a 

recuperação de defasagem na aprendizagem do aluno deverá ocorrer 

paralelamente ao transcorrer das mesmas...”. 

 Como forma de avaliar o estágio supervisionado, aponta a construção de 

uma proposta/projeto de intervenção pedagógica que resultará no TCC, o texto não 

diz qual será o formato do mesmo, se monografia, artigo científico ou outro. 

Também não se refere a outras atividades. 

 Vemos indícios da avaliação formativa que a instituição diz ter como 

concepção, mas percebemos também aspectos da avaliação somativa, uma vez 

que possui avaliação presencial e a aprovação se dará a partir da média alcançada 

nas atividades, não podendo ser inferior a sete. 

A UNEMAT destaca um tópico para os “Critérios e formas de avaliação” em 

seu PPP, no sub tópico “avaliação da aprendizagem” fala da especificidade da EAD 

e da importância em formar alunos que produzam e (re)construam o conhecimento, 

capazes de analisar e se posicionarem criticamente diante as situações concretas 

do cotidiano. Para essa instituição, o que importa na avaliação da aprendizagem é 

 

...analisar a capacidade de reflexão crítica dos alunos frente a 
suas próprias experiências, a fim de que possam atuar, dentro 
de seus limites, sobre o que os impede de agir para transformar 
aquilo que julgam limitados em termos das políticas públicas e 
dos processos de educação e gestão. 

 

 

São consideradas todas as atividades realizadas, tanto no ambiente virtual como 

as de cunho presencial, como avaliativas, possuindo também a avaliação 

presencial obrigatória, cumprindo o que rege a legislação. As notas atribuídas as 

atividades realizadas no ambiente virtual tem valor de zero a cem.  

A avaliação do estágio supervisionado é realizada a partir das atividades 

presenciais e a distância realizadas durante a disciplina. Como atividade presencial 

realiza a apresentação do “Seminário de Discussão de práticas pedagógicas”, onde 
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acontece a socialização das experiências vivenciadas durante o estágio. E sugere 

como instrumentos para o acompanhamento através do ambiente virtual: 

 

1. Diário: um espaço de inserção dos relatos dos licenciandos-
professores, referentes às experiências de um relacionadas ao 
contexto da Disciplina Estágio II e III a fim de colaborar com os 
processos avaliativos dessas Disciplinas; 
2. Fórum: espaço de debates entre licenciandos-professores, 
professor-orientador e professor-tutor no desenvolvimento do 
estágio ou da sistematização das atividades decorrentes dele; 
3. Videoconferência: encontro mensal através de salas de 
videoconferência. Para tanto o curso deverá contar com suporte 
tecnológico que atenda às necessidades destacadas pelo AVA 
relacionadas ao Estágio Supervisionado. Vale ressaltar que os 
professores orientadores do Estágio Supervisionado na 
modalidade à distância devem estar atentos e não considerarem 
os métodos tradicionais de ensino na modalidade presencial 
como referenciais às suas práticas de ensino, pois, a de se 
reconhecer que a formação em rede virtual possui exigências 
próprias para alcançar êxito em sua proposta. 

 

 

O curso possui Trabalho de Conclusão de Curso, o mesmo será em formato de 

artigo acadêmico, sua orientação acontece via e-mail ou através de outras vias 

tecnológicas, podendo ou não ter, até dois encontros presenciais, ficando a critério 

do aluno e do seu orientador. Já a socialização dos TCC’s ocorre em um momento 

presencial, onde cada aluno possui 30 minutos para apresentar seu trabalho. 

Observamos que a UNEMAT possui uma preocupação com a avaliação dos alunos 

e considerada as atividades a distância, citando as mesmas como sendo 

avaliativas. No entanto, encontramos uma curiosidade no PPP, o mesmo se refere 

ao curso de Pedagogia a distância, e nesse tópico sobre avaliação encontramos a 

seguinte frase: “No contexto do Curso de Graduação em Ciências Sociais a 

Distância, a avaliação é entendida como atividade política cuja função básica é 

subsidiar tomadas de decisão”. Pesquisamos o PPP do curso de graduação em 

Ciências Sociais, porém não encontramos, logo não podemos afirmar se utilizaram 

o mesmo texto para ambos os cursos ou se foi um erro de digitação.  

A UNEMAT não se posiciona em relação a sua concepção de avaliação, no 

entanto, percebemos indícios de uma avaliação formativa/somativa. Uma vez que 

observamos uma preocupação em acompanhar e avaliar todo o processo, mas 

também, faz a mensuração da aprendizagem do aluno. 
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A UPE também apresenta um tópico específico para a “avaliação da 

aprendizagem do aluno”, e afirma que todas as atividades realizadas contribuem 

para o processo avaliativo.  

 

O processo de avaliação é entendido, neste projeto pedagógico, 
como um processo de acompanhamento do aluno em seu 
aprendizado. Considerando a função diagnóstica da avaliação, 
todos os momentos pedagógicos deverão oferecer subsídios 
para redimensionar as situações de aprendizagens. 

