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Vitrola.  

Há muito tempo o cantor está morto. 

Mas sua voz, presa num disco, 

Ergue, em plena sala, 

Sua presença vívida. 

E uns pensam: 

“Como é bom poder ouvi-lo ainda, 

Depois de tanto tempo!” 

E outros pensam: 

“Por que, depois de tanto tempo, 

Fazê-lo ainda cantar!” 

E o disco fantasma vai rodando. 

CECILIA MEIRELES 
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RESUMO 

Dentre as iniciativas voltadas à formação de professores no Brasil dos anos 2000 destaca-se a 

expansão da Educação a Distância (EaD), modalidade de ensino apresentada como 

possibilidade formadora pela LDBEN n°. 9.394/1996. Uma ação derivada dessa expansão se 

deu entre os anos 2008 e 2014, no Centro de Educação Física e Desportos da Universidade 

Federal do Espírito Santo, com a oferta única do Pró-Licenciatura Fase II, que se constituiu 

como projeto de formação para 216 professores(as)-estudantes envolvidos com/na Educação 

Física nos diferentes municípios do Espírito Santo. Considerando a especificidade da proposta 

e a carência de estudos que se dedicam ao objeto, este trabalho busca compreender as 

dimensões política, institucional, curricular e epistemológica do Curso realizado no 

Cefd/Ufes, falando da sua história do presente, mas voltando-se também para o seu passado 

recente (BLOCH, 2001). Como objetivos específicos, concentra-se em: a) realizar estudo de 

revisão sobre a temática formação de professores em EaD no Brasil no período de 1997 a 

2014; b) definir os conceitos educação a distância, formação de professores, formação na 

Educação Física como sustentação das discussões sobre o tema; c) contextualizar o Pró-

Licenciatura desenvolvido no Cefd/Ufes, levantando os elementos que desenharam a sua 

implementação e materialização na instituição de ensino; d) investigar as leituras que os 

envolvidos na proposta de formação do Pró-Licenciatura em Educação Física do Cefd/Ufes 

fazem dos processos formativos do curso; e) evidenciar elementos estruturantes da formação 

de professores de Educação Física na modalidade a distância, garantindo as especificidades da 

área de conhecimento disciplinar. Para tanto, fundamenta-se na experiência investigada, nas 

contribuições e discussões da produção acadêmica das últimas décadas sobre o tema e no 

delineamento teórico que sustenta os conceitos estruturantes Tecnologias, Educação a 

distância, Formação de professores e Formação de professores em Educação Física. Realiza 

estudo qualitativo, que se assume na articulação entre pesquisa bibliográfica, documental e de 

campo. As duas primeiras ocorrem em três etapas e envolvem documentos constituidores do 

curso analisado e seu material didático; produção acadêmica sobre formação de professores a 

distância no Brasil; levantamento bibliográfico de livros e artigos que explicitam os temas 

estruturantes da investigação. A terceira se fez com os participantes da proposta formadora e 

nas suas relações e percepções sobre o curso, utilizando a entrevista compreensiva como 

técnica e método de trabalho (KAUFMANN, 2013). Dialoga com os conceitos de uso, 

consumo, apropriação, estratégias e táticas de Certeau (1995, 2009). Fundamenta-se em 

Nóvoa (1992, 2002, 2004, 2007, 2009) para discutir formação de professores e em Josso 
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(2010) para compreender as memórias das recordações-referência d as narrativas orais 

produzidas pelos participantes. Com o apoio desses interlocutores e da produção acadêmica 

de edição especial de periódico da Educação Física sobre a formação docente na área 

sociocultural, aborda as especificidades da área e o desafio de pensar a formação na 

modalidade a distância. Conclui que a inclusão digital é aprendizagem significativa do curso, 

mas, destaca que a proposta de formação apresenta lacunas quanto a função de formar para a 

relação com o saber na Educação Física, não alcançando a ideia de formação dentro da 

profissão que é defendida como imprescindível na formação de professores de Educação 

Física na modalidade EaD. 

Palavras-chave: Educação a distância. Educação física. Formação de professores. 
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ABSTRACT 

Among the initiatives focused on teacher education in Brazil in the 2000s, the expansion of 

Distance Education (DE), a teaching modality offered by LDBEN n °. 9,394/1996. As a result 

for such expansion, the Physical Education and Sports Center of the "Federal University of 

Espírito Santo" offered the course "Pro-Licenciatura Phase II" from 2008 to 2014, project for 

216 teachers associated with Physical Education in different municipalities of the State. In 

this work, we aim at understanding the political, institutional, curricular and epistemological 

dimensions of the aforementioned course, considering the specificity of such proposal and the 

lack of studies focusing on the investigated object. We discuss not only its present history, but 

we also turn our attention to its recent past (BLOCH, 2001). Our specific objectives are: a) 

conducting a review study of the teacher education in EaD in Brazil from 1997 to 2014; b) 

defining the concepts of distance education, teacher training, and Physical Education training 

as a basis for the discussions on the subject; c) contextualizing the aforementioned course, 

surveying the elements that led to its implementation and materialization; d) investigating 

how the actors involved in such training proposal have interpreted the formative processes of 

the course. e) highlighting the structuring elements of Physical Education teacher training in 

the distance modality, guaranteeing the specificities of this disciplinary knowledge area. In 

order to doing so, we base our research on the investigated experience, on the contributions 

and discussions of academic production in this field during the last decades, and on the 

theoretical design that underpins the structuring concepts of Technologies, Distance 

Education, Teacher Training and Teacher Training in Physical Education. We perform a 

qualitative study, based on the articulation among the bibliographical, documentary and field 

research. The two first ones address three main aspects: documents that constitute the 

analyzed course and its didactic material; academic production on Distance Teacher Training 

in Brazil; bibliographical survey about books and articles that explain the structuring fields of 

this research. The third deals with the participants of the training proposal and their relations 

and perceptions about the course, using the comprehensive interview as technique and method 

of work (KAUFMANN, 2013). We discuss the concepts of use, consumption, appropriation, 

strategies and tactics of Certeau (1995, 2009). We discuss teacher training within the 

profession based on Nóvoa (1992, 2002, 2004, 2007, 2009) and we understand the memories 

that have been brought into the reference memories of oral narratives produced by the 

participants based on Josso (2010). With the support of such interlocutors and the academic 

production of a special edition of Physical Education journal on teacher education in the 
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sociocultural area, we address the specificities of the field and the ch allenge of thinking about 

distance learning. Finally, we conclude that the digital inclusion was the most significant 

learning from the course. In addition, we stress that the training proposal is relatively close to 

the egress profile that was origininally planned, but presents gaps regarding the function of 

forming with respect to the relation with knowledge in Physical Education, not reaching the 

idea of training within the profession that is defended as essential in the training of Physical 

Education teachers in the EaD modality. 

 

Keywords: Distance education. Physical education. Teacher training. 
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RESUMEN 

 

Entre las iniciativas dirigidas a la formación de profesores en Brasil de los años 2000 se 

destaca la expansión de la Educación a Distancia (EaD), modalidad de enseñanza presentada 

como posibilidad formadora por la LDBEN n °. 9.394/1996. Una acción derivada de esa 

expansión se dio entre los años 2008 y 2014, en el Centro de Educación Física y Deportes de 

la Universidad Federal de Espírito Santo, con la oferta única del Pro-Licenciatura Fase II, que 

se constituyó como proyecto de formación para 216 profesores-estudantes involucrados 

con/en la Educación Física en los diferentes municipios del Espíritu Santo. En cuanto a la 

especificidad de la propuesta y la carencia de estudios que se dedican al objeto, este trabajo 

busca comprender las dimensiones política, institucional, curricular y epistemológica del 

Curso realizado en el Cefd/Ufes, hablando de su historia del presente, pero volviéndose 

también para su pasado reciente (BLOCH, 2001). Como objetivos específicos, se concentra 

en: a) hacer estudio de revisión sobre la temática formación de profesores en EaD en Brasil en 

el período de 1997 a 2014; b) definir los conceptos educación a distancia, formación de 

profesores, formación en la Educación Física como sustentación de las discusiones sobre el 

tema; c) contextualizar el Pro-Licenciatura desarrollado en el Cefd/Ufes, levantando los 

elementos que diseñaron su implementación y materialización en la institución de enseñanza; 

d) investigar las lecturas que los involucrados en la propuesta de formación del Pro-

Licenciatura en Educación Física del Cefd/Ufes hacen de los procesos formativos del curso; 

e) evidenciar elementos estructurantes de la formación de profesores de Educación Física en 

la modalidad a distancia, garantizando las especificidades del área de conocimiento 

disciplinario. Para ello, se fundamenta en la experiencia investigada, en las contribuciones y 

discusiones de la producción académica de las últimas décadas sobre el tema y en el 

delineamiento teórico que sostiene los conceptos estructurantes Tecnologías, Educación a 

distancia, Formación de profesores y Formación de profesores en Educación Física. Se realiza 

un estudio cualitativo, que se asume en la articulación entre investigación bibliográfica, 

documental y de campo. Las dos primeras ocurren en tres etapas e involucran documentos 

constituyentes del curso analizado y su material didáctico; producción académica sobre 

formación de profesores a distancia en Brasil; el levantamiento bibliográfico de libros y 

artículos que explicitan los temas estructurantes de la investigación. La tercera se hizo con los 

participantes en la propuesta formadora y en sus relaciones y percepciones sobre el curso, 

utilizando la entrevista comprensiva como técnica y método de trabajo (KAUFMANN, 2013). 

Dialoga con los conceptos de uso, consumo, apropiación, estrategias y tácticas de Certeau 
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(1995, 2009). Se fundamenta en Nóvoa (1992, 2002, 2004, 200 7, 2009) para discutir la 

formación de profesores y en Josso (2010) para comprender las memorias de los recuerdos-

referencia de las narrativas orales producidas por los participantes. Con el apoyo de estos 

interlocutores y de la producción académica de edición especial de periódico de la Educación 

Física sobre la formación docente en el área sociocultural, aborda las especificidades del área 

y el desafío de pensar la formación en la modalidad a distancia. Concluye que la inclusión 

digital es aprendizaje significativo del curso, pero, destaca que la propuesta de formación 

presenta lagunas en cuanto a la función de formar para la relación con el saber en la 

Educación Física, no alcanzando la idea de formación dentro de la profesión que es defendida 

como imprescindible en la formación de profesores de Educación Física en la modalidad EaD. 

 

Palabras clave: Educación a distancia. Educación Física. Formación de profesores. 
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INTRODUÇÃO 

A Educação a Distância (EaD), prática antiga, de quase três séculos, possivelmente criada 

com o surgimento do método de ensino por correspondência e depois espalhada pelos 

continentes e explorada com diferentes dispositivos (NUNES, 2009), recentemente 

disseminada na formação inicial e continuada de professores, tem resultado em tensões e 

questionamentos que, ao mesmo tempo em que elucidam o acesso e a democratização do 

ensino, impulsionam críticas a respeito da sua qualidade. No Brasil, Neder (2009) afirma que 

a modalidade traz à tona os velhos problemas educacionais, agora complexificados pelo novo 

contexto social, político e cultural. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), n°. 9.394/1996, art. 80, foi 

incisiva para a regulamentação da utilização da modalidade na formação docente, atribuindo 

sua responsabilidade ao Poder Público, ao mesmo tempo em que permitia que outras 

instâncias administrativas se apoderassem dela. Previa a oferta de cursos a distância em todos 

os níveis e modalidades, mas talvez não contasse com o avassalador interesse das instituições 

particulares e com o consequente crescimento desenfreado da modalidade. 

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 a 

distância e a autorização para sua implementação, caberão aos respectivos sistemas 

de ensino, podendo haver cooperação e integração entre os diferentes sistemas 

(BRASIL, 1996). 

A partir dos anos 2000, aproveitando-se das fragilidades de uma legislação que não continha 

certos delineamentos metodológicos e diretrizes de credenciamento, a instância privada 

também se interessou pela oportunidade que se abria e o sistema público de ensino passou a 

não ser o único responsável pela implementação da EaD como possibilidade de formação de 

professores no Brasil. 

As características dessa expansão passaram a se constituir na destinação mais significativa de 

investimentos em tecnologias, ao invés da prioridade nos instrumentos educativos (ABOUD, 

2008), nas mudanças na consolidação do processo de formação e de ensino, na competição 
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entre as modalidades, presencial e a distância, o que contribuiu, quem sabe, para que esta 

última talvez perdesse seu foco inicial, conforme estabeleciam a LDB e o Decreto n°. 

2.494/1998.1  

Como afirma Giolo (2008, p. 1217-1218), todo esse movimento  

[...] alterou o sentido da educação a distância: em vez de ser uma modalidade de 
ensino capaz de ampliar o raio de atuação da educação superior para além da esfera 
abrangida pela educação presencial, tornou-se concorrente da presencial, ou melhor, 
para certos cursos, ela se constituiu numa ameaça, pois pode praticar preços 
menores, além de oferecer outras facilidades práticas ligadas ao tempo, ao espaço e 
aos métodos de aprendizagem. 

A formação passaria a ser ainda mais aligeirada. O credenciamento, reconhecimento e 

fiscalização das instituições se tornariam mais facilitados e, diríamos, até superficiais. A 

iniciativa privada praticamente passou a dominar o campo da formação de professores no 

país.2 Em alguns casos, os investimentos deixaram de lado o compromisso com a qualidade e 

preocuparam-se com expectativas e exigências de uma expansão, educacional e neoliberal, 

fortalecendo a antagônica equação baseada em menos gastos e menor tempo para maiores 

resultados. 

Esse movimento foi acompanhado de outro acelerado crescimento: o da tecnologia. Falar de 

EaD nos dias de hoje é falar de educação on-line e, da mesma maneira que a internet 

interferiu e modificou as possibilidades de relações entre as pessoas, ela também impactou o 

ensino e a maneira como a formação se consolida na atualidade. 

