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RESUMO 
 
 
O presente estudo tem por foco central a formação de professores por meio de curso 
de pedagogia a distância. A literatura pedagógica consultada foi relativa à formação 
docente no curso de pedagogia e educação a distância. O objetivo geral foi 
caracterizar o processo de formação em curso de pedagogia a distância, oferecido 
pela Universidade Estadual de Londrina a um grupo de professores de redes 
municipais do Estado do Paraná. Os objetivos específicos foram: compreender os 
processos de implantação da oferta do curso de pedagogia modalidade a distância; 
identificar as necessidades, críticas e sugestões para o processo de formação e 
instigar o processo de reflexão crítica sobre a prática pedagógica e formação 
docente. A metodologia pautou-se na abordagem qualitativa, de caráter exploratório 
e bibliográfico.Foram coletadas informações junto a cinco docentes que participaram 
do referido processo.A análise realizada indica a existência de inúmeras dificuldades 
na formação de professores, tanto na modalidade presencial quanto a distância. A 
ausência de participação do Departamento de Educação na execução da proposta 
também é indicador de que há pontos não resolvidos na formação de pedagogos via 
educação e distancia. As considerações finais apontam para a necessidade de 
novas investigações se houver a pretensão de garantir formação de qualidade para 
atuar na educação da sociedade contemporânea.  
 
Palavras-chave: Formação de professores. Curso de pedagogia. Educação a 

distância. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Na sociedade contemporânea, a educação é compreendida como 

um processo de humanização, com a finalidade de tornar os indivíduos participantes 

do processo civilizatório e responsável por levá-lo adiante (PIMENTA, 2000, p. 23). 

Nesse conjunto, a formação de professores ocupa lugar privilegiado para estudos 

que buscam entender e propor melhorias no que se refere à qualidade do processo. 

Assim, a formação de professores tem se consolidado como área do conhecimento 

que se preocupa em estudar os processos pelos quais os professores aprendem e 

desenvolvem atributos profissionais, tanto individuais como coletivamente, visando 

favorecer os processos educacionais escolarizados. 

No ensino superior, a formação do docente possui especificidades 

que lhes são próprias, como as características dos discentes, os conteúdos a serem 

trabalhados e as ações dos docentes na pesquisa, no ensino e na extensão 

(CUNHA, 2009). 

Assim, nossa proposta foi participar da discussão já existente na 

formação dos professores, considerando a necessidade de discutir alguns aspectos 

da modalidade de educação a distância (EAD) que vem se disseminando em 

instituições de ensino superior de todo o país.  

A questão da formação de professores por meio de curso de 

pedagogia à distância é o foco da discussão do presente estudo, assunto bastante 

presente na contemporaneidade, em diferentes instrumentos legais (leis ordinárias, 

decretos, emendas) e extensa literatura pedagógica. Scheibe e Aguiar (1999, p. 

236), em análise relativa ao curso de pedagogia explicitam que: 

 

[...] no percurso de sua existência, talvez pela própria amplitude da 
área que o denomina, foi se amoldando aos interesses hegemônicos 
dos projetos educativos vigentes. A opção histórica que faz sentido 
configurar neste momento é aquela que resulta de um trabalho de 
mediação que não apenas contemple uma discussão conceitual, mas 
também a complexidade histórica do curso, e o seu papel no 
encaminhamento das questões educacionais. É a mediação da 
discussão nacional, daqueles que estão envolvidos com a prática, 
que pode dar a direção mais correta para o momento histórico.  

 

O percurso e a amplitude do curso de pedagogia é também motivo 

de estudo de Freitas (1999), que considera que mesmo a universidade sendo o 
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lócus privilegiado para a formação de professores, há que reconhecer a existência 

de dificuldades oriundas da estrutura atual, muitas vezes inibidoras e limitadoras de 

passos mais avançados nas proposições que efetivamente possam responder aos 

anseios da sociedade civil.  

Considerando a extensa possibilidade de investigações da temática, 

o problema norteador da pesquisa foi: “Quais foram as bases institucionais para 

ofertar  um curso de pedagogia na modalidade distância na UEL?” 

O estudo teve por objetivos, caracterizar o processo de formação 

em curso de pedagogia a distância, oferecida pela Universidade Estadual de 

Londrina a um grupo de professores de redes municipais do Estado do Paraná; 

compreender os processos de implantação da oferta do curso de pedagogia 

modalidade a distância; identificar as necessidades, críticas e sugestões para o 

processo de formação; estimular o processo de reflexão crítica sobre a prática 

pedagógica e a formação docente. 

A metodologia de pesquisa pautou-se na abordagem qualitativa, de 

caráter exploratório - bibliográfico, com a finalidade de retratar aspectos da realidade 

que auxiliem na construção do conhecimento (LÜDKE; ANDRÉ, 1986, p.22). 

Consideramos o caminho mais adequado a trilhar, uma vez que privilegia os 

significados, experiências, motivos, sentimentos, atitudes e valores dos envolvidos 

com o fenômeno a ser investigado.  

A pretensão inicial incluía coletar informações junto aos docentes e 

alunos da pedagogia na modalidade EAD, porém, durante o processo, não houve 

abertura por parte da coordenação do curso para a realização da coleta. 

Diante do exposto, a reorganização dos processos de investigação 

foi necessária. Nossa proposição voltou-se então somente para o reconhecimento 

dos posicionamentos institucionais do processo. Um questionário foi proposto para 

os docentes que possuíram efetiva representação junto ao processo vivenciado, por 

exemplo, coordenadores do colegiado e chefias envolvidas. Colaboraram com o 

estudo coordenadores do Colegiado de Pedagogia, chefia do Departamento de 

Educação e Coordenação da Pedagogia EAD. 

Este texto está organizado em capítulos. Na sequência, o histórico 

da Pedagogia no Brasil, a realidade investigada e as considerações finais. 
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2 O CURSO DE PEDAGOGIA NO BRASIL 

 

A história da educação brasileira tem início alguns anos após o 

descobrimento do Brasil com a chegada dos jesuítas que vieram ao país com a 

missão de catequizar os índios. Posteriormente os jesuítas fundaram escolas para 

ensinar a ler e a escrever e escola secundária destinada aos filhos dos colonos e a 

formação de futuros padres. Saviani (2008b, p. 26) destaca que: 

 

[...] os jesuítas criaram escolas e instituíram colégios e seminários 
que foram espalhando-se pelas diversas regiões do território. Por 
essa razão considera-se que a história da educação brasileira se 
inicia em 1549 com a chegada desse primeiro grupo de jesuítas.  

 

Em 1759, com os jesuítas expulsos do Brasil, Marques de Pombal 

promoveu reforma dos estudos maiores e menores (ensino primário e secundário) e 

implantou as Aulas Régias, um novo sistema escolar que baseava as aulas em 

primeiras letras e humanidades.  

A partir de 1807/1808, por ocasião da chegada da família real 

portuguesa na Colônia, o processo de desenvolvimento industrial foi desencadeado 

assim como a abertura de teatros, academia militar e bosques públicos. A educação 

básica deixada a cargo dos interesses políticos, favoreceu a criação de escolas 

leigas para as crianças da elite. 

Em 1822, mesmo com a independência do Brasil, não foram 

registradas mudanças substanciais no tocante à educação.  

A primeira Escola Normal foi fundada em 1835, no Rio de Janeiro, 

com a finalidade de formar professores por meio do ensino coletivo. Saviani (2008a, 

p. 2) resgata que: 

 

É na Lei das escolas de primeiras letras, promulgada em 15 de 
outubro de 1827, que essa preocupação aparecerá pela primeira vez. 
Ao determinar que o ensino, nessas escolas, deveria ser 
desenvolvido pelo método mútuo, a referida lei estipula, no artigo 4º, 
que os professores deverão ser treinados nesse método, às próprias 
custas, nas capitais das respectivas províncias. Portanto, está 
colocada aí a exigência de preparo didático, embora não se faça 
referência propriamente à questão pedagógica. 
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Foram necessários muitos anos para que houvesse ensino superior 

no Brasil. Os “[...] primeiros cursos datam do início do século XIX e sua primeira 

universidade no século XX.” (MOROSINI, 2005 p. 296), em 1920, com a criação da 

Universidade do Rio de Janeiro. Furlan (2008, p. 3863) destaca que: 

 

No início do século XX alguns movimentos, provocaram  mudanças 
na educação, especialmente o “entusiasmo pela educação” e o 
movimento dos Pioneiros da Escola Nova, que lutavam pela 
educação e pela implantação de universidades no Brasil.   

 

Em 1930, década considerada marco na evolução pedagógica do 

país, “um intenso debate político relacionado às questões educacionais, [destacava] 

as discussões sobre a formação docente.” (VIEIRA, 2008, p. 3). Assim, o modelo 

urbano-industrial, aumentou a demanda de escolarização e, reforçado pelo ideário 

liberal de escola-novista, considerava possível reformar a sociedade por meio da 

educação. 

A Lei Orgânica de Ensino de 1946 estabeleceu o ensino normal 

ministrado em dois ciclos: Curso Normal Ginasial, com duração de 4 anos que eram 

destinados a formação de professores regentes do ensino primário e, o Curso 

Normal Colegial em que formava professores primários e tinham a duração de 3 

anos (BRASIL, 1946). A preocupação com a educação escolarizada já apresentava 

nuances de modalidade.  

O caminho para a introdução da pedagogia na universidade se deu 

pelos institutos de educação, com os cursos de licenciatura. A partir do Decreto 

1190/39 a Faculdade Nacional de Filosofia passou a ser dividida em quatro seções: 

Filosofia, Ciências, Letras e Pedagogia, com acréscimo da didática como seção 

especial, conhecido como 'esquema 3 + 1': três anos de bacharelado, conhecido 

como 'técnico' para atuar na área de pesquisa e administração pública - mais um de 

licenciatura para o exercício do magistério. Vieira (2008, p. 3) descreve o processo: 

 

O curso de Pedagogia formava bacharéis, respeitando o “padrão 
federal” curricular num esquema chamado 3+1, no qual o bacharel, 
formado em um curso com duração de três anos, que desejasse se 
licenciar completaria seus estudos com mais um ano no Curso de 
Didática. Os Bacharéis em Pedagogia atuariam em cargos técnicos 
de educação no Ministério da Educação e os licenciados, ao 
concluírem o Curso de Didática, estariam habilitados ao magistério 
no ensino secundário e normal. 
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A década de 1960 foi marcada pelo tecnicismo e a necessidade de 

formar profissionais para o mercado de trabalho, entre eles, os profissionais de 

educação. Furlan (2008, p. 3866) ressalta que a “ideologia tecnocrata passou a 

orientar a política educacional, a educação passou a ser instrumento de aceleração 

do desenvolvimento econômico do país e também de progresso social.” 