 

 

Aponta como procedimentos avaliativos: 

 

- Exercícios a distância, em forma de webquest, apresentados 
aos alunos, nos quais são colocadas questões sugestivas de 
reflexões, de análises, de sínteses e de pesquisa. Os critérios 
de avaliação dos trabalhos são postos com clareza, bem como 
os passos para a consecução da produção final são expressos 
como subsídios ao trabalho pedagógico.  
- Provas presenciais, realizados nos polos de apoio. Por outro 
lado, o sistema de aferir notas não poderá se distanciar do 
sistema estabelecido pela UPE, através do documento 
pertinente ao Regimento da Universidade. Assim, a avaliação da 
aprendizagem do aluno será expressa em nota (pontuação até 
10), sendo aprovado o aluno que, em cada componente 
curricular obtiver a média mínima 7,0(sete), resultante das notas 
conferidas nas duas unidades vivenciadas. 

 

 

Em relação a avaliação do estágio supervisionado a UPE assinala as atividades a 

serem realizadas durante a disciplina: 

 

Estágio supervisionado I - 
A escola nos seus aspectos filosóficos, políticos e sociais. 
Formação de uma concepção crítico-reflexiva em Gestão de 
pessoas. Elaboração da diagnose escolar e não escolar.  
Estágio supervisionado II - 
Planejamento das ações docentes na educação infantil e nos 
anos iniciais do Ensino Fundamental. Fundamentação das 
relações teórico- prática para as intervenções pedagógicas.  
Estágio Supervisionado III - 
Intervenção pedagógica nas ações docentes do Normal Médio, 
no conhecimento e análise da prática de coordenação e gestão 
escolar ou não escolar, elaboração e execução do projeto de 
ensino. 
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O PPP não aponta como como será a socialização dessas atividades, se a distância 

ou presencial. Possui também o Trabalho de Conclusão de Curso que poderá ser 

uma monografia, um artigo ou um memorial, e a apresentação presencial ficará a 

critério do Departamento de Educação e Ciências Humanas. 

 A UPE não indica sua concepção de avaliação, porém, analisando seu texto 

percebemos traços de uma avaliação formativa/somativa. Formativa pois afirma 

acompanhar o processo de aprendizagem do aluno em todas as atividades 

realizadas, e somativa, porque também faz a mensuração dessa aprendizagem. 

 A UNINTER apresenta um item direcionado ao “processo de avalição da 

aprendizagem”, nele afirma que a avaliação da aprendizagem será formativa e 

somativa. 

 

A avaliação formativa é a que procura acompanhar o 
desempenho do estudante no decorrer do processo de aprender 
e a somativa é a realizada no final desse processo e visa indicar 
os resultados obtidos para definir a continuidade dos estudos, 
isto é, indica se o estudante foi ou não aprovado. 

 

 

Segundo a instituição, ao propor um caráter formativo de aprendizagem, contribuirá 

para o desenvolvimento de uma aprendizagem autônoma, um dos objetivos da 

EAD.  

 

Constituem momentos de avaliação da aprendizagem: a 
execução e entrega das tarefas propostas nas diferentes etapas 
desde o início até o término do curso; a avaliação final de cada 
unidade de aprendizagem, nas Telessalas do Polo de Apoio 
Presencial, de forma presencial e obrigatória. 

 

 

O PPP não especifica quais são as tarefas propostas, nem se elas ocorrem a 

distância ou de forma presencial ou de ambas as formas. Só pontua como 

presencial a avaliação final de cada unidade. Apresenta também seus critérios de 

avaliação, para os textos dissertativos seguirá os seguintes: 
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Pertinência, clareza e precisão do conhecimento expresso no 
texto; 

Consistência e coerência dos conceitos apresentados; 

Pertinência da relação teoria e prática, nos exemplos citados 
ao longo do texto; 

Criatividade e adequação de inter-relações estabelecidas; 

Sistematização do texto com correção gramatical na 
construção da frase, da ortografia e pontuação; 

Uso adequado das normas de produção de texto científico; 

Cumprimento do prazo de entrega das atividades. 

 

 

Em relação aos instrumentos de avaliação, a UNINTER pontua a partir de grupos 

referentes as disciplinas pertencentes a uma mesma unidade temática. 

 

Para efeitos de avaliação das disciplinas de abordagem Teórico-
prática serão considerados os seguintes instrumentos: 
a) Prova individual discursiva, 
b) Prova individual objetiva, 
c) Portfólio - Atividades Aplicadas Prática, 
d) Produção de Aprendizagem. 

Para efeitos de avaliação das disciplinas de Pesquisa e Prática 
Profissional serão considerados os seguintes instrumentos: 
a) Prova individual discursiva, 
b) Prova individual objetiva, 
c) Portfólio - Relatório de Pesquisa, 
d) Produção de Aprendizagem, 
e) Carta de Aceite para pesquisa na Instituição Educacional, 
f) Ficha de Frequência para pesquisa na Instituição Educacional. 

Para efeitos de avaliação das disciplinas de Estágio serão 
considerados os seguintes instrumentos: 
a) Relatório de Estágio, 
b) Carta de Aceite do Estagiário na Instituição Educacional; 
c) Ficha de Frequência do Estagiário na Instituição Educacional. 