A utilização das tecnologias midiáticas e de tecnologias da informação e comunicação (TICs) 

apareceu com força no país, caracterizando um movimento que, segundo Belloni (2002), era 

esperado diante do sucesso da televisão e da internet no mundo neoliberal.  Mas, para a 

autora, a educação aparece nesse contexto “[...] como uma nova fatia de mercado 

extremamente promissora, na qual o avanço técnico em telecomunicações permite uma 

expansão globalizada e altas taxas de retorno para investimentos privados transnacionais” 

(BELLONI, 2002, p. 120). E ela ainda acrescenta: “[...] se abre o mercado da educação a 

                                                             
1 O documento começa apresentando um conceito de educação a distância: “Art. 1º Educação a distância é uma 

forma de ensino que possibilita a auto-aprendizagem, com a mediação de recursos didáticos sistematicamente 
organizados, apresentados em diferentes suportes de informação, utilizados isoladamente ou combinados, e 
veiculados pelos diversos meios de comunicação” (BRASIL,1998a). A seguir, traz 13 artigos contendo 
orientações para a oferta e regulamentação da modalidade em diferentes níveis de ensino. Ver: 
<http://portal.mec.gov.br/seed/arquivos/pdf/tvescola/leis/D2494.pdf>.  

2 Ver dados do Censo do Ensino Superior 2013 em: <http://portal.inep.gov.br/censo-da-educacao-superior>.  
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distância, no qual o uso intensivo das TIC se combina com as técnicas de gestão e marketing, 

gerando formas inéditas de ensino que podem até resultar, às vezes e com sorte, em efetiva 

aprendizagem” (BELLONI, 2002, p. 121). 

É fato que, nos dias atuais, pelo menos no Espírito Santo, basta ligar a TV ou sair às ruas para 

observar o quanto a modalidade está presente nos cursos de graduação no Estado. Inúmeras 

instituições privadas têm anunciado, nos diferentes veículos de comunicação, uma EaD como 

possibilidade de formação aliada à superação da distância geográfica e da falta de tempo, 

como oportunidade formativa de menor investimento financeiro ou, ainda, de exploração das 

tecnologias em frente às demandas da sociedade atual. Mais uma vez, o cenário parece 

contribuir para que inúmeros questionamentos sobre a qualidade da modalidade de ensino 

ganhem força.   

Diante da grandiosidade da EaD no país e no mundo, todas essas questões e críticas talvez se 

configurem como um dos maiores desafios dessa formação no contexto nacional, 

especialmente porque, na encruzilhada de questões econômicas, sociais e políticas, parece que 

pouco se considera das demandas emergentes de um “novo” público que acessa a formação e 

de uma nova relação com o saber, fruto de uma globalização e também de um avanço no 

acesso ao conhecimento e utilização das TICs, que geram novos papéis a serem assumidos 

pelo profissional professor na sociedade e, por que não, pelo estudante. 

Cada vez mais, a docência, ou seja, o ato de ensinar, passa a combinar atribuições e 

dimensões ainda mais diversificadas. A potência da articulação dos saberes com as tensões e 

indagações necessárias à formação da/para/na emancipação, conforme sinaliza Charlot3 

(2010, p. 28): 

[...] é, ao mesmo tempo, mobilizar a atividade dos alunos para que construam 

saberes e transmitir-lhes um patrimônio de saberes sistematizados, legados pelas 
gerações anteriores de seres humanos. [...] [o que] implica em que o docente não 
seja apenas professor de conteúdos, isto é, de repostas, mas também, e em primeiro 

lugar, professor de questionamento.   

 

Envolvendo questões individuais e pessoais do trabalhador (NÓVOA, 1992) e da sua 

trajetória de vida, reforçando a compreensão de um continuum que se inicia antes mesmo do 

                                                             
3 Bernard Jean Jacques Charlot, filósofo francês de formação inicial, dedica-se a compreender as dificuldades de 

aprendizagem das crianças, principalmente das classes sociais menos favorecidas, voltando-se, então, para 
outra área de conhecimento, como a Sociologia. O autor compreende que a dimensão social estrutura a relação 
com o saber e com a escolas, mas não a determina. 
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ingresso na formação inicial e se estende ao longo da carreira docente (TARDIF, 2002), a 

formação é entendida aqui como “[…] um processo complexo graças ao qual cada um se 

apropria do sentido da sua história pessoal e profissional” (NÓVOA, 2007, p. 16).  

Legalmente, estamos falando da certificação por instituições formadoras que oferecem cursos 

de licenciatura (BRASIL, 1996) vinculados aos sistemas de ensino que, “[...] em regime de 

colaboração, deverão promover, de maneira articulada, a formação inicial e continuada dos 

profissionais do magistério para viabilizar o atendimento às suas especificidades nas 

diferentes etapas e modalidades de educação básica [...]” (BRASIL, 2015).  

Essa certificação, integrante de um processo ainda maior que se faz no dia a dia da profissão, 

transfere o aluno para o lugar de professor iniciante, reconduzindo suas representações a 

respeito da escola como lugar4 de aprendizagem. Oportuniza o exercício da profissão 

professor desde o momento da formação no próprio curso, seja durante a realização dos 

Estágios Supervisionados (Esup), seja por meio de outros elementos curriculares5 que, 

constantemente, provocam a ação e a reflexão das dimensões constituintes da prática docente. 

Distanciando-se das propostas mercantis que desafiam a seriedade do desenvolvimento da 

iniciativa e assumindo o compromisso com a melhoria da qualidade do ensino na educação 

básica, seria possível perspectivar uma formação em EaD que respondesse às críticas 

mencionadas?  

Para responder a ess questão, diante de seus surpreendentes números (GATTI; BARRETO; 

ANDRÉ, 2011; INEP, 2013),6 torna-se necessário compreender a modalidade em um contexto 

ampliado, porém como prática constituída de experiências desenvolvidas em projetos 

                                                             
4 Para Cunha (2008), os espaços, como áreas potenciais que abrigam possibilidades, ao serem preenchidos com 

significados e subjetividades da dimensão humana de quem os ocupam, dotam-se de valores e passam a se 
tornar base para a inserção social de determinados grupos. Neste caso, a IES deixa de ser local estruturalmente 
física e passa a ser, também, oportunidade de formação e de perpetuação de conformações sociais, na 
eminência dos conhecimentos que a cercam e constituem. 

5 A Resolução CNE/CP n°. 2/2002 (BRASIL, 2002), vigente na época da elaboração e implementação do curso,  
estabelecia a duração e a carga horária mínima exigida para cada um dos componentes curriculares dos cursos 
de formação de professores. Aos estágios curriculares supervisionados, por exemplo, são destinadas 400 horas, 
instituídas no currículo a partir da segunda metade do curso. Atualmente, os cursos de Licenciatura são regidos 
pela Resolução nº. 2/2015, de 1° de julho de 2015, que define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
formação inicial em nível superior e para a formação continuada. 

6 Considerando os alunos formados e prováveis formandos, o Censo da Educação Superior de 2013 indicava o 
seguinte cenário: licenciatura presencial: 27.730 alunos no ensino federal, 25.778 no estadual, 6.264 no 
municipal e 80.264 na instância privada. Licenciatura a distância: 5.723 alunos no ensino federal, 5.430 no 
estadual, 224 no municipal e 49.940 na instância privada. Independentemente da modalidade, os números 
dessa expansão colocam em evidência a instância privada. Maiores informações, ver: 
<http://inepdata.inep.gov.br/analytics/saw.dll?PortalGo>. Acesso em: 20 jun. 2017. 
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específicos de Instituições de Ensino Superior (IES) espalhadas em iniciativas isoladas por 

todo o Brasil (SANTOS, 2004). 

À medida que essas iniciativas são discutidas, tomamos como referência as diferentes 

propostas de cursos consolidadas no território nacional, com variadas intencionalidades e 

envolvendo distintas áreas de conhecimento e campos de atuação. Estamos diante de uma 

trajetória de consolidação de uma possibilidade de formação de professores reconhecidamente 

marcada por avanços, retrocessos, críticas e constante reflexão, provocados principalmente 

pela ausência de políticas públicas de Estado, que são substituídas por uma legislação 

reticente. 

Desde meu envolvimento com a proposta do Pró-Licenciatura em Educação Física ofertado 

pelo Centro de Educação Física e Desportos da Universidade Federal do Espírito Santo 

(Cefd/Ufes), entre os anos de 2008 e 2014, interessa-me investigar como se constituiu e quais 

são as características da proposta de formação de professores realizada na modalidade a 

distância, na Universidade: uma formação de profissionais professores que lidavam e lidariam 

com um saber caracterizado por uma relação específica com o corpo e com o movimento, em 

uma modalidade de ensino, por sua vez, marcada pela distância física. 

À minha inquietação de tutora são somadas, desde então, as das especificidades de uma área 

de conhecimento e atuação profissional que se faz de forma diferenciada com o saber e com a 

maneira como ele é ensinado. Conhecer se os professores em formação dominam o conteúdo 

que irão ensinar, se consideram as bases centrais da Pedagogia, das teorias da aprendizagem, 

de como o aluno aprende e, ainda, se têm conhecimentos de como a profissão se constitui 

(NÓVOA, 2009), precisa ser acrescido da preocupação com o modo como se ensina àqueles 

que ensinarão ou já ensinam, em modalidades cujos espaços, lugares e tempos físicos se 

diferenciam das condições concretas e mais convencionais de atuação profissional e 

compreendem um conhecimento específico. Isso tudo na Educação Física. 

Minha vivência no curso foi consumida por questionamentos que partiram de minhas 

experiências formadoras com e no próprio programa. De qual maneira os elementos da 

formação a distância lidam com os saberes da Educação Física? Como se estabeleceu a 

metodologia EaD e a formação e prática pedagógica dos(as) professores(as)-estudantes? Qual 

a relação do Pró-Licenciatura em Educação Física do Cefd/Ufes com a Política Nacional de 

Formação de Professores? Que concepção de formação esteve articulada ao conjunto de 
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disciplinas e práticas pedagógicas presentes no curso? Como o curso lidou com a utilização e 

relação das tecnologias no processo formativo?  

Ancorada em Josso (2010), compreendi que experiências significativas foram evocadas a 

propósito da vida, aprendidas experiencialmente nas circunstâncias do projeto de formação e 

simbolizaram atitudes, comportamentos, pensamentos, saber-fazer e sentimentos que 

caracterizaram uma subjetividade e várias identidades em uma única proposta de ensino e de 

aprendizagem. Isso aconteceu comigo e pode ter ocorrido com várias outras pessoas 

envolvidas. 

A experiência vivida toca a “[...] globalidade de ser psicossomática e sociocultural, isto é, ela 

comporta sempre as dimensões sensíveis, afetivas e conscienciais [...] constitui um referencial 

que nos ajuda a avaliar uma situação, uma atividade, um acontecimento novo” (JOSSO, 2010, 

p. 49). A formação, portanto, implicou a articulação conscientemente elaborada entre 

atividade, sensibilidade, afetividade e ideação e se objetivou numa representação e numa 

competência, já que “[...] o processo experiencial designa uma prática de conhecimento 

orientada pela observação e pela interpretação das interações e transações nas quais somos 

envolvidos ou implicados involuntariamente” (JOSSO, 2010, p. 43).  

Minha participação na tutoria presencial do curso é, portanto, experiência formadora que 

mobiliza a escrita e o desenvolvimento deste estudo, que defende a tese que o Pró-

Licenciatura em Educação Física do Cefd/Ufes foi uma experiência de formação a distância 

com qualidade diferenciada, pois articulou ações/medidas que oportunizaram a formação 

na/da relação com o saber da área dentro da própria escola, apontando caminhos para reduzir 

as lacunas da formação de professores de Educação Física na modalidade de ensino e habilitar 

profissionais, constituindo identidades docentes condizentes com as demandas da atualidade. 

Por isso, o objetivo central desta pesquisa é compreender as dimensões política, institucional, 

curricular e epistemológica do Curso de Formação de Professores de Educação Física na 

modalidade a distância realizado no Cefd/Ufes, focando a história do presente, mas também 

voltando o olhar para o passado recente do curso.  

Nessa expectativa, elencamos os seguintes objetivos específicos: a) realizar estudo de revisão 

sobre a temática formação de professores em EaD no Brasil no período de 1997 a 2014; b) 

conceituar tecnologias, educação a distância, formação de professores, formação na Educação 



31 
 

Física como sustentação das discussões sobre o tema; c) contextualizar o Pró-Licenciatura 

desenvolvido no Cefd/Ufes levantando os elementos que desenharam a sua implementação e 

materialização na instituição de ensino; d) investigar as leituras que os envolvidos na proposta 

de formação do Pró-Licenciatura em Educação Física do Cefd/Ufes fazem dos processos 

formativos do curso; e) e evidenciar elementos estruturantes da formação de professores de 

Educação Física na modalidade a distância, garantindo as especificidades da área de 

conhecimento disciplinar. 

A formação a distância de professores de Educação Física realizada no Cefd/Ufes se faz na 

articulação dos documentos constituidores e nos sentidos que os sujeitos que viveram o curso 

atribuem ao processo formativo experienciado. Sua compreensão está na história, no contato 

com elementos que constituem o fenômeno. Para lidar com a compreensão das suas 

intencionalidades, buscamos apoio em Bloch (2001, p. 155) que explica: 

Um homem, suponhamos, caminha por um atalho de montanha; tropeça e cai num 
precipício. Foi preciso, para que esse acidente acontecesse, a reunião de um grande 
número de elementos determinantes. Entre eles, a existência da gravidade, a 
presença de um relevo, resultante de longas vicissitudes geológicas, o traçado de um 
caminho, destinado, por exemplo, a ligar uma aldeia a suas pastagens de verão. Será 
portanto perfeitamente legítimo dizer que, se as leis da mecânica celeste fossem 
diferentes, se a evolução da Terra tivesse sido outra, se a economia alpina não se 
fundasse na transumância sazonal, a queda não teria acontecido. Pergunta-se porém 
qual foi a causa? Todos responderão: o tropeço. Não é de modo algum que este 
antecedente fosse mais necessário ao fato. Muitos outros o eram no mesmo nível 
[...]. 
 