No ano de 1961 foi aprovado o Decreto-lei n° 4.024 (BRASIL, 1961) 

que definiu Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB). A partir destas 

Diretrizes, uma nova regulamentação do curso de Pedagogia ocorreu, descrita no 

Parecer 251 do Conselho Federal de Educação (CFE), em 1962. O Parecer 251 

expressa que havia tendência à formação dos professores primários em nível 

superior e à formação dos especialistas em educação em nível de pós-graduação. O 

Parecer fixou o currículo mínimo para o curso de Pedagogia bem como sua duração. 

Brito (2006, p. 2) acrescenta informações a respeito do processo: 

 

Regulamentada pelo Parecer CEF n°. 292/1962, a licenciatura previa 
o estudo de três disciplinas: Psicologia da Educação, Elementos de 
Administração Escolar, Didática e Prática de Ensino; esta última em 
forma de Estágio Supervisionado. Mantinha-se, então, a dualidade, 
bacharelado e licenciatura em Pedagogia, ainda que, nos termos 
daquele Parecer, não devesse haver a ruptura entre conteúdos e 
métodos, manifesta na estrutura curricular do esquema 3+1.  

 

Em 1968 a Lei da Reforma Universitária, n° 5.540, fixou novas 

normas de organização e funcionamento do ensino superior. Para o curso de 

Pedagogia surgiram as habilitações para “os especialistas que atuariam nos 

sistemas de ensino, desenvolvendo funções de Administração, Planejamento, 

Inspeção, Supervisão e Orientação.” (VIEIRA, 2008, p. 7). 

No ano seguinte, o Parecer CFE n.252/69 fixou a duração do curso 

de Pedagogia em quatro anos, abolindo a distinção entre licenciatura e bacharelado. 

Brito (2006, p. 2) ressalta que “aos licenciados em Pedagogia também era concedido 

o registro para lecionar Matemática, História, Geografia e Estudos Sociais, no 

primeiro ciclo de ensino secundário.”  

A partir de 1980, as universidades começam a formar professores 

para atuarem  na educação pré-escolar e nas séries iniciais do ensino fundamental.   

Nos anos de 1990, o grande marco foi a aprovação da nova Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação, Lei nº 9394, em 20 de dezembro de 1996, que teve 
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como característica a diversificação das habilitações, visando formar especialistas e 

técnicos em educação: orientação educacional, administração escolar, supervisão 

escolar e inspeção escolar – além do professor para ensino normal. Vieira (2008, p. 

11) acrescenta que: 

 

Após a promulgação da Lei n. 9394/96, uma série de  ações foi 
implementada  pelo Estado brasileiro trazendo modificações para a 
educação brasileira, desde a  Educação Infantil, Ensino Fundamental 
e Ensino Médio até o Ensino Superior – novas  denominações para 
os antigos Educação pré-escolar, Ensino de 1º Grau, Ensino de 2º 
Grau e Ensino de 3º Grau. Tal mudança se fez sentir principalmente 
nas universidades públicas e nos cursos de formação de docentes.   

 

De acordo com a Associação Nacional pela Formação dos 

Profissionais da Educação (ANTUNES; SCHEIBE; BAZZO, 2001) a implantação da 

LDB 9394/96 ocorreu de forma autoritária e não democrática, desconsiderando a 

trajetória das amplas discussões da sociedade civil e dos educadores. Assim, as 

propostas governamentais seguiram a lógica do mercado, inspirada pelo projeto 

neoliberal de sociedade com os objetivos capitalistas globalizados: 

 

Nota-se a preocupação oficial de garantir ações educacionais que 
capacitem a população brasileira, principalmente os pertencentes à 
faixa de idade própria aos ensinos fundamental e médio, a fim de que 
se tornem os futuros operadores da tecnologia transferida pelo 
capitalismo central (TRINDADE, 2001). 

 

A LDB 9394/96 introduziu novos indicadores para a formação de 

profissionais para educação básica com a afirmação de que os Institutos Superiores 

de Educação (ISEs) seriam responsáveis pela oferta de curso normal superior para 

formação de docentes para educação infantil e séries iniciais do ensino fundamental 

(FURLAN, 2008). Para a autora a lei contrariou todas as discussões que estavam 

sendo realizadas e o posicionamento do movimento dos educadores não foi 

considerado. As discussões tiveram então, intensificação no seio das associações 

científicas, dos movimentos sociais e da comunidade em geral. 

Em 2006 foram aprovadas Diretrizes Curriculares (DCNs) para os 

Cursos de Pedagogia, delegando a ele a formação de professores de 1° à 5° ano, 

educação infantil, ensino médio na modalidade normal e na educação de jovens e 

adultos (EJA). Furlan (2008, p. 3873) destaca: 
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As diretrizes curriculares de 2006 deixam claro que a identidade do 
curso de Pedagogia deve ser pautada pela docência, implicando a 
licenciatura como identidade conseqüente do pedagogo. As 
habilitações foram extintas, o curso de Pedagogia - licenciatura - 
deverá agora formar integralmente para o conjunto das funções a ele 
atribuídas.  O pedagogo agora deverá ter uma formação teórica, 
diversidade de conhecimentos e de práticas, que se articulam ao 
longo do curso.  

 

A aprovação das DCNs/Pedagogia implicaram diretamente na 

formação do novo pedagogo e sua função na sociedade contemporânea. O 

pedagogo formado integramente, tendo como identidade a licenciatura, com foco na 

atuação docente é o modelo atual, consolidando os anseios da comunidade 

pertinente. 

Nesse contexto contemporâneo “a educação terá as funções que 

historicamente já desempenha, ou seja, deverá contribuir para conformar, conservar, 

reproduzir ou transformar essa sociedade.” (MAUÉS, 2001).  

Há que se considerar que a lógica da sociedade capitalista, do 

trabalhador polivalente, do domínio de técnica e tecnologia está presente e é  

terreno bastante fértil para inclusão de novas formas educacionais: 

 

[...] surge como uma força surpreendente a Educação a Distância, 
como a panacéia universal, como algo que vai propiciar sem 
problemas um aprendizado mais fácil, rápido e objetivo. Além de 
diminuir, num tempo recorde o número de professores leigos 
existentes hoje, principalmente nos municípios longe das capitais 
(MAUÉS, 2001). 

 

Assim, parece plausível afirmar que a educação a distância tende a 

legitimar um novo paradigma de políticas públicas, amparada por mecanismos 

ideológicos, por meio de um sistema de ensino estratificado disseminando sua oferta 

nos sistemas público e privado em que atingem significativamente o ensino superior 

(KATO; SANTOS; MARTINS, 2010). A temática será tratada a seguir. 
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3 A EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

 

A educação a distância vem ganhando espaço no contexto das 

sociedades contemporâneas como uma modalidade que atende as novas demandas 

educacionais e acompanha o crescimento e desenvolvimento das tecnologias.  

No final do século XIX, iniciaram na Europa cursos por 

correspondências, originando a primeira modalidade de educação a distância. No 

ano de 1886 foi criada na Alemanha a primeira escola de correspondência destinada 

ao ensino de línguas. Em 1891 a Universidade de Wisconsin nos Estados Unidos, 

organizou cursos por correspondência como extensão universitária (TORRES, 

2009).  

Os registros indicam que a educação a distância tem como ponto de 

partida no Brasil, os cursos pagos oferecidos por uma representante norte 

americana, que eram divulgados em anúncios de jornais do Rio de Janeiro, no ano 

de 1904 (COSTA, 2010). 

Entre os anos de 1922 e 1925, houve a criação da Rádio Sociedade 

do Rio de Janeiro, por Roquete Pinto, com utilização da radiodifusão como forma 

educacional e ampliadora de acesso à educação (SARAIVA, 1996).  

Outras iniciativas que se destacaram como pioneiras na EAD do 

Brasil foram: a criação do “Instituto Rádio Monitor, fundado em 1939 como opção no 

ramo da eletrônica e o Instituto Universal Brasileiro, criado em 1941, com o objetivo 

de oferecer formação profissional de nível elementar e médio.” (COSTA, 2006, p. 

6440). 

Nos anos de 1960 encontram-se registros de programas educação a 

distância desenvolvidos no Brasil. O Ministério da Educação e Cultura (MEC), criou o 

Programa Nacional de Teleducação (Prontel), para coordenar e apoiar a 

teleducação no país. Posteriormente, este órgão foi substituído pela Secretaria de 

Aplicação Tecnológica, mas extinta nos anos subsequentes (SARAIVA, 1996). 

Em 1970 foi criado pelo Governo Federal, por meio de um acordo 

entre o Ministério da Educação e o Ministério das Comunicações, o Projeto Minerva. 

Alonso (2003, p. 56) é quem explica as características da proposta: 
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Este projeto rádio-educativo foi constituído como uma solução a curto 
prazo aos problemas do desenvolvimento econômico, social e 
político do país. Tinha como “fundo” um período de crescimento 
econômico, conhecido como “o milagre brasileiro”, onde o 
pressuposto da educação era de preparação de mão-de-obra para 
fazer frente a este desenvolvimento e a competição internacional.  

 

O projeto tinha como intuito proporcionar a interiorização da 

educação básica, buscando suprir as deficiências que existiam na educação formal 

em curto prazo. Como tentativa do Governo para enfrentar o analfabetismo nacional, 

que deixava nítida a desigualdade regional referente à escolarização,  o projeto se 

estendeu até o início dos anos de 1980 e contribuiu muito para a compreensão e 

asserção de novas tecnologias educacionais (COSTA, 2006).  