Para efeitos de avaliação da disciplina de Seminário de Estágio 
serão considerados os seguintes instrumentos: 
a) Relatório de Estágio, 
b) Apresentação de Seminário; 
c) Ficha de Frequência do Estagiário no Seminário. 

Para efeitos de avaliação das disciplinas de TCC (Trabalho de 
Conclusão de Curso) serão considerados os seguintes 
instrumentos: 
a) Texto postado no AVA conforme Manual de TCC para as 
fases descritas abaixo: 
Fase 1 - TCC Projeto, 
Fase 2 - TCC Desenvolvimento, 
Fase 3 - TCC Texto Final. 
b) Texto postado no AVA após retorno da correção do Núcleo 

de 
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Avaliação quando o estudante não atingir a nota mínima sete 
(7,0) em alguma das fases citadas acima: 
TCC Projeto Refeito, 
TCC Desenvolvimento Refeito, 
TCC Texto Final Refeito. 
c) Apresentação do TCC para a banca do Polo Regional, 
d) Ficha de avaliação da apresentação do TCC. 

 

 

Em seguida traz um texto explicando cada um desses instrumentos a serem 

utilizados durante o curso, bem como os seus critérios de avaliação. Para dois 

instrumentos – o portfólio e a produção de aprendizagem – disponibiliza uma ficha 

para orientar a avaliação dos mesmos. 

 A avaliação do estágio supervisionado ocorrerá mediante as seguintes 

atividades: 

 

Levantamento de dados sobre o espaço investigado e as 
características específicas do nível ou modalidade de ensino; 

Investigação e acompanhamento da ação do 
Pedagogo/Professor neste espaço; 

Análise e reflexão sobre os dados coletados, à luz dos 
elementos teóricos desenvolvidos na UTA; 

Possível intervenção. 

  

 

A UNINTER se coloca como formativa, no entanto ela não deixa claro como 

faz o acompanhamento da aprendizagem no decorrer do curso, se existe a 

preocupação em recuperar concomitante as disciplinas, ou se fica para o final do 

processo. Já a avaliação somativa fica bem clara, quando pontua as atividades, diz 

seu valor e qual a nota mínima para aprovação.  

 O PPP da UNED, ao contrário dos demais, coloca seu sistema de avaliação 

para cada grupo de disciplinas, porém possui uma linha em comum. Ela coloca a 

avaliação como formativa e somativa. Como formativa, possui atividades de auto 

avaliação, reflexão sobre os conteúdos estudados e, como somativa, possui provas 

presenciais. 

 A avaliação do estágio tem como elemento principal a elaboração de um 

Portfólio, os elementos que constarão no mesmo dependerá dos objetivos de cada 

disciplina (ele é dividido em etapas), podendo conter: plano inicial de estágio, diário 
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de estágio, ficha de observação, caderno de campo, autobiografia profissional, 

relatório final de estágio, prova presencial. Outras atividades (presenciais/ a 

distância) fazem parte do processo avaliativo do estágio, são elas: seminários, 

participação em fóruns e outras atividades virtuais, estudos de caso, aprendizagem 

baseada em problemas, leitura de textos e documentos, auto avaliação, justificativa 

caso ocorra mudanças no plano inicial do estágio. 

 Dos PPP’s analisados, 1 não traz item específico para a avaliação da 

aprendizagem (UNIRIO) os demais possuem. A UNIRIO não fala sua concepção 

de avaliação em nenhum item do PPP, nem em avaliação presencial no formato de 

prova, só dos Seminários de Prática Educativa, que acontecem no formato 

presencial. Entretanto, pelo discurso, acreditamos que seja uma avaliação 

formativa. Outros três PPP’s também não explicitam sua concepção sobre 

avaliação, a UFPB, a UNEMAT e a UPE, todavia, acreditamos que seja realizada 

uma avaliação formativa/somativa. A UDESC se coloca como formativa, mas 

encontramos traços da somativa também. A UNINTER e a UNED se colocaram 

como formativa e somativa. Percebemos que as instituições apontam indícios, ou 

mesmo explicitam, que concebem também a avaliação como somativa, pois, a 

legislação, no Decreto 5.622/2005, exige a avaliação presencial, a qual faz parte 

da avaliação tradicional, baseada na classificação e promoção.   

 Em relação a avaliação do estágio supervisionado, percebemos uma 

diversidade de ações de uma instituição para outra. A UFPB e a UNIRIO deixam 

claro que avaliam a partir de relatórios das atividades realizadas; a UDESC, 

UNINTER e a UPE falam em construção de projeto a partir das observações e 

análise dos dados encontrados na pesquisa de campo, a segunda, diz que 

culminará na elaboração do TCC; e a UNED mostra uma forma mais ampla de 

avaliação, elaboração de um Portfólio produzido ao longo das cinco etapas do 

estágio e avaliação das atividades vivenciadas ao longo da disciplina, sejam as 

presenciais ou a distância. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Esta dissertação teve como objetivo geral analisar a partir dos Projetos 

Políticos Pedagógicos dos cursos de Pedagogia na modalidade EAD quais as 

perspectivas da disciplina Estágio Supervisionado e sua proposta de 

funcionamento no contexto da relação teoria e prática. 