O curso não se fez formação apenas no habilitar certos profissionais que estiveram envolvidos 

com a sua proposta. As questões da política nacional de formação que geraram a motivação 

inicial que alimentou certo movimento institucional, as práticas realizadas pelos egressos ou, 

ainda, os elementos que resultaram na não finalização da formação interessam, quando o 

objetivo é compreender os vários níveis do fato, do tropeço, utilizando a analogia de Bloch 

(2001). 

As especificidades do saber-domínio da área e da utilização de diferentes espaços e tempos 

característicos da modalidade orientam este estudo voltado para uma determinada iniciativa 

institucional com elementos singulares que contribuem para as discussões da formação em 

EaD na Educação Física.  

Entre um projeto prescrito e um currículo avaliado, fortalecido na interação de diferentes 

lugares de formação, integrando as figuras do aprender e alimentando a relação dialógica da 
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teoria e da prática, exigida pelo componente curricular, pode estar a garantia de formação da 

dimensão do saber-domínio e outros saberes relacionados (CHARLOT, 2000). Por isso, a 

maneira como a estrutura, a autonomia e o diálogo do curso (MOORE; KEARSLEY, 2008) 

são estabelecidos e praticados, interessa a esta pesquisa que se faz em um projeto de formação 

articulado com o campo do trabalho e apresenta as tensões e as características constituintes da 

profissão, da própria área e do ensino a distância.  

Para dar conta do objeto de investigação, portanto, adotei uma estrutura organizacional do 

texto que envolveu três momentos da pesquisa: um de aproximação com o tema, outro de 

campo e um último de conclusão a partir dos elementos produzidos. A estrutura que 

assumimos para abordar a formação de professores de Educação Física na modalidade EaD 

derivou das especificidades de cada um dos capítulos e da maneira selecionada para 

apresentá-los como partes que compõem o nosso todo. Tal organização pode ser visualizada 

na Figura 1 e foi influenciada, prioritariamente, pelos diferentes caminhos metodológicos 

assumidos ao longo da elaboração dos nossos escritos. 

Figura 1 – Organograma da tese 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A Parte I concentra a delimitação do objeto a investigar. Nela estão os dois capítulos que 

auxiliaram na (re)formulação da hipótese e na consolidação da originalidade da pesquisa. O 

primeiro apresenta um estudo de revisão sobre a temática formação de professores em EaD no 
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Brasil, entre os anos de 1997 e 2014, e tem como objetivo geral realizar um mapeamento da 

produção acadêmica sobre a temática, organizando elementos que possibilitem 

compreendermos como o campo acadêmico tem lidado com o tema. Seus objetivos 

específicos buscam: a) elaborar um panorama da produção acadêmica sobre o tema e situar a 

área de conhecimento Educação Física nessas discussões; b) auxiliar na delimitação e 

compreensão do objeto produzido, principalmente, com base nas presenças e ausências 

identificadas nos estudos analisados. Realiza pesquisa documental e utiliza princípios da 

Bibliometria (MUGNAINI; JANNUZZI; QUONIAM, 2004; JANNUZZI; 2002) e do Estado 

do Conhecimento (ROMANOWSKI; ENS, 2006) para a organização, categorização e 

produção das análises.  

O segundo está estruturado nos estudos sobre os conceitos norteadores: Tecnologias, 

Educação a distância, Formação de professores e Formação de professores de Educação 

Física. Objetiva definir a EaD na enunciação da complexidade da modalidade e das suas 

potencialidades na formação de professores, considerando a Educação Física como área de 

conhecimento e de formação, entrelaçando conceitos que estruturam toda a discussão que 

alimenta o objeto da tese.  

Esse capítulo tem como eixos norteadores: a) apresentar estudos que complementam a noção 

de EaD mediada pelas tecnologias e utilizada como recurso e caminho metodológico e 

pedagógico na formação; b) trazer apontamentos para a formação de professores de Educação 

Física, enfatizando, no momento atual, as dimensões do saber-domínio. 

Para isso, fundamenta-se nos procedimentos de uma pesquisa bibliográfica, cuja definição se 

volta para a resolução de problemas por meio das contribuições científicas de referenciais 

teóricos publicados (OLIVEIRA, 1997) e pela análise de conteúdo como estratégia de 

organização, tratamento e interpretação dos dados (BARDIN, 1979).  

Apesar da vontade de continuar atualizando o mapeamento da produção acadêmica e da 

constante construção dos conceitos a partir das (re)apropriações que cada leitura possibilitava, 

esse momento da pesquisa mostrou que investigar uma experiência institucional envolveria 

esforços teóricos e metodológicos que abrangeram especificidades tanto da formação na área 

quanto na modalidade, em um cenário de constantes mudanças. 
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A produção acadêmica sobre o tema, embora tímida, já se apresentava e sustentava a 

necessidade de investigações que tratassem, minuciosamente, de experiências institucionais 

dedicadas ao “tentar fazer” o que acreditavam ser possível diante do cenário nacional da 

expansão do ensino superior que se colocava. 

Assim, o contato com diferentes estudos e o delineamento dos conceitos que utilizaria 

posteriormente na produção dos dados na pesquisa de campo foram determinantes para 

assumirmos o Pró-Licenciatura do Cefd/Ufes como objeto de investigação que necessita de 

imersão profunda no seu universo e empenho diversificado para apreensão da sua realidade.  

Foi com o entusiasmo de ter vivido o curso, mas também com o desafio de assumi-lo como 

uma proposta de formação que necessita ser conhecida e esclarecida, que a Parte II ganhou 

contornos e densidade.  

O desafio maior, sem dúvida, foi exercitar o estranhamento ao me aproximar de algo que me 

parecia tão familiar. Voltei a Velho (2013, p. 74) para compreender e alimentar esse 

movimento tão necessário de “[...] tentativa de identificar mecanismos conscientes e 

inconscientes que sustentam – e dão continuidade a – determinadas relações e situações [...]” 

e assim compreendi que o grau de familiaridade varia. 

Posso estar acostumado [...] com uma certa paisagem social onde a disposição dos 
atores me é familiar; a hierarquia e a distribuição de poder permitem-me fixar, 
grosso modo, os indivíduos em categorias mais amplas. No entanto, isso não 
significa que eu compreenda a lógica de suas relações. O meu conhecimento pode 
estar seriamente comprometido pela rotina, hábitos, estereótipos. Logo, posso ter um 
mapa mas não compreendo necessariamente os princípios e os mecanismos que o 
organizam (VELHO, 2013, p. 74). 

Por estar diante de um elemento formador e uma recordação-referência (JOSSO, 2010) da 

minha constituição docente, manter uma distância que garantisse a objetividade que 

permitesse a imparcialidade diante do curso foi um esforço constante na elaboração da Parte 

II, que compreendeu outros três capítulos, cujo desenho metodológico foi único, mas com 

temáticas e categorias de análise variadas.  

A pesquisa documental em arquivos digitalizados cedidos pela atual Secretaria de Educação a 

Distância da Ufes (Sead/Ufes), derivados da Secretaria Acadêmica do Pró-Licenciatura em 

Educação Física do Centro de Educação Física e Desportos da Ufes, e em arquivos 

institucionais produzidos por diferentes setores da universidade foi combinada com pesquisa 

de campo envolvendo profissionais da Sead, da coordenação de curso, professores(as)-
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especialistas, professores(as)-tutores(as)/orientadores(as) acadêmico(as)s e professores(as)-

estudantes dos Polos Vitória e Santa Teresa, locais onde se concentrou a minha participação 

no curso. Além deles(as), também envolveu professores(as)-estudantes não formados no 

curso. 

Essa associação de instrumentos metodológicos gerou os seguintes capítulos: 

- Capítulo III, que objetiva organizar o caminho percorrido pelo curso para se instaurar na 

universidade e no Cefd/Ufes, dando visibilidade aos elementos políticos, institucionais e 

curriculares que o delinearam. Tem como objetivos específicos: a) analisar as forças políticas 

que impactaram o curso, possibilitando a concretização da proposta; b) apresentar a 

tramitação interna do Projeto Pedagógico do Curso (PPC) na IES; c) discutir dimensões 

formadoras que se constituíram na consolidação do curso como política de formação da Ufes.  

- Capítulo IV, que busca estruturar o currículo assumido durante o desenvolvimento do Pró-

Licenciatura em Educação Física do Cefd/Ufes, tanto no que diz respeito aos elementos que 

desenharam seu documento prescritivo, quanto às ações que conduziram sua materialização. 

Como objetivos específicos visa a: a) analisar os elementos que influenciaram a constituição 

curricular do curso; b) apresentar elementos dessa constituição, inclusive, enfatizando a 

tramitação curricular que envolveu mais de oito anos; c) discutir a relação currículo prescrito 

e praticado em um curso de formação de professores de Educação Física na modalidade a 

distância. 

- Capítulo V, que se dedica à analisar a sustentação da proposta de formação de professores de 

Educação Física assumida e sua relação com a modalidade e com o saber prático da área. Para 

isso, volta-se para: a) compreender elementos curriculares que garantem a aproximação com o 

“ensino de” na Educação Física; b) explicitar, nas memórias de formação, os conhecimentos 

teóricos e práticos que se estruturaram na formação pela experiência, interdisciplinaridade e 

reflexividade crítica. 

Para finalizar, apresentamos as conclusões da tese. Sua escrita tem o intuito de evidenciar 

elementos da formação de professores de Educação Física na modalidade a distância, 

garantindo as especificidades da área de conhecimento disciplinar.  

O estudo classifica-se como qualitativo e concentra-se na compreensão mais aprofundada dos 

fenômenos sociais, preocupando-se com a compreensão da formação de professores de 
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Educação Física em EaD, suas origens e sua razão de ser.  Visando a torná-lo mais explícito, 

volta-se para o problema: como o curso se consolidou nas dimensões político, institucional, 

curricular e epistemológica da formação de professores de Educação Física, modalidade a 

distância, realizadas no Pró-Licenciatura do Cefd/Ufes e o que elas apontam para a Política 

Nacional de Formação e para a ampliação da utilização da EaD? 

Ao mesmo tempo em que se concentra em descrever as interfaces do curso, este trabalho 

assume-se como pesquisa exploratória, focando na familiaridade com o problema e o 

aprofundamento dos conhecimentos das características do fenômeno, procurando explicações 

das suas causas e consequências (RICHARDSON, 1999). Apresenta caminhos metodológicos 

específicos, definidos na delimitação própria de cada capítulo (Figura 2). 

Figura 2 – Desenho metodológico da pesquisa 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 
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A pesquisa bibliográfica envolveu materiais já publicados, como livros e artigos acadêmicos. 

Seu desenvolvimento contribuiu para a redefinição do problema de pesquisa e fundamentação 

do estudo, principalmente quanto ao delineamento dos conceitos centrais Tecnologia, 

Educação a distância, Formação de professores e Formação de professores de Educação 

Física. Incumbiu-se de recolher as informações, organizá-las, cruzá-las e, assim, atualizar a 

delimitação da investigação, assumindo dupla função: como suporte para as problematizações 

e como norteadora para a produção de conhecimento, a partir do levantamento de estudos já 

existentes, assumindo o compromisso de “Ler para descobrir e construir instrumentos de 

trabalho” (KAUFMANN, 2013, p. 65). 

A pesquisa documental correspondeu à necessidade de trabalhar com fontes primárias e no 

reconhecimento do documento escrito possibilitar a realização de alguns tipos de reconstrução 

dos acontecimentos (CELLARD, 2012). Centrou-se em fontes não publicadas do curso, 

buscando apreender os indícios que elas continham sobre a constituição e consolidação da 

proposta formadora, reconhecendo-as como locais autorizados de informações. Neste estudo,  

[...] tudo que é vestígio do passado, tudo o que serve de testemunho, é considerado 
como documento ou ‘fonte’, como é mais comum dizer, atualmente. Pode tratar-se 
de textos escritos, mas também de documentos de natureza iconográfica, ou de 
qualquer outro tipo de testemunho registrado, objetos do cotidiano, elementos 
folclóricos, etc. (CELLARD, 2012, p. 296-297). 
 

Com o apoio da perspectiva histórica, complementamos essa ideia com o conceito 

documento/monumento de Le Goff (1996). Para o autor, “Numa palavra, com tudo o que, 

pertencendo ao homem, depende do homem, serve o homem, exprime o homem, demonstra a 

presença, a atividade, os gostos e as maneiras de ser do homem” (LE GOFF, 1996, p. 540).  O 

monumento é a herança do passado e o documento simboliza as escolhas do historiador (LE 

GOFF, 1996). Ambos são essenciais para a compreensão de uma determinada produção 

acadêmica. 

A pesquisa de campo mostrou-se necessária a partir do momento em que os esforços se 

concentraram na compreensão dos indícios das fontes. As análises documentais da formação 

de professores de Educação Física a distância realizada no Cefd/Ufes sinalizaram para a 

necessidade de “[...] uma interação com os ‘atores’ que conformam a realidade e, assim, 

constrói um conhecimento empírico importantíssimo para quem faz pesquisa social” 

(MINAYO, 2010, p. 61). 
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Investigar sobre o curso torna-se relevante porque essas reflexões podem auxiliar na 

estruturação de um modelo formativo mais condizente com as especificidades da modalidade 

e da Educação Física, já que propostas institucionais autônomas, ora mais caracterizadas pelos 

princípios do ensino a distância, ora menos, acabaram incorporando diferentes formatos de 

oferta do ensino presencial. O compromisso de um centro e de uma universidade que se 

dedicaram a realizar uma formação, neste momento, é complementado pela necessidade de, 

ao desvendar os caminhos que a delinearam, apresentar indícios para avaliar a proposta e para 

pensá-la nos dias atuais. 