Nos anos de 1990 foi criado pela Fundação Roberto Marinho o 

Telecurso 2000, destinado à preparação para os exames supletivos de 1º e 2º graus. 

O material impresso era adquirido em bancas de jornais e o curso era transmitido de 

forma televisiva livre (SARAIVA, 1996). Posteriormente, o Telecurso 2000 se 

estendeu para além da educação geral, oferecendo também preparação para 

exames de cursos profissionalizantes. 

Outros dois programas de educação a distância foram: Um salto 

para o futuro (criado em 1991) produzido e veiculado pela Fundação Roquete Pinto, 

destinado à atualização de professores, e a TV escola (criado em 1995 Secretaria de 

Educação a Distância do Ministério da Educação) também era dirigido à 

capacitação, atualização e aperfeiçoamento de professores do ensino fundamental e 

médio da rede pública (COSTA, 2010). Na concepção dos idealizadores, esses 

programas foram estimuladores de mudança de mentalidade e de desenvolvimento 

de ações concretas para novas perspectivas educativas mediadas pelas tecnologias 

de informação e comunicação. O autor destaca: 

 

Pode-se dizer que esse programa representa um marco importante 
na história da EAD e da televisão educativa brasileira, pela 
abrangência nacional da utilização, pela concepção e formato do 
programa, que permite a interatividade, pela ação integrada e 
coordenada de vários órgãos, além de se constituir um instrumento 
eficaz para o atingimento de uma das metas da política educacional - 
a educação continuada dos professores do ensino fundamental, com 
vista à sua permanente atualização, à melhoria da produtividade do 
sistema escolar e à garantia da qualidade da educação (SARAIVA, 
1996, p. 25). 
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A partir da abrangência nacional desses programas e dos resultados 

alcançados, foi possível a abertura de novas perspectivas para educação a distância  

no Brasil. 

Kato, Santos e Martins (2010, p. 14) apontam que embora as bases 

legais para a modalidade de educação a distância no Brasil foram construídas na 

LDB 9394/96 o processo só tem início efetivamente a partir do ano de 2000. 

Reproduzo alguns excertos da LDB 9.394/96 que tratam da EAD: 

 

Art. 80. O Poder Público incentivará o desenvolvimento e a 
veiculação de programas de ensino a distância, em todos os níveis e 
modalidades de ensino, e de educação continuada. 
§ 1º. A educação a distância, organizada com abertura e regime 
especiais, será oferecida por instituições especificamente 
credenciadas pela União. 
§ 2º. A União regulamentará os requisitos para a realização de 
exames e registro de diploma relativos a cursos de educação a 
distância. 
§ 3º. As normas para produção, controle e avaliação de programas 
de educação à distância e a autorização para sua implementação, 
caberão aos respectivos sistemas de ensino, podendo haver 
cooperação e integração entre os diferentes sistemas. 
§ 4º. A educação à distância gozará de tratamento diferenciado, que 
incluirá: 
I-  custos de transmissão reduzidos em canais comerciais de 
radiodifusão sonora e de sons e imagens; 
II-  concessão de canais com finalidades exclusivamente educativas; 
III-  reserva de tempo mínimo, sem ônus para o Poder Público, pelos 
concessionários de canais comerciais (BRASIL, 1996). 

 

Assim, o Art. 80 da LDB sugere que o poder público deverá 

incentivar educação a distância para difundir-se além das escolas, ofertando 

complementação dos estudos e formação continuada, a fim de atender a todos os 

níveis e modalidades. Os demais parágrafos demonstram que o Estado deverá 

oferecer condições favoráveis para que instituições credenciadas pela União sejam 

expandidas, cabendo a ela, a regulamentação para o registro de diplomas. A criação 

de cursos/programas à distância pelas instituições de ensino, deixam então, de ter 

somente caráter supletivo, “adquirindo reconhecimento legal em uma série de 

documentos que procuram definir critérios e normas para a criação de cursos e 

programas de EAD pelas instituições de ensino.” (COSTA, 2010, p. 17).  
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Paralelamente ao processo de legalização da EAD, foi criada a Secretaria de 

Educação a Distância (SEED), por meio do Decreto n° 1.917 como parte integrante 

do Ministério da Educação, com a seguinte finalidade: 

 

[...] investir na educação a distância e nas novas tecnologias como 
uma das estratégias para democratizar e elevar o padrão de 
qualidade da educação brasileira, de universalização e 
democratização da educação e do conhecimento, por meio de 
programas de formação inicial continuada a distância e de 
infoinclusão, para todos os níveis e modalidades de ensino (COSTA, 
2010, p. 17). 

 

A criação da Secretaria de Educação a Distância representa a clara 

intenção do governo de investir na EAD e em novas tecnologias como uma 

estratégia para democratização e elevação do padrão de qualidade da educação 

brasileira. Com programas de formação inicial e continuada e de infoincluisão para 

todos os níveis na modalidade a distância entre os objetivos da SEED, “ressaltava-

se o de formular, planejar e avaliar políticas e programas de EAD, visando à 

universalização e à democratização do acesso à informação, ao conhecimento e à 

educação.” (COSTA; ZANATTA, 2010, p. 43). 

O Plano Nacional de Educação (PNE), em 2001 já se referia à 

educação s distância e às tecnologias educacionais, estabelecendo que:  

 

[...] o Poder Público incentivará o desenvolvimento de programas de 
educação a distância, em todos os níveis e modalidades de ensino, a 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional introduziu uma 
abertura de grande alcance para a política educacional. É preciso 
ampliar o conceito de educação a distância para poder incorporar 
todas as possibilidades que as tecnologias de comunicação possam 
propiciar a todos os níveis e modalidades de educação, seja por 
meio de correspondência, transmissão radiofônica e televisiva, 
programas de computador, internet, seja por meio dos mais recentes 
processos de utilização conjugada de meios como a telemática e a 
multimídia (BRASIL, 2001, p. 44). 

 

A ampliação que o PNE apresenta para a EAD abrange não apenas 

as tecnologias, mas também a universalização da educação por meio de parcerias 

entre o poder público e o privado para o oferecimento de cursos de formação a 

distância em nível superior, na educação de jovens e adultos, dirigidos à terceira 

idade e ampliação do apoio financeiro e institucional à pesquisas na área de EaD 

(KATO; SANTOS; MARTINS, 2010).  



19 

Gatti, Barreto e André (2011, p. 99) explicam que: 

 

O Plano Nacional de Educação, sancionado pela Lei nº 10.172/2001, 
reiterava a importância da EAD nas políticas de educação e 
estabelecia diretrizes, objetivos e metas para a sua implementação. 
Para atender às demandas criadas na área, o Plano dava ênfase à 
política de EAD para a formação de professores, propondo, entre 
seus objetivos, o aumento da oferta de cursos de formação docente 
em nível superior a distância e o apoio financeiro à pesquisa sobre 

EAD.  
 

Em 2005 foi promulgado o Decreto n° 5.622/05 estabelecendo que a 

oferta de EAD deveria ser requerida por instituições de educação superior já 

credenciadas no sistema federal ou estadual. O Decreto também informava que a 

educação a distância poderia ser ofertada no nível de educação básica; educação 

de jovens e adultos; educação especial e educação profissional, abrangendo cursos 

técnicos de nível médio, tecnológicos e de nível superior (BRASIL, 2005). 

Outros documentos e legislações produzidas ao longo dos anos 

mostram que a institucionalização e o desenvolvimento da modalidade de educação 

a distância no Brasil tem sido marcados pela propagação dos meios de 

comunicação: 

 

Vivemos a etapa do ensino por correspondência; passamos pela 
transmissão radiofônica e, depois, televisiva; utilizamos a informática 
até os atuais processos de utilização conjugada de meios - a 
telemática e a multimídia (SARAIVA, 1996, p. 19). 

 

Riscal (2010) acrescenta que a partir do momento em que os 

computadores pessoais foram adquiridos pela população, favoreceram a utilização 

das tecnologias no âmbito educacional e proporcionaram maior flexibilidade e 

acessibilidade à oferta educativa, ampliando consideravelmente o espaço 

educacional brasileiro. A respeito do tema, acrescenta: 

 

A EAD ganhou destaque entre os projetos políticos educacionais a 
partir do momento em que se procurou racionalizar a expansão do 
acesso à educação. A necessidade de criação de vagas passou a 
ser descrita como um problema econômico crucial para o 
desenvolvimento nacional, o que exigiria outro tipo de planejamento 
diferente do tradicional, com soluções diversificadas (RISCAL, 2010, 
p. 55). 
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Tal idéia remete à discussão de que o atendimento educacional à 

distância, fez com que houvesse adaptação nas estruturas curriculares e 

metodológicas utilizadas nas instituições educacionais. Bezerra Neto e Bezerra 

(2010) expressam que a proposta da EAD insere-se no Brasil com a finalidade de 

aligeirar a formação, sobretudo no sentido de reduzir os custos. Porém, há autores 

como Belloni (2003), que afirma que a educação a distância vem aparecendo cada 

vez mais no contexto sociedades contemporâneas, como uma modalidade 

extremamente adequada e desejável, a fim de atender às novas demandas 

decorrentes das mudanças na nova ordem econômica mundial, o que não é 

necessariamente, um prejuízo educacional. 

Borges (2007) salienta que a crescente demanda por formação da 

população brasileira em geral é uma exigência do modelo social e econômico e do 

movimento de globalização presentes no século atual. Dessa forma, no Brasil, o 

acesso à educação e a democratização, principalmente ao que se refere ao nível 

superior, ainda se constitui grande desafio e a educação à distância deve ser vista 

como alternativa possível. 

