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―Surpreender-se, estranhar, é começar a entender. É o 

esporte e o luxo específico do intelectual. Por isso seu gesto 

gremial consiste em olhar o mundo com os olhos dilatados 

pela estranheza. Tudo no mundo é estanho e é maravilhoso 

para um par de pupilas bem dilatadas.‖    
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gesto gremial consiste em mirar el mondo com los ojos 

dilatados por la estrañeza. Tudo em el mundo es estraño y 

es maravilhoso para unas pupilas bien abiertas. 

 

  ORTEGA Y GASSET (1883-

1955), A Rebelião das Massas, I. 

 



 

RESUMO 

 

 

Esta dissertação apresenta os resultados de uma pesquisa de campo de caráter 

qualitativo sobre a formação de professores em Alegrete do Piauí de 2008 a 2011. 

Onde a ênfase está na análise das formas de apropriação e de aproveitamento das 

propostas de Educação a Distância (EAD) pelos usuários. Atualmente com o processo 

de globalização onde as transformações ocorrem de forma rápida, a educação mediada 

pelas novas Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) por ser é um assunto de 

relevante destaque em debates educacionais no mundo todo não poderia deixar de ser 

analisada também no Piauí, aonde vem crescendo substancialmente nesses últimos 

anos, tanto na oferta de qualificação quanto na procura por algum tipo de curso online 

e se destaca em experiências inovadoras com características construtivistas, onde o 

aluno é quem conduz seu próprio conhecimento e planeja seu tempo para os estudos. 

Dos diversos cursos oferecidos pela educação a distância, um grande número é voltado 

para a formação de professores. Essa modalidade de educação no Piauí se mostra não 

só como um espaço voltado a atender as demandas educacionais sobre a formação de 

professores que pela exigência do artigo 62 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 

1996, decreta que professores necessitam estarem licenciados para exercerem a 

docência, como também atender às exigências do mercado de trabalho em várias áreas 

técnicas, e de modo geral no Brasil a EAD trás no seu bojo o desafio de fazer avançar 

nas várias regiões brasileiras a democratização do ensino e conseqüentemente diminuir 

a exclusão educacional de regiões menos favorecidas como no caso do semi-árido 

piauiense onde o atendimento da escolarização não se deu de forma natural em razão 

da necessidade do jovem ingressar muito cedo no trabalho. Portanto, muitos 

professores não tiveram até então a oportunidade de qualificação ou aperfeiçoamento, 

devido à falta de condições necessárias para freqüentar uma faculdade em tempo 

integral. Encontrando agora na proposta da UAPI as condições favoráveis para sanar 

essas deficiências. A percepção de como nas atuais condições alunos e professores 

interagem e constroem seus conhecimentos, como acontece a aprendizagem no 

ambiente da prática educativa, os pontos positivos e negativos e muito outros pontos 

interessantes sobre a formação de professores em Alegrete do Piauí foram discutidos 

nesse trabalho. No resultado da pesquisa de campo os recursos utilizados pela EAD 

aponta para a otimização na formação de profissionais e esta otimização está 

intrinsecamente ligada à interação professor-aluno, no bom uso das tecnologias e na 

imprescindível relação professor/estudante no ambiente virtual e presencial onde 

alunos incentivados pelos tutores são favorecidos na troca de saberes, nos diálogos, 

nos relacionamentos e naturalmente num bom desenvolvimento do aluno do curso em 

questão. Licenciatura plena em Pedagogia da Universidade Federal do Piauí (UFPI) / 

Universidade Aberta do Piauí (UAPI) em Alegrete - PI. 

 

 

Palavras-chave: Educação a distância, tecnologia de informação e comunicação, 

formação de professores, interação professor/aluno, participação.  



 

                                                  ABSTRACT 
 

 

 

This dissertation presents the results of a field research on the qualitative training of 

teachers in Alegrete Piaui 2008 to 2011. Where the emphasis is on analysis of the 

forms of appropriation and exploitation of the proposed Distance Learning (ODL) by 

users. Currently the process of globalization in which the changes occur quickly, 

education mediated by new Information and Communication Technologies (ICT) is to 

be a relevant matter of emphasis in educational debates around the world could not fail 

to be analyzed also in Piauí , where it has grown substantially in recent years, both the 

supply and demand of qualifications for some kind of online course experience and 

excels in innovative features of constructivism, where the student is one who leads his 

own knowledge and time to plan your studies. Of the various courses offered by 

distance education, a large number is designed for teacher training. This type of 

education in Piauí shown not only as a place mainly aimed to meet the educational 

demands on the training of teachers by the requirement of Article 62 of Law No. 9394 

of December 20, 1996, decreed that teachers need to be licensed to practice teaching, 

as well as meet the demands of the labor market in many technical areas, and generally 

in Brazil behind EAD within it the challenge of advancing in the various regions of 

Brazil the democratization of education and consequently reduce educational 

exclusion of regions disadvantaged as in semi-arid region of Piaui where school 

attendance did not occur naturally because of the need of young people entering the 

work early. Therefore, many teachers did not even have the opportunity to improve 

skills or due to lack of conditions necessary to attend college full time. Finding UAPI 

proposal now in the favorable conditions to remedy these deficiencies. The perception 

of the current conditions as students and teachers interact and build their knowledge, 

as the learning environment of educational practice, the strengths and weaknesses and 

many other interesting points about the training of teachers in Alegrete Piauí were 

discussed in this work. In the result of field research resources used by EAD aims to 

optimize the training of professionals and this optimization is intrinsically linked to 

teacher-student interaction in the proper use of technologies and vital teacher / student 

in the virtual classroom where students and encouraged by the tutors are favored in the 

exchange of knowledge, in dialogue, relationships and of course a good development 

of the student the course in question. Full degree in Education at the Federal 

University of Piauí (UFPI) / Open University of Piauí (UAPI) in Alegrete - PI. 

 

 

Keywords: Distance education, information and communication technology, teacher 

training, teacher / student participation. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Educação a distância (EAD) através dos tempos e de gerações diversas tem 

evoluído como modelo educacional onde a aprendizagem acontece mesmo havendo 

uma separação geográfica ou temporal entre o professor e o aluno. 

No entanto, essa separação não se configura  num obstáculo para o 

desenvolvimento da aprendizagem e sim num desafio a ser enfrentado por alunos e 

professores, que mediados pelas tecnologias de comunicação e informação utilizadas 

nessa modalidade educativa se utilizam dos recursos disponíveis para ultrapassarem 

barreiras de tempo e espaço e alcansarem seus objetivos ou seja, a qualificação 

necessária principalmente aos que não dispõem de oportunidades ou disponibilidades 

de tempo para fazer um curso presencial. 

A EAD, assim se apresenta no Piauí como possibilidades de se verem atendidas 

as demandas reprimidas por vagas na educação superior, como possibilidades de 

integração de alunos que precisam voltar aos estudos, com  a reintegração de alunos 

que ainda necessitam de formação superior como também a continuidade dáqueles que 

ainda buscam em níveis de pós-graduação como sujeitos em constante construção do 

conhecimento melhoras em suas práticas educativas onde a interação, a troca e o 

diálogo oferecidas de forma instantânea e mundial são imprescindíveis para a 

formação tanto do cidadão técnico, quanto do cidadão autônomo e crítico que ciente de 

suas responsabilidades sociais buscam diversificar seus conhecimentos. 

Apesar de ainda se apresentar de forma tímida no Piauí, a educação a distância 

vem crescendo substancialmente como uma necessidade de expansão de instituições 

que ofereçam ensino superior num estado composto por pequenos municípios sendo 

que 29 (81%) possuem população de até 10.000 habitantes o que revela ser o território 

piauiense essencialmente rural onde o acesso à educação ainda é precário.  

No Brasil, por ser um país de dimensões geográficas muito grandes se faz 

necessário o fortalecimento de ações onde todos tenham acesso a educação e onde 



 

principalmente aos alunos, àqueles que não dispõem de recursos para se dirigirem aos 

grandes centros onde se encontram instaladas as Instituições de Ensino Superior 

tenham a oportunidade de serem inseridos num ensino que possibilite uma educação 

de qualidade. 

E a ead através dos recursos didáticos sistematicamente organizados e mediados 

pelas Tecnologias de Informação e Comunicação e pela velocidade de conexão do 

mundo através da Internet, se apresenta como uma maneira eficaz de fazer com que as 

pessoas que moram geograficamente distantes dos grandes centros tenham acesso a 

educação, a cursos de graduação e pós-graduação. Esse acessoa proporciona um maior 

número de pessoas à uma educação de modo contextualizada e transdiciplinar com 

extratégias metodológicas de formação, de reflexão, de criticidade e de pesquisa que 

adentre aos mais distantes rincões do país ou seja que expanda a educação para 

milhões de brasileiros. 

No Piauí não poderia deixar de acontecer. E especialmente no que diz respeito 

ao desenvolvimento profissional das múltiplas competências que podem ser 

desenvolvidas com a evolução das tecnologias no advento da Internet onde tanto 

alunos quanto professores têm a possibilidade de aprenderem a utilizar com eficiência 

todos os recursos tecnológicos oferecidos pela educação a distância. 

Essa alternativa educativa adotada também pelo governo brasileiro, e, 

estruturada de forma, que venha a ofertar cursos de graduação/formação continuada 

para professores tem também o intuito de atender a um compromisso, assumido com 

os organismos internacionais (United Nations Educational, Scientific and Cultural 

Organization (UNESCO) e Banco Mundial), de elevar as taxas de escolarização da 

população e ao mesmo tempo valorizar e enriquecer as práticas dos professores e o 

processo de ensino aprendizagem de forma que possa melhorar a qualidade da 

educação brasileira principalmente do nordeste. 

Segundo Campos (2003 apud Fernandes, 2007, p. 29) diz ser o uso dessa 

alternativa como um meio para generalizar a oferta de ensino superior, ocorre no plano 

http://www.unesco.org/
http://www.unesco.org/


 

mundial. Alguns indicadores econômicos justificam que a modalidade à distância pode 

ser um recurso interessante para baratear os custos da educação superior.  

Não porque esteja aquém da educação formal ou por se tratar de uma forma 

mais barata de educação, mas sobretudo por conseguir atingir um grande número de 

alunos em tempo real (on-line simultaneamente). E se justifica como uma modalidade 

educativa capaz de atender as grandes dimensões geográficas do Brasil, ou de outros 

países como: Espanha, Inglaterra, China, ìndia, países do sul da África, Tailândia, 

Turqui, Irã, França, Indonésia e Coreia do Sul. 

De acordo com Daniel (1999), em sua análise comparativa entre educação 

superior e custo por aluno, o autor cita o exemplo dos Estados Unidos que gasta em 

torno de 12.500 por aluno por ano e nas macro-universidades² que trabalham com 

educação a distância o custo por aluno cai para 350 dólares por ano. 

E assim afirma Fernandes (2007) que os centros de difusão da modalidde de 

ensino a distãncia está presente em todos os continentes: Centre National de 

Enseignement a Distance – França, Universidad Nacional de Educación a Distance na 

Espanha, Open University na Inglaterra, Tele-Université no Canadá, Índia, China e 

Tailândia atuam de forma sistemática. Na América Latina e Caribe temos: México 

com o Instituto de Monterrey, Universidad Nacional Abierta na Venezuela e na Costa 

Rica a U. N. Estatal a Distancia. (FERNANDES, 2007, p. 31). 

Ainda segundo o mesmo autor no Brasil essa modalidade está en fase de 

transição onde muitas organizações estão apenas transpondo para o virtual uma 

adaptação do ensino presencial, ou seja, uma aula presencial reutilizada 

computacionalmente e com o uso da interação virtual fria, tais como textos, 

formulários, imagens estáticas e listas de discussão. 

Para implementar iniciativas que minimizem problemas como por exemplo dos 

docentes que em nível de Norte e Nordeste mais da metade ainda são profissionais que 

exercem a função no magistério sem a licenciatura exigida pela Lei de Diretrizes e 

Bazes da Educação 9.394/96. A EAD ganha espaço quando disponibiliza de um 



 

ambiente virtual para o ensino superior com a implementação de diversos cursos 

através das mídias interativas com o uso de Ambientes virtuais de Educação (AVE). 

Em muitas instituições as ferramentas tecnológicas de informação e 

comunicação do mercado são utilizadas normalmente como meios confiáveis de 

aprendizagem, dos meios utilizados podemos destacar: Material impresso – (correios), 

Rádio, TV, Fitas de vídeo, Internet, Teleconferência e viodeoconferência. Estas duas 

últimas podem ser realizadas via Internet, com custos módicos usando a estrutura que 

já existe para outros fins. 

 Na era da infomática com o avanço das novas tecnologias que estocam de 

forma prática o conhecimento e os gigantescos volumes de informações, permitindo o 

acesso rápido à pesquisas, aos conhecimentos transmitidos por palavras, imagens, 

sons, fotos, vídeos, etc. (hipermídia). É inconcebível que professores ainda estejam 

exercendo funções no magistério sem a qualificação necessária, isso com certeza é 

uma forma de atrazo na educação em certas regiões do país como no caso no Piauí. 

Com as redes mundiais de informação onde os produtos trafegam por todo o 

planeta reconfigurando as dimensões do espaço e do tempo, conforme Gadotti (2000) 

na instantaneidade do momento, do aqui e do agora, o agora exerçe uma aparente 

supremacia sobre a localização dos receptores, tal a instantaneidade com que os fatos 

se fazem presentes em todos os lugares, é uma nova situação onde favorecem àqueles 

que por questão da não qualificação exigida por lei por exemplo, busquem a ead como 

caminho mais rápido para resolver situações desse tipo.  

Essa instantaneidade com que acontece a informatização no processo de 

globalização das telecomunicações poderia ser definida como a era do conhecimento e, 

sendo a era do conhecimento, é natural que especialmente profissionais ainda sem a 

devida licenciatura ou qualificação busque algum tipo de educação disponível e aí 

entra a EAD implantada via rede de computadores para longa distância, investimento 

relativamente alto, para implementação, instalação e manutenção que dependendo do 

local de transmissão e recepção pode vir a ser um recurso que penaliza a qualidade do 

som e da imagem. Qu no entanto podem ser superados e não devem ser vistos como 



 

problemas, mas como desafios para uma adptação didática a ser trabalhada com vistas 

a superação dessas dificuldades. 

Espera-se portanto ter assegurados aos profissionais oriundos dessa modalidade 

de educação, a reflexão crítica permanente sobre suas práticas e a realidade 

educacional historicamente contextualizada, como também que seja adquirida pelos 

profissionais a capacidade de construção e reconstrução de seus projetos pessoais e 

profissionais.  

No entanto, contrariando a opinião de vários autores essa modalidade educativa 

amparada na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional¹  e nas propostas dos 

últimos anos, onde as políticas educacionais intensificaram o processo de 

descentralização por meio de uma maior atribuição de competências para Estados e 

Municípios institucionalizando em especial os sistemas municipais de ensino se 

utilizam da modalidade educativa popularizada pela internet para atender às demandas 

e aos níveis e modalidades educacionais: Como por exemplo: Educação para jovens e 

adultos, educação especial, profissionalizante,  técnicos de nível médio, tecnológicos 

de nível superior como também educação superior nas formas (sequencial, graduação, 

especialização, mestrado e doutorado).  

A UAB dessa forma amplia através da modalidade de ensino a distância em 

parceria com os sistemas estaduais e municipais uma educação que não deixa de ser 

uma proposta que trás a expectativa de expandir o acesso nas instituições de ensino  

 

 __________________ 

¹A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB Lei nº 9.394/96) aprovada em 1996 trás modificações 

significativas na organização da educação escolar brasileira além do ensino infantil, médio e superior, 

estabelece que a EAD poderá ser ofertada nos níveis e modalidades da Educação Básica; Educação de 

Jovens e Adultos; Educação Especial; Educação Profissional; do Campo e Indígena; Técnicos e de 

Nível Médio; Tecnológicos e de Nível Superior; e Educação Superior de Nível Seqüencial; de 

Graduação; de Especialização; de Mestrado e Doutorado. (www.planalto.gov.br). 

 



 

superior para estudantes oriundos do ensino médio como também elevar a 

qualificação profissional da população brasileira e atender as demandas sociais e 

econômicas que venham a suprir de profissionais qualificados e competentes  que 

atuem em campos culturais diversificados o mercado de trabalho atual. 

Como a educação a distância pretende transformar o professor-estudante em um 

crítico da sua própria forma de aprendizagem, que não pode estar limitada apenas ao 

espaço escolar. Assim, este ambiente de ensino elege como potencialidade primordial, 

levar alguma oportunidade de desenvolvimento intelectual à moradores de regiões, 

antes impossíveis de verem ali implantadas qualquer forma de educação de nível 

superior.  

Que o ambiente online de educação encurta distâncias, propicia o ensino 

principalmente pela interatividade da comunicação e leva oportunidades a moradores 

de regiões longíquas do país ou seja, pode de certa forma assumir a educação 

presencial, isso já está consolidado com experiências vividas. Porém, para Peixoto 

(2006, p. 15): essa educação online ―[...] exige um questionamento constante do que 

está acontecendo na instituição, de novas práticas que substituem práticas anteriores 

tão fixadas que parecem naturais.‖ 

A formação de professores na modalidade a distância é assunto recorrente em 

pesquisas que apontem se os ambientes virtuais têm cumprido o papel de local 

adequado para a formação necessária dos futuros educadores. Em fase de mudança das 

práticas educativas do ambiente presencial para o online. 

Todavia não se encontra ainda em teses se este ambiente virtual tem suprido as 

exigências adequadas a um ensino de qualidade, a discussão em torno do tema, gira na 

questão de se analisar: Como no ambiente onde se dá o ensino-aprendizagem são 

criadas condições para a sistematização do saber de modo a garantir a efetiva 

apropriação pelo aluno? Como os saberes são disponibilizados? Em quais condições? 

Com quais propósitos? Como pensar a educação emancipatória, que requer dos seus 

sujeitos maior competência reflexiva, conhecimento e domínio da informática, a partir 

dos canais comunicativos de interação entre professores e alunos? Como pode ser 



 

ajustado esse saber às exigências postas pela sociedade da informática comunicacional 

e globalizada? Enfim o espaço online pode favorecer a aprendizagem? 

Buscando respostas às questões levantadas, foi delimitado o foco da 

investigação onde o objetivo geral dessa pesquisa é investigar como os canais 

comunicativos de interação professor/aluno que visam a aprendizagem na formação de 

professores em Alegrete-PI, são utilizados para garantirem o sucesso no processo de 

aquisição do saber. É necessário destacar que aquisição desse saber só ―adquire força 

educativa quando se torna instrumento capaz de auxiliar o homem a atuar 

concretamente na natureza e na sociedade de modo crítico e criador.‖ (SILVA, 1984, 

p. 8-9).  

A escolha do Curso de Pedagogia da Universidade Aberta do Piauí (UAPI) em 

Alegrete-PI, como campo empírico dessa pesquisa, surgiu pela curiosidade da 

pesquisadora,  principalmente por participar diretamente da formação desses docentes 

como tutora presencial do citado curso. E o que mais intriga é perceber a pequena 

participação dos alunos-professores do citado curso. 

 Ao observar as diversas reclamações dos professores online, relativas à pequena 

participação dos alunos nos fóruns e chats despertou a curiosidade em descobrir se a 

participação dos alunos nos canais comunicativos estava voltada exclusivamente a 

discussão dos conteúdos a serem estudados. Buscou-se portanto identificar com que 

frequência os mesmos utilizavam-se dos canais comunicativos, especialmente dos 

fóruns para tirarem dúvidas com os professores e se quando estes os buscavam, os 

professores estavam ali online para lhes atenderem nas discussões dos conteúdos 

estudados, ou seja, se realmente aconteceu interação professor/aluno e se ocorreu, por 

qual motivo a frequência com que os alunos buscavam estes canais eram tão baixas. 

Os sujeitos pesquisados foram os alunos/professores do curso de Licenciatura 

Plena em Pedagogia.   

É preciso que o ambiente escolar e as instituições de ensino que se utilizam da 

modalidade à distância sejam capazes de receberem e intrepretarem as informações ao 



 

mesmo tempo em que devem também produzí-las a partir do aluno como sujeito do 

seu próprio conhecimento e para que isso aconteça é necesário que o ambiente escolar 

esteja preparado para conhecer como se processa a comunicação do ambiente virtual 

que é tão importante na formação do cidadão e ainda  pouco analisada.  

Trabalhou-se a pesquisa qualitativa descritiva fundamentada numa abordagem 

analítica e dialética caracterizada pelo conhecimento reflexivo, pela procura de um por 

que de um fenômeno que (Richardson, 1999, p. 21) define ser uma etapa necessária da 

pesquisa como ciência. Onde ―a invesitgação metódica, organizada, da realidade, 

proporciona a descoberta da essências dos fenômenos, dos seres e das leis que os 

regem‖. 

 

Assim, a pesquisa se desenvolve caracterizada como tentativa para uma 

compreensão mais detalhada dos significados e características situacionais 

apresentadas pelos entrevistados, em lugar da produção de medidas quantitativas de 

características ou comportamentos. 

 

Dessa forma os dados coletados mais importantes se deram a partir da 

convivência com os sujeitos a fim de serem interpretados os significados que as 

pessoas dão a certos fenômenos sobre a formação de professores em Alegrete-PI. 

Para Biklen e Bogdan (1994) os melhores resultados nas invetigações se dão 

quando o investigador frequenta o local onde os alunos estudam para interpretar no 

contexto a multiplicidade das dimensões presentes e a complexidade das relações e 

interrelações. É no local onde ocorre o ensino, que as ações se configuram como 

práticas de formação do pedagogo. 

O material coletado na pesquisa de campo foi analisado a luz da teoria das 

mediações múltiplas que segundo Bogdan e Biklen (1994) os melhores resultados 

alcançados numa investigação se dão quando o investigador frequenta o local onde os 

alunos estudam para observar o contexto onde acontece o ensino. Deste modo os 

autores apresentam características essenciais que forma vivenciadas nesta investigação 



 

tais como: o contato direto e prolongado com o objeto e os sujeitos da pesquisa; a 

descrição exata dos dados coletados e a análise dos dados confirmando as hipóteses, 

mas sobretudo as abstrações recolhidas que vão sendo agrupadas.  

 

Na pesquisa de campo o primeiro instrumento utilizado foi o questionário², 

aplicado aos 80 professores-alunos, onde as questões abordadas procuraram respostas 

às dúvidas sobre o tema. Todos os participantes do curso que foram abordados foram 

gentilmente receptivos, apesar de apenas 15 alunos se disporem a responder ao 

questionário, mas 6 destes não entregarem suas respostas.  

 

Após a análise dos dados do questionário², sentiu-se a necessidade de 

aprofundamento em observação direta por quinze dias para elucidação de algumas 

dúvidas. Neste momento quatro dos pesquisados fizeram questão em responder as 

questões abordadas anteriormente.  

 

Na execução da pesquisa, primeiramente analisou-se documentos que discutem 

a formação do professor em nível nacional e de forma mais específica analisou-se a 

proposta pedagógica de formação de professores da UAPI em Alegrete-PI. A análise 

gerou como categorias, aspectos positivos e negativos dessa formação, participação, 

motivação e interação dos professores/alunos. 

 

Teoricamente os estudos feitos por Brzezinski (1998), Belloni (2001), Mészáros 

(2008), Moore e Kearsley (2008) dentre outros, foram contemplados neste trabalho. 

Procurou-se esboçar a EAD de forma histórica desde o seu surgimento até a 

contemporaneidade, no seu processo de transformações ocorridas no mundo 

globalizado do trabalho, não pretendendo, no entanto, esgotar as várias teorias sobre 

EAD no Brasil e no mundo. 

 

 

___________________________ 

²Ver apendice, p. 126. 



 

Abordou-se a questão da pedagogia mediada por tecnologias da informação e 

comunicação, enfatizando a interatividade como potencialidade e usabilidade dessas 

tecnologias para a preparação desses professores. Fez-se uma análise da pesquisa 

mediante a interlocução com os autores que compõem o referencial teórico e o 

licenciando em Pedagogia da UAPI de Alegrete-PI, como também um esboço do perfil 

dos mesmos a partir dos depoimentos sobre o uso dos canais comunicativos do curso e 

logo em seguida finalizou-se em forma de conclusão as respostas encontradas.  

 

As análises dos dados obtidos possibilitaram esclarecimentos em relação aos 

canais comunicativos e geraram categorias como participação, satisfação, interação, 

motivação. 