A partir desta análise, percebemos pontos relevantes em relação a disciplina 

estágio supervisionado em relação ao seu funcionamento e seu processo 

avaliativo. Quanto ao funcionamento, as instituições não abordam com clareza 

sobre as atividades que serão realizadas à distância ou de forma presencial. 

Também deixa confuso como realiza a avaliação da disciplina, tendo interferência 

da questão anterior, o que é realizado a distância e o que é realizado 

presencialmente, e como cada atividade será avaliada. Outro ponto relevante se 

refere a estrutura do projeto político pedagógico, pois, encontramos mais 

informações em uns, do que em outros, em relação a concepção pedagógica do 

curso, aos sistemas de comunicação, ao material didático, a avaliação (sobretudo 

a institucional), a infraestrutura de apoio, a gestão acadêmico-administrativa e a 

sustentabilidade financeira (apenas um PPP trouxe essa informação). Informações 

essas, em que os Referenciais de Qualidade para a Educação Superior a Distância 

MEC (2007), dizem ser fundamentais na elaboração do PPP do curso. 

O estudo confirmou nossa hipótese em parte, as instituições, a partir da 

análise dos PPP’s, organizam a disciplina de estágio seguindo os critérios da 

legislação vigente, como cumprimento da carga horária e realização de avaliações 

presenciais, por exemplo. A maioria concebe o estágio como pesquisa, mesmo não 

expondo sua concepção de forma embasada, apresentam características que 

levam a entender ser essa sua concepção. No entanto, em relação a articular o 

estágio com as demais disciplinas não podemos chegar a uma conclusão de fato, 

pois os projetos não trazem informação suficiente, e não foi possível analisar os 

planos/planejamentos da disciplina para fazer esse paralelo.  

Ao relacionar os PPP’s com os Referenciais de Qualidade, percebemos que 

as instituições não o seguem, pois nenhum apresentou todos os elementos 

considerados fundamentais na construção de um projeto de curso na modalidade 
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EAD. Elementos norteadores, que possibilitam a compreensão do aluno em relação 

ao funcionamento do curso, deixaram de ser apresentados. Não estar presente no 

PPP, não indica que o curso não seja de qualidade, ou que a instituição não tenha 

de forma clara suas concepções, mas acaba ocultando informações importantes 

para o leitor. 

Como forma de compreender o curso como um todo, e em seguida a 

disciplina de estágio, analisamos a concepção pedagógica do curso de Pedagogia 

apresentada nos PPP’s, para nossa surpresa, três deles não trazem sua 

concepção. Porém, entendemos que a mesma direciona todo o planejamento do 

curso, e ajuda a entender como serão as atividades a serem realizadas, a 

avaliação, dentre outros aspectos. A apresentação da concepção pedagógica no 

PPP é tida como fundamental pelos Referenciais de Qualidade para a educação a 

Distância elaborado pelo MEC. 

Sobre a concepção de avaliação do curso de Pedagogia na EAD, 

percebemos a preferência por uma avaliação formativa, a qual acontece durante 

todo percurso da disciplina e são levadas em consideração todas as atividades 

realizadas. Porém, também é exigida pela legislação, a avaliação somativa como 

forma de promoção no curso, ou seja, para dizer se o aluno foi aprovado ou não, e 

assim, concluí-lo. São atribuídas notas as atividades, sobretudo a avaliação 

presencial, em geral, no formato de prova. 

Relativo ao estágio supervisionado nossa primeira percepção foi relativa as 

atividades vivenciadas no estágio supervisionado, no que se refere a modalidade – 

presencial ou a distância. Três das sete instituições apresentam de forma 

específica como realizam suas atividades. Uns falam das atividades de uma forma 

geral, que possui atividades a distância e presencial, mas não falam diretamente 

do estágio; os outros falam de modo a compreender que é realizada apenas em 

momentos presenciais. E aí vem a nossa pergunta: em que medida, que, ao ser 

presencial, o estágio não "abandona" a educação a distância? Sabemos que o 

estágio é uma disciplina de característica presencial, uma vez que o aluno precisa 

ir ao campo de estágio, mas, não podem ser realizadas atividades a distância? 

Como socialização das experiências, debates sobre questões problematizadoras 

que podem surgir ao longo da disciplina, dentre outras situações.  
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A segunda impressão foi a falta de clareza em relação a concepção de 

estágio “adotada” pela instituição, nossa análise se deu por busca de indícios que 

nos levassem a compreender qual seria. Conseguimos encontrar traços que 

evidenciaram a concepção das instituições do estágio como pesquisa, não 

exatamente no item relativo à disciplina, mas nos objetivos do curso e no perfil 

profissional do egresso. Nenhum PPP apresentou de forma clara sua concepção, 

explicando e/ou trazendo embasamento teórico para sua escolha.  