O desafio emergente na educação de ensino superior atinge 

diretamente a formação de professores. Oliveira (2009) destaca mudanças na 

educação que precisam ser notadas. Para a autora, é necessário olhar para a 

educação, considerando que: 

 

[...] se iniciou, no Brasil, nos anos de 1990, a partir de quatro 
aspectos distintos, mas profundamente articulados: na perspectiva 
didático-pedagógica, com o estabelecimento de parâmetros de 
qualidade de ensino a partir do desenvolvimento de competências, 
habilidades, atitudes e hábitos relativos ao estudo, à profissão e à 
própria vida das pessoas; na perspectiva econômica, através da 
elevação mínima do patamar de conhecimento científico da futura 
força de trabalho (simples e complexa) de acordo com as exigências 
do novo paradigma produtivo; no plano político, significando a 
afirmação do consenso em torno do padrão neoliberal de 
desenvolvimento como o único e verdadeiramente possível neste 
início de século, legitimando o novo modelo de participação na 
sociedade e a despolitização dos sujeitos coletivos; na perspectiva 
social, representando a solidificação do novo individualismo como 
valor moral radical, a valorização do mercado enquanto regulador 
das relações sociais e na ressignificação das noções de igualdade e 
de liberdade, garantindo os fundamentos da nova cidadania 
(OLIVEIRA, 2009, p. 1-2).  
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A educação a distância voltada para a formação de professores não 

deve ser compreendida apenas como uma modalidade de ensino, mas como mais 

uma mandora política para atingir  objetivos do neoliberalismo. 

Dessa forma, a EAD passou a ocupar uma posição instrumental 

estratégica para satisfazer as amplas e diversificadas necessidades de formação e 

qualificação para o mercado de trabalho frente as mudanças da sociedade 

contemporânea e as exigências do mundo capitalista. Em suma, o século XX 

“encontrou na Educação a Distância uma alternativa, uma opção às exigências 

sociais e pedagógicas, contando com o apoio dos avanços das novas tecnologias da 

informação e da comunicação.” (PRETI, 1996, p. 18).  

Para Oliveira (2009, p. 6), a formação de professores nesse contexto 

foi ponto essencial: 

 

[...], no bojo das reformas educacionais dos anos de 1990, a EAD 
tornou-se uma estratégia fundamental para a expansão do ensino 
superior, tendo a formação de professores como o seu carro-chefe. 
Nessa direção, a EAD, considerada um “recurso moderno”, na 
prática não moderniza a educação. Ao contrário, reforça a 
conservação das relações capitalistas. E, não obstante o discurso 
governamental se dirigir para a democratização do ensino superior, o 
fato é que dados disponíveis no Inep/Sinaes não apenas nos indicam 
a consolidação da EAD enquanto estratégia de ampliação do ensino 
superior, e enquanto estratégia de formação de professores, quanto 
demonstram que a democratização do acesso tem se dado no 
âmbito das IES privadas.  

 

Oliveira (2009) ainda acrescenta que a preocupação com a 

formação inicial e continuada de professores, partiu da necessidade da construção 

de uma nova sociedade, referentes à forma de pensar e agir, e à construção de um 

novo cidadão. Assim, outra necessidade encontrada no Brasil, se refere aos 

professores que atuam em sala de aula, sem obter curso superior. Kato, Santos e 

Martins (2010, p. 17) ressaltam que: 

 

A EAD no Brasil configura-se como estratégia de capacitação de 
professores em serviço e que necessitam de certificação em nível 
superior. A evolução de sua oferta em curto espaço de tempo 
demonstra os interesses implícitos da campanha de universalização 
da educação, cuja demanda necessitaria de profissionais 
capacitados em tempo recorde, sendo a EAD o meio mais acessível 
e ágil para essa formação.  

 



22 

Giolo (2008, p. 1224) traz outros elementos para a discussão: 

 

O movimento inicial da educação a distância, o de proporcionar 
formação regular e continuada aos professores em exercício (os 
professores leigos), é repleto de mérito e, porque não dizer, de êxito. 
Não se pode falar o mesmo, entretanto, do que veio depois, quando 
os cursos de formação de professores passaram a disputar os alunos 
dos cursos presenciais substituindo a sala de aula pela formação em 
trânsito, descolada dos espaços tradicionais de ensino-
aprendizagem.  

 

A educação a distância foi ganhando espaço no Brasil como uma 

estratégia de universalização da educação na qual, a flexibilidade e a acessibilidade 

trazem a idéia de democratização do ensino superior, principalmente em relação à 

formação / capacitação de professores em atuação. Oliveira (2005) demonstrou que 

o Governo Federal justificou a EAD para a formação de professores, considerando a 

existência de muitos profissionais atuando sem titulação superior ou mesmo leigos, 

reforçando uma idéia messiânica da proposta. 

O documento “Educação Brasileira: alguns indicadores e desafios”, 

aprovado pelo Fórum Nacional de Educação, em março de 2013, apresenta 

percursos a serem trilhados, tais como a valorização dos profissionais da educação, 

por ações e políticas de formação inicial e continuada.  

A meta 15 do Plano Nacional de Educação (PNE) indica que 

compete à União, Estados, Distrito Federal e Municípios assegurar que o exercício 

do magistério da educação básica seja realizado por professores com formação 

superior. Convém destacar que em 2007, 68,4% dos professores da educação 

básica tinham formação superior e que em 2011 houve um aumento para 74%. O 

pequeno aumento é ainda mais problemático quando adicionado o fator de que a 

busca por bacharelados crescem mais que a busca pelas licenciaturas. 

Assim, “[...] é fundamental debater formatos e processos 

institucionais, bem como modalidades educativas como a educação a distância, seu 

papel e limites em um processo expansionista de qualidade.” (FORUM NACIONAL 

DE EDUCAÇÃO, 2013, p. 46).  
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4 A REALIDADE EM QUESTÃO: A PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE ESTADUAL 

DE LONDRINA 

 

A Universidade Estadual de Londrina foi criada em 28 de janeiro de 

1970, a partir do decreto 18.110, resultante da junção das seguintes faculdades: 

Faculdade de Direito; de Medicina; de Filosofia, Ciências e Letras; Odontologia; e de 

Ciências Econômicas e Contábeis. Em 07 de outubro de 1971 foi reconhecida, por 

meio do Decreto Federal nº 69.324, na qual, iniciou suas atividades com um total de 

13 cursos de graduação: História, Geografia, Letras Anglo-Portuguesas e Letras 

Franco-Portuguesas, Pedagogia, Ciências, Direito, Odontologia, Medicina, Farmácia 

e Bioquímica, Ciências  Biomédicas, Ciências Econômicas e Administração 

(UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA, 2013b). 

O curso de pedagogia em Londrina teve suas atividades iniciadas na 

Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e Letras, em 1962, juntamente com o 

“curso” de didática, até 1963. No ano de 1964, o curso de didática passou a fazer 

parte das matérias pedagógicas do curso de Pedagogia, por meio do Parecer n° 

292, seguindo orientações do Conselho Federal de Educação (ABBUB; WEBER, 

2008). Convém destacar que Londrina contava com a Escola Normal, a qual:  

 

[...] oferecia os dois níveis de formação de professores decorrentes 
da Lei Orgânica de Ensino de 1946: Curso Normal Ginasial e Curso 
Normal Colegial. O Instituto de Educação que poderia oferecer 
Cursos de Aperfeiçoamento só foi criado em 1963, época da abertura 
do curso de Pedagogia na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras 
de Londrina (ABBUD; WEBER, 2008, p. 2). 

 

Abbud e Weber (2008) destacam que a formação dos professores 

no curso de pedagogia em Londrina, passou por várias reformulações. Entre os 

anos de 1962 e 1973 permaneceu com uma única licenciatura em pedagogia; no 

período de 1973 – 1992 foi dividido em habilitações (orientação educacional, 

supervisão escolar, administração escolar e magistério); de 1992 – 1998 o curso 

passou a oferecer duas habilitações conjuntas. 

As mudanças mais significativas ocorreram a partir do ano de 1997, 

com o desenvolvimento do projeto “Atualização curricular do curso de graduação em 

Pedagogia da Universidade Estadual de Londrina”. Na ocasião, as habilitações 

eram: Magistério das matérias pedagógicas do 2º grau; Orientação Educacional; 
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Supervisão escolar; Educação Infantil e Séries Iniciais. De acordo com o Colegiado 

de Pedagogia: 

 

As Habilitações eram oferecidas acopladas – a habilitação “nuclear” 
era a “Magistério das Matérias Pedagógicas do 2º grau” – depois 
denominada “Magistério das Matérias Pedagógicas do Ensino 
médio”. A organização curricular foi estruturada considerando o 
currículo mínimo indicado no Parecer 252/69. Listou-se as disciplinas 
e os possíveis desdobramentos em cada uma (considerando a área 
de conhecimento) (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA, 
2013a) 

 

A proposta de atualização do currículo do curso de pedagogia da 

UEL teve como justificativa, a compreensão por parte dos professores e colegiado 

da inadequação do currículo às exigências para a formação do profissional 

pedagogo. A atualização previa que os alunos, mesmo optando pelas habilitações 

de supervisão ou orientação, desenvolveriam atividades relativas à docência para o 

nível médio e séries iniciais (ABBUD; WEBER, 2008). 

Em 2001 o curso de pedagogia da Universidade Estadual de 

Londrina passou novamente por readequações, mantendo a organização curricular 

instituída em 1998 porém com alteração na carga horária de atividade de estágio.Em 

2005, o Projeto Político Pedagógico apresentou o curso em duas habilitações: uma 

voltada para orientação educacional e supervisão escolar e outra contemplando o 

magistério para educação infantil (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA, 

2005). 

A reformulação do Projeto Político Pedagógico do Curso de 

Pedagogia da Universidade Estadual de Londrina, no ano de 2007, extingue as 

habilitações, formando o pedagogo para atuar na área da docência; na gestão 

pedagógica e na pesquisa (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA,2006).  

A mais recente Resolução do Projeto Político Pedagógico do curso 

de Pedagogia estabelece que o pedagogo poderá atuar no magistério para as séries 

iniciais do ensino fundamental; no magistério para a educação infantil; na gestão 

pedagógica da educação formal e não formal e no magistério das matérias 

pedagógicas. Tem como princípio básico do curso a indissociabilidade entre a teoria 

e a prática, em uma perspectiva interdisciplinar, a partir da inter-relação entre todas 

as atividades do curso (disciplinas, estágios, atividades de ensino, pesquisa e 

extensão universitária). Assim, o curso de pedagogia da UEL tem duração mínima 
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de quatro anos e meio, com 3.244 horas (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE 

LONDRINA, 2009). 