 

O trabalho está estruturado em três capítulos, onde no primeiro foi abordada a 

educação a distância e os desafios na formação de professores em Alegrete – PI. Para 

atender as exigências do mundo do trabalho, quando e por que educação a distância, 

acontecimentos importantes que consolidaram a educação a distância no mundo, a 

universidade aberta no Brasil, a universidade aberta no Piauí e a formação de 

professores, e o curso de Pedagogia em Alegrete do piauí 

 

A pedagogia mediada pelas tecnologias da informação e comunicação (TIC) 

com o uso das tecnologias como produção de sentido ajustado às exigências postas 

pela sociedade educacional e globalizada, a interação professor/aluno como fator 

essencial na construção do conhecimento, como acontece a apropriação do saber na 

prática educativa a partir dos ambientes virtuais são tópicos discutidos no segundo 

capítulo deste trabalho. 

 

E o terceiro capítulo trás o licenciando da UAPI em Alegrete-PI, o que dizem 

sobre sua formação, pontos positivos e negativos do curso de Pedagogia na visão dos 

alunos, problemas e desafios detectados pelos alunos, o curso de Pedagogia na visão 

dos Tutores presenciais e por fim algumas considerações finais sobre os canais 



 

comunicativos do ambiente virtual e a qualidade da aprendizagem alcançada pelos 

alunos concludentes do curso de pedagogia em Alegrete do Piauí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- CAPÍTULO I - 

 

 

 

 

 

POSSIBILIDADES E DESAFIOS DA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA (EAD) NA 

FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA ATENDER AO MERCADO DE 

TRABALHO 

 

 

 

 

 

RESUMO 

 

 

 

Nesse capítulo abordaremos as possibilidades e os desafios da Educação a Distância 

no mundo em suas variadas formas desde o ensino por correspondência até o ensino 

por computador via internet, suas características, conceitos, funções e aplicabilidades 

na formação de professores  para atender às exigências do mundo do trabalho de forma 

suscinta. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.1 Reflexões sobre a tendência educativa mediadas pelas novas tecnologias 

 

A AED é entendida como sendo uma modalidade de ensino que não se 

preocupa apenas com a organização curricular. Acredita-se que essa forma de ensino 

desempenha uma função importante na preparação de indivíduos com uma maior 

potencialidade na democratização do ensino superior quando atende a mais de 100 mil 

alunos em cursos de graduação principalmente em países ainda em desenvolvimento 

educacional como no caso do Brasil.  

 

Na verdade, essa é uma das possibilidades de propiciar aos sujeitos o contato 

com as novas tecnologias oportunizando o atendimento educacional a um contingente 

de milhões de pessoas, especialmente docentes que trabalham nas redes públicas sem à 

devida formação superior que podem ver refletidos em suas práticas diárias um 

trabalho com métodos e teorias de ensino adequadas aos avanços tecnológicos tão 

necessários atualmente ao mundo do trabalho. 

 

Contudo, sua potencialidade não pode estar vinculada apenas na autonomia de 

atender a alunos em formação ou qualificação, mas, em disponibilizar meios de 

comunicação social com o objetivo de explicar como fazer uso do poder educativo 

deles. Por isso, sua potencialidade educativa precisa naturalmente se centrar na 

questão da qualidade da educação e formação profissional. 

 

Essa qualidade educativa no Brasil é assunto de debates incansáveis entre 

pesquisadores e educadores e nas discussões das políticas de estado desde muito tempo 

e hoje se intensifica principalmente na qualificação do profissional para sua inserção 

no universo do trabalho. Para isso o professor precisa ter assegurado na sua formação 

uma ação crítica e reflexiva que venha a contribuir com a transformação social. 

 

1.2 Delineando um breve entendimento para Educação a Distância 

 



 

Para se entender o que é EaD tomou-se como base o documento oficial 

DECRETO Nº 5.622. DE 19 DE DEZEMBRO DE 2005. Nos artigos 8º, 1º e 80° da 

Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, no capítulo I das disposições gerais no seu 

artigo 1º DECRETA: Para fins deste Decreto, caracteriza-se a EaD como modalidade 

educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e 

aprendizagem ocorre com a utilização de meios tecnológicos de informação e 

comunicação, com estudantes e professores desenvolvendo atividades educativas em 

lugares ou tempos diversos.  

 

A informática termo muitas vezes usado erroneamente para definir educação a 

distância, precisa ser esclarecido que é apenas um recurso a ser implementado na 

educação a distância que necessita minimamente de quatro elementos necessários: o 

computador, o software educacional, o professor capacitado e o aluno.  

 

Para Carraher (1992, p. 22) o computador na educação pode servir como 

máquina de ensinar, como tutor inteligente e como ferramenta intelectual. Uma das 

principais funções do computador é gerenciar as atividades intelectuais, auxiliando os 

usuários a raciocinar sobre a linguagem computacional.  

 

Logo na dimensão interativa o aluno faz um intercâmbio com as máquinas num 

confronto pessoal de forma simultânea exploratória e lúdica o que para Busato, (1999, 

p. 62) a interatividade com o texto, a hipertextualidade permite ao aluno professor 

manipular indefinidamente textos, imagens, montar e desmontar as formas e conteúdos 

dos objetos simbólicos do conhecimento.  

 

A capacidade de conexão com as expectativas da sociedade brasileira e de 

sintonia com o futuro possibilita ao sistema educacional recorrer às novas tecnologias 

de informação e comunicação visando preparar professores e alunos para um novo 

cenário no qual a qualidade dos serviços educacionais seja uma marca presente em 

todos os níveis educativos o que para Valente (1993) com o desenvolvimento dos 

recursos computacionais, ―é possível integrar texto imagens de vídeo, som animação e 



 

mesmo interligação da informação numa seqüência não linear, implementando, assim, 

o conceito de multimídia ou hipermídia‖. (VALENTE, 1993, p. 9). 

 

E assim fica estabelecida a primeira diferença entre educação tradicional 

presencial da educação a distância. 

 

1.3 Características que diferenciam a educação a distância da educação 

presencial 

 

A EaD organiza-se segundo a metodologia, gestão e avaliação peculiares, para 

as quais deverá estar prevista a obrigatoriedade de momentos presenciais para: 

avaliação de estudantes, defesa de trabalhos de conclusão de curso e atividades 

relacionadas a laboratórios de ensino. Que para Fernandes (2007) está baseada no 

construcionismo, com ênfase na interatividade virtual, no trabalho colaborativo onde 

um círculo se forma e evolui e assim para o autor, é construído o conhecimento dos 

alunos, ou seja, a aprendizagem acontece na medida em que a interação aprendiz-

computador-docente-aprendiz se completam: 

 

Os círculos assim definidos pelo autor se diferenciam daqueles que explicam o 

processo de ensino aprendizagem nas teorias formuladas por Vygotsky (2000), Piaget 

(1976) e Wallon (1989). Para o autor, a construção do conhecimento nos ambientes 

virtuais no processo de ensino-aprendizagem acontece: 

  

Através dos ambientes de suporte destinados à Educação a Distância, 

os quais constituem um espaço virtual organizado que pode facilitar as 

interações por meio de Chat, Fórum ou Grupo de Discussão Correio, 

Portifólio e outros, com bibliografia especializada onde o computador 

é uma ferramenta adequada para a construção do conhecimento, 

mediante a utilização de software educativo aberto, software aplicado 

na educação ou com software utilitário para a educação. 

(FERNANDES, 2007, p. 29).  

 

Uma das diferenças importantes do ensino a distância para o ensino tradicional, 

está exclusivamente na preparação do professor de EaD, pois nenhum instrutor sabe 

qual a reação dos alunos ao se depararem com o que foi redigido, gravado ou 



 

transmitido, a menos que o instrutor opte por algum tipo de feedback para informar o 

aluno, o desafio então está na forma de como o professor conduzirá o aluno através das 

tecnologias e até pouco tempo poucos professores estavam treinados ou tinham 

experiências de como ensinar usando a tecnologia. 

 

Na visão da autora Iranita Sá (1998) a EaD tem características que a 

diferenciam da educação presencial que postas dessa forma pode ser concebida como 

uma organização pedagógica capaz de contribuir para uma melhor formação do 

educando por ser um sistema aberto ao conhecimento como processo de construção 

subjetiva e de autonomia do estudante, aberto à comunicação dos sujeitos na ação 

educativa, aberto aos processos de aprendizagem, a compreensão do conhecimento em 

rede que se diferencia da educação presencial  nos seguintes pontos:  

 

EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA EDUCAÇÃO PRESENCIAL 

Acompanhada pelo Tutor Conduzida pelo Professor 

Atendimento ao estudante, em consultas 

individualizadas ou em grupo, em 

situações em que o tutor mais ouve do 

que fala 

Predomínio de exposições pelo professor 

Processo centrado no estudante Processo centrado no professor 

Diversificadas fontes de informações 

(material impresso e multimeios) 

Processo como fonte central de 

informação 

Interatividade entre estudante e tutor, sob 

outras formas, não descartada a ocasião 

para ―momentos presenciais‖ 

Convivência, em um mesmo ambiente 

físico de professores e estudantes, o tempo 

inteiro 

Ritmo determinado pelo estudante dentro 

dos seus próprios parâmetros 

Ritmo de processo ditado pelo professor 

Múltiplas formas de contato, incluída a 

ocasião face a face 

Contato face a face entre professor e 

estudante 



 

 
Fonte: Sá, Iranita. Educação a Distância: Processo Contínuo de Inclusão Social. Fortaleza: 

CEC, 1998, p. 47.  (Apud FERNANDES, 2007). 

 

Para melhor compreensão de como acontece a ação pedagógica nos ambientes 

virtuais da educação a distância os autores Moore e Kearsley apresentam 

características específicas que a define como: 

 
Aprendizado e ensino; aprendizado que é planejado e não acidental; 

aprendizado que normalmente está em um lugar diferente do local de 

ensino; comunicação por meio de diversas tecnologias. Isto lhe 

proporciona uma natureza multidimensional do termo educação que 

descreve corretamente uma relação com dois lados. (MOORE e 

KEARSLEY, 2008, p. 2). 

 

Nos procedimentos avaliativos são considerados a construção e o 

aprofundamento individual de conhecimento e o trabalho e o trabalho em grupo no 

desenvolvimento das atividades. Nesse processo de avaliação que atende as exigências 

normativas da graduação na Universidade Federal do Piauí e dispostas no Decreto de 

número 5.622 que regulamenta o Artigo 80 da LDB segundo Fernandes (2007), 

necessita ser trabalhado em forma de portfólio individual e coletivo os alunos 

registram os diversos momentos da construção da aprendizagem como também testes 

de conteúdos presencialmente porá cada disciplina do curso. (FERNANDES, 2007, p. 

16). 

 

1.4 Por que Educação à Distância 

 

 Dentre os vários motivos justificados pelas políticas governamentais e 

institucionais, da expansão da EaD, os principais são o aumento da demanda por 

formação qualificada de profissionais para o mercado de trabalho, a multiplicação de 

Avaliação de acordo com os parâmetros 

definidos, em comum acordo, pelo tutor e 

pelo estudante 

Elaboração, controle e correção das 

avaliações pelo professor 

  



 

meios técnicos que garantam a efetivação dessa modalidade de educação não só no 

Brasil como no mundo e a emergência de uma cultura que não estranha mais o 

estabelecimento da interação entre sujeitos num local específico contextualizado ou 

em locais distintos. O que os autores Moore e Kearsley (2008) enumeram em: 

  

 Acesso crescente a oportunidades de aprendizado e treinamento; 

 Proporcionar oportunidades para atualizar aptidões; 

 Melhorar a redução de custos dos recursos educacionais; 

 Apoiar a qualidade das estruturas educacionais existentes; 

 Nivelar desigualdades entre grupos etários; 

 Direciona campanhas educacionais para públicos-alvo específicos; 

 Proporcionar treinamento de emergência para grupos-alvo importantes; 

 Aumentar as aptidões para a educação em novas áreas de conhecimentos; 

 Oferecer uma combinação de educação com trabalho e vida familiar; 

 Agregar uma dimensão internacional à experiência educacional. (MOORE E 

KEARSLEY, 2008, p. 8). 

 

 Além dessas, muitas outras razões têm justificado a necessidade de EaD, e isso 

tem despertado um interesse imenso nos planejadores e responsáveis por políticas 

em nível institucional e governamental, incentivada por organismos internacionais 

principalmente em países periféricos onde a educação está mais voltada para 

qualificar o trabalhador para ter empregabilidade na sociedade. Essa modalidade de 

educação com essa função e com os desafios de mudanças, mediada por 

tecnologias é urgente e necessária, de maneira especial para atender às 

necessidades do mercado de trabalho. Estas necessidades segundo Moore e 

Kearsley (2008) se configuram como: 

 

 
Acesso crescente a oportunidade de aprendizado e treinamento; 

oportunidade para atualizar aptidões; redução dos custos dos recursos 

educacionais; apoio à qualidade das estruturas educacionais existentes; 

melhora da capacitação do sistema educacional; nivelamento das 

desigualdades entre grupos etários; direcionamento das campanhas 

educacionais para públicos-alvo importantes; aumento das aptidões 



 

para novas áreas do conhecimento; oferta da combinação de educação 

com trabalho e vida familiar; agregação de uma dimensão 

internacional de um desenvolvimento adicional. (MOORE E 

KEARSLEY, 2008, p. 8). 
 

 

Essas necessidades (licenciaturas) classificadas como exigências do mercado de 

trabalho para os autores são tão essenciais para a formação e qualificação do 

trabalhador proletariado, como também recaem como cobranças de adaptações das 

instituições de ensino superior, nas modificações dos seus currículos onde o uso da 

internet no processo de mudança da educação no ensino aprendizagem proporciona 

alterações principalmente na formação de professores no momento atual onde Belloni 

(2002) afirma que: 

 
 

Pedagogia e tecnologia entendidas como processos sociais 

sempre andaram de mãos dadas: o processo de socialização das 

novas gerações inclui necessária e logicamente a preparação dos 

jovens indivíduos para o uso dos meios técnicos disponíveis na 

sociedade, seja o arado seja o computador. O que diferencia uma 

sociedade de outra e diferentes momentos históricos são as 

finalidades, as formas e as instituições sociais envolvidas nessa 

preparação, que a sociologia chama de ―processo de 

socialização‖. (BELLONI, 2002, p. 118). 
 

 

Dessa forma, espera-se que as instituições responsáveis pelo processo de 

mudanças na educação e na formação do pedagogo, tenham consciência de uma 

formação que vai além da dimensão pedagógica. Essas instituições devem desenvolver 

também, como defende Brzezinski (1998), a humanização do homem pela formação 

de segunda natureza, que contribua para sua inserção no universo do trabalho, no 

universo da cultura social, no universo da cultura de consciência política das pessoas, 

que as impulsione para uma superação das formas de relações sociais opressivas. 

 

Porém, Moore e Kearsley (2008) esclarecem que as mudanças no papel da 

educação na sociedade são impulsionadas por políticas ―que se encontram além da 

responsabilidade e do controle dos educadores.‖ O Acordo Geral do Comércio de 



 

Serviços da Organização Mundial do Comércio é um exemplo que para os autores é 

significativo que: 

 

 
A estrutura do Acordo promove uma orientação de livre mercado para 

uma oferta e venda de serviços. A educação é considerada um desses 

serviços. O acordo continuará no futuro a ressaltar e promover a 

transição da educação de um serviço cultural controlado e financiado 

publicamente, que ocupa uma posição central nas metas sociais e 

culturais de cada nação, para ser um bem público sujeito à orientação 

de mercado de provedores e usuários em escala crescentemente 

transnacional. (MOORE E KEARSLEY, 2008, p. 324). 

 

 

Ainda nesse sentido Moore e Kearsley (2008, p. 326) afirmam que ―os serviços 

educacionais são oferecidos em um mercado de massa, com efeito, concomitantemente 

sobre a qualidade do que é provido‖ [...] ―na sociedade de consumo, até mesmo as 

idéias são consideradas como objetos a serem comercializados, a serem vendidos‖.  

 

Dessa forma a educação não somente na modalidade a distância, mas de modo 

geral pela lógica do mercado é vista cada vez mais como um bem econômico, capaz de 

responder da mesma forma que uma mercadoria a demanda de oferta e procura do 

capital humano, para atender as expectativas econômicas neoliberais, que requer cada 

vez mais competências múltiplas dos indivíduos. Para Belloni ―essa necessidade de 

desenvolvimento de competências múltiplas no trabalho, na capacidade de aprender e 

de adaptações às novas exigências vem a favorecer de modo especial a produção 

capitalista.‖ Que: 

   
 

Para sobreviver na sociedade e integrar-se ao mercado de trabalho do 

século XXI, o indivíduo precisa desenvolver uma série de capacidades 

novas: autogestão (capacidade de organizar seu próprio trabalho), 

resolução de problemas, adaptabilidade e flexibilidade diante de novas 

tarefas, assumir responsabilidades e aprender por si próprio o 

constantemente trabalhar em grupo de modo cooperativo e pouco 

hierarquizado. (BELLONI, 2001, p. 5). 
 



 

 Na visão de Mészáros (2008, p. 27): ―na concepção de educação voltada para 

uma ideologia dominante, os governos políticos e os governados, aparecem em 

compartimentos separados, quase estanques.‖  

 

 

A ação do Estado moderno não pode parar um pouco antes da 

educação elementar. O princípio da ―carreira aberta ao talento‖ não é 

mais um assunto de teoria humanitária abstrata, uma aspiração 

fantástica de sonhadores revolucionários; para as grandes 

comunidades industriais do mundo moderno é uma necessidade 

prática convincente imposta pela concorrência internacional feroz que 

prevalece nas artes e nas indústrias da vida. A nação que não queira 

falhar na luta pelo êxito comercial, com tudo o que isso implica para a 

vida nacional e para a civilização, deve considerar que as suas 

indústrias sejam alimentadas com uma oferta constante de 

trabalhadores adequadamente equipados tanto em termos de 

inteligência geral como de treino técnico. (Idem, p. 27). 
  

 

Esta visão da luta pelo êxito comercial onde a ampla difusão do conhecimento e 

o cultivo de um alto padrão de inteligência tão defendido e adotado pelo moderno 

estado capitalista, sob as condições de domínio do capital sobre a sociedade, não é a 

visão que invoca as causas de melhorias da educação inspiradas democraticamente e 

politicamente iluminadas pelas palavras de Mészáros. Para o autor o papel da 

educação numa perspectiva positivamente viável de ir para além do capital é:  

 

A sustentabilidade de uma conscientização dos sujeitos; a não 

alienação das mediações impostas aos seres humanos; a auto-

mediação na sua inseparabilidade do autocontrole e da auto-realização 

 através da liberdade e igualdade substantiva; os valores das escolhas 

 dos próprios indivíduos de acordo com as suas necessidades genuínas, 

 em vez de lhes serem impostas. (Idem, p. 29). 

  

 

 A educação será positiva quando os requisitos mínimos da realização humana 

forem ofertados para a maioria da humanidade, e o grande desafio que a define está no 

espaço histórico e social, no seio do qual outro grande desafio se impõe: quebrar a 

lógica do capital e planejar estratégias educacionais que realmente estejam articuladas 

adequadamente e redefinidas no seu inter-relacionamento dialético com as condições 

em mudança e as necessidades da transformação social emancipadora e progressiva. 
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SURGIMENTO E EVOLUÇÃO DA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA NO MUNDO, 

BREVE HISTÓRICO 
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Nesse capítulo apresentaremos um breve histórico sobre a Educação a Distância no 

mundo desde o seu surgimento até os dias atuais em suas diversas gerações e evolução 

a serviço da educação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.1 O surgimento da primeira geração da Educação a Distância ou ensino por 

correspondência se deu com João Gutenberg, ou Johannes Gensleisch zur Laden 

zum Gutemberg, em Mogúncia, Alemanha, inventor e gráfico alemão. Gutenberg 

introduziu a forma moderna de impressão de livros inventou a composição de palavras 

com caracteres móveis, um marcante aperfeiçoamento nos manuscritos que era o 

método existente para a produção de livros na Europa, na impressão em blocos de 

madeira.  

 

Essa tecnologia de impressão de Gutenberg técnica espalhou-se rapidamente 

pela Europa e mais tarde pelo mundo todo, o que viria a ser considerada como 

invenção da imprensa. Com a invenção da imprensa o aprendiz passou a ter 

alternativas de obtenção do conhecimento, além de ir às escolas ler ou principalmente 

ouvir do que se tratavam os livros que somente o velho mestre tinha acesso.  

(THE CATHOLIC ENCYCLOPEDIA, V. 7. New York: Robert Appleton Company, 

1910). Página visitada em: 06/06/2011. www.wikipedia.com.br 

 

Ao longo dos tempos a educação a distância evoluiu de Gutenberg até o ensino 

e aprendizagem on-line em classes e universidades virtuais, baseadas em tecnologias 

da internet. 

 

No século XIX mais precisamente em 1833 na Suécia, foi feito o registro da 

primeira experiência com EaD num curso de contabilidade. Em 1840 esse modelo de 

ensino foi iniciado na Inglaterra, com Isaac Pitman que sintetizou os princípios da 

taquigrafia em cartões postais que trocava com seus alunos.  

 

Mas somente em 1856 em Berlim na Alemanha, Charles Toussaint e Gustav 

Langenscheidt fundaram a primeira escola por correspondência ou instituto de ensino 

de línguas por correspondência. Em 1873 Anna Eliot Ticknor criou em Boston a 

Society to Encourage Study at Home. Em 1883, autorizado pelo Estado de nova York 

o Chautauqua College of Liberal Arts concedia diplomas de grau de bacharel por 

correspondência. Em 1891 Thomas J. Foster iniciou em Scranton (Pensilvânia) o 



 

International Correspondense Institute com um curso sobre medidas de segurança no 

trabalho de mineração. (MOORE E KEARSEY, 2008, P. 26, apud, BITTNER E 

MALLORY, 1933). 

 

Aproximadamente na mesma época, em 1891 a mesma escola agora com o 

nome de International Correspondende School, que hoje faz parte do conglomerado 

editorial Thomson conhecida como Education Direct a após o sucesso com o curso de 

segurança nas minas começou a oferecer cursos diversos na modalidade a distância. 

 

Assim também a administração da Universidade de Wisconsin aceitou a 

proposta de seus professores para organizar cursos por correspondência nos serviços 

de extensão universitária. Um ano depois, o reitor da universidade de Chicago, 

William R. Harper que já havia experimentado a utilização da correspondência na 

formação de docentes para as escolas dominicais, criou uma Divisão de Ensino por 

Correspondência no Departamento de Extensão daquela Universidade. 

 

Em 1895 em Oxford, Josefh W. Knipe, após experiência bem sucedida  

preparando por correspondência duas turmas de estudantes, a primeira com seis e a 

segunda com trinta alunos, para o Certificated Teacher’s Examination, iniciou os 

cursos de Wolsey Hall utilizando o mesmo método de ensino, já em 1898 em Malmö, 

na Suécia, Hans Hermod, diretor de uma escola que ministrava cursos de língua e 

cursos comerciais, ofereceu o primeiro curso por correspondência, dando início ao 

famoso Instituto Hermod. 

 

No final da Primeira Guerra Mundial surgiram novas iniciativas de ensino a 

distância em virtude de um considerado aumento da demanda social por educação, 

pelo aperfeiçoamento de correios. A EaD evoluiu significativamente, isso ocorria 

segundo Moore e Kearsley (2008) ―por causa da invenção de uma nova tecnologia – 

serviços postais baratos e confiáveis resultando em grande parte da expansão das redes 

ferroviárias. (MOORE E KEARSLEY, 2008, p. 25). 

 



 

A história da educação a distância mostra um interesse desde 1873 em incluir 

na educação às mulheres, onde uma notável mulher que criou uma das primeiras 

escolas em casa. Anna Eliot Ticknor pretendia com a sua escola a Society to 

Encourage Estudies at Home ajudar as mulheres a quem era negado em grande parte o 

acesso a educação. (Idem, ibidem, p. 27). 

 

Ainda com a intenção de incluir as mulheres na educação, em 1900 a Cornell 

University indicou Martha van Rensselaer para desenvolver programas educativos para 

mulheres nas regiões agrícolas no norte do estado de Nova York. Essa forma de 

instrução por correspondência se fundamentava numa política da Lei Morril, de 1862, 

onde os ideais democráticos dessa lei era oportunizar educação aberta a todas as 

pessoas de todas as origens e classes sociais. E assim, nessa veiculação de cursos por 

correspondência se deu a primeira geração de educação a distância. (Idem, ibidem, p. 

27). 

 

A segunda geração da EaD no início do século XX se deu através do Rádio e 

da Televisão, muitos educadores se entusiasmaram com a EaD, e assim foi autorizada 

a primeira emissora educativa a Latter Day Saints’ da University of Salt Lake City em 

1921. O que provocou nos educadores e nos departamentos educativos das 

universidades, otimismo e entusiasmo.  