Por último, nossa percepção em relação a avaliação na disciplina estágio 

supervisionado, é de que as instituições possuem concepções diversificas, 

encontramos três linhas: uma que avalia a partir de relatórios dos estágios; outra 

que visa construir um projeto de ensino a partir das observações do estágio; e uma 

última, que procura avaliar a disciplina como um todo, pois constrói um Portfólio de 

todas as atividades relativas a todas as etapas do estágio, e cada atividade 

realizada, seja a distância ou presencial, também são avaliadas. Pensamos que 

essa última, pode ser vista como ideal, uma vez que os professores acompanham 

todo processo de ensino-aprendizagem, bem como, o aluno tem a oportunidade de 

fazer uma auto avaliação a partir do Portfólio. 

Entendemos que os PPP’s analisados se baseiam na concepção 

construtivista e socioconstrutivista de ensino, para a EAD vemos como ponto 

positivo, pois demonstra uma intenção de promover um ensino voltado para o 

diálogo, para a reflexão crítica dos conteúdos, e colocando o aluno como sujeito 

importante no processo de aprendizagem, fazendo dele um ser autônomo, porém, 

com o professor mediando o conhecimento. Oportunizar o aluno a ser autônomo, 

não significa deixá-lo “à deriva”, solto, sem direcionamento. Mas, ensiná-lo a buscar 

o conhecimento, pois estará a maior parte do tempo estudando sozinho.  

A partir da análise dos PPP’s, entendemos que o estágio acontece, porém, 

não conseguimos responder nossa indagação se o estágio retornou ao presencial, 

pois os documentos não deixaram claro como realizam suas atividades, nem suas 

concepções sobre presença e virtual. Fica nas entrelinhas da maioria dos PPP’s 

das instituições, que retorna ao presencial, mas não podemos afirmar 

categoricamente.  

Como desdobramento dos resultados desta dissertação sugerimos a 

realização da observação da prática do estágio supervisionado, de modo a concluir 
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se o que encontramos nos projetos políticos pedagógicos condizem com o que 

acontece na execução da disciplina. Bem como outras reflexões sobre o estágio 

supervisionado na EAD, pois ainda são poucos trabalhos sobre essa disciplina que 

é marcante na formação do professor, pois é nela, que nos deparamos com o 

conhecimento prático da profissão. Seria interessante também, pesquisas sobre 

monitoria acadêmica, aulas práticas e prática de laboratório – nos cursos que 

oferecem, temas ainda pouco explorados na modalidade a distância.  



117 
 

 

REFERÊNCIAS 

 

ABED, Associação Brasileira de Educação a Distância. Censo EAD.BR: relatório 

analítico da aprendizagem a distância no Brasil 2012. Curitiba: Ibpex, 2013. Disponível 
em: http://www.abed.org.br/censoead/censoEAD.BR_2012_pt.pdf - Acesso em 
05/03/2014. 

 

ALMEIDA, Maria Elizabeth Bianconcini de; IANNONE, Leila Rentroia; SILVA, Maria da 
Graça Moreira da. Educação a Distância: oferta, características e tendências dos cursos 

de Licenciatura em Pedagogia. Disponível em: http://www.fvc.org.br/estudos-e-
pesquisas/2011/pdf/livro3/04%20educacao%20a%20distancia.pdf. Acesso em: 
15/09/2012. 

 

ALVES, J.R.M. A história da EAD no Brasil. In: LITTO, F.M.; FORMIGA, M.M.M. (Org.). 
Educação a Distância: o estado da arte. São Paulo: Person Education Brasil, 2009. 461 

p. 

 

ANDERSON, Terry; DRON, Jon. Três gerações de Pedagogia. In: EAD em FOCO, Rio 

de Janeiro, v. 2, n.1, p. 119-134, 2012. Tradução: João Mattar. Disponível em: 
http://eademfoco.cecierj.edu.br/index.php/Revista/article/viewArticle/162. Acesso em: 
02/02/2014. 

 

BARDIN, Laurence. Análise de Conteúdo. Tradução: Luís Antero Reto, Augusto 
Pinheiro. São Paulo: Edições 70, 2011. 

 

BLOOM, Benjamin Samuel. Manual de avaliação formativa e somativa do 
aprendizado escolar. São Paulo: Pioneira, 1983. 

 

BRASIL. Decreto 5.662 de 19 de dezembro de 2005. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/decreto/D5622.htm. Acesso em: 
17 de janeiro de 2013 

 

______. Decreto 5.773 de 09 de maio de 2006. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/decreto/d5773.htm 
Acesso em: 17 de janeiro de 2013 

 

______. Decreto 6.303 de 12 de dezembro de 2007. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/decreto/D6303.htm 
Acesso em: 17 de janeiro de 2013 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/decreto/d5773.htm


118 
 

 

______. Lei nº 9.394/96: Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Brasília, 1996. 

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9394.htm Acesso em 25 de 
outubro de 2012. 

 

______. Parecer CNE/CP 28/2001. Disponível em: 

http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/028.pdf.  Acesso em: 17 de janeiro de 2013. 