Já a pedagogia na modalidade a distância na  Universidade Estadual 

de Londrina teve como marco inicial a criação do Núcleo de Educação a Distância 

(NEAD) como parte do Laboratório de Tecnologia Educacional (LABTED). O NEAD 

foi criado em abril de 2009 com o objetivo de: 

 

Oportunizar a democratização do conhecimento, por meio do acesso 
ao saber acadêmico; estimular e apoiar ações de educação a 
distância;  incentivar o uso de ferramentas e tecnologias de 
informação e comunicação, visando a melhoria da qualidade do 
ensino, da pesquisa e da extensão; propor política de estímulo à 
produção científica em educação a distância, e buscar parcerias e 
recursos para o desenvolvimento de educação a distância 

(UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA, 2014). 

 

O processo de inclusão da Educação a distância no Plano de 

Desenvolvimento Institucional da UEL, foi visto como oportunidade de pertencer ao 

sistema da Universidade Aberta do Brasil (UAB). Kato, Santos e Martins (2010, p. 

25) explicam que: 

 

A UAB foi idealizada no âmbito do Fórum das Estatais pela 
Educação em 2005, com o objetivo prioritário de capacitar os 
professores da educação básica e buscar interiorizar a oferta de 
cursos e programas de educação superior, atuando com prioridade 
na formação e capacitação inicial e continuada de professores para a 
educação básica, com utilização de metodologias da educação a 
distância.  

 

Com a oferta do curso de pedagogia para cerca de quarenta mil 

estudantes da Faculdade Vizinhança Vale do Iguaçu no Paraná (VIZIVALI), permitiu 

que muitos professores da rede pública, concluíssem a formação superior. A 

autorização para funcionamento de Programa de Capacitação para Docência dos 

Anos Iniciais do Ensino Fundamental e da Educação Infantil, ofertado ela Faculdade 

Vizinhança Vale do Iguaçu, foi aprovado pela Câmara de Educação Superior em 

04/12/2012, a ser ofertado na modalidade semi-presencial, com duração de até 24 

meses e carga horária de 2.890 horas distribuída em seis módulos de quinze 

semanas cada. 
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A Vizivali não conseguiu reconhecer o curso junto ao Conselho 

Estadual de Educação, o que gerou grande problema e frustração para os 

estudantes que, por meio da justiça buscaram uma saída (PIASSA, 2013). 

As universidades estaduais do Paraná, a Secretaria de Estado da 

Educação do Paraná (SEED-PR), e a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e 

Ensino Superior do Paraná (SETI-PR) buscaram regularização acadêmica e 

funcional dos professores que cursaram o Programa de Capacitação VIZIVALI. 

Para tanto, as quatro maiores universidades estaduais, a 

Universidade Estadual de Londrina (UEL), a Universidade Estadual de Maringá 

(UEM), a Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) e a Universidade Estadual 

do Centro-Oeste (UNICENTRO), aderiram a proposição de ministrar, por meio da 

modalidade a distância, uma complementação de estudos referentes à Pedagogia. 

As IES foram chamadas pelo Governo do Estado para “colaborar e 

ofertar uma complementação de mil trezentas e oitenta e quatro horas (1.384) horas 

para que esses professores tivessem a certificação do curso de Pedagogia.” 

(PIASSA, 2013, p. 5358). Assim, depois de muitas negociações, ficou decidido que a 

UEL ficaria responsável por dois mil e quatrocentos e setenta e dois (2.472) alunos, 

distribuídos em quatro pólos (Município de Colombo, Paranaguá, Palmeira e Cerro 

Azul). Convém registrar que o processo de assunção pela UEL deu-se à revelia do 

Departamento de Educação, responsável pela formação presencial da pedagogia. 

Buscamos investigar o posicionamento de cinco professores do 

Departamento de Educação que possuíssem representação efetiva junto ao 

processo vivenciado, com a finalidade de compreender os posicionamentos 

institucionais do processo de implantação da oferta especial do curso de pedagogia 

na modalidade a distância na UEL. Os coordenadores de colegiado, chefia do 

departamento e coordenador pedagógico da EAD colaboraram com o estudo, 

totalizando cinco questionários respondidos. Os colaboradores foram denominados 

de “Docentes” e enumerados de 1 a 5, com a finalidade de não serem identificados. 

Questionados sobre as impressões relativas ao processo de 

implantação do curso de pedagogia a distância da Universidade Estadual de 

Londrina, os docentes ressaltaram que: 

 

[A oferta do curso de pedagogia modalidade EAD na UEL] Foi uma 
imposição política do governo de Estado para remediar uma situação 
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irregular criada pela autorização de uma instituição privada para a 
oferta do curso que não pode ser efetivada; nesse sentido não pode 
ser encarada como uma proposição da UEL; foi um “remendo” para 
atender a uma imposição, sem projeto próprio e à revelia do 
Departamento de Educação. (Docente 2) 

 

[...] não se pode dizer que houve a implantação do curso, uma vez 
que o mesmo não teve continuidade. Foi uma oferta especial com 
aproveitamento de estudos anteriores que possibilitou a entrada da 
UEL no sistema da Universidade Aberta do Brasil. (Docente 1) 
[...] De fato a UEL não ofereceu, ainda, o Curso de Pedagogia, na 
modalidade EAD. (Docente 4) 

 

A falta de apoio do Departamento de Educação resultou na oferta 

por meio do Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica 

(PARFOR), com caráter emergencial, ofertando primeira licenciatura para docentes 

da rede pública (PIASSA, 2013). 

Cabe ressaltar que o curso de pedagogia a distância ofertado pela 

UEL  como complementação ao curso ofertado pela Vizivali, registrou-se como uma 

oferta especial realizado pela primeira vez na modalidade EAD. O curso com 

duração de doze (12) meses, foi estruturado em vinte e quatro (24) disciplinas, 

teóricas e estágios (PIASSA, 2013). Não podemos desconsiderar que: 

 

[...] A UEL era a única das IES do Paraná que não tinha nenhuma 
estrutura para ofertar um curso de graduação a distância. E quando 
digo nenhuma estou dizendo que não havia equipamentos, nem 
corpo docente (uma vez que o departamento de Educação se 
colocou contra a oferta por uma série de razões), e nem um tipo de 
experiência nesse sentido. (Docente 1) 

 

A falta de apoio do Departamento de Educação e a limitação 

referente à tecnologia e equipamentos, foi um fator a mais a ser enfrentado para 

efetivação do curso. Assim manifesta um docente: 

 

Tinha-se apenas a estrutura do LABTED que atende a uma demanda 
interna da universidade, o conhecimento vasto do Professor [...], o 
compromisso da reitora para com o governo do Estado. (Docente 1) 

 

As verbas iniciais para a compra de equipamentos básicos para o 

LABTED foi garantida pela SETI e a UAB se encarregou do financiamento dos 
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honorários dos tutores e docentes. Para realizar o trabalho formativo e a diplomação 

dos alunos ao final do curso,  

 

[...] contávamos com uma secretária que obtivera sua formação em 
cursos a distância, um coordenação de tutoria cuja formação na 
Europa lhe capacitara em ambientes virtuais de aprendizagem, o 
coordenador geral da UAB com experiência em ambientes virtuais de 
aprendizagem, tecnologias educacionais, avaliações institucionais de 
cursos a distância e a coordenação do curso, com experiência como 
docente da EAD em uma instituição privada e como coordenadora de 
curso presencial (PIASSA, 2013, p. 5359). 

 

A estrutura curricular do curso foi organizada por alguns docentes do 

Departamento de Educação e equipes da Reitoria e Pró-Reitoria de Graduação. 

Assim se manifesta um docente: 

 

A estrutura curricular foi cópia do curso presencial. Uma comissão 
analisou o currículo da Vizivali, fez o aproveitamento das disciplinas 
já cursadas e montou o curso em cima do que faltava, mas, 
encaixando em 1384h (relógio), determinadas pelo MEC. [...] Era 
para o curso acontecer em um ano, mas ao final, com exames e 
tudo, acabou em quase 18 meses, sem interrupção para férias. Foi 
de dezembro de 2011 a junho de 2013. (Docente 1) 

 

Essa estrutura curricular considerou o aproveitamento de estudos 

realizados pelos estudantes, porém, muitas disciplinas foram novamente cursadas 

em razão da diferença de carga horária e de ementa (PIASSA, 2013). 

A construção do Projeto Político Pedagógico do curso de pedagogia 

na modalidade a distância deu-se coletivamente entre os poucos docentes do 

Departamento de Educação que aderiram a proposta e teve como intuito formar 

pedagogos que pudessem compreender e contribuir para a transformação do 

contexto social por meio da educação, seja ela escolar ou não escolar. Dessa forma, 

a proposta vislumbrou formar pedagogos comprometidos com a educação, 

ressaltando que a EAD tem significado no Brasil da atualidade, como forma de 

democratização da educação, uma vez que permite que pessoas de regiões 

afastadas dos grandes centros tenham acesso ao ensino superior (UNIVERSIDADE 

ESTADUAL DE LONDRINA, 2010). 