 

Em Fevereiro de 1925, a State University of Iowa, oferecia seus primeiros 

cursos de cinco créditos por rádio a 80 alunos, dos quais 64 completaram o programa 

do curso na universidade. (MOORE e KEARSLEY, 2008, p. 32). No entanto o rádio 

como tecnologia de comunicação na educação não fez jus às expectativas. Mesmo 

assim várias criações de escolas foram surgindo ao redor do globo a partir do 

desenvolvimento sucessivo dos sistemas postais. 

 

 Porém, o amadorismo dos professores que mostravam interesse pela educação 

através de sistemas postais e por fim concordaram que o rádio como tecnologia 



 

educativa era um recurso medíocre para garantir o sucesso educativo pela 

radiotransmissão. 

 

O interesse restrito mostrado pelo corpo docente e pela direção da 

universidade, assim como o amadorismo daqueles poucos professores 

que mostraram interesse provaram, ser um recurso medíocre para o 

compromisso firme da mídia de radiotransmissão, exibido pelas 

emissoras comerciais que desejavam os cursos como um meio para 

conseguir anúncios. (Idem, p. 33). 
 

 

Com o insucesso e o desinteresse da educação pelo rádio, surge em 1950 a 

televisão educativa, incentivada pelas centenas de milhares de dólares da Fundação 

Ford. Em 1965, a Comissão Carnegie de Televisão Educativa emitiu um relatório que 

levou a aprovação pelo Congresso da Lei para Instalação de Televisão Educativa 

(1967), estabelecendo a Corporation for Public Broadcasting (CPB). As escolas 

públicas do Washington County e Maryland foram unidas em um serviço de televisão 

de circuito fechado e, aproximadamente na mesma ocasião o Chicago TV College foi 

pioneiro no envolvimento das faculdades pertencentes à comunidade para o ensino 

pela televisão.  

 

A Corporation for Public Broadcasting (CPB) foi apoiada pela Annenberg em 

1981num projeto que destinava fundos em torno de 2 a 3 milhões para os telecursos de 

nível universitário que integravam televisão, livro didático guias de estudos e guias 

para o corpo docente e administrativo. As faculdades comunitárias pleiteavam então os 

milhões de dólares para a oferta dos telecursos onde o Coastline Community Colege 

obtém com sucesso cinco milhões de dólares para produzir um dos telecursos mais 

difundidos com êxito o Universo Mecânico.  (Idem, ibidem, p. 34). 

 

Surge então a terceira geração da educação a distância com a invenção do 

AIM Mídia de Instrução Articulada – Articulated Instructional Média Project – 

Financiado pela Carnegie Corporation na University of Wisconsin em Madison de 

1964 a 1968, com o objetivo de articular tecnologias variadas de comunicação com o 

propósito de oferecer um ensino de qualidade e custo reduzido a alunos não 



 

universitários. A AIM era um sistema total que utilizava diversas mídias dentre elas o 

rádio, a televisão, o telefone, o livro didático e a interação com o professor que se 

disponibilizaria para facilitar essa interação e auxiliar o aluno quando necessário. 

 

Porém a AIM nas palavras de Wedemeyer (1982) se resumia: 

 

 
Num protótipo experimental que logo de início foram detectadas três 

falhas graves: não tinha controle de seu corpo docente e, portanto, 

sobre seu currículo, pois não exercia controle dos recursos financeiros 

nem sobre os resultados acadêmicos (créditos, diplomas) de seus 

alunos. As implicações eram claras: uma instituição atuando em 

grande escala e não-experimental como o AIM teria de iniciar com 

autonomia e controles totais. (MOORE E KEARSLEY, 2008, p. 

35, Apud Wedemeyer, 1982, p. 23). 

 

 

E assim, surge nas instituições um interesse num ensino com finalidade única 

particularmente Universidades Abertas. (Idem, p. 35). 

 

Na quarta geração ou EaD baseada na Teleconferência conforme Moore e 

Kearsley (2008) ―surgiu nos Estados Unidos em 1980 pretendia uma aproximação 

mais adequada da visão tradicional diferentemente dos modelos por correspondência 

ou de universidade aberta que eram direcionadas a pessoas que aprendem sozinhas 

geralmente pelo estudo em casa‖.  E finalmente na quinta geração o primeiro modo de 

conectar computadores para instrução de grupos ou transmissão audiográfica. 

 

 Seu grande impulso aconteceu com o surgimento da world wide web onde 

milhões de estudantes acessando a web na residência ou no local de trabalho poderiam 

ter acesso a um curso de graduação na modalidade específica de aprendizagem a 

distância disseminada pela tecnologia da internet que estimulou idéias novas a respeito 

de como organizar o ensino a distância. (Idem, p. 47). 

 

Para melhor entendimento de como a educação a distância evoluiu ao longo de 

cinco gerações Moore e Kearsley as resume da seguinte forma: Primeira geração: 

estudo em casa, por correspondência; Segunda geração: transmissão por rádio e 



 

televisão, teve pouca ou nenhuma interação de professores com alunos; Terceira 

geração: universidades abertas que integravam áudio/vídeo e correspondência com 

orientação face a face; Quarta geração: teleconferência por áudio, vídeo e computador 

e finalmente a quinta geração que é a de classes virtuais on-line, com base na internet, 

com métodos construtivistas de aprendizagem em colaboração, e na convergência 

entre texto, áudio e vídeo em uma única plataforma de comunicação. (Idem, p. 48). 

 

2.2 Surgimento e evolução da Universidade Aberta (UA) 

 

Com a experiência de Wedemeyer no projeto AIM, sob autorização do britânico 

surge a primeira universidade nacional de educação a distância com mais alunos que 

qualquer outra universidade, com financiamento elevado e com a mais completa gama 

de tecnologia de comunicação.  ―Com um currículo universitário completo para 

qualquer adulto que desejasse essa forma de educação‖.  Onde observando as três 

falhas do AIM [...] ―os formuladores de políticas educativas tomaram a decisão de 

estabelecer uma instituição integralmente autônoma, autorizada a conceder seus 

próprios diplomas com controle sobre seus fundos e seu próprio corpo docente‖. 

 

Em 1961, o Programa do Meio-Oeste para Instrução pela Televisão com Apoio 

Aéreo, envolveu seis Estados na criação e produção de programas veiculados a partir 

de transmissores transportados em aviões DC-6. Este projeto durou seis anos e ajudou 

a eliminar os obstáculos para o intercâmbio da programação educacional, bem como 

indicou o caminho para a futura transmissão educativa por satélite. Os Estados Unidos 

da América em 1962 na Illinois Wesleyan University adotou a EaD em suas práticas 

pedagógicas.  

 

No século XX, mais precisamente em 1974 a Universidade Aberta Allma Iqbal, 

no Paquistão, iniciou sua experiência com EaD, já na formação de professores. Na 

América Latina é criada a Universidade Autônoma do México. A Universidade Aberta 

Estatal da Costa Rica é criada em 1977, a Universidade Aberta da Venezuela também 

em 1977 como também a Universidade Estatal Aberta e à Distância da Colômbia.  



 

No Siri Lanka, em 1980, a Universidade Aberta foi criada para atender aos 

setores mais importantes em desenvolvimento no país, com as profissões tecnológicas 

e de formação docente. Na Tailândia, a Universidade Aberta Sukhothiai Thommathirat 

atende estudantes em diferentes setores na modalidade à distância. 

 

 Em 1984 surge a Universidade de Terbuka na Indonésia e logo após em 1985 a 

Universidade Nacional Aberta Indira Gandhi na Índia, as duas com a mesma 

finalidade de atenderem na modalidade à distância para suprir a forte demanda de 

estudos superiores na época. 

 

Com esse caminho aberto para a transmissão educativa, surge a TV a cabo com 

os tele cursos. Em meados de 1980 existiam cerca de 200 cursos universitários 

produzidos por universidades e faculdades comunitárias, produtores privados e 

estações transmissoras públicas e comerciais, distribuídos pelos próprios produtores ou 

pela CPB. Tentando suprir as necessidades locais estes países latinos mantêm um 

sistema de educação na modalidade à distância tido como uma educação de qualidade. 

 

No Brasil mais precisamente em 1934, Edgard Roquette Pinto instalou a Rádio-

Escola Municipal no Rio de Janeiro e no mesmo período lançou um projeto para a 

Secretaria Municipal do Distrito Federal dirigida por Anísio Teixeira, onde integrava 

rádio com cinema educativo, biblioteca e museu e agregava a dimensão oral e visual à 

apresentação de informações aos alunos a distância, ou seja, nenhuma interação do 

professor com o aluno.  

 

Os estudantes se utilizavam da correspondência para contatos com outros 

estudantes, recebiam folhetos explicativos dos esquemas de aulas e assim deu-se o 

surgimento em São Paulo do Instituto Monitor, na época ainda com o nome de 

Instituto Rádio Técnico Monitor, onde dois anos mais tarde na capital de São Paulo 

surge a Universidade do Ar, patrocinada pelo Serviço Nacional de Aprendizagem 

Comercial (SENAC), Serviço Social do Comércio (SESC) e emissoras associadas.  



 

Na década de 1960, o Movimento de Educação de Base (MEB), Igreja Católica 

e Governo Federal utilizavam um sistema rádio-educativo: educação, conscientização, 

politização, educação sindicalista, etc. Em 1970, o Projeto Minerva em convênio com 

a Fundação Padre Landell de Moura e a Fundação Padre Anchieta, começa a produzir 

textos e programas para serem utilizados como EaD. A Fundação Roberto Marinho na 

mesma época dispunha para seus alunos de um programa supletivo para o ensino 

fundamental e médio tendo como referência os estudos tão desenvolvidos em outros 

países na modalidade à distância. 

 

Com o interesse latente das várias fundações privadas e organizações não 

governamentais pela expansão da educação veiculada pelos meios de comunicação que 

oferecia cursos no modelo de teleducação, com aulas via satélite complementadas por 

kits de materiais impressos, o Governo Federal em 1972, envia à Inglaterra um grupo 

de educadores, tendo a sua frente o conselheiro Newton Sucupira com a finalidade de 

investigar como se dava este tipo de educação que era levada a termo com o relativo 

sucesso.  

 

Contudo o relatório final desta equipe de pesquisadores marcou uma posição 

reacionária às mudanças no sistema educativo brasileiro, gerando um resultado que 

não favorecia esta modalidade de educação. Todavia, a maior parte das instituições 

brasileiras mobilizou-se para ofertar o ensino à distância. 

 

A EaD no Brasil surge então a partir da segunda geração de estudos por 

correspondência ofertados pela Fundação do Instituto Rádio Técnico Monitor, em 

1939, hoje Instituto Monitor, depois do Instituto Universal Brasileiro, em 1941, surgiu 

o Instituto Padre Réus em 1974. Várias experiências nessa modalidade de educação 

foram iniciadas e levadas a termo.    

 

Porém a terceira geração da EaD no início dos anos 70, já sinalizava um 

importante período de mudanças na educação brasileira, resultantes de diversas 

experiências com novas modalidades de organização da tecnologia e de recursos 



 

humanos, conduzindo às novas técnicas de instrução e uma nova teorização da 

educação.  

 

Essas mudanças mais tarde proporcionaram o surgimento das instituições com 

finalidade única, particularmente - as universidades abertas -, do mesmo modo que 

cada geração anterior de tecnologia produziu sua modalidade específica de 

organização de aprendizado à distância, ―as experiências norte-americanas que 

integravam áudio/vídeo dentre outros usavam métodos práticos para a criação e 

veiculação de instrução em uma abordagem sistêmica‖. [...] ―a quarta geração que 

utilizava teleconferência por áudio, vídeo e computador proporcionou a primeira 

interação em tempo real de alunos com alunos e instrutores a distância. O método era 

apreciado especialmente para treinamento coorporativo‖. (MOORE E KEARSLEY, 

2008, p. 47). 

 

Dentro dessa visão de universidade aberta surgem por fim as aulas virtuais 

baseadas no computador e na internet. Com a Internet surge a educação baseada na 

web. A World Wide Web (WWW) que permite o acesso a um documento através de 

computadores diferentes e separados por qualquer distância, utilizando software e 

sistemas operacionais diferentes e resoluções de tela diferentes. A disseminação da 

Internet estimulou idéias de como organizar o ensino à distância onde a interação das 

aulas virtuais se mostra cada vez mais interessantes como novas formas de 

aprendizado dentro da educação.  (MOORE e KEARSLEY, 2008, p. 35). 

 

2.3 Universidade Aberta no Brasil (UAB) 

 

A Universidade Aberta de Brasília foi criada em 1992 sob a Lei 403/92, com o 

objetivo de ampliação do conhecimento cultural, organização de cursos específicos, de 

educação continuada e de reciclagem profissional, destinados às diversas categorias de 

trabalhadores e àqueles que já haviam passado pela universidade, englobando assim 

tanto a graduação quanto a pós-graduação.  

 



 

Em 1994, surge a primeira legislação específica para EaD no ensino superior, 

tendo como base legal a Lei de Diretrizes e Base (LDB) nº 9.394 de 20 de Dezembro 

de 1996, regulamentada pelo decreto nº 5.622 de 20 de Dezembro de 2005, que 

revogou os decretos nº 2.494 de 10/02/1998, e nº 2.561 de 27/04/1998, com 

normatização definida na Portaria Ministerial nº 4.361 de 2004. 

(www.pt.wikipedia.org). 

 

Com a criação no Ministério da Educação, da Secretaria de Educação à 

Distância (SEED) em 1995, cresceu o interesse das Instituições de Ensino Superior 

(IES), culminando assim com a criação da UAB, que se constituem a partir de 

consórcios entre Universidades Públicas, Centros Tecnológicos, Governo Federal e 

Governos Estaduais e Municipais e vêm se consolidando como estratégia eficaz para 

atender à necessidade social da universalização do ensino com a realização de cursos 

profissionais.  

 

Para tanto segundo www.mec.gov.br de 17 a 18.000 ofertadas na educação a 

distância é para o atendimento na formação de professores essas vagas distribuídas em 

cursos de graduação está concentrada nas áreas de pedagogia, matemática, biologia, 

física e química. Onde mais de 7.000 dessas vagas ofertadas são para os cursos de 

pedagogia e as restantes distribuídas nas outras áreas citadas. A oferta de vagas na 

educação superior para essas licenciaturas deve-se à carência de professores nas 

escolas dos ciclos fundamental e médio.  

 

A interiorização da oferta do ensino superior dessa forma tem a intenção de 

ampliar, democratizar e elevar o padrão da educação superior gratuita e de qualidade 

no Brasil dando oportunidades de qualificação aos professores que acompanham 

diretamente milhões de crianças e jovens que estão concluindo o ensino fundamental e 

médio que tendo recebido muito pouco dos conhecimentos da matemática e das 

ciências ministradas muitas vezes por professores sem a devida qualificação seguem 

série a série sem aprenderem. 

 

http://www.mec.gov.br/


 

A Universidade Virtual Pública do Brasil, que reuniu mais de setenta 

instituições de educação superior públicas (federais e estaduais) dispostas a 

colaborarem com o desenvolvimento da EaD nas instituições universitárias, vêm ao 

mesmo tempo oferecendo cursos e lutando contra os preconceitos sobre a resistência 

das instituições em trabalharem com EaD. www.unirede.br 

 

O sucesso alcançado pela SEED deve-se exclusivamente ao apoio dos parceiros 

(instituições de educação superior, secretarias estaduais de educação e as demais 

Secretarias do MEC (Ministério da Educação) que conseguiram criar o projeto UAB 

para possibilitar através da EaD um modelo alternativo de oferta e de gestão de uma 

educação que venha a favorecer além da aplicação metodológica das novas tecnologias 

no ensino, suprir as necessidades no atendimento da educação superior como também 

segundo Fernandes, (2007, apud Mafra, 1998) [...] ―a educação a distância é a escola 

função que vai ao encontro do aluno onde quer que ele se encontre; que respeita a 

individualidade de cada um, suas necessidades e possibilidades; que procura soluções 

para a contradição massificação versus qualidade‖. 

 

Dessa forma, com o propósito de sanar os baixos níveis de atendimento na 

educação superior brasileira, a EaD precisa enfrentar os desafios de ser um projeto 

educativo que vislumbre alguns fatores tais como: ambientes e metodologias 

educacionais inovadoras de informação e comunicação digitais que substituam pelo 

menos em parte os materiais impressos voltados para a área educacional que são 

largamente utilizados ainda nessa modalidade. 

 

A possibilidade da educação na modalidade à distância vir a suprir às carências 

voltadas a formação de professores principalmente no nordeste é um grande desafio a 

ser vencido. Ainda resta muito a ser feito pelos docentes que não têm licenciaturas 

para trabalharem em suas áreas e a educação formal (presencial) não têm suprido essas 

necessidades conforme o Censo Escolar do ano de 2005. Nas creches as carências de 

licenciados são de 16.124 professores, na pré-escola de 84.829, na educação especial 

3.778, no pro formação 2.540, na EJA 50.559, no ensino fundamental 288.851 e no 



 

ensino médio 22.452, perfazendo um total de 469.166 profissionais docentes atuando 

sem licenciaturas. (www.mec/seed/dpeead/cgai).  

 

Diante do quadro, a UAB se apresenta como potencial para solucionar pelo 

menos a falta da educação superior e formação inicial e continuada de professores, 

bem como suprir a emergência de novas competências para o trabalho provocadas 

pelos avanços tecnológicos. 

 

No entanto, para que a oferta dos cursos atenda realmente as demandas 

nacionais reprimidas e que os projetos voltados para a educação superior sejam 

desenvolvidos pelo MEC, esferas governamentais e sistemas de ensino no âmbito das 

políticas públicas voltadas para melhoria da educação a partir da formação inicial e 

continuada de professores seria necessário conforme Fernandes (2007) que: 

 
 

A eficácia dos cursos oferecidos pelas universidades que atuam em 

EAD fosse pautada numa proposta pedagógica bem montada e de uma 

estrutura administrativa e tecnológica que mantenha o suporte 

necessário para o atendimento ao aluno. Se por um lado existe uma 

expectativa de expansão quantitativamente de vagas, por outro, 

estatísticas apontam para taxas altíssimas de evasão nos curso nesta 

modalidade. (FERNANDES, 2007) visitado em: 28/02/2011 

no sitio <www.fapparnaiba.com.br.> 

 

 

2.4 A Universidade Aberta do Piauí na formação de professores 

 

No ano de 2006, após concorrer a Chamada Pública do Edital nº. 1 de 20 de 

Dezembro de 2005, MEC/SEED, a Universidade Federal do Piauí (UFPI), em 

consórcio com os Governos Federal, Estadual, Universidade Estadual do Piauí 

(UESPI), Centro Federal de Educação Tecnológica (CEFET-PI) Secretaria Estadual de 

Educação (SEDUC) Foi criada uma unidade que é a UAB dentro da SEDUC bem 

como foi elaborado o Projeto de criação do Centro de Educação à Distância 

(CEAD/UFPI). 

 

http://(www.mec/seed/dpeead/cgai


 

A UFPI, CEFET e UESPI juntamente com os municípios estabeleceram uma 

relação profícua com o governo do estado e conseguiram implantar no estado do Piauí 

pólos de apoio presencial distribuídos pelos municípios em 45 regiões e uma base da 

Universidade Aberta em todos os núcleos da UESPI com a pretensão de que sejam 

ofertadas educação presencial e a distância em todos os municípios do Piauí. 

 

A partir de 2007, estados e municípios brasileiros que aderiram ao Plano de 

Desenvolvimento da Educação (PDE), elaboraram seus Planos de Ações Articuladas 

(PAR), onde diagnosticaram sistemas locais e demandas por formação de professores. 

Por meio do Decreto nº 6.755, de Janeiro de 2009, o MEC instituiu a Política Nacional 

de Formação de Profissionais do Magistério da Educação Básica, com a finalidade de 

organizar os planos estratégicos da formação inicial e continuada, com base em 

arranjos educacionais acordados nos fóruns estaduais permanentes de apóio a 

formação docente. 

 

Com o propósito de promover a melhoria da qualidade da educação no país, 

com a utilização das novas tecnologias de comunicação no contexto escolar, buscando 

inovações e intensa articulação com os sistemas de ensino através da educação a 

distância o CEAD objetiva oferecer educação gratuita e de qualidade as populações de 

várias regiões carentes em seu respectivo domicílio, criar cursos que atendam as 

necessidades sócio-econômicas de cada região, e, administrar as atividades técnicas 

junto às devidas coordenações responsáveis pelo funcionamento do CEAD. 

 

A Universidade Federal do Piauí (UFPI) atua na modalidade à distância desde 

2002, quando teve seu laboratório de ensino nessa modalidade inaugurado, mas alguns 

problemas de ordem estrutural impediram que essa instituição levasse a efeito os 

diversos cursos que havia programado. Todavia as dificuldades enfrentadas pela UFPI 

não desestimularam seus gestores a continuar tentando implantar os cursos à distância, 

surgindo assim em 2005 o Curso Piloto de Bacharelado em Administração, em caráter 

experimental.  

 



 

O sentido da educação ofertado pela Universidade Federal do Piauí além de 

técnico-formativa tem perseguido a formação humanística dessa forma busca cumprir 

sua missão institucional produzindo projetos e buscando recursos que possam 

alavancar o desenvolvimento do Piauí especialmente na questão educacional ainda 

deficiente em muitas regiões interioranas. 

 

E assim no segundo semestre de 2006, o CEAD ampliou o número de cursos. 

Mas precisamente oito novas graduações foram criadas (Administração, Pedagogia, 

Sistema de Informação, Matemática, Física, Química, Biologia e Filosofia), com o 

objetivo de atender às demandas preferencialmente na formação de professores que 

atuam já nas escolas públicas e particulares sem a devida qualificação para a área de 

atuação. 

 

Para dar início ao Curso de pedagogia foi elaborado um cronograma geral do 

curso como visto a seguir: 

 

 

CRONOGRAMA GERAL DO CURSO 

 

 

 

 

 

 

 

MESES 

2006 2007 2008 

0

07 

 0

08 

0

09 

1

10 

1

11 

1

12 

1

1 

2

2 

3

3 

4

4 

5

5 

6

6 

7

7 

 

Elaboração 

final do 

projeto 

X

X 

              

Tramitação 

nos 

Departamen-

tos 

  X

X 

            

Divulgação e         X       



 

inscrição 

para o 

processo 

seletivo 

especial 

X 

Processo 

Seletivo 

         X

X 

     

Preparação 

de 

professores, 

tutores e 

gestores para 

o trabalho 

com EAD 

  X

X 

X

X 

X

X 

X

X 

X

X 

X

X 

X

X 

X

X 

X

X 

X

X 

X

X 

X

X 

 

Início do 

Curso 

              2

X 

ANO 2008 – 

2009 – 2010 – 

2011 

              x

X 

Fonte: Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura Plena em Pedagogia – Magistério da Educação 

Infantil e das Séries Iniciais do Ensino Fundamental à Distância. TERESINA, PI. 2006. 

 

 

Foram inicialmente ofertadas em convênio com a UESPI e o Banco do Brasil, 

500 vagas para o curso de Administração distribuído nos pólos de apoio presencial, 

onde o Banco do Brasil deu total apoio ao projeto EaD, custeando um valor de R$ 

1.800,00 (Um mil e oitocentos reais) por cada funcionário seu, aprovado no primeiro 

concurso vestibular em 2006. 

 

Nessa primeira fase de implantação da EaD no Piauí, os pólos ficaram assim 

distribuídos: Teresina (capital), Parnaíba, Picos, Floriano, Bom Jesus, Esperantina, 

Piripiri e São Raimundo Nonato.  



 

Os pólos de apoio presencial são unidades operacionais para o desenvolvimento 

descentralizado de atividades pedagógicas e administrativas relativas aos cursos e 

programas ofertados à distância pelas instituições públicas de ensino superior no 

âmbito do sistema UAB, mantidos por Municípios ou Governos de Estado. Pode ser 

entendido como local de encontro onde acontecem os momentos presenciais, 

acompanhamento e orientação para os estudos, práticas laboratoriais e avaliações 

presenciais obrigatórias. 

 

Os pólos estão implantados em regiões com o objetivo de oferecer um espaço 

aos alunos de sua região, com instalações físicas necessárias como tecnologia, 

laboratório, biblioteca etc., ou seja, infra-estrutura física, tecnológica e pedagógica 

para que os alunos possam acompanhar os cursos à distância.  

 

 

2.5 O Curso de Pedagogia em Alegrete-PI 

 

 

 Alegrete do Piauí é um município do estado do Piauí. Localiza-se a uma latitude 

07º14‘34‘ Sul e a uma longitude 40º51‘27‘ Oeste, estando a uma altitude de 0 metros. 