Mais que isso, compreendê-la pode ajudar a esclarecer se o que foi feito é EaD e “[...] 

verificar se realmente estamos lidando com educação a distância ou tão-somente com um 

conjunto de programas e materiais veiculados, com intenção educacional, mas sem 

representar um verdadeiro sistema pedagógico de comunicação bilateral” (SARAIVA, 1995, 

p. 2). 

A necessidade de educação não está apenas centrada nas pessoas jovens, concluintes do 

ensino médio. Cada dia mais, ela abarca um outro segmento da população que busca 

qualificar-se. No âmbito da formação de professores, isso não tem sido diferente. Em um país 

de grande extensão territorial, cujo discurso se apoia na prioridade de educar muitas pessoas, 

inclusive para o exercício da docência, a tecnologia digital aparece como um fator 

determinante. Para e pela internet, tem-se oportunizado uma outra maneira de interatividade, 

na qual o tempo e o espaço não são mais barreiras para o conhecimento e para a formação. 

Aproximar-se de uma iniciativa que envolveu investimentos econômicos, institucionais, 

pessoais e profissionais pode revelar elementos para que pensemos a política de formação de 

professores em uma área específica: a Educação Física. O desafio é grande, mas está colocado 

como o eixo central desta tese. 
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PARTE I 

DE ONDE VIEMOS E PARA ONDE VAMOS: COMPREENDENDO A PRODUÇÃO 

ACADÊMICA E OS CONCEITOS-CHAVE DO ESTUDO 
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CAPÍTULO I 

A PRODUÇÃO ACADÊMICA SOBRE FORMAÇÃO DE PROFESSORES NA 

MODALIDADE A DISTÂNCIA NO BRASIL (1997-2014) 

 

1.1 POR QUE ANALISAR A PRODUÇÃO ACADÊMICA? 

A produção acadêmica sobre formação de professores em EaD no Brasil era praticamente 

inexistente nos anos 1990. Consultas a bancos de dados que concentram teses e dissertações 

demonstram isso. Basta selecionar o recorte temporal e realizar a busca nessas bases. Na 

mesma época, entidades, como a Associação Brasileira de Educação a Distância (Abed), e 

eventos, como o Congresso Brasileiro de Ensino Superior a Distância (Esud),7 também eram 

pouco divulgados e apoiados, o que contribuía para a circulação ainda tímida da discussão 

sobre a temática. 

Ganhando maior notoriedade nos últimos 15 anos, trabalhos começaram a aparecer como 

resultado de investigações realizadas a partir da publicação da LDBEN n°. 9.394/1996, 

quando se percebeu um incentivo e, depois, uma expansão da modalidade de ensino. Nos 

indicativos da necessidade de formar professores para a educação básica, a lei praticamente 

inaugurava as condições para se pensar e oferecer formação de professores na modalidade a 

distância, nos moldes em que conhecemos hoje.8 

As dissertações de Guizzo (2004), Gularte (2007), Figueiredo (2009), Silva (2010), Quaranta 

(2011), junto com as teses de Martelli (2003), Alonso (2005), Bittencourt (2008) e Possoli 

(2012), dentre tantos outros estudos, indicam o recente e crescente envolvimento de 

pesquisadores com a EaD. Aparece o interesse pelo tema e, junto com ele, desenvolvem-se 

pesquisas com objetos como formação inicial, continuada, exercício da profissão, modalidade 

presencial ou a distância, formação pública e/ou privada, com resultados positivos, associadas 

às condições de trabalho docente, aos dilemas e às possibilidades da educação a distância. 

                                                             
7 Evento de realização da Associação Universidade em Rede (Unirede). Em 2017 esteve na sua 15ª edição. 

Maiores informações em: <http://www.esud2017.furg.br/index.php/evento/apresentacao>. 
8 A EaD do final dos anos 1980 é marcada pela utilização do computador e, posteriormente, fortalecida pelo 

acesso à internet, no contexto da informática e das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs).  Sobre 
as práticas que marcaram décadas na EaD no Brasil, ver Oliveira (2013). 
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Com esse movimento de expansão,9 com o aumento do número de programas de Pós-

Graduação e o surgimento de novas linhas de pesquisa nas universidades (VOSGERAU; 

ROMANOWSKI, 2014), a comunidade acadêmica passou a abordar a formação de 

professores em EaD sob diferentes fontes e enfoques, caracterizando um campo científico. 

Diante desse contexto, surgem algumas questões: como a EaD tem sido discutida no âmbito 

da formação de professores? Quais elementos ganham destaque na produção acadêmica sobre 

o tema? Quais as principais características dessa produção? As teses e dissertações sobre a 

temática estão presentes na circularidade da produção em variadas fontes? A produção 

evidencia o conhecimento de uma modalidade de ensino com características próprias? Como 

a Educação Física, área de conhecimento com uma diferente relação com os saberes 

ensinados na escola, tem sido investigada na modalidade de ensino? 

Buscando responder aos questionamentos acima, realizamos uma análise sobre a formação de 

professores em EaD no país, em teses, dissertações e artigos de periódicos. Objetivamos 

apresentar um panorama da produção acadêmica sobre o tema, utilizando os princípios de 

estudo de mapeamento, nos fundamentando na Bibliometria10 e no Estado do 

Conhecimento.11  

A ideia é compreender se a expansão da EaD, discutida em Gatti, Barreto e André (2011) e 

também indicada pelo Censo do Ensino Superior, alavancou a produção acadêmica sobre o 

tema, ou seja, se, com o aumento da oferta de cursos na modalidade, houve também o 

                                                             
9 Essas políticas foram avançando e, em 2004, inclusive, com a Portaria n°. 4.059, introduziram a EaD no ensino 

presencial, permitindo que até 20% da carga horária total do curso seja ministrada na modalidade 
semipresencial. Apesar da revogação da Portaria em outubro de 2016 pela então Portaria n°. 1.134, que lhe deu 
nova redação, as excepcionalidades garantidas pelo texto anterior foram mantidas. Nos documentos, a EaD é 
entendida “[...] como quaisquer atividades didáticas, módulos ou unidades de ensino-aprendizagem centrados 
na autoaprendizagem e com a mediação de recursos didáticos organizados em diferentes suportes de 
informação que utilizem tecnologias de comunicação remota” (BRASIL, 2004). 

10Inserida no campo da Cienciometria, denominada por John de Solla Price como a “ciência das ciências” 
(MUGNAINI; JANNUZZI; QUONIAN, 2004) que elabora metodologias para formular indicadores dos 
insumos, resultados econômicos da pesquisa e de desenvolvimento e possibilitando análises das políticas 
científicas a partir das comparações das políticas de investigação entre os países (SPINAK, 1998), a 
Bibliometria, também conhecida como “Bibliografia estatística”, mede o conhecimento científico e o fluxo de 
informação sob diferentes enfoques. A Bibliometria não somente oferece medidas da produtividade dos 
pesquisadores, mas também resultados da produção de uma determinada área, combinando, segundo Bordons e 
Zulueta (1999), princípios da documentação científica, da sociologia da ciência e da história social da ciência.  

11Pesquisa bibliográfica que objetiva mapear e discutir a produção acadêmica de dissertações, teses, publicações 
em periódicos e comunicações em anais de eventos, identificando os aspectos que têm sido destacados e 
privilegiados em diferentes épocas, indicando quais estão sendo ocultados, como o conhecimento de 
determinada temática evoluiu e onde e como ainda precisa avançar (FERREIRA, 2002; ROMANOWSKI; 
ENS, 2006; VOSGERAU; ROMANOWSKI, 2014). 
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crescimento do interesse por investigações sobre as experiências vividas. Além disso, 

concentra-se na identificação das particularidades da Educação Física e na maneira como as 

iniciativas que oferecem formação em EaD têm sido desenvolvidas. Orientado por todas essas 

questões, este capítulo pretende ainda: analisar como a formação de professores tem se 

materializado na modalidade de ensino e apontar como a Educação Física tem lidado com a 

discussão da formação a distância. 

Talvez os estudos que estão sendo realizados não consigam dar conta da formação de 

professores na especificidade da modalidade e acabam abrangendo, de maneira superficial, 

diferentes objetos, temas e vertentes investigativas. A oferta do ensino a distância pode, quem 

sabe, estar presa às necessidades de certificação em massa e de formação profissional da 

população e, com isso, os dilemas e contradições, que precisam ser vencidos dia após dia na 

educação, são acrescidos das problematizações do campo do trabalho e da EaD, mas nem 

sempre estão presentes na produção.  

Sem dúvidas, as especificidades epistemológicas da Educação Física complexificam a oferta 

de formação em EaD. Consequentemente, será que elas interferem no interesse científico da 

área pela temática, resultando em uma discussão ainda menor em número e aprofundamento 

teórico, merecendo maior atenção? 

Para dar conta de verificar tais hipóteses e questões, neste capítulo, operaremos com fontes 

previamente definidas, reduzindo o panorama da produção levantada e analisada, de acordo 

com interesses mais pontuais da nossa pesquisa. Apresentamos uma ordenação que permite 

uma visão da evolução das discussões, suas características, seus focos e, ainda, suas lacunas 

(ROMANOWSKI; ENS, 2006), já que o “[...] caminhar de uma análise inscreve seus passos, 

regulares ou ziguezagueantes, em cima de um terreno habitado há muito tempo” (CERTEAU, 

2009, p. 35). Na acumulação da ciência e das práticas cotidianas daqueles que se inserem na 

educação, na formação, na Educação Física e na modalidade de ensino, consolidam-se os 

diferentes textos que serão investigados. 

A justificativa para a elaboração desse mapeamento ancora-se em Alvez-Mazzotti (2012). 

Para a autora, “A visão abrangente da área por parte do pesquisador deve servir justamente 

para capacitá-lo a identificar as questões relevantes e a selecionar os estudos mais 

significativos para a construção do problema a ser investigado” (ALVEZ-MAZZOTTI, 2012, 

p. 46). 
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O capítulo assume a seguinte organização: primeiramente, detalha a escolha e o desenho 

metodológico do estudo. Em seguida, traz uma sequência de indicadores que caracterizam a 

produção analisada, identificando a formação como objeto central. Esses indicadores 

concentram-se em três subcategorias: os de caracterização geral, os que representam as 

singularidades das fontes e aqueles que complementam as análises e auxiliam na delimitação 

do objeto da tese. Consciente dos limites e desafios que precisam ser assumidos a respeito do 

tema, finaliza com apontamentos e reflexões que dialogam com os objetivos iniciais e com as 

hipóteses da pesquisa. 

A ideia foi elaborar um estudo de revisão do tipo mapeamento que, na possibilidade de 

compreensão da circularidade da temática formação de professores em EaD e dos seus usos 

possíveis, indicaria os caminhos, as escolhas, as inquietações e tensões, os processos de 

utilização e de manipulação pelos seus praticantes que, de alguma maneira, se envolveram nos 

estudos analisados e com isso contribuíram para a configuração de um determinado cenário 

investigativo.  

1.2 METODOLOGIA 

Assumindo uma abordagem qualitativa que, pela interpretação, visa à descrição e ao 

entendimento de realidades variadas (ALVES-MAZZOTTI; GEWANDSZNAJDER, 2004), 

desenvolvemos pesquisa documental em diferentes fontes escritas, utilizando princípios de 

estudo do tipo Estado do Conhecimento e da Bibliometria.12  

As ações que fazem parte desta pesquisa “[...] são a sua formalidade e sua inventividade 

próprias e organizam em surdina o trabalho de formigas do consumo” (CERTEAU, 2009, p. 

87-88), demonstrando o que o campo tem discutido a respeito do tema, da mesma maneira 

que “[...] a análise das imagens difundidas pela televisão (representações) e dos tempos 

passados diante do aparelho (comportamento) deve ser completada pelo estudo daquilo que o 

consumidor cultural ‘fabrica’ durante essas horas e com essas imagens” (CERTEAU, 2009, p. 

38). É uma possibilidade de realizar um consumo da produção selecionada e daquele 

realizado pelos pesquisadores e indivíduos. 

                                                             
12Trata-se de um estudo voltado para a aplicação de técnicas estatísticas e matemáticas para mensurar aspectos 

da literatura e de outros meios de comunicação. Para maiores informações sobre Bibliometria, ver Mugnaini, 
Jannuzzi e Quonian (2004), Jannuzzi (2002) e Spinak (1998). 
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Os estudos do tipo Estado do Conhecimento são, então, “[...] identificação, registro, 

categorização que levem à reflexão e síntese sobre a produção científica de uma determinada 

área, em um determinado espaço de tempo” (MOROSINI; FERNANDES, 2014, p. 155). 

Apontam uma construção qualitativa de uma produção relacionada com a pessoa pesquisadora 

e com as influências do campo científico, desvelando esse campo e contribuindo para a 

imersão de uma investigação na área de conhecimento (FERREIRA, 2002; ROMANOWSKI; 

ENS, 2006; VOSGERAU; ROMANOWSKI, 2014; MOROSINI; FERNANDES, 2014). 

Já os estudos bibliométricos descortinam o impacto das produções de uma determinada área, 

elucidando tipos e tendências de conhecimento, produzido e disseminado, além de sua 

apropriação.13 Utilizam medidas quantitativas que “[...] baseadas na produção bibliográfica 

realizada por pesquisadores e seus grupos de pesquisa, têm um papel de destaque e passam a 

ter importância crescente dentro de sistemas nacionais de indicadores [...]” (MUGNAINI; 

JANNUZZI; QUONIAM, 2004, p. 124), pois apontam investimentos, qualificação e 

resultados. 