A respeito da elaboração do projeto pedagógico apresento alguns 

depoimentos: 
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Foi uma elaboração coletiva de todos os profissionais que 
participaram do processo. Infelizmente não foi possível a participação 
direta dos alunos. Estes colaboravam dando sugestões em alguns 
elementos relativos ao funcionamento do curso, principalmente em 
relação ao ambiente de aprendizagem. A redação do projeto foi feita 
por mim, num tempo exíguo, e por isso está cheio de falhas que só 
agora observamos. Um problema que enfrentamos na consecução 
do projeto foi a falta de entendimento por parte da universidade do 
que é EAD, de sua velocidade, de suas gigantescas demandas, de 
sua abrangência, etc. A UEL não tem uma cultura administrativa 
ainda para a oferta de cursos a distância. Tudo ainda é muito 
primitivo e amador. Até montar corretamente o processo para o 
reconhecimento do curso o pessoal da PROGRAD teve de aprender 
meio que forçosamente. (Docente 1) 
 
Pelo que observei, alguns docentes que consideraram pertinente a 
proposta de organizar um curso a distância de Pedagogia se 
mobilizaram, o organizaram e o desenvolveram sem estabelecer 
contato com o Departamento de Educação como um todo e, por isso 
desconheço o projeto do curso, pois não foi discutido no 
Departamento. (Docente 5) 
 

Por parte do Colegiado de Pedagogia e do Departamento de 
Educação não houve elaboração de projeto próprio para esta 
modalidade. No primeiro momento foi apresentado o projeto do curso 
regular, avaliado como inadequado pelo Comitê de Avaliação do 
Estado. Soube que o projeto foi reformulado em outros grupos que 
não o Colegiado e Departamento.( Docente 2) 

 

Piassa (2013, p. 5360) ressalta que “a construção do Projeto Político 

Pedagógico implicava em inovar e reconhecer a própria EAD em termos dos 

modelos existentes nas universidades públicas do Paraná.” Novamente, fica 

evidenciado a não participação do Departamento de Educação, considerando o 

pequeno grupo de docentes que organizou e desenvolveu o PPP. 

Durante a construção do projeto, a equipe enfrentou limitações 

também com o corpo discente, composto por: 

 

Profissionais com mais de 6 anos de experiência, idade entre 24 e 66 
anos, com carga horária de trabalho, na maioria de 6 a 8 horas 
diárias. Em termos de aprendizagem, apresentavam muitas 
dificuldades não só de aprender ou com as questões tecnológicas, 
como já esperávamos, mas em relação à própria cultura acadêmica. 
(Docente 1) 

 

É preciso considerar que a jornada de trabalho dos professores não 

se resume apenas no horário na escola, mas também ao tempo que dedica à 
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preparação de aulas e materiais, correção de trabalhos e provas, leituras e estudos,  

entre outras atividades  concernentes à sua função que vão além das horas-aulas 

ministradas nas instituições (GATTI; BARRETO; ANDRE, 2011). Os autores 

ressaltam que muitos estudos interpretam a extensão da jornada de trabalho 

decorrente dos salários pouco compensadores, levando o professor a procurar mais 

de um cargo, resultando na precarização do trabalho docente, o que gera grande 

impacto sobre seu desenvolvimento profissional em sala de aula. 

Oliveira (2005) acrescenta que as políticas educacionais permitem o 

aligeiramento na formação profissional, com a finalidade de satisfazer à necessidade 

de titulação, equivocadamente interpretada na Lei. Favorecendo o disciplinamento 

social dos processos de produção, minimiza os efeitos da precarização cultural e 

melhora as estatísticas com a certificação profissional.  Porém, os professores são 

mantidos  com baixos salários, o que leva a procurarem cursos com a única 

finalidade de atender as políticas propostas, na forma da permanente qualificação 

que amplia estatísticas econômicas. 

O grupo de estudantes tinha características peculiares, que não 

poderiam ser rejeitadas: trabalhadores com a jornada de trabalho de trinta a 

quarenta horas semanais e possuíam diversas experiências em atuação em sala de 

aula que poderiam ser exploradas no desenvolvimento do curso (PIASSA, 2013). Há 

predominância do sexo feminino, com faixa etária entre 35 e 45 anos, embora 

houvesse alguns alunos com 60 anos de idade. 

Crivelaro et al. (2012) salientam que os processos de aprendizagens 

estão em constante construção, relacionando  saberes adquiridos individualmente, 

considerando sua experiência pessoal, seus relacionamentos e suas capacidades. 

Dessa forma, para que o processo de ensino aprendizagem ocorra de forma 

significativa, a educação a distância exige familiarização com o uso de tecnologias, 

facilidade de interpretação e compreensão de texto e autonomia intelectual, caso 

contrário, um arcabouço de problemas no processo de aprendizagem do aluno pode 

ocorrer. 

Outra característica dos discentes era que apenas “quarenta e cinco 

por cento (45%) dos estudantes diziam ter familiaridade com o uso da internet e do 

computador.” (PIASSA, 2013, p. 5360). Isso demonstra que a equipe responsável 

pelo curso teve que promover atividades facilitadoras para a compreensão e uso das 

tecnologias. Piassa (2013, p. 5360) declara que: 
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Enquanto íamos construindo o projeto, num processo de práxis, 
confrontando o projetado e sua realização, enfrentávamos também 
as limitações colocadas pelos próprios alunos. [...] Então, o 
enfrentamento veio por meio de vídeos e manuais explicativos que 
procuravam passo a passo possibilitar o acesso e a navegação no 
ambiente virtual de aprendizagem, que em nosso caso foi a 
plataforma Moodle.  

 

O Ambiente Virtual de Aprendizagem Moodle foi desenvolvido em 

1999, e atualmente se encontra disponível em mais de 206 países. O Moodle é um 

software livre e inúmeras instituições de ensino a distância espalhadas pelo mundo 

utilizam-no por ser um ambiente que trata das questões ensino-aprendizagem como 

uma atividade social, por meio da interação e colaboração. Possui flexibilidade, 

adaptabilidade e usabilidade, permitindo planejar estrategicamente projetos 

educacionais mediados por computadores, podendo ser usado em qualquer sistema 

operacional (CRIVELARO et al., 2012). 

Piassa (2013) também ressalta a existência de outra limitação, a 

dificuldade de interpretação dos estudantes das mensagens colocadas na 

plataforma. A autora expressa que os docentes perceberam que as mensagens 

deveriam se aproximar da coloquialidade sem perder de vista a formalidade, para 

que houvesse comunicação constante. A solução encontrada foi disponibilizar 

constantemente as instruções orais, gravadas em vídeos, acompanhando as 

instruções por escritas. Piassa (2013, p. 5361) descreve: 

 

A superação veio de constantes reuniões da equipe para se repensar 
e se refazer o processo, facilitando a navegação na plataforma, o 
acesso aos dados e bibliografias básicas de estudo, deixando claro 
nas atividades propostas os objetivos e os canais de interação com 
os docentes e tutores.  

 

Os docentes e os tutores são sujeitos decisivos e os principais 

agentes na educação a distância. A escolha de tutores e do corpo docente para o 

curso ofertado deu-se seguindo os editais da UAB para seleção. Piassa (2013) 

ressalva que como não houve apoio do Departamento de Educação para a seleção 

do corpo docente e a oferta do curso deu-se pelo PARFOR, docentes externos 

puderam ser contratados, entre eles, aqueles que possuíam experiência na EAD. 
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Os processos metodológicos foram divididos em diferentes 

atividades, a saber: 

 

As aulas eram gravadas e disponibilizadas aos alunos no AVA 
[Ambientes Virtuais de Aprendizagem] do curso. Uma vez por 
semana os alunos se reuniam no pólo de apoio presencial para 
realizar atividades elaboradas pelos professores, acompanhadas e 
dirigidas pelos tutores. Cada aluno deveria elaborar uma breve 
síntese deste dia e postar no fórum da disciplina para mediação do 
professor. Uma (disciplina de 30horas) ou duas atividades (60horas), 
dependendo da carga horária, a ser desenvolvida pelo aluno, 
preferencialmente associando o conteúdo das aulas e do material 
impresso com sua realidade, outro dia da semana os tutores faziam o 
chamado plantão presencial para tirar dúvidas dos alunos (presença 
opcional). Ao final de cada disciplina havia uma prova. (Docente 1) 
 
 

Os Ambientes Virtuais de Aprendizagens (AVA) permitem que o 

professor tenha autonomia para planejar, desenvolver, executar, avaliar e gerenciar 

todo o processo de ensino/aprendizagem de um curso a distância (CRIVELARO et 

al, 2012). Oliveira (2005, p. 208) explica que “os tutores são figuras centrais no 

processo e permite que as dúvidas dos estudantes-professores sejam esclarecidas 

„ao vivo e em cores‟.”  

Piassa (2013, p. 5362) completa a idéia da importância dos tutores 

no processo: 

 

Quanto aos tutores, foram divididos em dois grupos: presenciais que 
atuavam diretamente na orientação dos alunos nos pólos de apoio 
presencial e os tutores a distância que atuavam na universidade. 
Nosso intuito foi criar entre tutores, alunos e docentes um processo 
de educação em rede. Para isso, realizamos constantes reuniões 
para discutir as atividades, os critérios de avaliação, as dificuldades 
dos alunos e os caminhos da superação. Tanto os tutores presencias 
quanto os tutores a distância tinham um papel de caráter acadêmico 
na formação dos estudantes.  

 

Assim, a interação pedagógica na educação a distância se efetiva 

pelos tutores que se comunicam com os alunos por meio de encontros programados 

durante o planejamento do curso. A tutoria é necessária para orientar, dirigir e 

supervisionar o ensino-aprendizagem. O tutor deve ser capaz de comunicar-se 

textualmente com clareza realizando a intercomunicação dos elementos professor – 

tutor – aluno (MACHADO; MACHADO, 2004). 
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Entretanto, Kato, Santos e Martins (2010) ressaltam que os tutores 

nem sempre têm condições de tempo, conhecimento, espaço e formação didática 

para auxiliar os alunos em suas aprendizagens e construção de conhecimentos. Não 

possuem também, autonomia para responder aos desafios da prática cotidiana  e os 

problemas enfrentados devem ser levados diretamente aos coordenadores do pólo 

central. Apesar do uso do AVA e da preocupação com a qualidade dos cursos 

oferecidos na modalidade a distância, os ambientes virtuais ainda apresentam 

problemas de comunicação que comprometem a qualidade da informação e 

interferem na compreensão e entendimento do conteúdo ofertado (CRIVELARO et 

al., 2012). 

Os materiais impressos foram produzidos da seguinte forma: 

 

As capas e designs do material foram elaborados pela professora [...] 
e seus orientandos de TCC do curso de Design da UEL. O material 
didático foi escolhido pelos professores e pela coordenação entre os 
materiais já produzidos por outras IES do sistema UAB e publicado 
no SISUAB (Ambiente virtual da UAB). (Docente 1) 

 

Machado e Machado (2004) explicam que na produção de materiais 

para a educação a distância o educador tenta prever as possíveis dificuldades, 

buscando antecipar aos alunos sua solução.  