Sua população estimada em 2004 era de 5.151 habitantes, sua área total é de 281.271 

Km². Distante da capital Teresina 371 km. 

  

A cidade de Alegrete está localizada na região semi-árida do Nordeste 

brasileiro, micro região de Pio IX, mesorregião do sudeste piauiense. Com densidade 

de 18,31 habitantes por Km². A cidade tem apenas 17 anos de emancipação. Clima 

semi-árido quente, tem uma vegetação formada basicamente pela caatinga arbórea. Já 

foi uma grande produtora de algodão arbóreo. Atualmente sua atividade econômica 

principal é a pecuária extensiva com base na caprinocultura. Situada as margens da BR 

316. O que favorece a população de Alegrete quando necessita comprar algum 

produto, efetuar uma venda, lazer ou saúde a opção em fazê-los principalmente nas 

cidades de Picos, Araripina ou mesmo na capital. 



 

 A implantação da EAD nesse município deu-se por conta da cidade de Alegrete 

ser considerada pólo central dentro da região do Vale do Guaribas, onde os estudantes 

das cidades vizinhas como: Vila Nova, São Julião, Alagoinhas, Campo Grande, 

Francisco Santos, Francisco Macedo, Marcolândia, Fronteiras, Pio IX, Caridade 

Caldeirão Grande, Padre Marcos e Belém do Piauí juntamente com Alegrete formam 

um consórcio destes municípios que mantêm em funcionamento o Pólo de apoio 

presencial. 

 

E é nesse contexto que se instala no âmbito da UFPI/UAPI, o curso de 

Pedagogia à distância. A criação de um curso de Pedagogia nessa modalidade de 

ensino, objetiva principalmente o atendimento das necessidades de formação dos 

professores das redes municipais / estaduais e interessados que precisam da docência 

como base obrigatória na formação e identidade profissional. 

 

A criação de pelo menos um curso superior em Alegrete-PI foi um sonho 

acalentado pela comunidade durante muito tempo, o sonho dos pais de verem seus 

filhos numa universidade e não dispunham de condições para os mandarem a capital 

ou outros estados para freqüentarem uma instituição de ensino superior. 

  

Um sonho dos jovens que ao concluírem o ensino médio a maioria deles 

encerravam sua carreira acadêmica principalmente depois da UESPI ter se instalado 

naquela cidade para ofertar o curso de normal superior com sucesso, mas logo após a 

conclusão deste, a referida universidade não teve mais condições de continuar 

ofertando cursos por falta de estruturas físicas e financeiras para manutenção, 

deixando assim para a população daquela cidade e micro-região um sentimento de 

desprezo por parte dos governantes. 

 

Contudo, em 2007, incorporando o desejo do povo e do então prefeito 

municipal Edilton Alencar de lideranças locais e mais quatorze municípios vizinhos, 

dirigiram-se ao Governador do Estado na época Wellington Dias, para reivindicar a 

instalação de um Pólo da Universidade Aberta do Brasil (UAB) em Alegrete do Piauí 



 

para atender além da demanda local também aos demais municípios que formam o 

consórcio para a oferta de educação superior e técnica o que foi prontamente atendido 

pelo então governador que almejava um desenvolvimento na qualidade de vida através 

do incremento da renda percapita e a ampliação da oferta de novos postos de trabalho 

o que para isso inevitavelmente deveria ser aplicado pelo estado investimento na 

educação.  

 

A exigência no momento de instalação do pólo de apoio presencial em Alegrete 

foi um local adequado para o funcionamento do mesmo. Porém, não existia um local 

construído para este fim, ficando então para o prefeito municipal a responsabilidade de 

estruturação fiscalização física da Unidade Escolar Antonia de Sousa Feitosa Alencar 

situada a Rua Manoel Sanches Leal, S/N – no Bairro Vila pertencente a administração 

educativa do estado. Após estruturação física como 2 salas de laboratório de 

informática cada uma com 30 computadores, 1 sala para os professores, 1 secretaria e 

mais 1 sala auditório todas com instalação de central de ar, computadores e internet, 

além da reforma de mais 8 salas que já serviam para o funcionamento do ensino médio 

que já existia na escola.  

 

A maior conquista da Universidade Federal do Piauí que muito beneficiou a 

UAPI em Alegrete foi conseguir com o Programa Governo eletrônico de Atendimento 

ao Cidadão (GESAC) essencial ao projeto EaD a instalação das antenas um 

equipamento de alta qualidade que permite o acesso a internet e portanto a interação 

do aluno com a Plataforma Moodle – ambiente virtual do processo ensino-

aprendizagem foi autorizado pelo MEC o credenciamento a UFPI no âmbito do 

Sistema UAB, a oferta dos seguintes cursos: Pedagogia, Administração e Matemática. 

Sendo que Pedagogia em Licenciatura Plena e os demais cursos em Bacharelado. 

 

Nesse contexto e, como resultado dos constantes contatos do Centro de 

educação Aberta e a Distância (CEAD) com o Ministério da Educação e Cultura 

(MEC), a Universidade Federal do Piauí tem especial atenção no recebimento de uma 

tecnologia destinada as práticas das atividades da comunidade acadêmica – alunos de 



 

EaD, com velocidade de 256 Kbps, cinco vezes mais rápida que a conexão discada. 

Esse privilégio concedido a Universidade Federal do Piauí deu-se por conta dessa 

instituição ser a primeira a iniciar o processo de implantação do Programa de EaD no 

País. 

 

O Curso de Pedagogia ofertado então pela Universidade Federal do Piauí 

(UFPI) em parceria com a Universidade Aberta do Piauí (UAPI), fundamentado numa 

perspectiva histórico cultural que supera a visão fragmentada do conhecimento e dos 

processos naturais e sociais, no âmbito de sua instalação busca então a construção de 

um currículo integrado, com as realidades locais dos municípios consorciados 

apreendida em suas múltiplas dimensões onde as disciplinas que compõem o currículo 

foram pensadas para uma sociedade onde o princípio da qualidade torna-se prioridade 

a partir da relação teoria-prática e mantém como eixo articulador a 

interdisciplinaridade e a contextualização constantes dos sujeitos envolvidos nessa 

formação. 

 

Sua estruturação respeita as peculiaridades de cada município envolvido, o que 

pode possibilitar as instituições de ensino superior viabilização e expansão, 

interiorização e regionalização da oferta de educação no Piauí. Assim a escolha da 

localização e estruturação deste pólo ser em Alegrete-PI, deu-se principalmente por 

esta cidade ser considerada cidade pólo que está rodeada por várias outras cidades 

circunvizinhas onde a mais distante se localiza a 50 Km e a mais próxima a 5 km. 

Como também pela necessidade de formação e qualificação profissional dos 

municípios nas particularidades dos cursos ofertados (Administração, Matemática, 

Filosofia, Sistema de Informação, Técnicos em Enfermagem e Pedagogia) e pela 

carência muito grande na região por essas áreas do conhecimento.  

  

O curso de Pedagogia no ano de sua implantação (2008) foi o mais concorrido 

no vestibular, ofertando 100 vagas, todas preenchidas e deixando muitos estudantes 

sem oportunidades, o que gerou a necessidade da oferta de mais 100 vagas para 

Pedagogia em 2010. Apesar do interesse da comunidade educacional e do curso 



 

corresponder a uma necessidade fundamental no campo da educação dos municípios 

envolvidos por demandar mais de cinqüenta por cento dos seus professores ainda sem 

a licenciatura adequada ao trabalho desenvolvido por muitos. 

 

Este novo vestibular teve um índice de aprovação muito baixo, quando foram 

preenchidas apenas 47 das 100 vagas ofertadas, não pelo desinteresse ou por falta de 

procura por parte dos educandos, mas sim pela não aprovação no referido vestibular. O 

que mostra ainda uma deficiência muito grande na educação fundamental e de nível 

médio nesses municípios, onde a penalidade máxima recai sobretudo nos que ainda 

precisam de qualificação profissional para o trabalho e para a vida em fim. 

 

Com o currículo voltado para o Magistério da educação infantil e das séries 

iniciais do Ensino Fundamental, o curso de Pedagogia à distância em Alegrete-PI traz 

conhecimentos das ciências humanas que se inter-relacionam com o fenômeno 

educativo e aspectos teórico-metodológicos relacionados ao fazer docente com uma 

estrutura modular de quatro a cinco disciplinas por semestre. O conjunto de disciplinas 

que compõe este currículo está organizado em VII módulos, cada um correspondendo 

a um semestre letivo, com a carga horária total de 3.210 (três mil duzentas e dez 

horas/aula), sendo parte ministrada presencialmente e parte ministrada à distância, com 

a duração mínima de três anos e meio e máxima de cinco anos. 

 

A análise dos documentos localizados (Proposta Pedagógica) revela que o curso 

de Pedagogia na modalidade à distância em Alegrete-PI, no que se refere a estrutura 

curricular, organização e funcionalidade, difere em parte do curso na modalidade 

presencial. Pode-se citar como exemplo as disciplinas: Introdução a EaD, Educação 

Estado e Cidadania, Educação Infantil e Ludicidade, Gestão e Organização do 

Trabalho Pedagógico, Conteúdo e Metodologia das Ciências da Saúde, Conteúdo e 

Metodologia da Educação Física e Língua Brasileira de Sinais (Libras). Esta 

diferenciação curricular é necessariamente estruturada para sanar as carências de 

profissionais com conhecimentos nessas disciplinas. 

 



 

O Pólo da UAPI que está situado na cidade de Alegrete representa uma grande 

importância para a estrutura educacional deste município e dos demais na formação de 

professores, principalmente pela inclusão de estudantes trabalhadores que necessitam 

de qualificação profissional e não dispõem de tempo para cursar uma licenciatura de 

forma presencial. A oferta dos cursos foi criteriosamente planejada para atender a 

demanda local e a oportunidade de qualificação dos profissionais da educação para o 

mercado de trabalho da micro-região. Sonho acalentado por muitos estudantes que 

oriundos das escolas públicas do interior do Piauí sempre se esforçaram para alcançar 

seus sonhos quase impossíveis de fazerem um curso superior a não ser que houvesse 

condição financeira para que estes estudantes  migrassem para os grandes centros. 

 

Todavia com implantação da Universidade Aberta do Piauí (UAPI), em 

Alegrete esta aspiração tornou-se realidade para muitos que não deixou essa 

oportunidade educativa escapar. Hoje, estudantes aplicados e assíduos freqüentam o 

Pólo de Apoio Presencial sempre que necessitam de alguma informação, resolução de 

atividades ou desenvolvimento de tarefas através da internet ou de alguma forma de 

orientação dos professores orientadores (tutores presenciais). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- CAPÍTULO III - 

 

 

 

 

 

A PEDAGOGIA MEDIADA PELAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E 

DA COMUNICAÇÃO (NTIC’s) 

 

 

 

 

 

RESUMO 

 

 

 

Nesse capítulo abordaremos a tecnologia eletrônica com especial atenção voltada a 

informática o computador e a internet que formam um conjunto que atualmente é 

conhecido como Novas Tecnologias de Informação e Comunicação (NTIC‘s). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.1 O uso das tecnologias de informação e comunicação como produção de 

sentido ajustado às exigências postas pela sociedade educacional e globalizada 

 

São várias as experiências relatadas para o aperfeiçoamento e evolução da 

educação a distância para melhor proporcionar um contínuo aprendizado aos 

profissionais de várias áreas e especialmente para professor que precisam acrescentar à 

sua prática pedagógica o conhecimento e domínio das ferramentas tecnológicas e, 

concomitantemente contribuir para a globalização de sistemas econômicos que exigem 

de seus profissionais conhecimentos operacionais básicos sobre as máquinas e sua 

aplicabilidade no desempenho de suas funções. 

 

Antigamente, a escola, o professor e os bons e velhos livros copiados 

manualmente eram essenciais, os livros apesar de caríssimos e seu acesso restrito ou 

inacessível a maioria da população, se tornavam satisfatórios para atender ao sistema 

educativo, porém, hoje com o advento das redes de computadores locais, das redes 

metropolitanas e mundial através da internet, uma significativa reformulação no 

processo educativo e no meio acadêmico é vista como urgente e necessária onde 

 

A escola como setor social, também vai reformular-se e reconstruir-se com o 

processo educativo vinculado aos avanços tecnológicos e à formação de 

profissionais que possam compreender o processo ensino-aprendizagem, 

assumindo uma postura que propicie aos alunos condições favoráveis à 

construção do conhecimento com o uso de Tecnologias de Informação e 

Comunicação (TIC). (BUENO, 2001, p.1). 
 

 

 Todavia para que isso ocorra, os novos Ambientes Virtuais de Educação 

(AVE), desafiam o professor sobre a necessidade de um saber intelectual onde o 

mesmo precisa ter um aprofundamento maior no uso das tecnologias da informação e 

comunicação na educação, como também adquirir um novo conceito do que seja 

educar, pois além do gerenciamento das informações, este professor precisa também 

gerenciar sentimentos, afetos e todo o universo de emoções. O marco teórico que 

fundamenta esta pesquisa parte do princípio de que a comunicação como produção de 

sentido é um elemento chave no processo educativo, pois não pode haver educação se 



 

não há comunicação, se a educação deve ser compreendida como primordial e 

essencial, a comunicação deve ser vital.  

 

O uso das tecnologias proporciona benefícios à educação alterando o 

comportamento das pessoas e as relações pessoais por meio da troca intensiva de 

informações em forma de comunicação rápida, mas também aumenta a preocupação 

quanto a sua proliferação e massificação dos cursos ofertados, o que pode levar à 

dúvidas se essa forma de educação compromete a qualidade do processo educativo.  

 

As tecnologias digitais, vistas como benéficas e cheias de significados para a 

educação,  podem ser vistas de outra forma quando mal utilizadas por usuários apenas 

como transmissão tecnológica da informação, se esses usuários não vivem esse 

processo como necessariamente interativo e dinâmico, a visão de mundo e os aspectos 

socioculturais e psicológicos ficam deturpados nessa modalidade educativa. 

 

Moran, (2000, p. 159) referindo-se aos meios de comunicação diz que: 

―imagem, palavra e música se integram dentro de um contexto comunicacional afetivo, 

de forte impacto emocional, que facilita e predispõe à aceitar mais facilmente as 

mensagens.‖ A comunicação precisa estar carregada no seu sentido mais amplo de 

afetividade para que a educação se desenvolva de forma crítica e reflexiva, portanto 

autônoma.  

 

Esta forma de envolvimento do professor com o aluno carregado de sentido 

precisa ser necessariamente uma das características essenciais para que se veja na 

EaD, uma forma rica de aprendizagem vista que essa modalidade de ensino é repleta 

de informação e comunicação e a aprendizagem acontece exatamente com a 

interatividade entre os educandos e os educadores pois sem este envolvimento diário 

não se estabelecem a afetividade nas relações interpessoais entre professores e alunos 

de forma online, tão necessárias para um melhor aproveitamento comunicacional e 

educacional. 

 



 

Sobre a interação com a tecnologia já se convencionou ser tecnológica, porém 

em todas as fases de educação não se deve deixar a prática pedagógica de lado pois a 

relação da educação tecnológica não pode ser apenas para a preparação de recursos 

humanos para atendem o mercado de trabalho mas também a compreensão do 

pragmatismo imediato que ultrapassa as dimensões do ensino tradicionalmente 

cognominado técnico. 

 

O que para Sousa (2008) 

 

[...] todo relacionamento deve ser pautado na base da comunicação de 

saberes que contém não só princípios e práticas formais, as atitudes de 

inventores de novos saberes forjados nas relações internas da escola, 

na comunicação entre aluno e professor e na busca da investigação 

pelo contato das teorias com as práticas. (SOUSA, 2008, p. 39). 
  

 

O conjunto de habilidades necessárias ao bom desempenho do trabalho do 

professor como experiências docentes, iniciação científica atrelada a excelência da 

produção científica na comunidade e a melhoria da qualidade da formação acadêmica 

dos egressos da EaD faz com que a educação assuma um papel fundamental, que é o 

de desenvolver as competências e qualidades exigidas ao trabalhador, que vistas pelo 

modelo neoliberal, neste sentido, resta ao sistema educacional estimular os professores 

para o desenvolvimento dessas competências, mas para isso é necessário que exista 

uma forma adequada de qualificação onde a competência deve ser desenvolvida como 

modelo pedagógico, Porém para Arruda (2006): 

 

 
[...] o modelo da competência ignora o fato de que até o momento não foram 

desenvolvidos modelos pedagógicos que possibilitem ao trabalhador essa 

adaptabilidade e, apesar de as ciências cognitivas sinalizarem com a 

possibilidade de mobilidade de conhecimento para áreas correlatas, a 

mobilidade dos indivíduos de um campo a outro do conhecimento não está 

subordinada, unicamente, ao esforço individual, mas sim a um pesado 

investimento em qualificação e reconversão profissional. (Idem, p. 10). 
 

 



 

 Dessa forma, com o surgimento e desenvolvimento das tecnologias de 

informação e comunicação como um modelo de educação ideal para a preparação do 

trabalhador, principalmente no que se refere ao conhecimento e habilidades com a 

informática, da digitalização e da megaconvergência dos aplicativos integrados no 

mundo virtual.  

 

A Educação Baseada na Web (EBW) é constituída por hipertextos, e-mails, 

listas de discussão, newsgroups, chats, transparências, transmissão de vídeo através de 

broadcast, videoconferências, apresentações através de tecnologias como shockwave e 

textos em formatos padrões, como Rich Text Format (RTF) ou Portable Document 

Format (PDF). 

 

Das várias formas como se processa a construção do conhecimento, o 

enriquecimento dos ambientes de aprendizagem se faz necessário, pois são nesses 

ambientes que os sujeitos atuarão e serão capazes de construírem conceitos e idéias do 

conhecimento específico de que necessitam. É nessa visão que se encontra a maioria 

dos educadores que buscam elementos e referências para entenderem como se dá esse 

processo de conhecimento através das novas práticas e das novas maneiras de lidar 

com a construção do saber através das TIC.  

 

Os diferentes estilos de aprendizagens levam os professores à cada vez mais 

buscarem adaptações nas suas tarefas diárias, analisarem como devem ser estruturadas 

as suas práticas, perceberem como os alunos aprendem, para que não se tornem apenas 

educadores tecnicistas.  

 

 

O grande desafio da didática atual é assumir que o método didático tem 

diferentes estruturantes e que o importante é articular esses diferentes 

estruturantes e não exclusivizar qualquer um deles, tentando considerá-lo 

como único estruturante. Portanto, o desafio está na superação do 

formalismo, na superação do reducionismo e na ênfase da articulação; 

articulação essa que tenta trabalhar dialeticamente os diferentes estruturantes 

do método didático, considerando cada um deles, suas interrelações com os 

demais, sem querer negar nenhum deles. (OLIVEIRA, 1992, p. 81). 



 

Entender como os alunos aprendem, é o primeiro passo para que um professor 

elabore ambientes virtuais de aprendizagem que atenda às necessidades desses alunos. 

O que para os educadores ainda é um processo de contínuo aprendizado, para a 

maioria dos jovens alunos a intimidade com as máquinas é muito grande, nelas eles 

acessam informações e dominam linguagens desconhecidas para os professores, 

portanto na visão de Palloff e Pratt (2004, p. 53): ―entender como os alunos aprendem 

e o lugar que ocupam no processo pode ajudar os professores a elaborarem ambientes 

de aprendizagem que atendam melhor às necessidades dos alunos.‖  

 

 

Para atender a todos os estilos de aprendizagem virtual dos seus alunos, é 

necessário que o educador incorpore atividades individuais (àquelas 

estruturadas para um mínimo de interação com os outros), em pares 

(atividades feitas em duplas ou por meio de e-mails), professor / aluno 

(atividade em que há o uso de quadros de avisos em que se pode acessar o 

material), em grupo (uso de técnica de conferência por computador). (Idem, 

p. 53). 
 

 

3.2 A interação professor/aluno em Alegrete como fator essencial na construção 

do conhecimento 

  

O modelo de aprendizagem colaborativa está na interação professor/aluno que 

deve ser conduzida por instrutores especialistas (tutores) que desempenha um papel 

participativo já que os cursos são usualmente elaborados por técnicos especialistas em 

mídias tecnológicas e em virtude dos grandes números de alunos envolvidos não é 

possível que os elaboradores de conteúdos sejam também os instrutores, daí que 

adotado por algumas universidades como no caso da UFPI/UAPI. 

 

Esses tutores são necessários por entendermos que não basta a mera transmissão 

nos ambientes virtuais para garantir a eficácia do processo de ensino-aprendizagem, 

por desempenharem determinadas tarefas tais como: interagir com os alunos, 

proporcionar instrução individualizada com base nos materiais elaborados, para 

corrigir, comentar, avaliar e comunicar suas observações enviando relatórios de 



 

avaliação à administração da instituição, que o utiliza como parte do seu processo de 

monitoramento. Portanto pode se afirmar que a interação alunos/professores tutores 

garante a infra estrutura operacional compatível com o projeto pedagógico proposto 

pela UFPI/UAPI. 

 

Entretanto, esse processo ainda sofre muitos percalços no cotidiano de suas 

relações. Se a relação estabelecida entre alunos e tutores presenciais é satisfatória, 

ainda é vista a insatisfação de alunos com referência aos professores virtuais e embora 

não haja como essa modalidade de educação funcionar sem esses professores online, 

alunos que consideram esse fator interação muito importante, queixam-se da falta de 

atenção desses professores para com as suas atividades e respostas às suas mensagens.  

 

Por outro lado, os professores reclamam da passividade dos alunos e da demora 

dos mesmos em se desvincularem do velho costume do professor em sala de aula 

presencialmente, gerando então na prática uma baixa participação, onde as discussões 

nos fóruns não atendem às expectativas dos alunos nem dos professores online. Porém 

o que se espera é que essa interação aconteça de modo assíncrono onde os alunos 

podem participar de grupos virtuais sem precisarem estar fisicamente presentes em um 

local de recepção, conforme ocorre na áudio ou na videoteleconferência. 

 

Recomendações para novas adequações na formação de professores, apesar de 

serem destinadas à ambientes virtuais da EaD, sempre existiram, principalmente, pela 

produção educacional necessitar passar antes de tudo pelas necessidades estabelecidas 

pelo mercado de trabalho o que pode tornar a EaD uma forma mecânica de acesso a 

esse mercado. Seria, pois uma educação apenas voltada para o mercado de trabalho, 

para a individualidade e competitividade de quem sai na frente, se não houver a 

importante interação professor / aluno nesse ambiente educativo. 

 

O que para Gentilli (1996) a EaD é: ―orientada pela necessidade de introduzir 

mecanismos que regulam a eficiência, a produtividade, a eficácia, em suma, a 



 

qualidade dos serviços educacionais‖ e não uma educação que busca a melhoria do 

desempenho dos educandos e dos educadores. 

 

 
As políticas de formação de docentes vão se configurando como pacotes 

fechados de treinamento (definidos sempre por equipes de técnicos, experts e 

até consultores de empresas) planejados de forma centralizada sem a 

participação dos grupos de professores envolvidos no processo de formação, 

e apresentando uma alta transferibilidade das ações educativas para os 

alunos. [...] em diferentes contextos geográficos e com diferentes 

populações. (Idem, p. 34). 
 

 

Sob esse aspecto, as políticas neoliberais vêm contribuindo para o 

individualismo onde triunfam os melhores e cada um é responsável pelo seu sucesso 

ou fracasso. ―O neoliberalismo privatiza tudo, inclusive, também, o êxito e o fracasso 

social.‖ (GENTILI, 1996, p. 22). 

 

Na visão de pesquisadores como Peters (2003), se existe um perfil de estudante 

autônomo para os alunos de EaD, onde eles mesmos podem proporcionar a si próprios 

o êxito ou o fracasso educativo esse sujeitos assumem e executam as funções 

reservadas aos professores ou seja:  

 

Quando eles mesmos reconhecem suas necessidades de estudo, formulam 

objetivos para o estudo, selecionam conteúdos, projetam estratégias de 

estudo, arranjam materiais e meios didáticos, identificam fontes humanas, 

materiais adicionais e fazem uso delas, bem como quando eles próprios 

organizam, dirigem, controlam e avaliam o processo de sua aprendizagem. 

(Idem, p. 95). 