Houve um esforço de representar em números os processos de produção e comunicação da 

temática, realizando adaptações de indicadores em um movimento que torna o intangível, 

dentro do universo do fazer da ciência, algo quantificável ou operacionalizável (JANUZZI, 

2002). 

Do/no consumo (CERTEAU, 2009) dessas medidas quantitativas, aprimoramos as análises 

usuais dos estudos de revisão, em uma produção diversa e qualificada da Bibliometria e 

adaptamos indicadores14 para realizar olhares qualitativos sobre os quantitativos. Esse 

movimento orienta as análises de variáveis menos convencionais utilizadas nos mapeamentos, 

ampliando as possibilidades de compreensão da produção acadêmica. A utilização dessas 

                                                             
13Tomamos a noção de apropriação definida por Certeau (2009), entendida como as maneiras de fazer, os estilos 

de ação que intervêm em um campo que as regulam, tirando proveito delas. 
14Jannuzzi (2002) e Mugnaini, Jannuzzi e Quonian (2004) afirmam que os indicadores podem ser de três tipos: 

de insumo, de processo e resultados. Os primeiros concentram-se em medir os investimentos, os esforços de 
fomento, identificando pesquisadores e grupos de pesquisa existentes; os segundos preocupam-se com a 
titulação de doutores, matrículas em cursos de pós-graduação, realização de congressos e exposição científicas, 
além dos resultados tangíveis dos programas desenvolvidos. Já os terceiros, objetivando apresentar os 
resultados efetivos, focam os artigos científicos publicados e os desdobramentos científicos, sociais e 
econômicos. Lopes et al. (2012), adotando quatro tipos, classifica-os em: a) indicadores de qualidade 
científica: voltam-se para a percepção ou opinião dos pares que avaliam as publicações pelos seus conteúdos; 
b) de atividade científica: concentram-se, dentre outros, na contagem de trabalhos publicados, na produtividade 
dos autores, colaboração na autoria, no número de referências entre trabalhos e autores; c) de impactos 
científicos: subdivididos em indicadores de impacto dos trabalhos (número de citações recebidas) e em 
indicadores de impacto das fontes (fator de impacto e influência das revistas, seu índice de citação imediata); 
d) de associações temáticas: voltam-se para as análises de citações e de referências comuns. 
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técnicas como soma de esforços metodológicos auxilia na compreensão dos estudos que têm 

circulado, já que, segundo Saraiva (1995), é necessário averiguar se realmente estamos 

lidando com EaD ou com propostas presenciais que se intitulam de tal forma. 

1.2.1 Desenhando as fontes 

Em 2015, ano em que essa fase do estudo foi realizada, o banco de Teses e Dissertações da 

Capes estava sendo atualizado e, por esse motivo, disponibilizava apenas os trabalhos de 2011 

e 2012. Reconhecendo a necessidade de manter o recorte temporal estabelecido, o 

levantamento foi, então, complementado na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e 

Dissertações (BDTD), lançada em 2002 pelo Instituto Brasileiro de informação em Ciência e 

Tecnologia (IBICT), Programa da Biblioteca Digital Brasileira (BDB). 

Tanto no Banco da Capes quanto no da BDTD, a seleção dos trabalhos envolveu duas etapas 

iniciais: a) levantamento da chave de busca na ferramenta busca avançada; b) análise do 

título, das palavras-chave e do resumo do trabalho, visando a identificar se ele tratava da 

formação de professores em EaD. Essas etapas foram seguidas da localização dos textos nas 

bibliotecas das instituições de origem e, em alguns casos, diante da dificuldade de acesso, do 

contato diretamente com os autores, via e-mail e telefone. 

As teses e dissertações, “[...] documentos produzidos no contexto científico, são formas 

conceituadas de produção científica, dado o rigor metodológico exigido para sua elaboração” 

(NASCIMENTO, 2010, p. 20). Já os periódicos científicos on-line15 concentram materiais 

impressos ou digitais, publicados periodicamente e com reconhecido lugar de circulação no 

campo acadêmico. Para Ferreira Neto (2000) e Carneiro et al. (2016), são canais que se 

apresentam como lugares estratégicos das vozes de um campo.  

Nessas últimas fontes, ao considerar a EaD como um campo de conhecimento específico, a 

investigação reconheceu a necessidade de contemplar, além da educação e da Educação 

Física, a produção de um periódico da área, neste caso, a Revista Brasileira de Aprendizagem 

Aberta e a Distância (RBAAD). 

O levantamento dos estudos foi orientado pela chave de busca formação em EaD. Além dela, 

expressões como EaD, formação a distância, formação de professores a distância, formação 

                                                             
15Periódicos e revistas são palavras adotadas neste estudo como sinônimos. 
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de professores na modalidade a distância, formação inicial em exercício, formação inicial a 

distância e formação docente a distância foram assumidas como desdobramentos.  

Nas teses e dissertações, a análise inicial ocorreu nos títulos e palavras-chave dos textos, 

seguida da preocupação com o foco da discussão, que ficava evidente na leitura do seu 

resumo. Foram selecionados os trabalhos que se centravam na formação inicial de professores 

em EaD, descartando aqueles sobre tutoria, objetos de ensino e aprendizagem, formação dos 

professores formadores, ensino a distância na formação continuada, identidade docente dos 

professores que atuam na EaD, mediação pedagógica em EaD, recursos didáticos para a 

modalidade e formação em EaD e que não se direcionavam para a licenciatura. 

Já para os artigos, foram necessários outros critérios de delineamento. Na educação, iniciou-se 

pelo Scientific Electronic Library Online (Scielo), Biblioteca Científica Eletrônica em 

Linha,16 indexador nacional de abrangência temática, que possibilitou a seleção dos 

periódicos nos quais a discussão estava presente. Priorizamos aqueles que apresentaram maior 

concentração de trabalhos e neles realizamos novo levantamento na sua página on-line, 

utilizando a ferramenta busca em um exercício de (re)analisar a fonte pré-selecionada. Por 

atender aos critérios, passaram a compor nosso estudo as revistas Educação e Pesquisa,17 

Educação e Sociedade18 e a Educar em Revista.19 

                                                             
16No Scielo apareceram 15 trabalhos distribuídos nos seguintes periódicos: Educação e Sociedade, Educar em 

Revista, Educação e Pesquisa, Revista Brasileira de Linguística Aplicada, Gestão e Produção, Revista 
Brasileira de Educação Especial, Transinformação e Avaliação.  Com a organização dos textos, identificamos 
a concentração da temática e selecionamos os periódicos nos quais realizaríamos o levantamento posterior, 
buscando, inclusive, estudos que se propusessem realizar o estado da arte ou do conhecimento sobre formação 
de professores em EaD no Brasil.  

17Em circulação desde 1975, é um periódico de publicação trimestral da Faculdade de Educação da Universidade 
de São Paulo, estrato A1, indexado internacionalmente e interessado em artigos inéditos na área educacional, 
resultantes de pesquisas teóricas, empíricas e revisões de literatura. Ver maiores informações em 
<http://www.educacaoepesquisa.fe.usp.br/> e em 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1517-9702&lng=pt&nrm=iso>.  

18Publicação do Centro de Estudos Educação e Sociedade (Cedes), editada desde 1978.  Atualmente é um dos 
mais importantes periódicos na área da educação no país, estrato A1, com periodicidade trimestral. Desde 
1995, publica um número especial temático a cada ano. Ver maiores informações em 
<http://www.scielo.br/scielo.php/script_sci_serial/pid_0101-7330/lng_pt/nrm_iso>.  

19Periódico editado desde 1977 pela Universidade Federal do Paraná. Atualmente com periodicidade trimestral, 
também com estrato A1. Ver maiores informações em <http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs2/index.php/educar> e em 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0104-4060&lng=pt&nrm=iso>. Concentra o único 
dossiê sobre formação de professores em EaD identificado na pesquisa. Trata-se da uma edição especial 
publicada n. 4, de setembro de 2014, contendo onze artigos inéditos e uma resenha, abordando uma 
diversidade de discussões inerentes ao campo de formação em EaD que envolveu trabalhos sobre a modalidade 
de ensino no Brasil e na Espanha, Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs), passando pelas 
especificidades do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), da tutoria e de questões mais amplas sobre 
política educacional. Considerando as características dos textos e as temáticas abordadas, o dossiê não foi 
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A seleção do corpus na Educação Física também partiu do Scielo. No entanto, ao constatar 

que alguns periódicos cujo escopo abrangeria essa discussão não se apresentavam indexados 

nesse banco, a forma de levantamento precisou ser redefinida. Tendo como referência a 

organização do Catálogo de Periódicos de Educação Física e Esporte (FERREIRA NETO, 

2002), que concentra a relação da produção em periódicos da área de 1930 até o ano 2000, 

identificamos aqueles que permaneciam em atividade, que estavam disponíveis on-line e que 

continham escopo para a circulação da temática.20 Foram eles: Revista Brasileira de Ciências 

do Esporte; Revista da Educação Física da UEM; Motrivivência;21 Revista Movimento;22 

Revista Pensar a Prática.23 

Apenas nos três últimos encontramos trabalhos na subárea sociocultural e pedagógica24 que, 

decorrendo das Ciências Humanas, exploram, principalmente, elementos do contexto escolar 

(CARNEIRO; FERREIRA NETO; SANTOS, 2015) e temáticas compatíveis com o nosso 

objeto investigativo. 

E para finalizar a definição das fontes investigativas, como já mencionado, selecionamos o 

periódico RBAAD25 intencionalmente. Com ele concentramos a análise de 54 trabalhos: 15 

                                                                                                                                                                                              
analisado na sua completude.  Dele foram extraídos alguns trabalhos, considerando os critérios gerais 
utilizados na pesquisa. 

20Revista Brasileira de Ciências do Esporte; Revista Brasileira de Educação Física e Esporte; Revista de 
Educação Física, Esporte e Lazer – Motrivivência; Revista da Educação Física/UEM; Revista Movimento; 
Revista Motriz; Revista Brasileira Atividade Física & Saúde; Revista Pensar a Prática. 

21Revista que engloba a Educação Física, o esporte e o lazer. Está em circulação desde 1988, sob 
responsabilidade da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).  Atualmente, apresenta circulação 
quadrimestral e estrato B2 no Webqualis.  Ver maiores informações em 
<https://periodicos.ufsc.br/index.php/motrivivencia>.  

22Atualmente, um dos periódicos nacionais da Educação Física mais bem conceituados pelos critérios de 
avaliação da Capes, com estrato A2. Fundada em 1994, com circulação trimestral desde 2009, trata-se de uma 
publicação científica da Escola de Educação Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).  
Ver maiores informações em <http://www.seer.ufrgs.br/Movimento>. 

23Periódico da Faculdade de Educação Física e Dança (FEFD) da Universidade Federal de Goiás, publicado 
desde 1988. Hoje tem periodicidade trimestral e estrato B2. Ver maiores informações em 
<http://www.revistas.ufg.br/index.php/fef/about>.  

24Considerando a classificação das Áreas de Avaliação da Capes, a Educação Física encontra-se na Grande Área 
Ciências da Saúde. Compõe a Área 21, juntamente com Fisioterapia, Terapia Ocupacional e Fonoaudiologia. 
Ver maiores informações em <http://capes.gov.br/component/content/article/44-avaliacao/4666-educacao-
fisica>. Suas características históricas e epistemológicas delimitam duas áreas de concentração de estudos: uma 
voltada para os aspectos socioculturais e humanos e outra para os aspectos físicos e biológicos da ciências, ou 
seja, uma para discussões pedagógicas, sociais e humanas e outra para biológicas e médicas (BRASIL, 2016c). 
De acordo com Carneiro, Ferreira Neto e Santos (2015), o predomínio de saberes ora oriundos das Ciências 
Humanas, ora decorrentes das Ciências Biológicas, caracteriza distintos focos, temas, objetos, perguntas e 
problemas de investigação da Educação Física. 

25Jornal eletrônico interativo oficial da Associação Brasileira de Educação a Distância (Abed), estrato B4, 
disponível on-line desde 2002, que se concentra na veiculação de estudos sobre pesquisa, desenvolvimento e 
prática da EaD em todos os níveis de ensino, formal e informação. Foi selecionada intencionalmente porque 
julgou-se relevante abranger uma fonte específica de estudos sobre a modalidade de ensino. Ver maiores 
informações em <http://www.abed.org.br/revistacientifica/_brazilian/>. 
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teses (27,78%), 26 dissertações (48,15%) e 13 artigos científicos de periódicos (24,07%), 

todos categorizados segundo a definição de alguns indicadores.  

A produção dos dados ocorreu com a utilização de softwares como o Excel,26 para análises 

estatísticas, e o Iramuteq,27 para análises dos corpus textuais, como objetivos e tematizações 

das produções. 

Considerando a natureza das fontes, as chaves de busca, palavras-chave, ano das produções, 

área de conhecimento, objetivos dos trabalhos, tematizações, autores de referência na 

formação e na EaD e metodologia da pesquisa constituíram os indicadores analisados na 

primeira parte deste estudo. Eles indicam características conceituais dos trabalhos e trazem 

informações qualitativas das lacunas que ainda podem ser exploradas em pesquisas outras.  

No segundo momento, região, quantitativo de programas e de IES, ritmo de produção, tipo de 

autoria e atividade científica, circulação da temática e composição autoral são analisados 

separadamente, de acordo com as especificidades das fontes, e constituem a dimensão do 

impacto dos trabalhos no campo e do lugar das produções em um cenário maior, talvez ainda 

tímido.  

A lógica de organização dos dados, inicialmente, situa-se em um campo pensando na 

educação e na formação. Em seguida, opera com a produção específica da Educação Física e 

com a compreensão do que vem sendo discutido nos estudos da área em que desenvolvemos o 

objeto de investigação desta tese. 