 

______. Parecer CNE/CES 492/2001. Disponível em: 

http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CES0492.pdf. Acesso em: 17 de janeiro de 
2013. 

 

______. Resolução CNE/CP 1, de 18 de fevereiro de 2002. 

Disponível em: http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/rcp01_02.pdf. Acesso em: 17 de 
janeiro de 2013. 

 

______. Resolução CNE/CP 1, de 15 de maio de 2006. Disponível em: 
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/rcp01_06.pdf Acesso em 17 de janeiro de 
2013. 

 

______. Resolução CNE/CP 2, de 19 de fevereiro de 2002. Disponível em: 

http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CP022002.pdf.  Acesso em 17 de janeiro de 
2013. 

 

______. Resolução CNE/CES 18, de 13 de março de 2002. Disponível em: 

http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CES182002.pdf. Acesso em 17 de janeiro de 
2013. 

 

BRASIL/ MEC. Programas de Incentivo - UAB. 2013. Disponível em: 
http://sejaumprofessor.mec.gov.br/internas.php?area=como&id=progIncentivo Acesso em 
15 de janeiro de 2013 

 

______. Curso de Pedagogia da UFSCar no âmbito da UAB é considerado de 
excelência pelo MEC. 2013 disponível em: 

http://uab.capes.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=222:curso-de-
pedagogia-da-ufscar-no-ambito-da-uab-e-considerado-de-excelencia-pelo-
mec&catid=1:noticia&Itemid=7 Acesso em 01 de março de 2013. 

 

______. Pró-Licenciatura. Disponível em: 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&task=view&id=2391 

Acesso em 20 de janeiro de 2013. 

 

http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/rcp01_06.pdf
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CP022002.pdf
http://sejaumprofessor.mec.gov.br/internas.php?area=como&id=progIncentivo
http://uab.capes.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=222:curso-de-pedagogia-da-ufscar-no-ambito-da-uab-e-considerado-de-excelencia-pelo-mec&catid=1:noticia&Itemid=7
http://uab.capes.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=222:curso-de-pedagogia-da-ufscar-no-ambito-da-uab-e-considerado-de-excelencia-pelo-mec&catid=1:noticia&Itemid=7
http://uab.capes.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=222:curso-de-pedagogia-da-ufscar-no-ambito-da-uab-e-considerado-de-excelencia-pelo-mec&catid=1:noticia&Itemid=7
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&task=view&id=2391


119 
 

 

CAPES/UAB. O que é UAB. 2012. Disponível em: 

http://uab.capes.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=6&Itemid=18. 
Acesso em 06/08/2012. 

 

CARVALHO, Ana Beatriz Gomes. A educação a distância e a formação de 
professores na perspectiva dos estudos culturais. João Pessoa, 2009. 219f. Orient. 

Sonia de Almeida Pimenta. Tese (Doutorado) – UFPB –CE. Disponível em: 
http://anabeatrizgomes.blogspot.com.br/p/dissertacao-e-tese.html Acesso em 30/09/2012. 

 

CHIZZOTTI, Antonio. Pesquisas em ciências humanas e sociais. 2. ed. São Paulo: 
Cortez, 1998. 

 

DIAS, R.; LEITE, L.G. Educação a Distância: da legislação ao pedagógico. 2 ed. 

Petrópolis, Rio de Janeiro: Vozes, 2010. 127 p. 

 

DUFFY, Brendan. Análise e evidências documentais. In: BELL, Judith. Projeto de 
pesquisa: guia para pesquisadores iniciantes em educação, saúde e ciências sociais. 
Tradução Magda França. Porto Alegre: Artmed, 2008. 

 

FARIA, E. T. Interatividade e Mediação Pedagógica na Educação a Distância. 
Disponível em: http://tede.pucrs.br/tde_arquivos/10/TDE-2008-05-05T122737Z-
1232/Publico/300658.pdf - Acesso em 25/06/2012. 

 

FILATRO, Andrea. As teorias pedagógicas fundamentais na EAD. In: LITTO, F.M.; 
FORMIGA, M.M.M. (Org.). Educação a Distância: o estado da arte. São Paulo: Person 

Education Brasil, 2009. 461 p. 

 

GODOY, Arilda S. Pequisa qualitativa: tipos fundamentais. In: RAE – Revista de 

Administração de Empresas. São Paulo, v.35, n.3, p. 20-29, maio/junho, 1995. Disponível 
em: http://www.scielo.br/pdf/rae/v35n3/a04v35n3.pdf. Acesso em: 08 de julho de 2014. 

 

GODOY, Karla Estelita. Formação humana no ciberespaço: os sentidos da presença 

na educação a distância. Universidade Estadual do Rio de Janeiro, 2009. 175 f. Tese. 
Disponível em: http://www.bdtd.uerj.br/tde_arquivos/35/TDE-2009-09-23T170031Z-
545/Publico/Tese_Karla_Godoy_BDTD.pdf  Acesso em: Jul/2013. 

 

HOFFMAN, J. Avaliação Mediadora: uma prática em construção da pré-escola à 
universidade. 7 ed. Porto Alegre: Mediação, 1993. 