 

Dessa forma, ainda segundo Peters (2003) ―não existe uma educação online de 

qualidade, quando toda a responsabilidade recai apenas no aluno‖. Não concordo, no 

entanto com essa afirmação, pois acredito que nessa modalidade de educação o aluno 

realmente tem a liberdade de decidir qual o melhor caminho a seguir, quando e como 

estudar e como melhorar sua caminhada em cada etapa da aprendizagem pois percebo 

em Alegrete como os alunos trabalham essa aprendizagem virtualmente. No entanto 

concordo que a melhor maneira de aprender nessa sala de aula virtual é cada um 

procurar desenvolver ―novos métodos, procedimentos, rituais, convenções e usá-los 



 

para ocupar e estruturar o espaço virtual infinito em várias partes, tal que um novo 

campo de operações educacionais com a sua própria legitimidade possa ser criado.‖ 

(Idem, p. 165). 

 

Ainda no mesmo sentido Moore e Kearsley (2007) confirmam que: 

 

Os bons alunos auto-dirigidos precisam realmente ser capazes de criarem 

seus próprios objetivos de aprendizado, identificarem recursos que os 

ajudarão a alcançarem seus objetivos, escolherem métodos de aprendizado 

para cumprir tais objetivos, testarem e avaliarem seu desempenho. (Idem, 

p. 129). 
 

 

Porém, acredito que a educação que é trabalhada com sucesso, não exclui a 

função do professor, pelo contrário, envolve a interatividade entre professores e alunos 

e entre alunos e o ambiente de aprendizagem. Quanto mais familiarizados os 

professores estiverem com o projeto instrucional e com o processo de passarem para 

os alunos essas instruções, mais eficientes serão suas práticas.  

 

Nessas práticas os professores necessitam diversificarem suas apresentações, 

terem intimidade com os equipamentos e avaliarem constantemente o nível de 

aprendizagem dos alunos. No aprendizado por investigação o professor se torna então 

um facilitador da aprendizagem, através de observações planejadas em cada módulo, 

de conferências progressivas, das práticas orais e estratégias instrucionais que 

encorajam diálogos freqüentes entre atores desse processo educativo. 

 

Numa abordagem construtivista a função do professor é criar situações que 

favoreçam a aprendizagem, o professor como sujeito dessa relação que equilibra a 

grande oferta de informação e a construção do conhecimento, deve ter na sua ação 

prática a interatividade que segundo Piaget (1976) o conhecimento se constrói na 

interação entre sujeito e objeto, resultante das sucessivas transformações de esquemas 

(formas de pensar ou resolver problemas). Essas elaborações resultam de um processo 

de equilibrações majorantes que corrigem e completam as formas anteriores de 

desequilíbrio. 



 

Ainda segundo Piaget (1976) a inteligência humana somente se desenvolve no 

indivíduo em função de interações sociais. A reciprocidade de pensamento entre os 

interlocutores é condição primordial para a construção do conhecimento. O aluno ativo 

constrói seu conhecimento na interação com os conteúdos, com o professor e com os 

outros alunos, portanto o facilitador precisa criar situações em que haja esta interação 

de forma satisfatória e nunca permitir que as TICs sejam responsáveis pelo saber 

intelectual do trabalhador.  

 

A esse respeito Antunes e Alves 2006 esclarecem que: 

 
 

A máquina não pode suprir o trabalho humano, ela necessita de uma maior 

interação entre a subjetividade que trabalha e o novo maquinário inteligente. 

Surge, portanto o envolvimento interativo que aumenta mais o 

estranhamento do trabalho, ampliando as formas modernas de fetichismo, 

distanciando ainda mais a subjetividade do exercício de uma cotidianidade 

autêntica e auto-determinada. (ANTUNES e ALVES, 2006, p. 11). 
 

 

 A interação online se dá assim pela presença da comunicação recíproca (aluno – 

professor, aluno – aluno), pelo uso das diferentes mídias e pelas possibilidades de 

trabalhos em grupos por meio da internet e nunca o aluno ou o professor sozinho. 

 

Segundo LA TAILLE (1992): 

 

As relações de cooperação representam justamente àquelas que vão pedir e 

possibilitar esse desenvolvimento (de operações mentais). Como seu nome 

indica, a cooperação pressupõe a coordenação das operações de dois ou mais 

sujeitos. Agora não há mais assimetria, imposição, repetição, crença, etc. Há 

discussão, troca de pontos de vista, controle mútuo dos argumentos e das 

provas. Vê-se que a cooperação é o tipo de relação interindividual que 

representa o mais alto nível de socialização. E é também o tipo de relação 

interindividual que promove o desenvolvimento. (Idem, p. 18). 
  

Mas para que realmente aconteça essa interação é necessário existir a tão 

famosa empatia entre os envolvidos onde a afetividade é essencial nessa modalidade 

de ensino bem como em todas as buscas de conhecimento e, o professor precisa estar 

envolvido com o processo de ensino para que o aluno se sinta apoiado, precisa usar a 



 

comunicabilidade e ter domínio do assunto a ser discutido, ter disponibilidade, 

acolhimento e afetividade no ambiente da comunicação. 

 

3.3 Como acontece a apropriação do saber/prática educativa a partir dos 

ambientes virtuais 

 

 Experiências, pesquisas e novos conhecimentos produzidos sobre a formação do 

pedagogo, se constituem hoje uma área complexa e diversificada com um imenso 

conhecimento teórico, científico e prático-profissional acumulados por anos a fio. Para 

refletir como acontece a apropriação do saber dentro da prática educativa, o 

embasamento é feito a partir das considerações de autores que estudam a capacitação 

de docentes, iniciando pela terminologia utilizada como educação em serviço e teorias 

pedagógicas que fundamentam a educação como capacitação.  

 

Libâneo (1982) chama de prática pedagógica: 

 

Uma prática social envolvendo uma inter-relação adultos aprendizes, 

observada à fase de desenvolvimento psicológico e social destes últimos e 

que visa a modificações profundas nos sujeitos envolvidos a partir da 

aprendizagem de saberes existentes na cultura. É conduzida de tal forma a 

preencher necessidades e exigências da sociedade. (Idem, p. 43). 
 

 

 Essa prática deve ser rica e diversificada em sua essência, pois em função da 

diversidade e flexibilidade permitida pelas Diretrizes Curriculares Nacionais e pelos 

Referenciais de Qualidade para os Cursos a Distância conforme Resende (2006), a 

grande maioria dos projetos entregues para análise no Pró-licenciatura apresenta uma 

certa timidez em ousar novas abordagens e metodologias pedagógicas permitidas pelas 

tecnologias de informação e comunicação no sentido de buscar alternativas inovadoras 

para formar os professores da rede pública de ensino como por exemplo: 

 

Realizar a interdisciplinaridade nos módulos e disciplinas sugeridas; 

considerar as práticas correntes dos alunos como pontos de partida; 

criar ambientes dialógicos e reflexivos nos quais o aluno-professor 

possa efetivamente se constituir como agente de sua própria 



 

aprendizagem, transitando em atividades abertas e providas de objetos 

ricos em pensar-com e pensar-para. (RESENDE, 2006, p. 128, 

Apud PAPERT, 1988). 

 

 

 Dessa forma os currículos construídos nesse saber reflexivo e prático ficam um 

pouco fragilizados quando na maioria dos cursos o saber fazer que é tão importante na 

formação de professores, não acontece.  

 

Na verdade em todos os currículos de formação de professores, as dimensões 

históricas das práticas profissionais, do desenvolvimento de competências e do 

estímulo à pesquisa são enunciadas como essenciais, mas na visão de Nóvoa (1999) a 

teoria desse saber não está integrada ao quotidiano do fazer docente. A integração 

dessas dimensões no quotidiano da profissão docente, fazendo com que elas sejam 

parte essencial da definição de cada um como professor/a é essencial, mas muitas 

vezes o professor sujeito da pesquisa não está envolvido como pesquisador de sua 

própria prática, ou seja, capacitados para os serviços docentes. 

 

Da capacitação de professores em serviço que os mantêm atualizados, que 

facilita seu entendimento, no que se refere de modo especial às tecnologias utilizadas 

pela sociedade e que cobra de profissionais o conhecimento prático ou 

aperfeiçoamento, é dada uma condição especial para o aprimoramento das atividades, 

que reside no fato de que os professores são chamados a acompanhar e participar 

continuamente o processo de produção do conhecimento e o acelerado 

desenvolvimento tecnológico atual.  

 

Nesse sentido essa educação em serviço pode ser entendida mais 

especificamente segundo Edelfelt e Johnson apud Pereira (1993, p. 38) como: 

―qualquer atividade de desenvolvimento profissional que o professor compreenda 

individualmente ou com outros professores e que depois possa ser posta como prática 

docente‖.   

 



 

Outrora seria necessária em primeiro lugar a construção de uma identidade para 

o professor que se assuma como intelectual crítico para transformar sua prática, para 

potencializar os aspectos de sua vida profissional, ou seja, atividades nas quais os 

profissionais se envolvam enquanto sujeitos em exercício e que contribuam para a 

melhoria do seu desempenho, de sua transformação e reconstrução profissional, sejam 

nos aspectos pessoal, organizacional ou social. 

 

Atualmente além de todas essas características essenciais para formação da 

identidade do professor, este também precisa passar por uma educação intencional e 

planejada onde seu objetivo principal seja o comprometimento de mudanças em 

indivíduos e sistemas organizacionais.  

 

Onde na visão de Freire (2008): 

 

A educação em serviço para a formação de professores necessita estar no 

conteúdo, nos programas e nos métodos dos mesmos, adaptada ao fim que se 

persegue: permitir ao homem chegar a ser sujeito, construir-se como pessoa, 

transformar o mundo e estabelecer com os outros homens relações de 

reciprocidade, fazer a cultura e a história. (Idem, p.42). 
 

 

 Não há como negar as mudanças no modelo de educação vigente para a 

formação de professores, e que hoje é determinada pela natureza das tarefas de ensino 

para as quais os mesmos estão sendo capacitados. Mas isso requer do novo professor 

além do conhecimento técnico, da apropriação da ciência, do compromisso político, 

ético e social, um relacionamento íntimo com essas mudanças, com o aprimoramento 

em relação às TICs, para a expansão da educação online onde essa ciência tecnológica 

segundo Oliveira (2003) naturalmente: 

 

 

Reivindica a formação abrangente que permite ampliar as diferentes 

maneiras de interagir com a pluralidade dos diferentes mundos que hoje se 

entrecruzam, de lê-la, reconhecê-la e interpretá-la. Dessa forma, o que está 

em jogo é a criação de novas maneiras de (re) educar as pessoas, para lidar 

não exatamente com o aparato tecnológico, mas com as informações 



 

advindas desse novo tipo de saber ou propiciadas por ele. (OLIVEIRA, 

2003, p. 33). 
 

 

É notável que a educação deva preocupar-se com a constante preparação de 

professores capazes de perceberem situações e confrontarem o certo e o errado na sua 

ação pedagógica, porém, um olhar direcionado para o que se apresenta de novo é a 

melhor maneira de a educação não mostrar somente caminhos técnicos de cada época, 

mas também formar cidadãos capazes de analisarem, refletirem e nunca se esgotarem 

em sua ação-reflexão na sua prática diária. 

 

 Freire (1980) chama a atenção para que haja uma conscientização da realidade 

dos envolvidos, pois segundo o autor: 

 

Quanto mais conscientização mais se ‗dês-ve-la‘ a realidade, mais se penetra 

na essência fenomênica do objeto, frente ao qual nos encontramos para 

analisá-lo. Por esta mesma razão, a conscientização não consiste em ‗estar 

frente à realidade‘ assumindo uma posição falsamente intelectual. A 

conscientização não pode existir fora da ‗práxis‘, ou melhor, sem o ato ação-

reflexão. Esta unidade dialética constitui de maneira permanente, o modo de 

ser ou de transformar o mundo que caracteriza os homens. (FREIRE, 1988, 

p. 26). 

 

 

Ainda na visão de Freire, é nessa ação reflexão que a educação prepara sujeitos 

conscientes, críticos e reflexivos e dessa maneira o sujeito se aproxima da realidade, 

amplia sua visão de mundo, de futuro e se estabelece como um ser de relacionamento 

humano se torna multidimensional, pois tem sempre a fórmula de como deve agir no 

processo ético, político e educativo. Assim, o homem se sente livre através da 

educação quando está preparado para pô-la em prática. Freire (1980, p. 25) afirma que: 

―a educação, como prática da liberdade, é um ato de conhecimento, uma aproximação 

crítica da realidade.‖ 

 

 Neste sentido cabe ao professor/aluno desenvolver uma consciência, assumida 

por ele próprio, na escolha dos caminhos a percorrer entre o que pode ser ofertado 

pelas instituições e o que pode ser posto em prática, para uma educação que se faça de 



 

forma contextualizada e transdisciplinar, com o uso das tecnologias de informação e 

comunicação, mas também com o uso de estratégias metodológicas de formação e 

reflexão crítica do conhecimento adquirido, do desenvolvimento de competências para 

um entrosamento com o novo e um satisfatório relacionamento com outras pessoas em 

qualquer situação. O professor de hoje não pode fechar os olhos para essa realidade 

virtual que se apresenta, pois é nessa realidade onde consiste a sua luta de melhorar a 

educação no país e principalmente fortalecer sua profissão. 

 

As transformações que vão ocorrendo por toda a vida dos professores 

poderão levá-los a atingir condições ideais que garantam um exercício 

profissional de qualidade. Tal processo conduz a profissionalização, pois 

essa poderá ser atingida mediante um movimento em direção ao 

aperfeiçoamento das condições, para atingir um elevado status e valorização 

social que são determinantes para a profissionalidade e o profissionalismo 

docente. (BRZEZINSKI, 2002, p.10). 
 

 

Dessa forma, a educação mediada por tecnologias na formação do professor 

vem se instaurando como educação da comunicação eletrônica, da informação rápida, 

da mundialização da cultura e da economia, da explosão demográfica, do 

desenvolvimento extraordinário da ciência e da tecnologia e nesse sentido para Aranha 

(1998, p.235): 

 

 

Os acontecimentos ocorridos têm deixado o homem contemporâneo 

perplexo a respeito de seus valores e das categorias que utiliza para 

compreender o mundo e a si mesmo, alterando-lhe de forma contundente as 

maneiras de pensar, sentir e agir onde o modelo tradicional da escola não 

responde mais às exigências do contexto atual. (Idem, p. 235).  

 
 

Kuenzer (1999) diz que em tempos de acumulação flexível a nova educação 

delineada pela LDB sobre a atuação e formação do professor, tem como objetivo único 

a autonomia didática no Ensino Superior e afirma que: 

 

 
 [...] o velho modelo de graduação tem morte decretada em nome da 

racionalidade econômica que a articula a um mercado que tem 

demandas cada vez mais reduzidas em termo de pessoal e cada vez 



 

mais diversificadas em termo de formação. As diretrizes esboçadas 

pelas comissões de especialistas, nessa linha, propõem a redução dos 

conteúdos obrigatórios, básicos e específicos, a par da criação de 

ênfase e opções entre percursos e disciplinas que reivindicam a 

taylorização, agora pós-moderna, com a justificativa da flexibilização 

que substituirá a formação já insuficiente, por ―percursos‖ aligeirados, 

mas de baixo custo, que satisfarão a demanda por formação superior. 

(Idem, p. 197). 

 

 

Das mudanças ocorridas nas políticas educacionais proposta pelo governo para 

a formação do professor, uma está na criação de projetos transdisciplinares e 

multimídia que abrem novas formas de compreensão dos conteúdos de aprendizagem e 

de trabalho cooperativo que segundo Neves e Medeiros (2006); 

 

 
Ultrapassam as próprias propostas dos currículos tradicionalmente 

desenhados onde o domínio de técnicas e linguagens midiáticas 

transforma alunos e professores em leitores mais críticos nas 

diferentes mídias, mais preparados, em sua vida pessoal, para lidar 

com informações veiculadas compreendendo melhor os recursos que 

fazem com que sejam percebidas os interesses que a elas subjazem. 

(NEVES E MEDEIROS, 2006, p. 47). 

 

 

A preocupação nesse sentido é que esta forma de educação onde os professores 

precisam ter assegurados no seu fazer cotidiano o domínio técnico das linguagens 

midiáticas, comprometam a qualidade de sua formação acadêmica pela forma de 

aligeiramento em formação de técnicos competentes para atender a demanda e 

preparar profissionais para enfrentar o mercado de trabalho, porém esse novo modelo 

de formação a justificativa argumentada é a de que os professores necessitam 

urgentemente de mais qualificação principalmente do conhecimento tecnológico, 

exigência imposta às escolas que de certa forma precisam se adequar ao novo modelo 

educacional das políticas neoliberais.  

 

A formação de professores com a inovação e utilização das tecnologias 

eletrônicas, da automação e da informação, tem causado certa perda de identidade nos 

indivíduos, que hora buscam metas e objetivos claros que estejam coerentes com seus 

objetivos pessoais e institucionais e, hora se concentram em melhorarem suas 



 

habilidades para desempenharem um papel que esteja de acordo com as exigências do 

mercado de trabalho.  

 

No entanto, uma educação que conduza o professor a introduzir em seu trabalho 

docente a dimensão da prática histórico-social no processo do conhecimento, deve 

levar em conta a diversidade cultural e uma educação multicultural, como concepção 

geral. Como afirma Gadotti (2001, p. 311): ―Uma educação para todos que respeite a 

diversidade, as minorias étnicas, a pluralidade de doutrinas e os direitos humanos, 

deve eliminar os estereótipos, ampliando o horizonte de conhecimentos e de visões do 

mundo.‖ É dessa forma que a EaD pretende formar os professores em Alegrete do 

Piauí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- CAPÍTULO IV - 

 

 

 

 

 

O LICENCIANDO EM PEDAGOGIA DA UAPI EM ALEGRETE DO PIAUÍ 

 

 

 

 

 

RESUMO 

 

 

 

Nesse capítulo apresentaremos como acontece a Licenciatura Plena em Pedagogia 

numa abordagem explicativa e reflexiva do trabalho no campo empírico dessa 

pesquisa. Não se pretendendo, no entanto ser esgotadas aqui as diversas situações e 

reflexões sobre este processo educativo na modalidade a distância, nesse momento 

será feito apenas um esboço do processo em Alegrete do Piauí. Para tanto 

introduzimos o capítulo mostrando o perfil dos licenciandos do VII e último módulo 

de Pedagogia finalizando então o capítulo com as considerações finais do trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Para responder as indagações deste estudo, se faz necessária além de uma 

discussão em interlocução com os diversos autores que dialogam a luz das teorias das 

mediações múltiplas, um mergulhar na empiria que trás os resultados da pesquisa de 

campo realizada com os professores/alunos do módulo VII do curso de Pedagogia de 

Alegrete-PI, oferecido pelo CEAD da UAPI em parceria com a UFPI, no sentido de se 

caracterizar não somente o processo formativo dos licenciandos como também as 

reflexões sobre a vida das pessoas que compõem as categorias de análise. 

 

4.1 Quem é licenciando em pedagogia da UAPI em Alegrete-PI.   

  

 

  O curso que teve início com cem alunos, já no III módulo contava apenas com 

oitenta e seis alunos. No perfil traçado dos licenciandos ao final do curso de Pedagogia 

da UAPI em Alegrete-PI, dos oitenta e seis alunos o fator gênero se apresenta como 

inicial, onde sessenta e sete são do sexo feminino e nove são do sexo masculino. Dos 

quinze que compõem a população estudada 68% são do sexo feminino e 32% são do 

sexo masculino, como demonstra o gráfico 1.  

 

 

GRÁFICO 1                      

 

  Fonte: Pesquisa direta aplicada com os licenciandos do curso de Pedagogia do Pólo da UAPI em       

  Alegrete-PI. 
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Conforme os dados, verificou-se que a presença das mulheres no curso de 

Pedagogia em Alegrete-PI ainda é hegemônica, no entanto, no curso de Pedagogia em 

nível nacional, contraditoriamente à manutenção da hegemonia feminina no 

magistério, percebe-se que o número de homens que buscam a docência tem 

aumentado significativamente, possivelmente pela necessidade da aquisição da 

habilidade, não só de transmitir o conhecimento erudito, como também pela necessária 

elaboração da ação docente em sua complexidade epistemológica, efetiva, política, 

ética e estética, na adequação sociocultural às dimensões produtivas do momento 

histórico em que se concretiza. 

 

Possivelmente, o aumento crescente de homens que buscam a docência é 

provocado pelas transformações sociais que ocorre hoje no mundo do trabalho. Diante 

do quadro de desemprego, o homem piauiense que antes via o magistério como 

profissão secundária e estritamente voltada ao gênero feminino, passa a ver nessa 

profissão também uma possibilidade de conhecimento a partir das novas tecnologias 

de informação e comunicação, onde esse conhecimento virtual passa a ser uma 

exigência na docência dos professores. 

 

Para Kenski (2001, p. 75): ―É preciso que o professor saiba lidar criticamente 

com as tecnologias contemporâneas de informação e comunicação, que saiba utilizá-

las pedagogicamente.‖ Segundo a autora todas as possibilidades relativas ao espaço 

virtual, ‗os suportes midiáticos‘ e todas as possibilidades educacionais interativas das 

redes para aproveitá-las nas mais variadas situações de aprendizagem e nas mais 

diferentes realidades educacionais, devem ser conhecidas. 

 

No curso de Pedagogia dentre os cem alunos matriculados, verificou-se que no 

V módulo restavam apenas setenta e dois que concluíram a formação com sucesso. Os 

demais sujeitos que perfazem um total de vinte e oito alunos desistiram quase na reta 

final e do total geral somente quinze alunos/professores³ se dispuseram a responder as 

questões levantadas pela pesquisadora as quais serviram mesmo que de forma suscinta 

para análise do resultado da pesquisa de campo. 



 

Quanto à faixa etária, constatamos que a idade dos licenciandos pesquisados de 

acordo com o segundo gráfico, varia entre 25 a 49 anos. Do total desses quinze 

licenciandos, onze (74%), encontram-se na faixa dos 25-42 anos; e quatro (26%), 

encontram-se na faixa dos 42-49 anos conforme mostra o gráfico 2. 

 

 

    GRÁFICO 2 

 
               ______________________________________________________________ 
                 Fonte: Pesquisa direta aplicada com os licenciandos do curso de Pedagogia  
                 do Pólo da UAPI em Alegrete-PI. 

 

 

Evidenciou-se pelos dados que a maioria desses educandos concluirá o curso 

com mais de 28 anos possivelmente porque não tiveram a oportunidade de 

freqüentarem uma universidade no tempo certo, por falta de condições financeiras ou 

por terem sido inseridos no mercado de trabalho ainda muito jovens, por uma grande 

maioria serem donas de casa e às vezes chefe de família e precisarem assumir a 

responsabilidade de gerenciar esta família, deixando a educação por último plano.  

 

Para a compreensão do fato, podem ser citadas diferentes razões que os levaram 

a ingressarem nessa modalidade de ensino, tais como, as oportunidades de adquirirem 

através da EaD um diploma para ingressar no mercado de trabalho; a necessidade de 

concluírem uma licenciatura (para àqueles que já exercem a função docente sem a 

titulação necessária para tal exercício).  
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Licenciandos do curso de Pedagogia da UAPI em Alegrete-

PI, por faixa etária 

FAIXA ETÁRIA 42-49 ANOS FAIXA ETÁRIA 25-42 ANOS



 

É preciso explicitar que uma boa quantidade dos licenciandos que já trabalham 

com o magistério nas séries iniciais, estão mais interessados em concluírem seus 

estudos para não perderem o emprego, que por força da LDB, são obrigados a serem 

licenciados na área.  

 

Sabendo que a Pedagogia busca oferecer aos seus alunos/professores a docência 

necessária, muitos licenciandos a procuram, não porque sejam inclinados ou 

vocacionados para o magistério, mas pelo curso de Pedagogia ser responsável pela 

formação desses professores como base tão necessária ao fazer docente. 

 

Quanto às razões que os levaram a freqüentar o curso na modalidade à 

distância, observou-se que 67% (dez pessoas) aderiram ao curso devido à necessidade 

imposta pelo mercado de trabalho, sendo que estes não puderam cursar uma 

licenciatura presencial por muitos motivos, tais como, falta de condições financeiras e 

tempo, dificuldade de deslocamento, entre outros.  

 

Outra razão citada por 20% dos licenciandos (três pessoas) diz respeito ao 

interesse de um diploma na área de Pedagogia, pois apesar de já terem outro curso não 

estão habilitados a trabalharem na área de educação infantil. Apenas 13% deste grupo, 

(duas pessoas) mencionaram que os motivos que os levaram a preferirem esta 

modalidade de educação para sua licenciatura, foram a curiosidade em saber quais as 

possibilidades de maior desenvolvimento intelectual e tecnológico e quais os desafios 

que os professores enfrentariam com as inovações tecnológicas dentro da educação. 

 

                            

 

 

 

 

 

 



 

GRÁFICO 3 

 

Fonte: Pesquisa direta aplicada com os licenciandos do curso de Pedagogia do 

Pólo da UAPI em Alegrete-PI. 