Outro elemento importante no desenvolvimento do curso foi o 

processo de avaliação. O docente 1 relata: 

 

As avaliações eram divididas da seguinte forma: trabalhos on line 
(40%), prova presencial (60%). As atividades on line eram 
elaboradas pelos professores e corrigidas pelos tutores. Os trabalhos 
eram elaborados de forma bastante detalhada para que os alunos 
soubessem exatamente o que era para ser feito, inclusive os critérios 
de avaliação eram explicitados. As dúvidas eram tiradas com os 
professores pelo fórum das disciplinas. O docente tinha o 
compromisso de não deixar os alunos 24h sem respostas. Os 
professores realizavam o que chamávamos de oficinas de correção. 
Em reunião com os tutores, abriam alguns trabalhos e mostravam 
aos tutores como deveriam proceder, o que considerar, como atribuir 
notas, etc. Os tutores corrigiam em tempo determinado e davam o 
feedback para os alunos que tinham 24 horas para contestar, caso 
não concordassem com a nota atribuída. Antes de proceder qualquer 
correção, os tutores submetiam os trabalhos a aplicativos que 
identificavam cópias da internet. No início do curso, os professores 
gravaram vídeos para fazer vista dos trabalhos, mas com o tempo, a 
comunicação entre alunos e tutores se estreitou e isso já não se fez 
necessário. Com as provas era a mesma coisa. (Docente 1) 
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Assim, o curso possuía três importantes momentos de avaliação: 

trabalhos individuais postados na plataforma, trabalhos em grupo interdisciplinares 

com caráter diagnóstico e finalidade de promover a interatividade entre os alunos e 

disciplinas e por fim o teste escrito, com questões abertas e fechadas (PIASSA, 

2013). A autora ainda acrescenta que no processo de avaliação, houve um grande 

cuidado do corpo docente e coordenação para que os critérios ficassem claros, bem 

como a possibilidade do aluno refazer seu trajeto de aprendizagem, embora a 

avaliação tenha sido somativa. 

Na oferta especial do curso de pedagogia modalidade EAD não 

houve Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). Os estágios foram preservados e 

obrigados a serem cumpridos, tal como apresenta o Docente 1: 

 

O estágio foi o maior desafio de toda a oferta. Os professores 
elaboraram os manuais, os tutores acompanharam o trabalho, se 
encarregaram de recolher a documentação relativa ao termo de 
compromisso e enviar para UEL. Os professores pelos fóruns 
respondiam às diversas questões feitas pelos alunos. Os tutores, por 
sua vez, tinham o compromisso de ligar para as escolas campo de 
estágio, manter contato com os responsáveis no campo de estágio. 
Os alunos, por sua vez, deveriam se utilizar dos recursos 
tecnológicos fotografando, filmando o estágio com os devidos 
cuidados de segurança para não identificar os participantes. Ao final, 
foi feito uma mostra de estágio em que os professores do curso 
foram divididos entre os pólos para acompanhar presencialmente a 
apresentação dos trabalhos. Nos deslocamos em 4 carros em duas 
ocasiões para acompanhar a apresentação dos mais de 2000 alunos.  

 

O acompanhamento dos alunos em seus estágios mostra que houve 

preocupação dos coordenadores em acompanhar e comprovar a participação dos 

alunos. 

Questionamos os docentes sobre os aspectos que necessitariam ser 

melhorados/modificados no curso de pedagogia na modalidade a distância. Algumas 

respostas foram destacadas: 

 

Como não conheço o processo não posso avaliar o que está falho e 
precisa ser aprimorado. (Docente 5) 
 
Não tenho conhecimento formado, por não trabalhar com EAD por 
não ter acompanhado o processo de oferta dessa modalidade. 
(Docente 4) 
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Não conheço, não posso informar (Docente 3) 

 

A desinformação e o não conhecimento da modalidade EAD são 

exemplos de que os docentes ainda apresentam grande resistência com a 

modalidade em questão. Amorim e Ropoli (2008) declaram que os motivos que 

levam à resistência dos docentes são diversos, entre eles destacam-se a 

precarização do trabalho docente, o receio de substituição do professor pela 

máquina, a falta de domínio das tecnologias, a adaptação da pedagogia às 

tecnologias disponíveis e, a valorização do contato presencial. 

Azevedo (2012) salienta que o grande desafio enfrentado pelas 

instituições que buscam trabalhar com a modalidade a distância é a resistência do 

docente em investir na nova proposta, em partilhar seu espaço de saber com os 

demais atores envolvidos no processo. Há um depoimento interessante: 

 

Como não acredito na possibilidade de formação inicial a distância, 
acredito que essa modalidade se adequaria melhor a formação 
continuada ou aos diferentes níveis de pós-graduação: 
especialização, mestrado e doutorado. (Docente 2) 

 

Essa visão vai ao encontro com o Documento da Conferência 

Nacional de Educação (CONAE) que em 2010 defendeu a formação inicial de 

professores de forma presencial. Entretanto, o documento admite, abrindo uma 

brecha em seu posicionamento, que a formação inicial de professores poderia 

também “de forma excepcional, ocorrer na modalidade de EAD para os/as 

profissionais da educação em exercício, onde não existam cursos presenciais, cuja 

oferta deve ser desenvolvida sob rígida regulamentação, acompanhamento e 

avaliação” (CONFERÊNCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO, 2010, p. 66). 

De acordo com o Docente 1, colaborador desta investigação, há 

muito o que fazer quando se trata da implantação de EAD. Assim, ele argumenta: 

 

Foi uma primeira experiência. Tudo precisaria ser melhorado. Parece 
redundante, mas é a verdade. Aprendemos muito, mas teríamos que 
ter um projeto pedagógico mais aberto para atender às 
especificidades dos nossos alunos, deveríamos ter professores com 
maior tempo de dedicação ao curso, principalmente uma organização 
burocrática em termos de fomento que atendesse às necessidades 
antes do curso antes de iniciar e não durante como foi nosso caso. 
Isso dificultou muito nosso trabalho. Precisamos de uma estrutura 
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específica e especial só para o NEAD. O que se tem hoje é uma 
adaptação precária de espaço. É complicado fazer EAD, por 
exemplo, sem laboratório de informática, sem um estúdio adequado, 
sem uma lousa interativa, sem uma equipe completa de produção, 
sem uma universidade que entenda o que é EAD. Enfim... e nós 
fizemos sem tudo isso! Como conseguimos? Com muita boa vontade 
de todos. E crença no potencial da modalidade. (Docente 1) 

 

A dificuldade encontrada pela Universidade Estadual de Londrina, 

pela falta de preparo para elaborar os materiais e vídeos que sustentam a educação 

a distância, juntamente com o suposto posicionamento contrário do Departamento 

de Educação demonstram um grande empenho de alguns poucos professores  para 

que o curso fosse ofertado.Tivemos acesso ao questionário respondido pelos alunos 

com a finalidade de saber qual a visão deles sobre o curso de pedagogia EAD da 

UEL, oferta especial para professores. 

O questionário foi respondido pelos alunos em abril de 2013, 

utilizando o instrumento Google Docs. Foram  1.759 alunos que responderam à 

pesquisa, sendo o universo de 2.100 alunos matriculados. 

As questões se referiam ao desenvolvimento do curso oferecido, tais 

como ambientes de aprendizagem, recursos humanos envolvidos no processo e 

procedimentos adotados.  

De acordo com os dados obtidos o nível de satisfação dos cursistas 

é apresentado em notas entre 8,5 e 9,3 demonstrando que houve um conceito 

positivo por parte dos estudantes. Não há como realizar análises mais aprofundadas 

com os dados, considerando que são pontuais e objetivos para a finalidade a que se 

propuseram. Entretanto, os dados obtidos junto aos docentes colaboradores desta 

investigação, indicam que ainda há muito que discutir e propor para a formação de 

professores, a exemplo da manifestação de um docente: 

 

[...] Percebo que os alunos reclamam durante o curso que se sentem 
despreparados para alfabetizar, não sabem como lidar com diversas 
situações do dia da sala de aula. É muito comum relatarem e 
perceberem que a escola está um caos e que não sabem o que 
fazer, pois há carência de profissionais, as salas estão superlotadas 
e os alunos estão  difíceis. Avalio que faltam espaços para que os 
graduandos durante o processo de formação consigam relacionar e 
aplicar seus conhecimentos aprendidos em sala de aula para que 
possam sair da universidade com mais segurança profissional e não 
cometam tantos equívocos como temos visto em salas de aula.  [...] 
Há extrema carência de domínio de conhecimentos teórico científico, 
metodológico - procedimentais e atitudinais que favoreçam ao 
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professor habilidades para lidar com as especificidades da sala de 
aula atualmente. Avalio que é necessário pensar no modo como o 
curso está organizado, na possibilidade de haver mais articulação 
entre conhecimentos teóricos e práticos e de atuação com 
colaboração interdisciplinar e colaborativa, pois as disciplinas ainda 
se configuram como ilhas sem pontes que as aproximem. (Docente 
5) 

 

Gatti (2010) salienta que a institucionalização e os currículos para 

formação de professores vêm sendo colocados em questão há muito tempo, sendo 

evidenciados problemas referentes às estruturas, conteúdos e modalidades 

formativas. Assim, o autor supracitado aponta três principais características 

encontradas nos currículos do curso de pedagogia: a fragmentação (apresentando 

um conjunto disciplinar bastante disperso), o desequilíbrio na relação teoria e prática 

(preocupação em transmitir a teoria sem relacioná-la à prática) e a transmissão de 

técnicas (o que, e como ensinar). Essas características vêm influenciando 

diretamente na formação do professor que acaba por receber um caráter abstrato e 

pouco integrado ao contexto concreto e atual da sociedade que irá atuar. 