Juntos, todos os trabalhos receberam tratamento de pesquisa documental e constituíram, de 

acordo com Lüdke e André (2014, p. 45), “[...] fonte poderosa de onde podem ser retiradas 

evidências que fundamentem afirmações e declarações [...]” sobre o tema formação de 

professores em EaD no Brasil. 

  

                                                             
26É um programa desenvolvido e distribuído pela Microsoft Corp, responsável por gerar planilhas e permitir 

tarefas contabilísticas.  
27Trata-se de um Software livre que permite análise sobre corpus textuais, compreendido como o conjunto de 

textos que se pretende analisar (CAMARGO; JUSTO, 2013). O Iramuteq foi usado como uma ferramenta de 
processamento dos dados, utilizando nuvem de palavras e análise de similitude. Ver Tutorial sobre o Software, 
disponível em: <http://www.iramuteq.org/documentation/fichiers/tutoriel-en-portugais>. 
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1.3 ANÁLISE DOS INDICADORES DA PRODUÇÃO SOBRE FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES EM EAD NO BRASIL 

Nem melhores e nem piores que vários outros existentes, os indicadores de análise definidos 

identificam características do conhecimento produzido nas fontes levantadas e com isso 

expressam elementos estruturantes do tema e das maneiras como ele tem sido abordado. 

Apresentam elementos que definem a produção mapeada, ao mesmo tempo em que indicam 

como os trabalhos se configuram. 

Iniciamos pela chave de busca no título dos trabalhos. Conforme nos alerta Ferreira, (2002, p. 

261), esse indicador pode influenciar o quantitativo de trabalhos analisados, já que as 

produções sinalizam que “Os autores criam diferentes títulos para diferentes gostos. [...] 

títulos curtos, longos, densos, subjetivos. Há títulos seguidos de ponto final (a maioria), mas 

também os acompanhados por interrogações, e até por reticências”.  

O material foi selecionado com base nas seguintes expressões: educação a distância 

(72,72%); formação de professores a distância (14,54%); formação docente a distância 

(3,64%); formação inicial em serviço (1,82%); formação inicial a distância (1,82%); mais de 

uma das chaves de busca (5,45%).  Foram encontradas 115 diferentes palavras-chave, 

destacando educação a distância em 45 trabalhos (83,33%), formação de professores em 30 

(55,55%) e formação de professores a distância em 5 (9,26%).  

Conforme é possível observar no Gráfico 1, a temática apresentou baixa circularidade nos sete 

periódicos investigados, correspondendo a 24,07% dos trabalhos. Apesar do aumento no 

número de teses e dissertações produzidas sobre o tema a partir dos anos 2000, o crescimento 

das publicações não foi transferido para essa fonte, caracterizando um indicativo da atividade 

científica do campo, ou seja, um indicador de avaliação (JANNUZZI, 2002; MUGNAINI; 

JANNUZZI; QUONIAN, 2004). 

Quanto ao recorte temporal, os dois primeiros estudos analisados são datados de 2003 

(MARTELLI, 2003; FRANCO; CORDEIRO; CASTILHO, 2003), mas o ápice da produção 

ocorreu entre 2011 e 2014, anos que concentraram 42 textos, representando 76,36% do total 

da produção analisada. Associamos tal dado ao aumento do número de cursos e, 

consequentemente, das experiências com a EaD. Conforme apresenta o Gráfico 1, o destaque 

ficou para o ano de 2012 com a maior ocorrência da temática: 21,9%, 12 estudos. 
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Gráfico 1 – Ritmo de produção conforme ano e tipo de fonte (1997-2014) 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

A diminuição de estudos em 2013 e 2014 pode ser um reflexo do momento que a EaD vive 

nos últimos anos, especialmente aquela financiada por investimentos públicos, que passa pela 

redução de recursos da Universidade Aberta do Brasil (UAB).28  Pode, ainda, indiciar que o 

campo científico não continua interessado na discussão e que talvez o entusiasmo inicial com 

a modalidade não esteja se mantendo, mesmo que os índices de número de vagas e matrícula 

representem o contrário, conforme observamos no estudo de Gatti, Barreto e André (2011) e 

no Censo do Ensino Superior, que indicam que a evolução dos números é evidente. 

A expansão da oferta ocorre quando o incentivo financeiro ganha espaço, principalmente a 

partir de 2004, com o lançamento do primeiro edital para financiamento público de cursos de 

formação de professor em nível superior na modalidade a distância para as licenciaturas em 

Pedagogia, Física, Química, Matemática e Biologia (FREITAS, 2007; CARVALHO, 

PIMENTA, 2010). 

No entanto, considerando as “[...] relações de forças definindo as redes onde se inscrevem e 

delimitam as circunstâncias de que podem aproveitar-se” (CERTEAU, 2009, p. 91), em uma 

retrospectiva histórica, identificamos que a Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) é 

pioneira na formação de professores em EaD, oferecendo, ainda em 1994, o Curso de 

                                                             
28Sistema integrado por universidades públicas, criado em 2005, cuja finalidade é expandir e interiorizar a oferta 

de cursos e programas de educação superior no país. Desde então, é uma oportunidade às camadas da 
população que têm dificuldade de acesso à formação universitária. Ver maiores informações em: 
<http://www.capes.gov.br/acessoainformacao/perguntas-frequentes/educacao-a-distancia-uab/4144-o-que-e> e 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/decreto/d5800.htm>.  
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Pedagogia Séries Iniciais na modalidade para professores em exercício (ALONSO, 2005; 

PRETI, ALONSO, 2016). 

Já no âmbito da Secretaria de Educação Básica (SEB), os programas de formação em EaD são 

criados entre 2004 e 2005, como o Programa de Formação Inicial para Professores dos 

Ensinos Fundamental e Médio (Pró-Licenciatura Fase II), de responsabilidade partilhada entre 

a SEB, a Secretaria de Educação a Distância (Seed) e as IES, públicas ou comunitárias. De 

acordo com a Resolução FNDE/CD nº. 34/2005, 9 de agosto de 2005, a iniciativa visava a 

Ofertar cursos de licenciatura, com duração igual ou maior que a mínima exigida 
para os cursos presenciais, na modalidade de educação a distância para formação 
inicial de professores em exercício nas redes públicas nos anos/séries finais do 

Ensino Fundamental e/ou no Ensino Médio, sem licenciatura na disciplina em que 
estejam exercendo a docência (BRASIL, 2005a). 

Carvalho e Pimenta (2010) destacam que o edital para o processo seletivo de instituições 

interessadas em ofertar licenciatura a distância apresentava orientações pedagógicas e 

pressupostos metodológicos bem definidos. Além do número de vagas, valores por aluno e 

condições de elegibilidade para desenvolver as propostas, indicavam a necessidade de as 

universidades, mesmo compondo os consórcios,29 estarem preparadas para realizar projetos 

independentes, e, toda a movimentação buscava impedir que as instituições privadas se 

beneficiassem com o financiamento público do ensino a distância. 

No entanto, foi apenas o Decreto n°. 5.773, de 9 de maio de 2006, que designou à Seed o 

estabelecimento de diretrizes para a elaboração dos instrumentos de avaliação para 

autorização de cursos superiores em EaD e dispôs sobre o exercício das funções de regulação, 

supervisão e avaliação de instituições de ensino superior e dos cursos superiores de graduação 

e sequenciais no sistema federal de ensino (BRASIL, 2006a). Era instituída a necessidade de 

orientações balizadas pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes), que 

garantissem a qualidade do processo. 

                                                             

29Os consórcios constituíram-se meios de articulação em rede para fortalecer a presença das instituições no 
campo da educação superior a distância no Brasil. A Associação Universidade em Rede (Unirede) é o maior 
deles no país. Foi criada oficialmente em 1999. Com o objetivo de democratizar o acesso à educação de 
qualidade, o consórcio possibilita a cooperação entre os seus integrantes e evita o isolamento e a duplicidade 
das iniciativas. Ver maiores informações em: <https://aunirede.org.br/portal/?page_id=160>. 
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Para as políticas de formação em EaD, a institucionalização da UAB que ocorreu com a 

publicação do Decreto nº 5.800, de 8 de junho de 2006, foi um marco relevante. Com a 

finalidade de fomentar a modalidade de EaD nas instituições públicas de ensino superior, o 

sistema atua ativamente no desenvolvimento da modalidade a distância, expande e interioriza 

a oferta de programas de Educação Superior no país (BRASIL, 2006b). 

Com todo esse movimento expansionista, Freitas (2007, p. 1209-1210) avalia esse cenário 

defendendo que essas medidas resultaram em ações pautadas “[...] pela continuidade de 

programas de caráter continuado e compensatório, destinados à formação de professores 

leigos, em exercício a distância, em cooperação com os sistemas de ensino [...]”, geralmente 

materializadas em cursos de curta duração. 

A afirmação da autora corrobora uma realidade marcada por políticas de Governo e não de 

Estado, mas não pode ser compreendida como a única reflexão diante do cenário. Não é 

possível negar que esses mesmos programas pontuais, interpretados também como 

compensatórios, possibilitaram o acesso de inúmeros brasileiros ao ensino superior público, 

garantindo-lhes o direito à formação e à habilitação para o exercício da profissão docente, 

exigida desde a promulgação da LBDEN em 1996. 

O fato é que a EaD se expandiu e isso ocorreu em determinadas áreas de conhecimento. Os 

Gráficos 2 e 3 reforçam esse indicador e características desse crescimento, apresentando a 

organização da produção levantada, tendo como referência duas possibilidades de análise: 

uma que considera a Classificação de Área da Tabela de Área de Conhecimentos do Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq);30 e a outra que utiliza áreas 

de saber disciplinar, assim intituladas por nós, como aquelas que representavam componentes 

do currículo escolar. 

                                                             
30Ver tabela em <http://www.cnpq.br/documents/10157/186158/TabeladeAreasdoConhecimento.pdf>.  
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Gráfico 2 – Concentração da produção por áreas de conhecimento do CNPq

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Os estudos estavam situados em cinco diferentes áreas: Linguística, Letras e Artes 

(8.00.00.00-2), Ciências da Saúde (4.00.00.00-1), Ciências Exatas e da Terra (1.00.00.00-3), 

Ciências Biológicas (2.00.00.00-6) e Ciências Humanas (7.00.00.00-0). Esta última tem 

destaque por contemplar a produção acadêmica sobre a educação, a escola e suas práticas. 

Gráfico 3 – Concentração da produção por áreas de conhecimento disciplinar 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Ao juntar os trabalhos que eram da mesma área, esta análise exigiu um olhar também para 

aqueles com mais de uma área (4%) e, ainda, os que estavam na categoria “Nenhuma” (68%). 

No primeiro caso, o trabalho de Serafim (2013) investigou tecnologias educacionais e 

desempenho escolar nos cursos de Filosofia e Língua Portuguesa de uma universidade pública 

do Sul de Minas, e a pesquisa de Perdigão-Nass (2012) analisou, criticamente, os cursos de 

licenciatura modalidade EaD em Física e Química da Universidade Federal do Tocantis 

(UFT).  
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Já os 37 estudos que não envolviam nenhuma área de saber disciplinar esforçavam-se na 

compreensão da temática formação de professores em EaD nas políticas, nas relações 

dialógicas da educação, nas potencialidades, problematizações, tensões e possibilidades de 

constituição da EaD, profissionalização a distância, modelos de formação de professores, 

tecnologias na formação de professores em EaD, ambiente virtual de formação, 

empregabilidade dos egressos da EaD, perfil do aluno.   

Entre eles, estavam 17 trabalhos que sinalizavam ancorar-se na Pedagogia (31,48%), primeiro 

curso a distância para professores sem habilitação, ofertado e financiado pelo Governo. No 

início dos anos 2000, por exemplo, apenas no Espírito Santo, foram formados cerca de 8.000 

alunos,31 movimento que talvez tenha inaugurado o interesse das pesquisas acadêmicas e que 

pode explicar a prevalência de estudos na área em todo o país. 

Dentre os trabalhos que indicavam áreas de conhecimento curricular, Educação Física e 

Matemática chamaram a atenção porque, juntas, representavam dez dos 54 estudos levantados 

(18,51%). Esse dado refuta uma das nossas hipóteses iniciais, afinal, a Educação Física 

aparece com destaque diante de Artes Visuais, Física, História, Música, Filosofia e Língua 

Portuguesa e Física e Química, mesmo que seja com duas dissertações e três artigos em 

periódicos. Nesse universo, a Matemática esteve em duas dissertações e em uma tese 

defendidas em programas de pós-graduação em Matemática (75%), uma dissertação em 

programa de Educação Matemática e Tecnológica e outra tese em programa da Educação . 

Sobre o vínculo institucional dos trabalhos, 16 dissertações e 9 teses estão vinculadas a 

Programas Brasileiros de Pós-Graduação em Educação. Mesmo investigando objetos que se 

articulam diretamente com a Educação, algumas fontes apresentaram estudos originados em 

outras áreas sem relação direta com a formação de professor, como Engenharia e Serviço 

Social. 

Diferentes objetos foram abordados. O Quadro 1 traz a organização de 11 discussões 

categorizadas a posteriori e apresentadas como preocupação central dos trabalhos, conforme a 

análise dos seus objetivos e identificação das tematizações.  

  

                                                             
31Ver site da Educação a distância da Ufes. Disponível em: <http://www.educacao.ufes.br/pos-

graduacao/PPGE/ensino-a-dist%C3%A2ncia>.  
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Quadro 1 – Categorias de tematizações dos estudos 

Tematizações dos estudos Quant. Perc. 
(%) 

EaD e políticas de Governo e de formação 12 20,37 
Experiências e contribuições na formação na modalidade EaD 13 22,22 
Experiências institucionais com EaD 6 12,96 
Diferentes concepções de formação de professores, incluindo a modalidade EaD 5 9,26 
Canais interativos de aprendizagem nos processos formativos 4 7,41 
TICs na formação de professores 4 7,41 
Ensino de práticas corporais e estágio em cursos a distância de Educação Física 4 7,41 
Dimensões do processo de formação em EaD 3 5,56 
Experiências formadoras de professoras cursistas em um curso de formação em EaD 2 3,70 
Comparação do desempenho dos alunos do ensino presencial e do ensino a distância 1 1,85 
Interfaces da EaD no ensino superior 1 1,85 

 54 100,0% 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Na tentativa de compreender os textos, é possível observar diferentes objetos de reflexão. 