  

 

 Estes dados indicam que a maioria dos licenciandos não busca a qualificação 

apenas no sentido de dominarem saberes e métodos, mas, sobretudo buscam 

adequarem-se às exigências postas nos novos tempos de evolução tecnológica em 

relação ao exercício da profissão como também adequar sua função social e sua prática 

pedagógica nos novos conhecimentos midiáticos das metodologias modernas. 

  

 

Das cobranças advindas da sociedade para o exercício da profissão do 

magistério, a UAPI trás no seu bojo a proposta de formar o profissional docente com o 

domínio do repertório dos saberes e competências inerentes à docência, isto é mais que 

proporcionar a habilidade de transmitir conhecimentos eruditos e tecnológicos, é a 

própria ação docente em sua complexidade epistemológica, os subsídios do campo do 

conhecimento filosófico e histórico visto como conteúdo disciplinar no campo da 

formação do educador, professor e pedagogo, objetivando contribuir com a construção 

de uma base teórico-conceitual que dá sustentação ao trabalho docente como práxis.  

67%

20%

13%

Licenciandos do curso de Pedagogia da UAPI em 

Alegrete-PI, por razões de frequência

CURIOSIDADE DE QUERER SABER

INTERESSE DE UM DIPLOMA NA ÁREA DE PEDAGOGIA

NECESSIDADE IMPOSTA PELO MERCADO DE TRABALHO



 

Todavia as cobranças sociais para a formação do professor não se configuram 

em preocupação única de uma formação acadêmica. Para (Arroyo, 2000, p.34): 

―Existe algo muito mais profundo a ser avaliado nessa formação, o próprio sentido 

social de suas vidas, de seus esforços, de sua condição de mestres. Entender o papel 

que exercem e o peso social e cultural que carregam. Sua condição. Seu ofício. Seu ser 

professor (a).‖ 

 

 Não se pode esquecer que dentre as competências atribuídas à formação de 

professores a principal é a de que os mesmos devem responsabilizar-se pela sua 

própria formação e pela sua aprendizagem de forma contínua. (PERRENOUD, 2000). 

A formação contínua não se restringe a fazer cursos, como o próprio autor cita: ―[...] é 

aprender, é mudar a partir de diversos procedimentos pessoais e coletivos de auto-

formação.‖ (op.cit., p. 160). 

 

Confirmando o pensamento de Perrenoud, quanto a formação de qualquer 

profissional acredita-se que será contínua enquanto este existir, pois todos os dias 

acontecem mudanças significativas na vida de cada ser. Neste sentido Mészáros (2008, 

p. 15) afirma que:  

 

A aprendizagem é a nossa vida, desde a juventude até a velhice, de 

facto quase até a morte; ninguém vive durante dez horas sem 

aprender. No entanto, mudam-se os cenários educativos, as formas de 

aprendizagem e com isso os sentidos desta. A grande questão é: O que 

aprendemos de uma forma ou de outra? Será ela condizente a auto-

realização dos indivíduos como ‗indivíduos socialmente ricos‘ 

humanamente ou está ela a serviço da perpetuação, consciente ou não, 

da ordem social alienante e finalmente incontrolável ao capital? 

(Idem, p. 15). 
  

 

Acredita-se, portanto, que a disposição individual e o interesse pessoal conta 

muito em qualquer educação formativa, pois com as mudanças advindas da 

organização produtiva, principalmente pela competitividade do mercado, as exigências 

por mais qualificação dos prestadores de serviços se constituem num aspecto básico no 

processo de auto-formação e a força de trabalho precisa estar preparada e consciente 



 

de que a educação como processo contínuo de aprendizagem, não acontece apenas em 

algum momento histórico e em um dado local para então ser finalizada, ela acontece 

ao longo da vida do ser humano. 

 

4.2 O que os licenciandos dizem de sua formação  

 

 Saber as expectativas dos licenciandos a cerca do processo formativo ao qual 

estão inseridos foi um dos fatores de suma importância dessa análise. Apesar de que 

com o aprofundamento das questões os sujeitos envolvidos mostraram uma certa 

resistência e preocupação em responderem a pesquisa, de certa forma que dos quinze 

alunos/professores selecionados, apenas seis disponibilizaram-se a responder o nível 

de satisfação com o curso.  

 

As respostas evidenciaram que 67% destes estão extremamente satisfeitos com 

o curso e 33% estão apenas satisfeitos com o curso de Pedagogia na modalidade à 

distância como mostra o gráfico 4. 

 

GRÁFICO 4 

 
__________________________________________________________ 
Fonte: Pesquisa direta aplicada com os licenciandos do curso de  

Pedagogia do Pólo da UAPI em Alegrete-PI. 

  

 De acordo com a satisfação com o curso de Pedagogia na modalidade à 

distância como ilustração nas falas dos alunos professores³ seguem suas justificativas 

quanto a satisfação com o curso. 
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33%

Licenciandos do curso de Pedagogia da UAPI em 

Alegrete-PI, por satisfação com o curso

SATISFEITOS EXTREMAMENTE SATISFEITOS



 

 ―Faço pedagogia à distância e estou extremamente satisfeita com o curso, pois 

além de ser uma forma mais cômoda de estudar, é muito mais barato para mim 

sem descuidar da qualidade.‖ (Lygia). 

 

 

 ―O curso de Pedagogia para mim que sou professora hoje é muito importante, 

logo no início eu pensava que o importante era apenas o diploma, mas agora 

que estou no final do curso vejo que a pedagogia à distância superou minhas 

expectativas, hoje estou muito satisfeita.‖ (Lays).  

 

 ―Estou satisfeito com o curso porque eu sempre quis fazer uma graduação e a 

EaD me ajudou muito, já sinto um cheirinho de vitória, mas nesse curso à 

distância, uma das desvantagens é não ter aquele contato todos os dias com o 

professor e com os colegas. Até certo ponto acredito que estou empurrando 

tudo com a barriga por estar me sentido sozinho, isso dá a impressão de que não 

se está fazendo um curso de graduação.‖ (Lavoisier). 

 

 ―Sou satisfeita demais com o curso de Pedagogia e vejo neste a oportunidade 

que o governo oferece para alunos e professores que precisam trabalhar e 

estudar e não têm tempo ou condições financeiras.‖ (Emanuela). 

 

 

 ―Acho que a minha satisfação com o curso é que vamos sair daqui com um 

conhecimento sobre as novas tecnologias de informação e comunicação, eu 

aprendi muito, entretanto, ficou um pouco fragilizado o aprendizado 

principalmente pela questão da ausência do professor e o fato de estudar 

sozinha sem orientação diária.‖ (Samira). 

 

 

 ―O curso me abriu novos horizontes, apesar de já ser formada em outra área, a 

pedagogia me fez valorizar e respeitar mais os professores, e hoje eu quero ser 

professora, pois acho que é extremamente importante poder estar perto dos 

alunos, ensinar e aprender com eles.‖ (Alyssia). 
 

 

 

 

___________________________   

Dos quinze alunos/professores selecionados, apenas seis disponibilizaram-se a responder o 

nível de satisfação com o curso (GRÁFICO 4). Os nomes dos alunos foram mudados para 

preservar suas identidades. Neste trabalho, eles estão nominados por: Lygia, Lays, Lavoisier, 

Emanuela, Samira, e Alyssia. 



 

Os resultados apresentados conduzem ao entendimento de que os licenciandos 

vêm recebendo uma formação de qualidade na UAPI e espera-se pelas respostas dos 

mesmos que eles tenham consciência adquirida desde já, das condições sociais nas 

quais estão inseridos e das responsabilidades como futuros profissionais da educação 

infantil para a qual estarão licenciados e precisam ter na consolidação da sua prática a 

consciência de que serão responsáveis pelo futuro educativo de muitas crianças. 

 

O que para Veiga (1997. ―A prática pedagógica futura apresenta-se como 

expressões (teórica e prática) de ligações e relações entre os elementos que a compõe 

(o professor, o aluno, o conteúdo de ensino etc.).‖ (VEIGA, 1997, p. 41). 

 

Pelo estudo do Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura Plena em 

Pedagogia – Magistério da Educação Infantil e das Séries Iniciais do Ensino 

Fundamental da UAPI pode-se afirmar que a exigência da sociedade para com a 

formação de professores requer dos mesmos um conhecimento na íntegra da 

importância de suas funções sociais. Que de acordo com a Proposta Pedagógica os 

alunos de Pedagogia devem ter desenvolvidos ao final do curso, as atividades 

acadêmicas científico-culturais tais como: 

 

 Atividade de iniciação à docência: estágios não obrigatórios normalizados pela 

UFPI, experiências profissionais (docência) e monitorias; 

 Atividade de iniciação à pesquisa: os programas de iniciação científica; 

 Atividade de gestão: participação em órgãos colegiados (entidades de classe 

ligadas ao magistério) e entidades estudantis como membro da diretoria; 

 Programa de extensão: atividades de participação e/ou organização de cursos 

realizados em áreas afins e estudos complementares, aprovação ou premiação 

em concursos; 

 Trabalhos Publicados: trabalhos publicados em revistas indexadas, jornais e 

anais de congressos, bem como a apresentação de trabalhos em eventos 

científicos; 

 Atividades artístico-culturais, esportivas e produções técnico-científicas. 



 

De acordo com o Projeto Pedagógico da UAPI (2006, p.7) o professor deve 

desenvolver a capacidade de intervenção científica e técnica em seu ambiente de 

trabalho, ter assegurada a reflexão crítica permanente sobre sua prática e realidade 

educacional historicamente contextualizada, a capacidade de (re) construir seu projeto 

pessoal e profissional a partir da compreensão da realidade histórica e da compreensão 

de sua identidade profissional, distinguindo-se e posicionando-se diante das políticas 

que direcionam as práticas educativas na sociedade.  

 

Do processo de avaliação no contexto do Projeto dentre os aspectos de maior 

significação para o processo de tomada de decisão relativo ao curso da UAPI 

destacam-se a avaliação da proposta curricular; a avaliação da aprendizagem; a 

avaliação do material didático; a avaliação da tutoria e a avaliação do sistema 

comunicacional da EaD. É dado maior destaque a avaliação da aprendizagem uma vez 

que os outros aspectos são trabalhados em subprojetos específicos. 

 

A avaliação da aprendizagem como parte integrante do processo educativo 

segundo os objetivos da aprendizagem no contexto do projeto do Curso de Pedagogia 

em EaD acontece de forma contínua, onde o desempenho do aluno é considerado em 

relação ao que foi planejado visando a tomada de decisão em relação à consecução dos 

objetivos propostos,  envolvendo também o julgamento dos alunos sobre sua própria 

aprendizagem. 

 

Com a proposta de formação e (re) construção dos saberes dos educandos 

durante todo o curso e além do curso, através da formação continuada, o principal 

desafio da EaD é formar um professor que fundamentalmente perceba a realidade 

brasileira nos aspectos sócio-político, econômico e cultural, que reflita a estrutura 

social e econômica tanto em nível nacional quanto local, vislumbrando suas 

implicações nas condições de vida dos sujeitos. 

 

 Que desenvolva a competência técnica/política, como eixo norteador na 

construção do conhecimento, que valorize o potencial criativo da criança e do 



 

adolescente, que conheça na prática como funciona um curso à distância, que conheça 

as tecnologias, o ambiente de rede, as ferramentas e os recursos desses ambientes, que 

se reconheça como professor nos seus pontos fortes e fracos, que saiba se auto-avaliar 

como pessoa aberta às críticas, que desenvolva atividades de aprendizagem elaboradas, 

que saiba utilizar o potencial dos meios de comunicação social com o objetivo de 

explicar como fazer uso do poder educativo deles e, finalmente que desenvolva o 

trabalho interdisciplinar na escola. 

 

Dessa forma o curso de Pedagogia em EaD em Alegrete realizou ao final de 

cada módulo questionários envolvendo professores, tutores e estudantes e ao final de 

cada ano realizou seminários onde administradores, coordenadores, professores, 

tutores e estudantes discutiram a melhoria da operacionalização do curso e pretende 

após a conclusão da primeira turma, aplicar questionários aos egressos para delinear 

considerando os aspectos relacionados aos objetivos propostos pela EAD/UFPI, um 

perfil mais acurado dos profissionais que ali se licenciarem. 

 

E com isso e com isso as considerações de alguns aspectos em destaque na 

avaliação da aprendizagem do curso de Pedagogia/EaD segue os seguintes critérios: 

 

 Alcançar os objetivos da EaD que deve ser obter dos alunos não a capacidade 

de reproduzir idéias ou informações, mas sim a capacidade de produzir 

conhecimentos, analisar e posicionar-se criticamente frente às situações 

concretas que se lhes apresentem. 

 Desenvolver métodos de trabalho que oportunizem ao aluno: buscar interação 

permanente com os professores e com os tutores todas as vezes que sentir 

necessidade; obter confiança frente ao trabalho realizado, possibilitando-lhe não 

só o processo de elaboração de seus próprios juízos, mas também de 

desenvolvimento da sua capacidade de analisá-los. 

 

Ainda no processo de avaliação de aprendizagem, é relevante analisar a capacidade 

de reflexão crítica dos alunos frente as 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 limitado em termos de projeto pedagógico. 

 

 Para tanto as experiências obtidas da prática dos alunos que já estão trabalhando 

em salas de aula dos municípios ou em instituições particulares de ensino são 

trabalhadas no curso para que se possa ver analisadas essas experiências em referência 

aos teóricos trabalhados durante o curso de Pedagogia. 

 

 A avaliação constante dos alunos em suas experiências formativa acontece 

através da rotina de observação, descrição e análise contínua da produção do aluno que 

embora se expresse em diferentes níveis e momentos, não deve alterar a condição 

processual da avaliação. Onde em cada módulo um registro no sistema acadêmico é 

feito através da verificação da assiduidade e aproveitamento, com base na resolução n. 

043/95 – CEPEX/UFPI. 

 

 O aproveitamento ocorre de forma presencial com proposições, questões e 

temáticas que exigem não só a síntese dos conteúdos elaborados e trabalhados pelos 

professores como também outras produções elaboradas pelos alunos onde os 

resultados das avaliações são expressos em notas numa escala de zero a dez. Ao final 

do módulo esses dados são repassados à Secretaria para registro geral.   

 

Conforme a entrevista cedida a revista Interação, pode se perceber ou melhor 

mostrar de que forma a avaliação se processa conforme as falas das colaboradoras 

Liana Rosa (Vice coordenadora em EaD) e Nitinha Nunes (Chefe do Serviço de 

matricula da Diretoria de Administração Acadêmica – DAA). Em suas respostas a 

seguir: 

 

Na UAPI como ocorrem às freqüências e qual o 

aproveitamento? 

 



 

Fica registrado no sistema quando o aluno navega na plataforma, participa dos fóruns 

de discussão. Os tutores/professores/secretários têm acesso ao sistema e sabem quando 

o aluno acessou o sítio da UAPI. Cada disciplina possui seu aproveitamento. 

 

Na UAPI como ocorrem as avaliações? 

 

Existem três critérios de avaliação: a visita a plataforma EaD, as provas presenciais e a 

participação nos fóruns de discussão. A média é igual ao ensino presencial: 7,0. No 

entanto, cada disciplina possui seu peso próprio, para prova escrita, discussões nos 

fóruns e visitas à plataforma. 

 

Como funciona a 2ª chamada? 

 

O aluno tem que justificar a falta através de requerimento destinada a Coordenação do 

Curso. 

 

Existe prova final e como funciona?  

 

A prova final será realizada para os alunos com média baixa ao final do módulo. Será 

agendada na plataforma e terá conteúdo programático à escolha do professor. 

 

Na UAPI o aluno pode trancar curso? Trancar disciplinas? 

 

O aluno poderá trancar seu curso, segue os mesmos critérios do ensino presencial, no 

entanto a UAPI possui um calendário próprio.  

 

Como pode ser feito o cancelamento de matrícula?  

 

O cancelamento é feito na DAA e segue os mesmos critérios do ensino presencial. 

Somente o calendário é diferenciado atendendo às necessidades da UAPI. 

 



 

O aluno UAPI pode transferir o curso para outra unidade UAB? 

 

Poderá, no entanto o regimento UAPI ainda não tem previstas as normas de 

transferência para uma outra unidade da UAB ou para o ensino presencial. 

 

Como ocorre o processo de dispensa de disciplinas? 

 

A solicitação de dispensa de disciplina ocorre semelhante ao ensino presencial e é feita 

junto ao DAA. No entanto, o período de solicitação é diferente ao do ensino 

presencial. 

 

Quanto aos portadores de curso superior, eles podem pleitear vagas na UAPI? 

 

Quem tem curso superior deve estar atento aos editais da UAPI caso pleiteiem uma 

vaga. Funciona da mesma forma do presencial, mas atendendo o calendário da UAPI. 

 Acessado em 25/06/2011. Sítio: www.revistaead.ufpi.br. 

 

 

 Conforme as informações descritas acima sobre as formas de avaliação do 

estudante de EaD pode se perceber que o curso de Pedagogia tem lacunas a serem 

preenchidas não resta dúvidas, entretanto, que atende as necessidades dos alunos e 

portanto para os licenciandos essa formação está sendo satisfatória para o exercício 

docente, apesar de serem detectados por eles alguns pontos positivos outros negativos 

que valem a pena serem apresentados para a reflexão sobre a formação online. 

 

4.3 Pontos positivos e negativos do curso de Pedagogia em Alegrete-PI na visão de 

alguns alunos 

 

A formação de professores em Pedagogia para a Educação Infantil e Séries 

Iniciais do Ensino Fundamental assume a responsabilidade de formar um profissional 

comprometido com as questões culturais e educacionais locais, regionais e nacionais, 

bem como, com as questões relativas à realidade político-econômico-social e ética 



 

numa perspectiva crítica e transformadora o que na realidade, ao longo dos tempos 

vem sofrendo críticas principalmente quando são retratadas as questões da 

cientificidade do fazer docente.  

 

 

Ela não cobriria os requisitos de ‗cientificidade‘, seria uma tarefa voltada 

para a prática, estando mais no campo da intuição e da arte do que no campo 

científico e não teria objetivo de estudo próprio porque o fenômeno 

educativo é pluridimensional, assim como não disporia de um sistema claro 

e coerente de conceitos. (LIBÂNEO, 2006, p. 57). 

 

 

No entanto verifica-se que ―a pedagogia atual se desenvolve como campo de 

conhecimentos sobre a problemática educativa na sua totalidade e historicidade, e, ao 

mesmo tempo, uma diretriz orientadora da ação educativa.‖ (Idem, p. 22). 

 

 Dos quinze alunos/professores selecionados, apenas três
4
 disponibilizaram-se a 

responder os pontos positivos e negativos do curso de Pedagogia em Alegrete na visão 

dos mesmos. 

 

 

Pontos positivos 
 

 

 

―O ponto positivo
 
a meu ver é o custo do curso que se torna barato, 

porque nós não pagamos mensalidades nem material, apesar de pagarmos 

o deslocamento de minha cidade para o pólo em Alegrete-PI, ainda ficou 

muito em conta.‖ (Sujeito A). 

 

 

 

 

 

 

 
________________________ 
4
Dos quinze alunos/professores selecionados, apenas três disponibilizaram-se a responder os pontos 

positivos e negativos do curso de Pedagogia da UAPI em Alegrete-PI. Os nomes dos alunos foram 

mudados para preservar suas identidades. Neste trabalho, eles estão nominados por: Sujeito A, Sujeito 

B e Sujeito C, os quais responderam tanto os pontos positivos quanto negativos respectivamente.
 

 



 

 

―Para mim o ponto positivo desse curso foi que eu sempre quis fazer 

pedagogia, mas na minha cidade não tinha, como eu moro a 12 km do 

pólo, pude cursar sem problemas, pois se fosse para ir à outra cidade 

distante para estudar presencialmente não teria tempo, e assim pelo pólo 

ser perto da minha casa e só precisar sair de casa para os encontros 

obrigatórios ficou fácil.‖ (Sujeito B). 

 

 

 

―Os pontos positivos que encontrei na formação pedagógica à distância 

foram muitos, mas o principal é que a gente aprendeu também a trabalhar 

com os computadores que ficavam parados porque não tinha quem 

soubesse manuseá-los para pesquisas nem nada e essa forma de educação 

ensina aos professores a trabalharem com as tecnologias tanto para o 

desenvolvimento pessoal como para experiências e inovações em sala de 

aula com os alunos.‖ (Sujeito C). 
 

 

 

Pontos negativos 
  

 

―Um ponto negativo
 
para mim é que nessa modalidade de educação a gente não 

tem professor todo dia em sala de aula, por isso o aluno precisa ter 

responsabilidade e maturidade para estudar muitas vezes sozinho e 

constantemente, e não deixar as leituras das disciplinas se acumularem porque 

senão você se perde e não aprende os conteúdos.‖ (Sujeito B). 

 

 

―Um ponto negativo e que eu acho o mais importante é que eu, por exemplo, não 

tenho computador com internet em casa e por isso falta muito a interação online 

para os chats e fóruns e com isso é preciso sair para uma lan house e lá a coisa é 

cara e você não tem tempo de ir ao pólo para responder as atividades em tempo 

real, eu escrevo minhas respostas num caderno e depois quando vou ao pólo 

perco muito tempo no laboratório só para atualizar minhas atividades.‖ (Sujeito 

A). 

 

 

―Um ponto negativo são os professores que preparam os materiais, pois eles 

mandam as apostilas para o pólo e não vêm nem explicar os conteúdos, que pra 

mim nessa modalidade de educação são mais difíceis e além do mais as apostilas 

chegam atrasadas e os tutores à distância ficam cobrando tudo o mais rápido 

possível e a gente precisa quebrar a cabeça com os tutores presenciais para dar 

conta no tempo de finalizar as disciplinas que muitas vezes passam sem deixar 

marcas.‖ (Sujeito C). 

 

 



 

As questões citadas como pontos positivos pelos alunos/professores confirmam 

o que os teóricos como Brzezinski (1998); Belloni (2001); Bueno (2001); Moore e 

kearsley (2008) já anteciparam como sendo as vantagens dessa modalidade de ensino. 

Os educandos de Pedagogia de Alegrete-PI reconhecem esses benefícios e essas 

vantagens como muito importantes no seu processo educativo e formativo como 

também por terem tido a oportunidade de fazerem o curso que queriam ou que 

necessitavam para sua atuação no mercado de trabalho. 

 

Quanto aos aspectos negativos os alunos/professores apontam a falta do 

encontro presencial com o professor das disciplinas para uma maior interação. Essa 

falta de conhecer presencialmente os demais integrantes desse curso foi bastante 

percebida e sentida na visão dos alunos como um entrave no bom andamento do curso. 

 

Moore e Kearsley (2008, p. 128-129) aponta desvantagens nessa modalidade 

que foram vivenciadas por alguns alunos de Pedagogia em Alegrete tais como:  

 

 

1 – Nem os especialistas em conteúdo nem o editor/programador da web é um 

criador de instrução, porém, mesmo que um deles tenha as aptidões desse 

profissional, o conteúdo e as estratégias de ensino derivam do conhecimento e 

da experiência de somente uma ou duas pessoas;  

 

 

2  – As pessoas naturalmente são mais cautelosas a distância principalmente 

quando não conseguem ver outros participantes, e isso ocorre com mais ênfase 

na comunicação assíncrona do que na síncrona. Por essa razão, seja qual for a 

tecnologia de comunicação usada, a participação poderá não ocorrer a não ser 

que sejam bem treinados instrutores para facilitá-la.  

 

 

3  – A maioria dos cursos ofertados em educação a distância são mais bem 

desenvolvidos quando os alunos têm alguma habilidade para direcionar seu 



 

próprio aprendizado, já para aqueles que ainda precisam de acompanhamento e 

dependem de orientação presencial, do incentivo do feedback, de um professor, 

o curso de torna mais difícil. 

 

Nesse sentido Peters explica que a educação a distância é mais bem 

compreendida como a aplicação de técnicas industriais na transmissão de instrução e, a 

não ser que métodos industriais sejam utilizados, a educação a distância não será bem 

sucedida. Essas técnicas industriais incluem planejamento sistemático, especialização 

da equipe de trabalho, produção em massa de materiais, automação, padronização e 

controle de qualidade bem como o uso de um conjunto de tecnologias de comunicação. 

(Moore, 2008, p. 238. Apud Peters, 1980, p. 95). 