 

HORA, D. M.; GONÇALVES, R. R.; COSTA, W. da. A construção de uma proposta para o 
estágio supervisionado na modalidade a distância. In: EccoS, São Paulo, v. 10, n.1, p. 
125-142, janeiro-junho, 2008. 

Disponível em: http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/715/71510107.pdf Acesso em: 
10/01/2013. 

http://www.bdtd.uerj.br/tde_arquivos/35/TDE-2009-09-23T170031Z-545/Publico/Tese_Karla_Godoy_BDTD.pdf
http://www.bdtd.uerj.br/tde_arquivos/35/TDE-2009-09-23T170031Z-545/Publico/Tese_Karla_Godoy_BDTD.pdf


120 
 

 

 

INEP. Censo da educação básica: 2012 – resumo técnico – Brasília: Instituto Nacional 

de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, 2013. 41p. Disponível em: 
http://download.inep.gov.br/educacao_basica/censo_escolar/resumos_tecnicos/resumo_t
ecnico_censo_educacao_basica_2012.pdf 

 

INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. SINAES. 
Brasília, 2011. Disponível em: http://portal.inep.gov.br/superior-sinaes  

 

KANWAR, Asha; KOUL, Badri N. La Garantia de La Calidad y La Acreditacíon de La 
Educación Superior a Distancia en La Commnwealth. In: La Educación Superior en el 
Mundo 2007: Acreditación para la Garantía de la Calidad: ¿ Qué está en Juego? 

Disponível em: https://upcommons.upc.edu/revistes/bitstream/2099/7523/1/09_154-
158.pdf. Acesso em: 07/03/2014 

 

KENSKI, Vani M. A vivencia escolar dos estagiários e prática de pesquisa em estágios 
supervisionados. In: FAZENDA, Ivani C. A. [et.al] A prática de ensino e o estágio 
supervisionado. São Paulo: Papirus, 1991 (Coleção Magistério: Formação e Trabalho 

Pedagógico). 

 

LAKATOS, Eva M.; MARCONI, Marina de A. Fundamentos de metodología científica. 5 
ed. São Paulo: Atlas, 2003. 

 

LÉVY, P. Cibercultura. Tradução: Carlos Irineu da Costa. 34 ed. São Paulo: Ed. 34, 
1999 (Coleção Trans) 272 p. 

 

______. O que é Virtual? Rio: Editora 34, 1996. 

 

MATTAR, João. Tutoria e interação em educação a distância. São Paulo: Cengage 

Learning, 2012 (Série Educação e Tecnologia) 

 

______. Web 2.0 e redes sociais na educação. São Paulo: Artesanato Educacional, 

2013. 188 p.  

 

MORAES, Roque. Análise do Conteúdo. Revista Educação, Porto Alegre, v. 22, n. 37, 

p.7-32, 1999. 

 

MORAN, José Manuel. Pedagogia integradora do presencial-virtual. Disponível em: 

http://www.abed.org.br/congresso2002/trabalhos/texto50.htm. Acesso em: 01 de outubro 
de 2014. 

 

https://upcommons.upc.edu/revistes/bitstream/2099/7523/1/09_154-158.pdf
https://upcommons.upc.edu/revistes/bitstream/2099/7523/1/09_154-158.pdf


121 
 

 

NETTO, Carla. Graduações a distância e o desafio da qualidade [recurso eletrônico]/ 

Carla Netto, Lucia M. M. Giraffa, Elaine T. Faria – dados eletrônicos – Porto Alegre: 
EDIPUCRS, 2010. 145 p. 

 

OLIVEIRA, Eloiza da Silva Gomes de; CUNHA, Vera Lúcia. O estágio supervisionado na 
formação continuada docente a distância: desafios a vencer e construção de novas 
subjetividades. RED. Revista de Educación a Distancia, vol. V, núm. 14, marzo, 2006, 
Universidad de Murcia - España 

 

PALHARES, Roberto. Aprendizagem por correspondência. In: LITTO, F.M.; FORMIGA, 
M.M.M. (Org.). Educação a Distância: o estado da arte. São Paulo: Person Education 

Brasil, 2009. 461 p. 

 

PERRENOUD, Philippe. Avaliação: da excelência à regulação das aprendizagens – 
entre duas lógicas. Porto Alegre: Artes Médicas Sul, 1999. 

 

PIMENTA, Selma G. O Estágio na Formação de Professores: unidade teoria e prática? 
9. ed. São Paulo: Cortez, 2010. 

 

PIMENTA, Selma Garrido; LIMA, Maria Socorro Lucena. Estágio e docência. 7. Ed. São 
Paulo: Cortez, 2012. 

 

PRIMO, Alex. Avaliação em processos de educação problematizadora online. In: SILVA, 
M.; SANTOS, E. (orgs). Avaliação da aprendizagem em educação online. São Paulo: 
Loyola, 2006. 