Alguns são mais amplos, como aqueles relacionados com as políticas de Governo e de 

Formação que envolvem experiências e contribuições com a EaD e que, juntos, representam 

46,30% dos estudos. Já outros são mais específicos e tratam das singularidades de algumas 

realidades, com a institucionalização da formação em EaD.  Independente de sua abrangência, 

cada tematização apresenta uma instância da formação de professores a distância e indica 

como diferentes programas, fontes e autores têm desenvolvido suas pesquisas em um 

movimento que também desvenda as teorias que guiam o cenário da produção analisada.  

Nos objetivos dos 54 trabalhos, em análise lexical resultante do agrupamento e organização 

gráfica das palavras que foram mais recorrentes entre as produções investigadas, esse 

contexto também é determinado. Superando a dicotomia entre a pesquisa quantitativa e a 

qualitativa, com o emprego de cálculos estatísticos sobre os textos e a identificação da 

frequência e posição dos enunciados, a Figura 3 apresenta a intensidade das 49 palavras mais 

recorrentes nos corpus textuais dos objetivos de cada um dos textos que compõem a produção 

mapeada.  
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Figura  3 – Nuvem de palavras dos objetivos dos trabalhos analisados 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

Na nuvem de palavras, a formação tem a maior ocorrência. Ela é seguida de professor que, 

por sua vez, antecede distância, curso e EaD. Por mais variadas que sejam as discussões 

desenvolvidas nos trabalhos, a análise aponta que a relação entre as palavras mais evidentes é 

aquela que compõe o objeto central que investigamos: formação de professores em curso na 

modalidade a distância.  

No entanto, apesar da centralidade do termo formação, 53,85% das dissertações, 53,33% das 

teses e 100% dos artigos analisados não traziam em seus escritos apontamentos da 

fundamentação teórica que sustentava a discussão e a concepção formadora defendida. Nem 

sempre esses elementos se faziam necessários ou eram delimitados pelos autores, reforçando 

que o consumo por eles realizado dos trabalhos faz “[...] do enunciado, e secundariamente do 

uso, um nó de circunstância, uma nodosidade inseparável do ‘contexto’, do qual 

abstratamente se distingue” (CERTEAU, 2009, p. 91). 

Em uma fabricação de possibilidades de “[...] realizar, apropriar-se, inserir-se numa rede 

relacional” (CERTEAU, 2009, p. 91) que ora extrapola, ora desencaminha as lógicas de 

compreensão da produção e do consumo da realidade e dos autores de cada estudo, não é 

possível aplicar um modelo padronizado para desvendar sua elaboração, mas entre os 35,18% 

dos trabalhos, a preocupação em discutir formação se fundamentava em algumas 

características comuns, apresentadas no infográfico da Figura 4. 
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Figura 4 – Infográfico das tendências de concepção de formação de professores 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

Ao organizar as tendências de concepção de formação de professores, definidas na leitura de 

fragmentos dos escritos que indiciavam como a formação estava sendo abordada, foram 

identificados elementos e características que nos ajudaram a definir dois apontamentos. 

Primeiro, quando se fala de formar para atuar em uma nova realidade, as pesquisas 

reconhecem que a tecnologia inserida na sociedade e nas escolas também é decisiva na 

perspectiva do formar para o novo e que a EaD é aliada dessa empreitada. 

Está sendo implementado um novo modelo de professores no Brasil, modelo que 
vem sendo preconizado pelas políticas de formação de professores, fundamentado 
pelas Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) na modalidade a distância, 
utilizando-se demasiadamente da rede internet (MELO, 2011, p. 40). 

A fim de lidar com esse panorama, mais do que nunca, faz-se necessário que a 
escola e professores estejam conectados a essa realidade. Nesse sentido, a formação 
de professores assume uma importância mais que significativa, na medida em que 
este deverá estar preparado para interagir com o aluno que chega interligado numa 

cultura audiovisual (PROCÓPIO, 2011, p. 15). 

Segundo, a tendência de uma formação reflexiva vai ao encontro a uma política educacional 

que valoriza números.  Mais que isso, estudos como o de Eid (2011) reforçam que as 

pesquisas que buscavam analisar a contribuição dos cursos em EaD para essa formação 

reflexiva de professores mostraram “[...] que, apesar de professores e alunos afirmarem que o 

curso analisado contribui para a reflexão sobre a prática docente, há a necessidade de 

considerar aspectos que limitam e que potencializam essa reflexão” (EID, 2011, p. 19). 
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A necessidade de repensar a formação de professores atendendo às configurações emergentes 

da realidade, da sociedade e do conhecimento corrobora a definição que defendemos. A 

formação é entendida como um processo complexo de apropriações pessoais e profissionais 

(NÓVOA, 2007a) e lida com a aquisição de técnicas e de conhecimentos, além da 

socialização, da configuração profissional, da autonomia docente, do trabalho coletivo e 

deliberativo em frente às necessidades da sociedade e se faz na singularidade de cada pessoa 

profissional.  Por isso, não pode reduzir-se ao curso de licenciatura, às suas experiências, seus 

ideiais ou aos números que representam. 

Apesar de compreender um processo com início e final determinados e que certifica o 

indivíduo para o exercício da profissão, a formação deve ser entendida como um conjunto de 

etapas de um movimento que precisa ser constante, contínuo e situado, que parte da realidade 

do trabalho docente e se volta para as necessidades e reformulações do próprio campo de 

atuação. É constante reflexão que se faz na/da/com o exercício da ação docente. 

Formar é mais que acessar o diploma da graduação que habilita o profissional ou atende às 

propostas pontuais das ações de Governo voltadas para a educação. Formar requer contínua 

reflexão e produção de conhecimentos em prol da modificação da sociedade e em busca de 

uma emancipação social do cidadão. Deve começar pelo profissional que mediará esse 

processo, no caso, o professor, e se estender ao ato educativo, transfigurando as propostas 

utilitaristas que tanto permeiam a educação brasileira. 

As tendências de concepção de formação encontradas na produção mapeada sinalizam não 

apenas os elementos que configuram esse momento da profissionalidade docente, como 

também a necessidade de uma articulação reflexiva entre suas partes e as exigências atuais. A 

produção tratou esse dado com destaque para a emergência da inclusão e da associação da 

tecnologia na ampliação de diferentes formas de interação e pluralidade dos mundos, novos 

modelos de apropriação de conhecimento e preparação para lidar com a cibercultura.  

Segundo Alonso (2000), essas novas demandas educativas e a intensificação do uso de 

determinadas tecnologias da comunicação constituem fatores fundamentais para a expansão 

da EaD no Brasil, deixando evidente o quanto essas transformações condicionam uma 

sociedade informatizada e tecnologizada e como isso pode relacionar-se com a formação de 

professores.  Para a autora,  
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[...] a discussão em torno de como a inserção das novas tecnologias pode contribuir 
organizativamente e pedagogicamente na reconfiguração dos cenários educativos, 

torna-se importante.  O aspecto central, neste caso, diz respeito à ideia de que a 
integração desses novos meios poderia gerar processos de inovação nas escolas 
(ALONSO, 2000, p. 94). 

Diante de uma realidade cada vez mais comum na sociedade, um dos desafios que se coloca 

vai de encontro a uma crítica constantemente realizada à formação de professores no Brasil: 

há uma distância entre as instituições formadoras e a realidade das escolas de educação 

básica, locais de futura atuação profissional.  

A tecnologia está presente na vida das pessoas e na escola, mas nem sempre tem sido 

considerada no contexto formativo. Mesmo com estudos sinalizando para essa necessidade, a 

formação ainda aparenta abordar timidamente essa discussão e dimensão. Dentre os 54 

estudos mapeados, somente 7,41% eram sobre as TICs na formação de professores.  

Nas escolas, seja de ensino superior, seja de educação básica, a implantação e implementação 

do recurso tecnológico depende diretamente de disponibilidade de recurso financeiro e da 

orientação dos documentos curriculares. Se pararmos e pensarmos nos currículos dos cursos 

de formação de professores, por exemplo, perceberemos que a tecnologia não é um elemento 

comumente presente. Talvez ela faça parte das metodologias de ensino, mas nem sempre isso 

fica explícito nos projetos das licenciaturas. 

É sabido que contemplar essas diferentes condições, no ensino superior ou na educação 

básica, no ensino presencial ou a distância, apesar de necessário, não parece suficiente para 

garantir as mudanças na educação e na maneira como são formados os profissionais que 

atuarão nas escolas públicas do país. Isso porque, segundo Alonso (2000, p. 94), “A inovação 

educativa requer um olhar sobre o uso e os tipos de uso das novas tecnologias da 

comunicação nas instituições de ensino”. 

[...] o uso das tecnologias da comunicação não muda, em princípio, as velhas 
questões para a proposição de qualquer projeto educativo: para quem? para que? e o 

como? Este projeto será desenvolvido.  Sem a definição de um público, sem a 
definição dos objetivos, sem a definição de parâmetros pedagógicos, ou um modelo 
básico de sistema educativo e, sobretudo, dos conteúdos a serem veiculados, o uso 

das tecnologias da comunicação servirá muito pouco (ALONSO, 2000, p. 95). 

Apesar de nem sempre estarmos habituados a esse tipo de postura, necessitamos desenvolver 

táticas astuciosas, comandadas pelos acasos do tempo e determinadas pelas ausências de 

poder dos praticantes, “[...] procedimentos que valem pela pertinência que dão ao tempo – às 
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circunstâncias que o instante preciso de uma intervenção transforma em situação favorável, à 

rapidez de movimentos sucessivos de um ‘golpe’, aos cruzamentos possíveis de durações e 

ritmos heterogêneos [...]” (CERTEAU, 2009, p. 96).32 As TICs chegam às escolas mas, nem 

sempre, são acompanhadas de uma preparação para seu mais efetivo uso. São, sim, impostas 

por estratégias das políticas, como necessidade da educação atual. 

Acreditamos que, assumindo um lugar do outro, manifestando “[...] a que ponto a inteligência 

é indissociável dos combates e dos prazeres cotidianos que articula [...]” (CERTEAU, 2009, 

p. 46), os profissionais que se formam nas ações astuciosas de um espaço de poder marcado 

pelas regulações educacionais, mas também pela necessidade de aproximação com a 

tecnologia e sua potencialidade, podem ajudar a atender às demandas da formação.  

Independentemente da modalidade, defendemos que é “[...] impossível pensar o uso das 

tecnologias da comunicação nos processos formativos sem que se tenha um projeto definido 

quanto às implicações de seu uso” (ALONSO, 2000, p. 99). Considerando que um estudo de 

mapeamento como o que realizamos tem “[...] como finalidade central levantar indicadores 

que fornecem caminhos ou referências teóricas para novas pesquisas” (VOSGERAU; 

ROMANOWSKI, 2014, p. 175), esse dado aparece como relevante para pensar e discutir 

projeto de formação de professores de Educação Física em EaD, respeitando, como eixos 

estruturantes de um curso, as tendências de concepção de formação que definem o que é, 

como e para que formar. 

A conotação que essa discussão recebe na produção levantada é apresentada na análise de 

similitude (Figura 5),33 que permite visualizar a relação entre as palavras e a sua 

conectividade. 

                                                             
32“Aproveita as ‘ocasiões’ e delas depende, sem base para estocar benefícios, aumentar a propriedade e prever 

saídas. O que ela ganha não se conserva. Este não lugar lhe permite sem dúvida mobilidade, mas numa 
docilidade aos azares do tempo [...]” (CERTEAU, 2009, p. 95).  

33Análise textual realizada no software Iramuteq, utilizada para representar as coocorrências entre as palavras 
dos objetivos dos estudos analisados. 
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Figura 5 – Árvore de similitude sobre a formação de professores em EaD 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

O núcleo central formação, zona mais densa da árvore e outros termos que se constituem em 

blocos, apresenta as relações com os elementos que complementam e sustentam sua 

centralidade. Na identificação da coocorrência entre as palavras, a exemplo do que 

percebemos em Bierhalz (2012), a estrutura da representação utilizada na produção é definida 

e sinaliza que formação também é o termo de maior conexidade, relacionando-se diretamente 

com outros quatro termos em conexões fortes: curso, professor, distância e modalidade. 

Com o crescimento da modalidade EaD torna-se necessário pensar como ocorre a 
formação nos cursos à distância, compreendendo como os programas estão 
estruturados, quais os saberes que são valorizados e qual a concepção docente 
privilegiada, [...] [compreendendo] se a formação do professor em um curso a 
distância favorece a construção de uma nova identidade docente [...] (BIERHALZ, 
2012, p. 13-14). 

[...] a pesquisa tem como objetivo geral refletir sobre a formação de professores a 
partir do Programa Proformação na modalidade EAD, tendo com premissa expor os 
pressupostos teórico-metodológicos da pesquisa, apresentar as políticas inerentes a 
formação e profissionalização do trabalho docente a partir da década de 90, e 
também demonstrar as reflexões observadas sobre as contribuições conferidas às 
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politicas de formação de professores através do Programa Proformação na 
modalidade EaD (FREITAS, 2012, p. 17). 

[...] apresenta uma investigação de dois cursos de formação inicial [e pretende] 
compreender a formação dos professores de Matemática licenciados pelo 
CEDERJ/UAB, [...] [contribuindo] com novas discussões nesta área, visto ser este 
curso pioneiro, modelo que foi utilizado como referência pela UAB, e é 
caracterizado como formação a distância [...] (PERDIGÃO-NASS, 2012, p. 14). 