 

De certa forma, dos pontos negativos levantados Antunes e Alves (2006, p.11) 

explicam: ―Como a máquina não pode suprir o trabalho humano, [...] surge, portanto o 

envolvimento interativo que aumenta mais o estranhamento do trabalho, [...] 

distanciando ainda mais a subjetividade do exercício de uma cotidianidade autêntica e 

autodeterminada.‖ Porém esse problema pode ser solucionado pelos criadores de 

cursos na modalidade à distância, pela maior disponibilidade de professores pelo 

menos online, com dias certos para os alunos tirarem dúvidas em salas de bate- papo e 

com outros meios de interação. 

  

 Nessa visão Palloff e Pratt (2004) argumentam que a tarefa mais importante do 

professor no ambiente de aprendizagem online é a de incentivar um alto nível de 

interação: ―Quando o sentimento de comunidade é forte e a interação alta, os alunos e 

professores comentam que realmente gostam de estarem online, a fim de verificarem o 

que há de novo e a direção que tomou a conversa.‖ (Idem, p. 141). 

 

O que para Moore (1993) a interação requer obrigatoriamente o diálogo, ou 

seja, a inter-relação de palavras e ações e quaisquer outras interações de professor e 

aluno quando um transmite a instrução e o outro responde. ―Dialógo não é o mesmo 

que interação, embora as interações sejam necessárias para criar diálogo‖. 



 

O termo diálogo é empregado para descrever uma interação ou uma 

série de interações tendo qualidades positivas que outras interações 

podem não ter. Um diálogo tem uma finalidade, é construtivo e 

valorizado por cada participante. Cada participante de um diálogo é 

um ouvinte respeitoso e ativo; cada um contribui e se baseia na 

contribuição de outro(s) participante(s)... O direcionamento de um 

diálogo em um relacionamento educacional inclina-se no sentido de 

uma melhor compreensão do aluno (MOORE, 1993, p. 241). 

 

O que de certa forma analisando as respostas dos alunos de pedagogia de 

Alegrete percebeu-se que este diálogo tão interessante e necessário para um bom 

desenvolvimento do aprendizado desses alunos, aconteceu muito precariamente 

quando não foi exaustivamente explorado a questão de interatividade de professores e 

alunos nesse curso, a não ser com a condução de um diálogo fragilizado e insuficiente 

entre tutores e alunos. 

 

Isso significa que o curso de Pedagogia em Alegrete na modalidade a distância 

estava destinado apenas aos alunos totalmente autônomos e prontos para essa 

educação ou então foram tratados como tais gerando assim a dificuldade que alguns 

alunos descrevem nessa modalidade educativa. 

 

4.4 Problemas e desafios detectados pelos alunos no curso de Pedagogia da UAPI 

em Alegrete-PI 

 

 Analisando as respostas dos alunos/professores
5
 entende-se que apesar de 

conferirem qualidade ao curso, eles detectaram problemas que merecem atenção. 

Quando no questionário formulou-se a pergunta ―Quais os problemas mais relevantes 

enfrentados no decorrer do curso?‖ Os alunos A, B e C afirmaram que: 

 

 

___________________________ 
5
Dos quinze alunos/professores selecionados, mais outros três disponibilizaram-se a responder quais 

os problemas mais relevantes enfrentados no decorrer do curso. Os nomes dos alunos foram mudados 

para preservar suas identidades. Neste trabalho, eles estão nominados por Aluno A, Aluno B e Aluno 

C.  

 



 

―Tive muitas dificuldades em entregar as atividades a tempo, ficando 

sempre com acúmulos de tarefas sem ter condição de discussão com os 

professores de Teresina. Tinha dia que chegava ao pólo com tantas coisas 

para responder, que não tinha tempo para mais nada. Acho que isso me 

prejudicou um pouco.‖ (Aluno A). 

 

―A maior dificuldade que enfrentei foi o manuseio com o computador, eu 

praticamente nunca tinha visto um, pois moro na roça e lá ninguém tem 

computador, também não tinha nem energia, chegou agora. Quando 

iniciei o curso solicitaram que eu mesmo fizesse minha matrícula e 

passei duas semanas sem acessar a internet nem o material de estudo 

porque não consegui fazer minha matrícula, isso me atrasou muito e foi 

preciso pedir ajuda, depois de sofrer e passar vergonha porque não sabia 

mexer nos computadores.‖ (Aluno B). 

 

―A maior dificuldade que eu senti foi a falta de orientação para fazer meu 

blog e é porque até meu filho de 11 anos sabe mexer em tudo na Internet. 

Eu fiquei desesperada porque não sabia que valia nota e foi preciso 

receber ajuda de uma colega. Ainda bem que a avaliação foi em grupo 

porque senão eu tinha ficado sem a nota da disciplina.‖ (Aluno C). 

  

 
   

 

As respostas dos alunos/professores convergem para um ponto importante dessa 

dissertação quando sinalizam que os professores necessitam de qualificação para 

enfrentar o novo processo social de educação. 

 

 

Como afirma Belloni (2002): 
 

 

 
Pedagogia e tecnologia (entendidas como processos sociais) sempre andaram 

de mãos dadas: o processo de socialização das novas gerações inclui 

necessária e logicamente a preparação dos jovens indivíduos para o uso dos 

meios técnicos disponíveis na sociedade, seja o arado seja o computador. O 

que diferencia uma sociedade de outra e diferentes momentos históricos são 

as finalidades, as formas e as instituições sociais envolvidas nessa 

preparação, que a sociedade chama de ‗processo de socialização‘.  

 

 

 

Sabendo que os professores são adultos, entende-se que eles podem sentir 

menos dificuldades para aprenderem ‗online‘ do que as crianças, porque já estão 



 

amadurecidos para vivenciarem esse processo, porém, pelas respostas acima citadas 

percebe-se que acontece na maioria dos casos o que os autores Moore e Kearsley 

(2007) chamam de ‗andragogia‘, que é a arte e a ciência de ajudar os alunos adultos a 

aprenderem. 

 
 

Embora a criança aceite ser dependente de um professor, os adultos 

apreciam sentir que têm algum controle sobre o que está acontecendo, 

a ter responsabilidade pessoal. As crianças aceitam a indicação do 

professor a respeito do que deve ser aprendido, os adultos preferem 

eles mesmos definirem isso ou pelo menos ficarem convencidos de 

que isso é relevante para suas necessidades. As crianças aceitam as 

decisões do professor relativas a como aprender, o que fazer, quando e 

onde, os adultos apreciam tomar tais decisões sozinhos ou pelo menos 

serem consultados. Embora as crianças possuam pouca experiência 

pessoal em que se basearem, os adultos têm muita vivência e gostam 

de utilizá-la como um recurso de aprendizado. As crianças precisam 

adquirir um conjunto de informações para uso futuro, os adultos 

supõem que possuem as informações básicas ou precisam adquirirem 

o que é relevante em termos imediatos. As crianças podem precisar de 

motivação externa para estudar; os adultos que realmente se 

apresentam de modo voluntário para aprenderem, têm motivação 

intrínseca (Idem, p. 173). 

 

 

Ao se formular a pergunta ―Qual a diferença entre educação presencial e EaD e 

se essa diferença gerava problemas para os alunos/professores
6
, as respostas foram 

categóricas: 

 

 

―A diferença do presencial para o virtual é que no presencial os alunos 

têm mais convivências com os professores e com os colegas, existe um 

espaço de tempo para a gente conversar, participar de mais atividades.‖ 

(Aluno D). 

 

 

 

 

 

 
___________________________ 
6
Dos quinze alunos/professores selecionados, mais três restantes disponibilizaram-se a 

responder qual a diferença entre educação presencial e EaD e se essa diferença gerava 

problemas para os mesmos. Os nomes dos alunos foram mudados para preservar suas 

identidades. Neste trabalho, eles estão nominados por Aluno D, Aluno E e Aluno F.
 



 

 ―Acredito que a educação presencial é diferente, pois numa sala de aula 

presencial existe àqueles que querem aprender e àqueles que vão pra 

universidade preencherem bancos, mais atrapalham do que estudam. Na 

EàD não temos esse tempo, a gente tem um tempo disponível para 

estudar e resolver nossas atividades e não dá tempo de perder tempo, 

mesmo porque a gente não tem muito com quem conversar. Quando a 

gente vem ao pólo o tutor  presencial dá atenção, mas somente um dia ou 

dois.‖ (Aluno E). 

 

 

―A diferença existe, e muita, mas não dá nem pra comparar uma 

modalidade de EaD com a   presencial. No presencial o professor e o 

estudante estão cara a cara todo dia e à distância o aluno está cara a cara 

com o computador e em poucas vezes com o orientador presencial, por 

isso não tem tempo a perder.‖ (Aluno F). 

 

 

A partir das respostas ficaram confirmadas que as diferenças da educação 

convencional para a educação online são caracterizadas pelas relações sociais no 

ambiente educacional. A interação professor-aluno e com eles próprios é muito 

importante e apesar do ambiente virtual não ser o responsável exclusivo para a 

aprendizagem, deve se configurar num ambiente de comunicação, para que os alunos 

através dos canais comunicativos desenvolvam melhor sua aprendizagem o que: 

 

Para Belloni (2001): 

 

As relações professor/estudante no ambiente virtual se caracterizam por 

aspectos essencialmente diferentes daqueles que ocorrem no ensino 

convencional: elas são controladas por regras técnicas mais do que por 

normas sociais, são baseadas em pouco ou nenhum conhecimento das 

necessidades do aprendente, são construídas a partir de orientações e 

diretivas e não do contato pessoal e buscam atingir os objetivos pela 

eficiência e não pela interação pessoal. (Idem, p. 28). 
 

 

Nesse sentido a educação do futuro trás tendências prováveis para a 

convergência de dois grandes paradigmas educacionais: 

 

 
O ensino convencional, presencial e a educação aberta e à distância, 

diminuindo as diferenças metodológicas entre eles, no sentido de criar novos 



 

modelos nos quais metodologias e técnicas não presenciais, serão cada vez 

mais utilizadas pelo ensino convencional, enquanto instituições 

especializadas em EaD tenderão a adotarem atividades presenciais para 

abrangerem em seus cursos àquelas carreiras que exijam este tipo de 

atividades. (BELLONI, 2001, p.102). 
 

 

 Peters (2003) acredita que o ensino híbrido, que une momentos presenciais e 

online para a universidade do futuro, é uma boa forma para o desenvolvimento dos 

educandos. Esta forma básica está constituída de três momentos: aula presencial, aula 

online e o ensino híbrido. Este último irá contar também com o ensino tradicional que 

se configura em encontros presenciais, debates, seminários e aulas em laboratórios, o 

que se pode afirmar já existir na UAPI de Alegrete-PI, que se configura numa grande 

vantagem. 

 

 

4.5 O curso de Pedagogia da UAPI de Alegrete-PI na visão dos tutores presenciais 

(professores/orientadores) 

 

 

Na opinião de alguns tutores presenciais
7
 (professores/orientadores) o curso de 

Pedagogia da UAPI tem um nível ótimo de maneira especial em vista da última 

avaliação feita pelo MEC, a partir da prova do Exame Nacional de Desempenho de 

Estudantes (ENADE), onde os alunos obtiveram uma nota mais elevada que a nota de 

Pedagogia dos cursos presenciais. Segundo as respostas de três tutores: 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 
7
Foram selecionados três tutores do curso à distância que disponibilizaram-se a opinar sobre o curso de 

Pedagogia da UAPI em Alegrete-PI. Os nomes dos tutores foram mudados para preservar suas 

identidades. Neste trabalho, eles estão nominados por Tutor A, Tutor B e Tutor C. 



 

―O curso é ótimo e só reclama mesmo quem não conhece na realidade. 

Eu não vou mentir, tinha muito preconceito em relação a um curso de 

formação de professor sendo na modalidade à distância. Mudei 

totalmente meu conceito a partir do momento em que me vi como tutora 

presencial e comecei também a fazer uma especialização à distância. 

Todos os trabalhos elaborados pelos organizadores do curso, tanto para a 

graduação quanto para a pós-graduação, são de excelente qualidade, as 

discussões nos fóruns, o café society e as próprias disciplinas do curso 

atendem perfeitamente às propostas de uma educação de qualidade. 

Enfim, todo o conteúdo do programa fizeram mudar minha visão de 

EaD. Hoje eu vejo a EaD principalmente para formação de professores 

com um conceito dez.‖ (Tutor A). 

 

 

 

―Logo no início quando eu não sabia muita coisa sobre como trabalhar a 

partir da Internet, me decepcionei bastante, acreditei que essa 

modalidade de educação não proporcionaria nenhuma qualidade 

formativa para os educandos. Hoje eu já sei trabalhar com a modalidade 

à distância no ambiente virtual e vejo os alunos (as) sabendo até mais 

que eu. Apesar de muitos autores falarem que a EaD é uma oportunidade 

que abre janelas para o mundo, a gente conversa com muita gente, de 

várias regiões, discute assuntos de todos os tipos. Eu afirmo que 

trabalhar ou estudar na modalidade à distância, abre mesmo é todas as 

portas, principalmente quando você já está craque no assunto e no 

manuseio da coisa.‖ (Tutor B). 

 

 

 

―Eu como tutora presencial, tenho a função de compartilhar da 

aprendizagem dos alunos, incentivá-los através do diálogo, das leituras 

dos textos, das discussões online, mas apenas como mediadora entre os 

alunos e os conteúdos das disciplinas. Acho que o curso de Pedagogia é 

muito bom e nessa modalidade à distância melhor ainda, porque dá a 

oportunidade ao aluno de estudar e aprender sem a obrigatoriedade da sala 

de aula diária. Mas percebo que falta muita interação por parte dos alunos 

nos fóruns. Eles se preocupam muito quando precisam responder os 

exercícios, mas poucos se interessam em divulgar o aprendizado com os 

colegas, eles prefeririam que o curso fosse presencial e que os professores 

estivessem todo dia em sala de aula. Nesse sentido acredito que muitos 

ainda vão sair daqui com uma visão errada de EaD, pois reclamam demais 

da falta dos professores das disciplinas.‖ (Tutor C). 
 

 

 



 

 Pelas respostas dos professores orientadores a impressão é de que ainda falta 

nessa modalidade de educação o fator mais importante que é a interação para que esse 

aprendizado realmente se concretize e a interação é um grande desafio tanto para os 

educadores quanto para os organizadores de cursos online, mas de modo especial para 

os alunos que ainda estão centrados no paradigma da transmissão. A Internet se mostra 

como adequada à uma concepção social de aprendizagem, que se realiza na interação. 

Os professores terão que enfrentar o hipertexto com sua não linearidade, sua rede de 

conexões, sua leitura que se converte em estrutura. O novo leitor não é um mero 

receptor, mas interfere, manipula, modifica, re-inventa. Assim, o professor não é mais 

um transmissor, mas um provocador de interrogações, um coordenador de equipes de 

trabalho. 

  

 A partir dos depoimentos dos tutores, quanto a formação desenvolvida pela 

UAPI em Alegrete-PI, revelou-se que o curso de Pedagogia está atendendo às 

expectativas e aos requisitos legais propostos pelo MEC. Seguindo a teoria de autores 

como Moore e Kearsley, acredita-se que a interação das mídias utilizadas pela EàD 

para o desenvolvimento do curso de formação de professores é de grande importância, 

principalmente pela forma de diálogo estabelecida entre professores e alunos e entre os 

demais participantes dos diálogos. Para Moore (2008, p. 21): ―Interação através da 

Internet se dá de forma intensa e dinâmica onde os alunos em um determinado país 

podem aprender com professores e colegas em outras nações.‖ [...] ―a EaD, em termos 

gerais, permite muitas novas oportunidades de aprendizado para um grande número de 

pessoas.‖ 

 

Peters (2003, p.75) reforça que a comunicação em tempo real é uma grande 

aliada no processo de ensino aprendizagem e defende que a interação como diálogo 

nos canais comunicativos é de grande importância principalmente quando esse diálogo 

é utilizado como forma autônoma de ensino e aprendizagem, com funções pedagógicas 

e didáticas específicas. 

 



 

Todo aprendizado deve ser planejado intencionalmente e quando essa educação 

não é bem planejada pode ser mais um mal entendido que propriamente uma boa 

educação.  

 

O tipo de aprendizado que estudamos na educação é um aprendizado 

planejado e pelo qual uma pessoa (o aluno) se propõe deliberadamente 

a aprender e é auxiliada por outra pessoa (o professor) que cria, 

também deliberadamente, meios para ajudar essa pessoa a aprender. 

(MOORE, 2008, p. 2). 
 

 

A tentativa de empregar máquinas para solucionar problemas intelectuais, vem 

sendo desenvolvida há bastante tempo e hoje, com os programas de computadores que 

desenvolvem capacidades cada vez mais sofisticadas para este fim, essas tarefas 

complexas desenvolvidas pelos professores através das máquinas e da comunicação 

online são possíveis. 

 

 porém exigem ações simultâneas e uma sequência de movimentos que sugerem 

planejamentos antecipados, com base na conjetura de que qualquer aspecto da 

aprendizagem ou qualquer característica do desenvolvimento da inteligência pode em 

princípio ser tão precisamente descrita que afirma-se que um bom aprendizado pode 

acontecer através da internet.  

 

E que, portanto a EaD pode ser uma forma viável de educação no Piauí que luta 

pela democratização do ensino superior. 

 

Democratização do acesso ao ensino superior público: tarefa da educação 

superior a distância. No Piauí, em 2004, conforme a PNAD/IBGE, a taxa de matrícula no 

ensino superior, em relação à população de 18 a 24 anos, era de 13,5% ou de 6,5%, se 

considerados apenas os matriculados nessa faixa etária. 
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No Piauí, em 2004, conforme a PNAD/IBGE, a taxa 

de  matrícula no ensino superior, em relação à população de 

18 a 24 anos, era de 13,5% ou de 6,5%, se considerados 

apenas os matriculados nessa faixa etária.  

 

A questão examinada neste texto, tendo por base alguns dados obtidos na 

pesquisa de Educação Superior e Reprodução das Desigualdades Sociais: estudos 

sobre o acesso às universidades públicas, financiadas pelo Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e integrante do PIBIC/CNPq-

UFPI, alunos oriundos de escolas particulares e preparados com cursinhos 

preparatórios para o vestibular é quem tem acesso ao ensino superior público.  

Segundo dados divulgados pela Universidade Federal do Piauí (2006), no 

vestibular de 2005, último sem o sistema de cotas, 18.064 candidatos concorreram as 

2.345 vagas. Por conseguinte, apenas, aproximadamente, 13% dos inscritos obteriam 

aprovação. 

  

A investigação das condições sócio-econômicas e culturais dos aprovados, a 

partir de dados do questionário sócio-econômico aplicado pela Comissão Permanente 

de Vestibulares (COPEVE), quando da inscrição ao exame seletivo, mostrou que, nos 

cinco cursos mais concorridos — Medicina, Serviço Social, Enfermagem, Nutrição e 

Direito (Diurno) — a maioria ingressa através da modalidade gradativa e se distingue 

da população tomada em seu conjunto. São teresinenses, solteiros, realizaram o ensino 

médio durante o dia, na modalidade regular e em escola particular, muitos tendo ainda 

freqüentado cursos pré-vestibulares e dependem, de alguma forma, economicamente 

das famílias, cujas rendas concentram-se na faixa de mais de 3 até 10 salários mínimos 

e têm, majoritariamente, escolaridade média ou superior. Possuem essa renda 6,9% 

dos piauienses e essas escolaridades 16,5%  e 5,6%, respectivamente. 

 

 



 

 

 
 

___________________________ 
  

Profª. Guiomar de Oliveira Passos 
Doutora em Sociologia pela Universidade de Brasília e professora da Universidade Federal do Piauí no 

Departamento de Serviço Social, nos Mestrados em Políticas Públicas e Ciência Política e no Curso de 

Administração na modalidade a distância. 

  

 

Segundo as informações da Professora Guiomar pode se observar que somente 

os alunos com mais disponibilidade de tempo e oriundos de famílias com mais 

condições financeiras estão preparados para os vestibulares nas áreas consideradas 

mais elevadas ficando a preocupação de planejadores na criação de cursos que estejam 

de acordo com as condições do trabalhador piauiense e que realmente desenvolvam os 

objetivos de formação e qualificação dos mesmos, que é o de 

proporcionarem o aprendizado e dar qualidade nos cursos de 

formação de professores.  

 

Apesar das falhas discutidas aqui, o curso de 

Pedagogia em Alegrete – PI, na avaliação dos 

alunos/professores é satisfatório e de qualidade e na visão do 

Secretário estadual de educação do Piauí em entrevista 

cedida a Revista Interação sobre a expansão do projeto de 



 

EaD no Estado vem crescendo e a probabilidade é de crescer mais ainda para mais e 

mais expandir o acesso a educação no Piauí. 

  

Meta: acesso à internet em todo Piauí até 2010.  
  

 

O Secretário Estadual de Educação do Piauí, Antônio José Medeiros, fala sobre a 

expansão do projeto EaD no Estado. Em 01/11/2008. 
  

 

Dando continuidade ao debate sobre as questões da educação a Distância no 

Piauí a Interação entrevistou o Secretário Estadual de Educação do Piauí, Antônio José 

Medeiros. 

Interação - Qual a sua visão sobre o processo de expansão da educação a distância no 

Piauí? 

 Antônio José - A educação a distância, uma modalidade de educação que vem desde 

os tempos do ―ensino por correspondência‖, ganhou novo impulso com os novos 

recursos tecnológicos disponíveis, sobretudo a TV e a internet. Essa modalidade de 

ensino, inclusive, já mereceu um capítulo especial na Lei de Diretrizes e Bases (LDB) 

de 1996. Sua expansão no Piauí vem acontecendo tanto por iniciativa de instituições 

privadas quanto do setor público.    

 

Interação - A partir do consórcio entre os Governos Federal e Estadual, Universidade 

Estadual do Piauí (UESPI), Centro Federal de Educação Tecnológica do Piauí 

(CEFET-PI) e Municípios locais, a educação no Estado do Piauí fortaleceu-se 

sobremaneira. Essa união é a grande solução para nosso Estado?  

 

Antônio José - O consórcio é a grande solução para a rápida expansão da educação a 

distância. A UFPI,  o CEFET e a UESPI já estão credenciados para oferecê-la. 

Defendo que todos se tornem consórcio entre estado e municípios. O MEC incentiva 

essa rede. O importante é todos sentarmos juntos para não haver paralelismo e 

desperdício. Além disso, é uma ótima oportunidade para transferências de tecnologias 

e troca de saberes.  

 



 

Interação - O Governo do Estado está desenvolvendo ou desenvolve algum projeto 

paralelo na modalidade de Educação a Distância? 

 

Antônio José - A SEDUC já tem uma experiência antiga de educação a distância, que 

é o PROGESTÃO; curso de capacitação de gestores escolares através de módulos 

escritos com momentos presenciais e tutoria. Participamos de vários programas de 

educação via internet, com material e tutoria de boa qualidade nas áreas de educação 

fiscal, de educação física, de gestão dos programas de financiamento para a escola, do 

próprio uso de mídias na educação. E temos conversações com a TV Antares para o 

uso mais abrangente e intenso da TV. 

 

Interação - As escolas estão preparadas para esta nova modalidade de Educação? A 

Secretaria de Educação promove algum treinamento ou qualificação para professores 

da rede estadual utilizando a metodologia de Educação a Distância? 

  

Antônio José - Hoje, já temos computadores disponíveis em mais da metade de nossas 

escolas e internet em 25% do total de 800 escolas. Em 2008, deverão chegar 

computadores para mais 200 escolas de ensino fundamental e a ligação à rede mundial 

através de antenas do GESAC para todas as 400 escolas que já têm computadores. Até 

2010 ou antes, a cobertura das escolas será total. Por ora, na SEDUC, somos usuários, 

porém algum dia seremos produtores para nossa rede de educação básica. Temos uma 

experiência interessante com as telessalas – tinha esquecido de mencionar essa 

experiência, também pioneira ao lado do PROGESTÃO – com capacitação de seus 

monitores. Agora, com os pólos da UAB iremos capacitar cada vez mais gente para 

operá-los junto com as universidades. 

 

Interação - Quais as metas da Secretaria de Educação para expandir a Educação a 

Distância no Estado e qual o orçamento já destinado pelo Governo Estadual para essa 

modalidade de Educação? 

Antônio José - O MEC tem ajudado muito os estados e municípios. Através do 

PROINFO, até 2010 todas as escolas públicas do Brasil e do Piauí, municipais e 



 

estaduais, terão laboratório de informática e ligação com a internet.  Isso representa 

um volume de investimento que o Estado não teria condições de fazer. Mas toda a 

adequação dos prédios e a manutenção da rede instalada são por conta da SEDUC. 