 

SANTOS, Edméa. Portfólio e cartografia cognitiva: dispositivos e interfaces para a 
prática de avaliação formativa em educação online. 2006. Disponível em: 
file:///C:/Users/Usuario/Downloads/edm_a-livro-avalia_o%20(1).pdf 

 

SEED/MEC - Referenciais de Qualidade para Educação Superior a Distância. 

Brasília, 2007. Disponível em: 
http://portal.mec.gov.br/seed/arquivos/pdf/legislacao/refead1.pdf Acesso em: 22 de julho 
de 2014. 

 

SEVERINO, Antônio J. Metodologia do trabalho científico. 23 ed. rev. e atual. São 

Paulo: Cortez, 2007. 

 

SILVA, Marco. Educar na Cibercultura: desafios à formação de professores para 
docência em cursos online. In: Revista Digital de Tecnologias Cognitivas. Num.3. 

janeiro- junho/ 2010 p. 36-51. Disponível em: 
http://www4.pucsp.br/pos/tidd/teccogs/artigos/2010/edicao_3/3-educar_na_cibercultura-
desafios_formacao_de_professores_para_docencia_em_cursos_online-marco_silva.pdf 
Acesso em 29 de janeiro de 2013. 

http://portal.mec.gov.br/seed/arquivos/pdf/legislacao/refead1.pdf
http://www4.pucsp.br/pos/tidd/teccogs/artigos/2010/edicao_3/3-educar_na_cibercultura-desafios_formacao_de_professores_para_docencia_em_cursos_online-marco_silva.pdf
http://www4.pucsp.br/pos/tidd/teccogs/artigos/2010/edicao_3/3-educar_na_cibercultura-desafios_formacao_de_professores_para_docencia_em_cursos_online-marco_silva.pdf


122 
 

 

 

TARDIF, Maurice. Saberes Docentes e Formação Profissional. 9. Ed. Rio de Janeiro: 

Vozes, 2008. 

 

TORI, Romero. Cursos híbridos ou blended learning. In: LITTO, F.M.; FORMIGA, M.M.M. 

(Org.). Educação a Distância: o estado da arte. São Paulo: Person Education Brasil, 
2009.  

 

TRIVIÑOS, Augusto N. S. Introdução à pesquisa em ciências sociais: a pesquisa 

qualitativa em educação. São Paulo: Atlas, 1987.  

 

UDESC, Universidade do Estado de Santa Catarina. Plano 20: planejamento estratégico 

2010‐2030. Florianópolis: UDESC, 2010. 64 p. Disponível em: 
http://www.udesc.br/arquivos/id_submenu/429/vers_o_ioesc_final_corrigida.pdf. Acesso 
em: 08/07/2014 

 

UDESC, Universidade do Estado de Santa Catarina. Projeto político pedagógico do 
curso de Pedagogia a distância. Florianópolis: UDESC, 2009. Disponível em: 

http://www.udesc.br/arquivos/id_submenu/942/ppc_pedagogia_a_distancia.pdf. Acesso 
em 04/07/2014. 

 

UFPB, Universidade Federal da Paraíba. Projeto de Curso: licenciatura plena em 

Pedagogia (Magistério em Educação Infantil) Modalidade: educação a distância. João 
Pessoa: UFPB, 2006. Disponível em: http://portal.virtual.ufpb.br/wordpress/wp-
content/uploads/2009/05/ppp_licenciatura_plena_em_pedagogia.pdf. Acesso em 
03/07/2014. 

 

UNEMAT, Universidade do Estado de Mato Grosso. Projeto político pedagógico do curso 
de licenciatura em Pedagogia PARFOR/UNEMAT. Mato Grosso: UNEMAT, 2011. 
Disponível em: 
http://ava.unemat.br/downloads/projetos/projeto_pedagogico_pedagogia.pdf. Acesso em 
03/07/2014. 

 

 

UNINTER, Grupo. Projeto Político Pedagógico do curso de Pedagogia a distância. 
Curitiba:FACINTER, 2009. Disponível em: 
http://ava.grupouninter.com.br/claroline176/cronogramas/1278356766.pdf. Acesso em 
03/07/2014. 

 

UNIRIO, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. PDI: Plano de 

Desenvolvimento Institucional: 2012-1016. Rio de Janeiro: UNIRIO, 2011. 105 p. 
disponível em: http://www.unirio.br/arquivos/arquivos-internos-do-site/pdi-2012-2016. 
Acesso em: 08/07/2014. 

 



123 
 

 

UNIRIO, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Projeto Pedagógico: curso 

de Pedagogia. Rio de Janeiro: UNIRIO, 2008. Disponível em: 
http://www2.unirio.br/unirio/prograd/cursos/projetos-pedagogicos-dos-
cursos/arquivos/PPP_EAD%20Licenciatura%20em%20Pedagogia%20a%20Distancia%2
0-%20UNIRIO_maio2012.pdf. Acesso em: 03/07/2014. 

 

UPE, Universidade de Pernambuco. Projeto político pedagógico do curso de 
Pedagogia a distância. Petrolina: UPE, 2010. Disponível em: 

http://www.ead.upe.br/nead2008/pdfs/projeto_pedagogia.pdf. Acesso em: 03/07/2014. 