A respeito do assunto há uma manifestação bastante interessante: 

 

São muitas dificuldades, independente da modalidade. A começar 
pelo Projeto Pedagógico do curso. As DCN do curso de Pedagogia 
trouxeram um pedagogo formado em três pilares: docência como 
base, pesquisa e gestão. Eliminou as habilitações. A história atual 
tem mostrado que ao contrário do que se defendia, ou seja, de que 
as habilitações fragmentavam o curso, elas conferiam, na verdade, 
identidade à formação do pedagogo. Hoje estamos correndo atrás 
desta identidade. As DCN eliminou o conceito curricular baseado em 
uma parte comum com as chamadas disciplinas de fundamentos e 
outra parte destinada às habilitações. No lugar trouxe núcleos de 
conhecimentos ou grandes eixos de formação. Ainda não chegamos 
a uma conclusão de como estes núcleos devem ser distribuídos e 
integrados ao longo do curso.[...]. Como conciliar teoria e prática é 
outra dificuldade, uma vez que somos parte de uma sociedade 
capitalista temos valores diferentes para estas duas dimensões. O 
curso de Pedagogia que antes ofertava seu conteúdo em 7 anos, 
agora tem de ofertá-lo em 4,5 anos, no caso da UEL, ou seja, muito 
conteúdo, pouco tempo o que resulta em pouco aprofundamento. 
(Docente 1) 

 

Historicamente, a formação de professores vem enfrentando 

problemas e dificuldades ao longo de sua trajetória e a busca por uma identidade 

sempre acompanhou as modificações sofridas. Furlan (2008, p. 3874) conclui que a 

“questão do pedagogo e sua ressignificação está em constante busca por respostas. 
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Ressalta que a identidade profissional está ligada tanto ao próprio curso como à 

área de atuação do pedagogo, em processo de construção contínua.” 

A formação docente não se constrói por acumulação de cursos, 

conhecimentos, técnicas ou práticas, mas sim por meio de um trabalho crítico e 

reflexivo sobre as práticas, (re)construindo permanentemente uma identidade 

pessoal (NÓVOA, 1992).  

Assim expressa um docente: 

 

De modo geral, diretrizes curriculares nacionais que passam sua 
referência para a elaboração dos currículos dos cursos nas 
universidades, além da criação de sistema de avaliação que valoriza 
a formação universal e não as habilidades e competências. (Docente 
3) 

 

Na sociedade contemporânea o profissionalismo e a autonomia dos 

professores são muitas vezes desmentidos pela realidade, que controla a vida dos 

docentes e os sujeitam a lógicas administrativas e a regulações burocráticas 

(NÓVOA, 1992). Oliveira (2005) considera que a educação tem como referência as 

contradições e tensões socioeconômicas, políticas e culturais existentes na 

sociedade. Diante disso, a formação dos profissionais da educação deve ser 

compreendida a partir da lógica da exploração do trabalho e da acumulação do 

capital, historicamente marcados. Modalidades de cursos, discussões curriculares, 

propostas de avaliação só podem ser compreendidos se inseridos no contexto a que 

pertencem. 

Percebe-se que a licenciatura em pedagogia passa a ter amplas 

atribuições, embora o eixo da formação de professores para os anos iniciais, seja 

constante. Gatti (2010) salienta que a complexidade curricular do curso de 

pedagogia é grande em função do tempo de duração do curso e da carga horária, já 

que a formação deste profissional engloba habilidades de planejamento, execução, 

coordenação, acompanhamento e avaliação de tarefas referentes à educação.  

O Docente 2 expressa com clareza que: 

 

Tanto para a formação do Pedagogo quanto para a formação de 
professores em geral (e mesmo no que se refere à formação superior 
nos bacharelados) a grande dificuldade encontrada é o despreparo 
do estudante egresso do ensino médio para o trabalho universitário. 
Acrescido a isso, no caso do curso de Pedagogia, o nível de 
exigência e a complexidade dos conhecimentos necessários para a 
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formação faz com que o tempo disponível para a formação tanto no 
que diz respeito à duração do curso quanto às condições concretas 
dos alunos (muitos trabalham e não conseguem tempo suficiente 
para estudar e pesquisar) tem sido o maior complicador da formação. 
(Docente 2) 
 

 

Gatti (2010) evidencia grandes carências nos domínios de 

conhecimentos básicos existentes entre os alunos dos cursos de formação de 

professores. Outro fator que ficou explícito foi correspondente ao depoimento acima 

registrado. A falta de tempo dos estudantes para estudar e pesquisar devido ao 

trabalho, ou seja, exercício do magistério e do estudo para tal. 

Há um depoimento que expressa o fato: 

 

A formação em pedagogia, presencial, possui alguns dilemas que 
residem especialmente no tocante à formação em si, à relação com a 
escola e demais espaços, aliada ao perfil profissional que se deseja 
do egresso, da sociedade e da própria instituição formadora. 
(Docente 4). 

 

Nóvoa (1992) ressalta que formação implica em investimento 

pessoal, sendo um trabalho livre e criativo que visa a construção de uma identidade, 

que futuramente será a identidade profissional. Assim, a formação do professor deve 

estimular uma perspectiva crítico-reflexiva, que forneça aos docentes condições de 

um pensamento autônomo, facilitando as dinâmicas de auto-formação. Entre as 

possibilidades avistadas para um novo tempo, a educação a distância é uma das 

alternativas com grande possibilidade. Neste aspecto, há de considerar a formação 

de professores também. 



40 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente estudo teve por objetivo caracterizar o processo de 

formação em curso de pedagogia a distância, oferecido pela Universidade Estadual 

de Londrina a um grupo de professores de redes municipais do Estado do Paraná. 

Com base na metodologia de abordagem qualitativa e caráter exploratório e 

bibliográfico, obteve informações com cinco professores do Departamento de 

Educação, que participaram do processo. 

A análise realizada nos depoimentos dos professores e na literatura 

consultada indica a existência de inúmeras dificuldades na formação de professores, 

tanto na modalidade presencial quanto a distância.  

A Educação a distância tem se apresentado como uma modalidade 

de ensino que desafia a consolidação do ensino superior nos moldes conhecidos. 

Trata-se de uma possibilidade flexível de formação. A utilização de Ambientes 

Virtuais de Aprendizagens (AVA) permite a entrada de recursos tecnológicos de 

comunicação e informação no contexto educacional, sinalizando uma mudança de 

comportamento na sociedade contemporânea e na comunidade acadêmica. 

Na Universidade Estadual de Londrina, o curso de pedagogia na 

modalidade a distância ocorreu devido a uma imposição Política do Governo do 

Estado, sendo criado como uma proposta especial de curso, à revelia do 

Departamento de Educação. Porém, ao que tudo indica, a experiência foi realizada, 

a necessidade foi suprida, mas não formou raízes para que pudesse ser 

estabelecida como um curso de graduação na Universidade. A suposta resistência 

dos docentes do Departamento de Educação pode ser indicador de que o caso 

tenha sido “arquivado” e o “remendo foi feito”, como ressaltou um docente que 

contribuiu com este trabalho. Assim, não é possível saber se haverá ou não 

aproveitamento desse curso para futuras implantações, ou se foi apenas uma 

experiência que se fez necessária para a diplomação dos professores.  

As dificuldades encontradas no curso de pedagogia, tanto na 

modalidade a distância quanto presencial, devem ser enfrentadas por meio de 

debates, discussões, novas políticas públicas e conscientização dos profissionais. É 

necessário a realização de pesquisas com o professor – profissional que está 

atuando com a finalidade de debater as dificuldades encontradas na prática 

cotidiana do exercício do magistério e contribuir com a reorganização do curso. 
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Faz-se necessário também, realizar mais pesquisas com egressos 

não só do programa especial, mas de outros estudantes de EAD para analisar a 

atuação desse profissional no dia a dia da escola pública, presencial e distribuída ao 

longo de anos. 

Finalizo expressando que a temática Educação a Distância na 

formação de professores encontra-se estagnada em termos de produção ciêntifica. 

Em revisão aos volumes do Caderno Cedes, verifiquei que nos últimos cinco anos 

não há artigos que aprofundem essa discussão, assim como o documento norteador 

da CONAE (2014) menciona o assunto de maneira superficial, não se aprofundando 

no assunto. Isso levanta novas preocupações: Há esgotamento do assunto? Não há 

mais o que investigar? Quais os motivos da ausência de publicações relativas ao 

tema? Ficam as questões como primeiras de muitas que ainda existem no âmbito de 

tão complexa discussão. 
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APÊNDICE A  

 

TERMO DE CONSENTIMENTO ESCLARECIDO 

 

 

 

 

 

CURSO DE PEDAGOGIA 

6TCC610 - TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 

 

Prezado (a) Docente (a), 

 

Este questionário é parte integrante do Trabalho de Conclusão do 

Curso de Pedagogia da Universidade Estadual de Londrina, com orientação da 

Profa. Dra. Cláudia Chueire de Oliveira. A temática de estudo diz respeito a 

educação a distância (EAD) na formação de professores.  

Gostaria de solicitar sua colaboração, respondendo ao instrumento 

proposto. Não é necessária a sua identificação. Comprometo-me a utilizar das 

informações coletadas exclusivamente para os fins didático-acadêmicos desta 

investigação. 

Obrigada, 

 

 

Poliana Chinelli de Oliveira 

4º Pedagogia – Turma 4000 - Matrícula: 201000340446 

 

 

  

 

CENTRO DE EDUCAÇÃO, COMUNICAÇÃO 

E ARTES 

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 
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APÊNDICE B 
 

Questionário Docentes  
 
Informações Gerais 
 

Formação:___________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Atuação:____________________________________________________________  

 

1. Quais suas impressões relativas ao processo de implantação do curso de 

Pedagogia à distância da Universidade Estadual de Londrina (UEL)? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

2. Em linhas gerais, como descreve o perfil dos discentes que cursam a 

modalidade pedagogia EAD na UEL? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

3. Como foi a elaboração  do projeto pedagógico do curso? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

4. Quais são as maiores dificuldades, encontradas atualmente, para a formação 

do pedagogo? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

5. Quais aspectos precisam ser melhorados/modificados no curso de pedagogia 

à distância? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 