Investimos mais de R$ 5 milhões em 2007 para adequação dos 11 Pólos da UAB e de 

260 salas apropriadas para os computadores recebidos. Estamos expandindo os nosso 

Núcleos de Tecnologia Educacional (NTEs) para as 18 Gerências Regionais de 

Educação (GREs), com um repasse para cada um. Temos agora professores de 

informática no ensino médio. E estamos expandindo as coordenações específicas de 

laboratórios de informática e o número de bolsas para  alunos-monitores. Em suma, os 

investimentos em equipamentos são feitos pelo MEC, a SEDUC gastará pelo menos 

R$ 5 milhões por ano, para instalações físicas e móveis complementares. Já a 

manutenção da rede é difícil de calcular. Não fica por menos de R$ 20 milhões anuais, 

com pagamento de professores, coordenadores, alunos-monitores, custeio de material e 

assistência técnica, etc. 

  

Interação - Qual a importância dos novos Pólos de Apoio Presencial para o 

desenvolvimento social e econômico do Estado? 

  

Antônio José - A UESPI, apesar dos sérios problemas de qualidade do ensino 

oferecido, na sua expansão inicial, foi um fator decisivo de inclusão social e de 

mudança cultural. A expansão do ensino médio para todos os municípios está tendo 

esse mesmo papel. Nos próximos anos, a educação a distância e educação profissional 

de nível médio e superior é que serão os grande indutores do desenvolvimento. 

Sobretudo, se aprofundarmos na articulação entre cursos oferecidos e arranjos 

produtivos locais. 

  

Interação - O que o Governo do Estado tem feito para que a inclusão digital, 

proporcionada pela Educação a Distância, atinja a maior parte da população do Piauí? 

  



 

Antônio José - A inclusão digital é uma prioridade efetiva 

do governo federal e do governo estadual. Em 2003 tínhamos 

cerca de 1500 computadores nas escolas. Hoje já são mais de 

7 mil e chegaremos a 10 mil, ainda em 2008. Os pólos da 

UAB, os pontos do GESAC e as estações digitais do 

Ministério da Cultura e da Fundação Banco do Brasil têm 

expandido muito o acesso à informática e à internet. Falta 

um grande caminho a percorrer. Os jovens estão se incluindo 

cada vez mais, os adultos, mesmo de classe média, ainda são ―analfanets‖. A 

informatização da administração pública e das empresas privadas vai pressionar no 

rumo da inclusão. Vários programas das políticas públicas federais – bolsa família, 

alfabetização, SUS, etc – exigem a integração em sistemas nacionais on-line. O 

próprio censo escolar feito todo ano, agora é informatizado. O problema não é só 

educacional, é social, é econômico, de renda. Estamos crescendo numa velocidade 

razoável. Não sei se chega a 10% ao ano o crescimento do acesso à informática e à 

internet.  Mas com certeza, o crescimento da inclusão digital é bem maior do que o 

crescimento da população. 

  

Interação - Qual o seu recado para aqueles que constroem a Educação a Distância no 

Piauí? 

  

Antônio José - Precisamos ter clareza sobre dois pontos: as novas tecnologias podem 

favorecer a democratização de oportunidades educacionais numa amplitude e numa 

velocidade sem precedentes, e as novas tecnologias são recursos didáticos que 

precisam ser potencializados.  

 

Não temos que alimentar nenhuma visão paradisíaca ou apocalíptica. Livros e aulas 

presenciais continuarão sendo insubstituíveis. É como cinema em relação a TV. São 

complementares. A questão é o uso adequado de cada instrumento e a preparação dos 

professores e alunos para isso.  

 



 

Não existe computador que se auto-alimenta de dados. Não existe TV sem produtores 

e apresentadores. O desafio é perceber a especificidade da comunicação educacional. 

Ela não pode ser apenas informativa, muito menos de entretenimento. Ou a 

comunicação é reflexiva, crítica, voltada para o desenvolvimento de habilidades ou 

não é educativa. E isso pode ser feito à distância. Ou a rede pública entra para valer na 

educação a distância ou teremos o acesso condicionado ao poder aquisitivo e cursos 

mais vulneráveis ao predomínio do comercial sobre o educacional. 

A UAB representa essa presença que será cada vez mais marcante da educação a 

distância pública. São 15 Pólos já instalados, mais 11 novos Pólos autorizados para 

2008. Tenho certeza que, até 2010, teremos uma rede que combina acesso à internet 

em praticamente todos os municípios do Piauí e pólos de recepção de teleaulas em 

microrregiões de todo o Estado. Significa mais acesso à educação universitária e à pós-

graduação lato sensu. 

________________________ 

Antônio José Medeiros 

 

Estreou na vida pública em 1989 quando eleito Vereador de Teresina; posteriormente elege-se 

Deputado Estadual (2003-2007); licenciou-se do mandato de Deputado Federal, na Legislatura (2007-

2011), assumindo o cargo de Secretário de Educação do Estado do Piauí. Professor Adjunto da 

Universidade Federal do Piauí (1981-2007) - aposentado; possui Mestrado em Ciências Sociais pela 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo - PUC/SP; Doutorando em Sociologia pela 

Universidade de São Paulo - USP. 

 

 

 

 Na avaliação dos Pólos feita pela AaD tiveram como base os 

questionamentos feitos pelos alunos junto a ouvidoria da UAPI. Em 04/11/2008. 

 

 

 

 Algumas respostas dos alunos merecem ser analisadas: 

 

 

 

1 – Quanto à estrutura dos pólos? 

 

Todos os pólos merecem serem bem cuidados, mas, todos os setores merecem atenção, 

especialmente as bibliotecas. No cuidado com o manuseio dos livros; As salas de 



 

coordenadores e tutores cuidando de suas dependências, como pintura, cadeiras e 

mesas; dos laboratórios de informática, com seus computadores indispensáveis ao 

projeto EaD, além do hardware (parte física do PC) e software (parte lógica), perigo de 

vírus na internet; sem esquecer  também dos laboratórios de biologia e química, com 

seu seus equipamentos delicados. 

 

 

2 – Quanto aos equipamentos e suas utilidades? 

Por enquanto, ainda são novos os equipamentos, pois estamos no começo do projeto 

não têm nem 5 anos de uso, mas não podemos cruzar os braços ante ver sua 

deteriorização. Dessa forma é imprescindível que a Comunidade fiscalize e denuncie 

qualquer tipo de má administração do seu Pólo. 

 

 

3 – Segundo a avaliação da equipe do MEC em visita ao pólo de Alegrete do Piauí 

qual o diagnóstico e como você viu essa avaliação? 

 

Em 2008, todos os Pólos enquadraram-se nos padrões estabelecidos pela UAB, 

destaca-se, ainda, as perfeitas condições de higiene e limpeza de alguns, no Pólo de 

Alegrete do PI. A coordenação exige de seus colaboradores uma maior atenção tanto 

na conservação da parte física do pólo como também no trato com os alunos e 

visitantes. E não mede esforços para que tudo funcione na mais perfeita ordem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Foto panorâmica de alguns Pólos no Piauí 
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Avaliação dos profissionais responsáveis pela tutoria. Entrevista concedida a 

pesquisadora por alguns alunos do curso de Pedagogia em Alegrete-PI.  

 

 

Neste contexto de novas Tecnologias de Comunicação e Informação – TIC‘s 

surgem novas concepções de educação, ensino e aprendizado, e a figura do Tutor, 

segundo o dicionário de Língua Portuguesa Houaiss (2001) a palavra tutor tem sua 

origem no século XIII e possui diferentes significados de acordo com a área que está 

sendo empregada. Em Direito, tutor significa indivíduo que exerce uma tutela aquele 

que ampara e protege. Na Administração, tutor é quem ou o que supervisiona, dirige, 

governa. Para Pedagogia o tutor é o profissional  a quem se delega a instrução dos 

alunos.  

 

Como você vê a presença de um ou mais tutores conduzindo os alunos nos 

Pólos de apóio presencial na modalidade à distância? 

 

O tutor nos Pólos como no caso de Alegrete – PI é de suma importância, vista 

que são eles/elas que estão presentes, esses profissionais a quem se recorre quando 

precisamos de qualquer coisa como o manuseio da plataforma de ensino, quanto aos 

estudos independentes como devemos proceder para assimilar melhor os conteúdos, 

quanto a aplicação e avaliação de atividades como oficinas de trabalho, provas 

presenciais, seminários, estágios supervisionados ou não e atividades para serem 

discutidas e postadas nos fóruns. 

 

O tutor para você apenas conduz o aluno a respostas dos textos? 

 

Não. Esse profissional como orientador acadêmico atua como facilitador da 

aprendizagem, portanto como professor-educador. O que necessita naturalmente estar 

bem qualificado e preparado para trabalhar com EaD pois é muito difícil quando a 

gente não tem quem saiba orientar principalmente no manuseio da plataforma. 

 

  



 

A tutoria é um trabalho que deve estar bem estruturado, pois orientar, 

estimular e até provocar o aluno para que realmente haja interação com o ensino 

enfim com a educação oferecida e construa seu próprio conhecimento não é tarefa 

para qualquer professor. O que você tem a dizer sobre os tutores que lhe 

acompanharam durante o Curso? 

 

Que foram bem sucedidos (as) no seu trabalho, mesmo para aqueles (as) que 

não tinham conhecimento adequado para trabalhar principalmente com educação à 

Distância eu acho que as minhas tutoras se esforçaram bastante para não deixar 

nenhum aluno sem a devida orientação, e principalmente na questão da construção do 

conhecimento, elas foram eficientes, pois souberam conduzir os alunos de forma que 

por mim acredito que todos aprenderam alguma coisa boa, não respostas prontas. 

Mesmo porque em qualquer modalidade de ensino não existe uma resposta pronta e 

acabada, por isso a interação entre aluno e professor, o carinho e o cuidado das tutoras 

com a gente foi tão importante que já estou com saudades do curso e gostaria de 

continuar estudando com elas, espero que a UAPI ofereça uma pós-graduação e que 

uma certa tutora esteja novamente comigo. Assim eu espero e desde já agradeço. 

 

 

A palavra tutor vem do latim (tutore) e significa guarda, defensor, 

protetor, ou seja, aquele que ampara, protege, defende. Por parte da tutoria no 

seu curso você encontrou essas características em algum tutor (a)? 

 

 

Sim. Teve algumas tutoras no meu curso que além da competência de serem 

excelentes professoras se preocuparam em adquirirem mais conhecimentos dos 

conteúdos teórico-práticos e ao mesmo tempo, tiveram a habilidade de sempre orientar 

os alunos na busca de melhores respostas mais discutidas e refletidas no nosso 

cotidiano, atitude esta que acredito ter sido uma forma de nos proteger dos enganos 

educativos e das nossas atitudes de apatia diante das novas formas de trabalho na nossa 

pratica no contexto educacional. 

   



 

O sertão vai virar mar de conhecimentos  
  

  Em 04/11/2008 

  
  

―O sertão vai virar mar... o mar vai virar sertão‖, afirma Sá e 

Guarabira na musica ―sobradinho‖, relatando a profecia de 

Antônio Conselheiro, o ―beato que dizia que o sertão ia alagar‖. 

A música é sobre inundações do São Francisco e do vilarejo que 

submergiu sob a barragem, tirando o povo de suas terras. 

 

Não é uma profecia, é a realidade da inclusão chegando aos 

mais longínquos cantos do Piauí. O sertão vai virar mar, mar de 

conhecimento, a UAPI já virou inclusão, proporcionando ao 

povo sertanejo continuar em suas terras, construindo o que há 

de mais valioso em uma pessoa, a cidadania. 

 

 A Educação a Distância através da UAPI, vem inundando o sertão piauiense de 

conhecimento.  Não adianta lutar contra as ondas, deixe-as te levar. Esta inundação 

não vai tirar o nordestino de sua terra, mas o deixará plantando educação e colhendo 

riquezas para subsustento de seu próprio povo.  

 

No sertão pouco chove, mas, o conhecimento desta gente irá inundar de riquezas e 

desenvolvimento, fazendo com que cada município seja contemplado pela UAPI, suas 

águas férteis de conhecimentos irá levar prosperidade e, germinará riquezas,  

 

 “... O sertão vai virar mar 

Dá no coração 

O medo que algum dia 

O mar também vire sertão ...” 

 

 Sitio visitado www.revistaead.ufpi.br / Coluna Legal. Em 17/07/2011. 
 

 

http://www.revistaead.ufpi.br/


 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Analisando os dados coletados na pesquisa de campo, em interlocução com os 

autores que compõem o referencial teórico desse trabalho, das considerações a serem 

feitas, uma importante está relacionada ao fato do aluno de Educação à Distância em 

Alegrete do Piauí precisar ter a consciência de sua a autonomia em estudar sozinho, 

em buscar melhores condições de aprendizagem e conhecimento, e principalmente 

perceber que isso depende muito ou quase exclusivamente da vontade de cada um. 

 

 E conforme a análise das respostas dos mesmos, o que infelizmente ficou 

visível é que a maioria desses alunos/professores ainda não descobriram seu 

verdadeiro potencial que é dispor das mais variadas formas de expressão e 

comunicação livres, e, de interação que a liberdade de estudar sozinhos e em alguns 

momento proporciona como também a liberdade de através da internet discutirem seus 

conhecimentos com os outros alunos e com professores presencialmente ou online 

mundialmente. 

  

As reclamações da falta do professor presencial diariamente durante todo o 

curso faz com que se acredite que esses alunos não estão satisfeitos com as inovações 

tecnológicas que compõem a modalidade à distância apesar das respostas dos mesmos 

sinalizar que estão muito satisfeitos. Portanto, acredita-se que eles na verdade ainda 

não estão ainda conscientemente inseridos nessa maneira autônoma de 

desenvolvimento ou numa educação que se faz necessária no momento atual de 

transição e/ou adaptação do modelo de educação que vivencia a sociedade 

contemporânea. 

 



 

Pelo exposto nessa pesquisa, a Educação à Distância conceitua-se como um 

processo de desenvolvimento pessoal e profissional onde professores e estudantes 

podem interagir, virtual e presencialmente, por meio da utilização didática das 

Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC), bem como de sistemas 

apropriados de gestão e avaliação, em larga escala, mantendo a eficácia do ensino e da 

aprendizagem.  

 

A EaD é um modo diferente de ensino que no entanto se assemelha em muitos 

pontos com a educação presencial principalmente em Alegrete quando a tutoria dá 

suporte ao aluno face a face, mas, ao sistematizar muitas das práticas educativas no 

ambiente online, um lugar que irá cada vez mais requisitar do aluno uma maneira 

autônoma de estudar faz com que muitos alunos de EaD se sintam impossibilitados da 

auto-aprendizagem sem refletirem que na tomada de consciência de cada  como 

sujeito do seu próprio conhecimento todos precisam entender que eles próprios são 

responsáveis pelo conhecimento que deseja adquirir. 

 

A formação de professores passa por um momento de redefinição e de 

compreensão dos novos pressupostos que a definem. Cientes dessa realidade, o estudo 

foi desenvolvido no sentido de caracterizar a Educação à Distância com suas 

possibilidades e desafios na formação de professores em Alegrete, analisando a 

proposta atual em que eles estão sendo formados, tendo como parâmetro as tendências 

e propostas para a formação do professor em EaD onde o manuseio do computador e 

da internet dá acesso ao aluno aos conteúdos e o trânsito pelos espaços virtuais que 

pode vir a ser uma forma muito adequada e prazerosa de educação. 

No entanto, os cursos online requerem novas habilidades do aluno que estão 

relacionadas com o conhecimento e uso das TICs. 

 



 

Desenvolver esse conhecimento é de fundamental importância nos cursos 

online, sobretudo para professores em formação. Ter familiaridade com as TICs e 

saber usá-las são habilidades que serão cada vez mais exigidas dos trabalhadores de 

um modo geral como também do professor. 

O contato face a face pode vir a ser mais rico, no entanto se o aluno não 

transitar livremente entre a interação com os conteúdos, com o professor e com os 

colegas essa educação presencial também pode vir a ser deficiente. O que está sendo 

sugerido ao aluno de EaD é que este deve tentar fazer a diferença na sua própria 

formação educativa e tentar amenizar a falta do professor presencial.   

Para amenizar o fator presença de alguém na sala de aula o aluno de EaD 

precisa ele mesmo ter disciplina, dedicação, organização e motivação. Tanta dedicação 

no final pode fazer a diferença, sendo um ponto positivo aos olhos do mercado de 

trabalho. Especialistas garantem que Educação à Distância é uma grande oportunidade 

de crescimento pessoal e profissional e que os Cursos de Educação à Distância são 

ainda uma ótima oportunidade para os que moram longe dos grandes centros e querem, 

por exemplo, fazer cursos mais especializados e que atenda as suas necessidades.  

Ainda há a questão dos custos que são bem menores do que os de cursos 

presenciais, não para os Governos e Gestores de Cursos a distância, mas para os alunos 

de um modo geral, principalmente quando estes cursos são ofertados sem nenhum 

ônus como é o caso do Curso de pedagogia em Alegrete do Piauí. 

Considerando as discussões manifestadas pelos alunos/professores no 

desenrolar dessa pesquisa, acrescentam-se desafios para que o curso de Pedagogia da 

UAPI melhore ainda mais a qualidade da formação de professores nos próximos 

cursos formativos que com certeza virão vista serem necessários. Para tanto sinaliza-se 

vários desafios para serem enfrentados pela UFPI/UAPI. O desafio conjuntural que 

emana das políticas oficiais, hoje formuladas no campo da formação de professores, 

para que contribuam de forma significativa na construção democrática do caminho da 

reformulação dos cursos de formação de professores e para a discussão com os seus 

representantes das reformas necessárias ao seu aprimoramento. 



 

O desafio da inserção crítica dos professores, na realidade, assumindo uma 

postura reflexiva, somada à flexibilidade para receber conceitos formados e motivação 

para atualizar e ampliar seus conhecimentos; o desafio aos licenciandos do curso de 

Pedagogia da UAPI em Alegrete-PI, para participarem ativamente nas discussões já 

que possuem papel fundamental no auxílio à definição do perfil profissional que 

devem possuir.  

Enfim, o desafio das instituições de ensino a distância dar condições ao aluno 

para adquirir sua autonomia de estudo. O que não implica em estimular o aluno a ser 

um distante solitário no planeta mundo da internet e sim um aluno disposto a interagir 

mesmo sozinho em sua casa ou no seu ambiente de trabalho, com os outros, com os 

professores, com os conteúdos a serem trabalhados e com o meio tecnológico onde 

serão veiculados essa interação. 

O que se observou durante a pesquisa de campo, é que alguns alunos deveriam 

ter interagido mais com os ambientes: Fóruns, Salas de bate-papos com qualquer 

pessoa de outros cursos inclusive de outras cidades e outras modalidades, pois a 

internet, tecnologia utilizada na educação a distância está aí para que isso ocorra e que 

o conhecimento seja discutido e propagado de forma simultânea – online a qualquer 

momento. 

 

Das categorias usadas como: participação, satisfação, interação, motivação, na 

análise dos resultados dessa investigação fundamentadas na relação professor/aluno, 

aluno/aluno, contribuíram para aprofundar o conhecimento relacionado às 

características mais marcantes do curso de Pedagogia da UAPI em Alegrete-PI, os 

pontos positivos e negativos e as dificuldades vivenciadas no momento.  

 

Evidenciou-se, sobretudo, a partir dos posicionamentos assumidos, tanto pelos 

licenciandos quanto pelos professores, com relação à proposta de formação 

desenvolvida nesse curso, que manusear o computador e navegar na internet como 

também a necessidade de superação de um conjunto de fatores como desenvolvimento 



 

de habilidades dos alunos e professores relacionados ao ambiente virtual de 

aprendizagem através das TICs é de suma importância para que os cursos 

desenvolvidos a distância especialmente os que são voltados para a formação do 

professor sejam cada vez mais desenvolvidos vista que serão cada vez mais exigidas 

essas habilidades posto pelo panorama de reformas governamentais voltados para a 

formação de profissionais do futuro. 

 

Para a otimização da interação e da troca de saberes onde alunos incentivados 

por professores nos ambientes virtuais e presenciais como no caso do curso pesquisado 

em Alegrete do Piauí sugere-se mais estudos que aprofundem este debate e venha a 

favorecer positivamente a qualidade dessa formação de professores em educação 

infantil, tão necessárias especialmente nos mais distantes rincões do país onde todos 

precisam ter assegurados para o desenvolvimento das práticas educativas no serviço 

prestado às crianças de hoje e as que ainda virão. 
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APÊNDICE 

 

 

QUESTIONÁRIO* 

 

 

Este questionário tem como finalidade conhecer como acontece a formação de 

professores na modalidade à distância como alunos e professores interagem e 

constroem seu conhecimento, como acontece a aprendizagem no ambiente da prática 

educativa e a otimização dos recursos utilizados pela EaD na formação de 

profissionais com o uso das tecnologias imprescindíveis para um bom 

desenvolvimento do aluno-professor no processo ensino-aprendizagem do módulo VI 

do curso de Pedagogia da Universidade Federal do Piauí (UFPI) / Universidade Aberta 

do Piauí (UAPI) em Alegrete do Piauí (PI). A sua contribuição, respondendo a estas 

questões é muito importante. Desde já agradeço a sua colaboração. 

 

1. Dados pessoais: 

 

Número de Matrícula: ____________ Sexo ____________ Idade ___________ 

Período 

2. Qual a sua área de formação na graduação? 

 

3. Como você se sente em relação ao curso que freqüenta? 

(  ) muito satisfeito (  ) Parcialmente satisfeito (  ) Pouco satisfeito (  ) Nada satisfeito  

Justifique: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

4. Explique por que você preferiu Educação à Distância para sua graduação: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

5. Você tem experiência em informática?  

(  ) Sim  (  ) Não 

 

6. Para você acessar a Internet para freqüentar o curso é fácil? 

(  )  Sim  (  ) Não  

Justifique: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 



 

 

7. O ambiente virtual do curso em sua opinião foi: 

(  ) Muito importante 

(  ) Importante 

(  ) Mais ou menos importante 

(  ) Pouco importante 

 

8. Para você qual a diferença principal entre educação à distância e educação 

presencial? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

9. Todo aluno se dá bem nessa modalidade de ensino  (  ) Sim  (  ) Não  

explique porque?  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

10. O que você acha de sua formação? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

11. O conteúdo dos textos (disciplinas) disponibilizados em sua opinião corresponde 

às expectativas de uma educação de qualidade?  

 

12. O curso ofereceu momentos de interação com professores e alunos nas salas de 

bate papo (chat)? 

(  ) Sim  (  ) Não 

 

11. Caso tenha oferecido, você participou com assiduidade desses momentos? 

(  ) Sim (  ) Não 

 

12. Se você marcou não explique por quê? 

 

13. Se você marcou sim, responda as questões que se seguem 

(  ) Queria interagir com os colegas e com o professor 

(  ) Achou que o assunto da discussão era importante 



 

(  ) Considera esses momentos de interação com os professores um aprendizado do 

curso 

(  ) Sempre que tem disponibilidade participa desses momentos 

 

14 Os conteúdos que são trabalhados nas diferentes disciplinas do seu curso 

(  ) Contribui fortemente para sua formação 

(  ) Contribui razoavelmente para sua formação 

(  ) Contribui fracamente para sua formação 

(  ) Não contribui para sua formação 
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         NOTÍCIAS RECENTES 

 

Conferência Contra as Drogas  

UFPI Colabora no combate contra o Crack e Outras Drogas... 

 

Encontro de Pedagogia 

Encontro TCC e Estágio Supervisionado 2011... 

 

Capacitação de Tutores do curso de Pedagogia 

Módulos II, III e VII... 

 

Todas as Notícias 

 

 Eventos 
 I Encontro Nacional de Tutores da Educação a Distância  

 Matrícula Curricular de Química 2011.1  

Todos os Eventos 
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Parceiros: 
 

 
 

 

 

Plataformas 

 

  Moodle Piloto          Calendário         Material Online           Treinamento  

 

  Operador de micro     E-Proinfo Mídias       Aluno Online        Biblioteca  

  Ouvidoria   WebMail   Moodle 2007        Biblioteca           Ouvidoria  

  WebMail   Calendário   Material Online   Treinamento    Operador de 

micro  

  E-Proinfo Mídias     Recadastramento           Aluno Online       Biblioteca   

 

LINKS 

  MEC             SEED              CAPES              CNPQ                  FINEP  
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Cursos ofertados pela UAB – UAPI em Alegrete do Piauí 
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 Cursos EaD  

Administração   Filosofia    Matemática    Pedagogia     Sistemas de 

Informação  

 

Alegrete do Piauí características físicas e alunos em web conferência (aula) 

 

Com apenas 15 anos de emancipação, Alegrete do Piauí está localizada no sul 

do Estado do Piauí, a 379 quilômetros de Teresina. A Cidade hoje conta com uma 

população de aproximadamente 4.393 habitantes. 
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