Apesar de todos sustentarem as ideias discutidas nos trabalhos, as conexões não estão ligadas 

diretamente, apresentando, assim, mais uma característica da produção analisada: a formação 

em EaD tem sido investigada em experiências pontuais que, às vezes, lidam com seus 

elementos estruturadores sem articulá-los, nem sempre associando a formação à modalidade, 

ao curso, ao professor. 

Um exemplo é o termo EaD que, apesar de aparecer na produção como desdobramento de 

curso, não se relaciona de maneira direta com modalidade.  Distância e EaD aparecem como 

laços associativos derivados da zona central sem conexidade um com o outro, e UAB deriva 

de licenciatura, sem conexidade com outros termos relacionados: EaD, TIC, licenciatura, 

sistema, distância e outros. 

Já os elementos básicos da formação a distância, TIC, tecnologia e comunicação,  que podem 

contribuir para mudanças no modelo convencional/tradicional e presencial de ensino, 

garantindo uma aproximação com as tendências atuais da sociedade configurando a ideia de 

rede (ALONSO, 2000), aparecem ligados apenas ao termo professor e não se relacionam com 

curso, formação e modalidade. Em Procópio (2011, p. 16), isso fica evidente quando a autora 

se propõe a “[...] analisar as implicações da formação por meio das tecnologias da informação 

e comunicação na prática do professor, no que se refere ao uso de tecnologias em sala de 

aula” e em Melo (2011, p. 18), quando ela apresenta sua “[...] inquietação sobre as ofertas de 

graduação a distância na formação de professores via internet pelas IES públicas federais, que 

se utilizam do ambiente web para formar professores”. Em ambos os casos, a tecnologia é 

apenas elemento que compõe o contexto da pesquisa. 

A produção indicia que seus objetos de estudo não exploram articuladamente as 

potencialidades das características da modalidade para o campo da formação, já que termos 

estruturantes, como TIC, tecnologias, comunicação, EaD, curso, distância, graduação, 

ensino, modalidade e educação, não são relacionados diretamente. Ao indicar que o trabalho 

objetiva “[...] investigar o quê os estudantes de Licenciatura em Música a Distância 
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consideram como relevante no curso para refletirem e transformaram suas práticas docentes”, 

Eid (2011, P. 17) apresenta o contexto de investigação e o que ele poderá gerar, mas não a 

necessidade de compreender o entrosamento de diferentes elementos na constituição de uma 

dada realidade social. 

Esse dado demonstra, textualmente, que o mapeamento sinaliza que, apesar de os estudos se 

voltarem prioritariamente para o campo da formação, existem diferentes maneiras de discuti-

la.  São, ainda, discutidas tendências e perspectivas que cabem em qualquer contexto e 

modalidade, indicando que talvez haja um esvaziamento na produção sobre formação em EaD 

ou que ela é reconhecida independentemente das suas particularidades. O consumo que os 

autores fazem da temática se explicita na produção que realizam, pois, conforme observado, 

“[...] os usuários, como locatórios adquirem o direito de efetuar operações sobre este fundo 

sem serem os seus proprietários [...]” (CERTEAU, 2009, p. 90).  Para isso, utilizam autores 

do campo da formação.  

Realizando um trabalho de formiga, uma bricolagem seguindo interesses próprios 

(CERTEAU, 2009) e respeitando as regras de produção dos estudos, voltamo-nos para as 

referências dos trabalhos e analisamos na ocorrência de obras as citações dos autores da 

formação, conforme Tabela 1. 

Tabela 1 – Autores do campo da formação utilizados com maior incidência nas teses e dissertações analisadas 

Autores Incidência Total 

Artigo Dissertação Tese 

Helena Costa Lopes de Freitas 2 9 6 17 
António Nóvoa 0 7 7 14 
Maurice Tardif 0 7 1 8 

Kenneth Zeichner 0 2 3 5 
Isabel Alarcão 0 1 4 5 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Esse indicador demonstrou que o estudo de Helena Costa Lopes de Freitas, A (nova) política 

de formação de professores: a prioridade postergada, artigo publicado no periódico 

Educação e Sociedade, no ano de 2007, foi o mais citado nas produções analisadas: esteve 

presente em 31,48% delas.  Quanto aos livros, Profissão professor e Os professores e a sua 

formação, ambos de António Nóvoa, destacaram-se como os mais referenciados. O autor foi 

utilizado em 25,92% dos trabalhos investigados. 

A diversidade de referências da EaD sinaliza que as discussões se desenvolveram mais por 

esse viés, tanto na quantidade de autores e obras utilizadas, quanto na ocorrência de 
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referências às publicações, nesse caso, citações diretas e indiretas. A Tabela 2 apresenta quase 

o dobro de ocorrências de autores. 

Tabela 2 – Autores do campo da EaD com maior ocorrência nas teses e dissertações analisadas 
Autores Incidência Total 

Artigo Dissertação Tese 

Maria Luiza Belloni 2 20 8 30 

Michael Moore e Greg Kearsley 0 11 9 20 

Fredric Michael Litto e Manuel Marcos Maciel Formiga34 0 10 5 15 

Oreste Preti 0 9 5 14 

Kátia Morosov Alonso 0 6 2 8 
Fonte: Elaborado pela autora. 

Na produção parece haver uma cultura35 que traz a modalidade como oportunidade formativa, 

em um movimento que defende uma formação específica que, ousaríamos dizer, utiliza 

fundamentos da EaD e não da formação como um campo mais amplo. Anteriormente, Alonso 

(2000) já havia alertado para o equívoco de pensar a modalidade desconsiderando os 

princípios da formação. 

Sobre o indicador autores de referência, destacam-se aqueles relacionados com as tecnologias, 

as interações e as mediações, considerando, em menor escala, as especificidades do ensino, da 

aprendizagem e dos saberes, as dimensões da formação e exigências para o exercício da 

profissão professor. A obra de Maria Luiza Belloni, Educação a distância, livro publicado 

pela editora Autores Associados – que chegou à sua 7ª edição em 2015 – foi considerada a 

mais utilizada nos estudos mapeados, presente em 55,55% dos trabalhos. 

Houve uma diversidade de fontes utilizadas para fundamentar as discussões dos textos das 

teses, dissertações e artigos de periódicos, envolvendo livros, capítulos de livros, periódicos, 

                                                             
34Os autores organizaram duas obras sobre assuntos relacionados com as questões técnicas e pedagógicas da 

educação a distância e com suas experiências e práticas, bem como seus aspectos históricos e culturais. 
Concentraram as perspectivas de diferentes profissionais sobre a pluralidade de assuntos e autores que tratam 
da EaD, apresentando Educação a distância: o estado da arte, volumes 1 e 2. Observamos e contabilizamos 
ambas as referências: LITTO, Fredric Michael. FORMIGA, Manuel Marcos Maciel (Org.). Educação a 
distância: o estado da arte. São Paulo: Editora Pearson Education Brasil, 2009, composto por 61 capítulos 
distribuídos em nove partes, e LITTO, Fredric Michael. FORMIGA, Manuel Marcos Maciel (Org.). Educação 
a distância: o estado da arte. São Paulo: Editora Pearson Education Brasil, 2012, n. 2, composto por 48 
capítulos, também organizados em nove partes.  

35Conceito fundamentado em Certeau (2012), que compreende que qualquer atividade humana pode ser cultura 
desde que as práticas sociais tenham significado para aquele autor que as produz e realiza.  “Mais do que um 
conjunto de ‘valores’ que devem ser defendidos ou ideias que devem ser promovidas, a cultura tem hoje a 
conotação de um trabalho que deve ser realizado em toda a extensão da vida social. Por esse motivo, impõe-se 
uma operação preliminar que vise determinar, no fluxo fecundo da cultura: um funcionamento social, uma 
topografia de questões ou tópica, um campo de possibilidades estratégicas e das implicações políticas” 
(CERTEAU, 2012, p. 192).  
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mimeo,36 programas de TV, blogs e até documentos digitais da Wikipédia, além de 

documentos legais. Estes últimos estiveram presentes em 75,93% dos trabalhos, ou seja, 

parece recorrente esse movimento de voltar-se para a legislação, reconhecendo-a como marco 

para a modalidade.  

Quanto à metodologia da pesquisa, os tipos de estudo nem sempre estavam evidenciados 

pelos autores: em 50% dos casos analisados isso não ocorria. Esse fato caracteriza um 

movimento no qual os trabalhos “Parecem que se desautorizam da condição de pesquisa 

quando não assumem explicitamente a opção metodológica seguida” (VENTORIM, 2005, p. 

164).  

Foi possível, conforme a Tabela 3, extrair informações que caracterizaram a produção quanto 

à natureza ou abordagem da pesquisa desenvolvida. 

Tabela 3 – Metodologia das fontes 

Natureza do estudo 
Tipo de produção 

Artigo Dissertação Tese 

Quantitativa 1 0 0 

Qualitativa 2 12 12 

Quali-quantitativo 2 2 1 

Não indica 8 12 2 

Total 13 26 15 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Os estudos qualitativos destacaram-se em 48,15%, o que reforça a preocupação de 

compreender o fenômeno no aprofundamento das temáticas com participação dos sujeitos que 

estavam, direta ou indiretamente, envolvidos com as experiências com a formação de 

professores em EaD. Essa participação esteve evidente em 70,37% dos trabalhos que 

realizaram estudos empíricos envolvendo professores, orientadores acadêmicos, alunos e 

equipe gestora de cursos na modalidade. 

Quanto aos procedimentos da pesquisa, observamos trabalhos que desenvolveram estudo de 

caso (24,07%), pesquisa documental e/ou bibliográfica (14,82%), pesquisa com survey 

(1,85%), além de 11 trabalhos (20,37%) que não apesentaram nenhum indicativo contendo 

essa informação. 

  

                                                             
36Trata-se de um texto acadêmico ainda não publicado. 
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1.3.1 Um parêntese para as análises independentes: as singularidades das fontes 

Considerando a natureza das fontes investigadas, alguns indicadores foram trabalhados 

separadamente. Eles derivaram das especificidades dos textos e reforçaram que “[...] os 

sistemas de representações ou os procedimentos de fabricação não aparecem mais só como 

quadros normativos, mas como instrumentos manipuláveis pelos usuários” (CERTEAU, 

2009, p. 78, grifo do autor). 

As teses e dissertações são “fabricadas” nas Regiões Sudeste e Sul, que se destacam pelo 

número de programas de Pós-Graduação no Brasil. As respectivas regiões apresentaram 

38,10% e 33,33% do material analisado, seguidas do Centro-Oeste com 16,67% e do 

Nordeste com 11,90%. Nenhum trabalho vinculado à instituição do Norte do país foi 

selecionado.  

Esses dados podem sinalizar que, proporcionalmente, a quantidade de programas se relaciona 

com o volume de trabalhos acadêmicos produzidos. Podem, ainda, apontar a necessidade de 

investigação da temática também em outras regiões, principalmente, se considerarmos que 

uma das motivações da EaD é a oportunidade de formação e democratização do ensino na 

concretização da sua expansão pelo território nacional.   

Será que as motivações do crescimento da oferta na interiorização de instituições e na 

democratização dos programas e das oportunidades formativas não alcançam todas as regiões 

do país? O Norte, por exemplo, sedia instituições públicas, como a Universidade Federal do 

Pará (UFPa), a do Amazonas (Ufam), a de Roraima (UFRR), a do Acre (Ufac), além de 

instituições estaduais. 

Os indicadores da região, instituição e programa onde os trabalhos foram desenvolvidos 

mostraram como as IES têm contribuído para o avanço da quantidade de produção sobre o 

tema. Quatro instituições do Nordeste, duas do Centro-Oeste, oito da Sudeste e sete da Região 

Sul estão organizadas no Quadro 2. 
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Quadro 2 –Distribuição dos trabalhos nas instituições de ensino e respectivos Programas de Pós-Graduação 

Região Instituição  Programa  Quant. de 
trabalho 

Ano do 
trabalho 

Nordeste UFMA Mestrado em Cultura e Sociedade 1 2012 
UFS Mestrado em Educação 1 2009 

UFPB Mestrado em Educação 1 2014 
UFPE Mestrado em Educação Matemática 1 2014 

Mestrado Minter em Serviço Social 1 2011 
Centro-
Oeste 

UNB Doutorado em Educação 1 2013 

  Doutorado em Sociologia 1 2013 
  Mestrado em Educação 1 2009 
  Mestrado em Educação Física 1 2013 
  Mestrado em Música 1 2011 
 UFMT Mestrado em Educação Matemática 1 2012 

Sudeste UFJF Doutorado em Artes Visuais 1 2014 
Mestrado em Educação 1 2011 

USP Doutorado em Ciências 1 2012 
Unesp Doutorado em Educação 1 2003 

Doutorado em Educação Matemática 1 2011 
Mestrado em Educação Escolar 1 2014 

Mestrado em Educação Matemática 1 2013 
Unicamp Doutorado em Educação 2 2007 

2014 
UFMG Doutorado em Educação 1 2014 

Mestrado em Educação 1 2012 
UFSCar Mestrado em Educação 1 2012 

UFU Mestrado em Educação 1 2013 
Mestrado em História 1 2012 

UFLA Mestrado em Educação 1 2013 
Mestrado Profissional em Educação 1 2013 

Sul UFRGS Doutorado em Educação 3 2008 
    2011 
    2013 
 PUC-RS Doutorado em Educação 1 2012 
  Mestrado em Educação 1 2014 
 UFPR Doutorado em Educação 1 2012 
 UEM 

UFSC 
Doutorado em Educação para a Ciência e a 

Matemática 
1 2012 

Mestrado em Educação 2 2007 
  2011 

Mestrado em Educação Física 1 2011 
Mestrado em Engenharia da Produção 1 2004 

Unisul Mestrado em Educação 1 2011 
 UTP Mestrado em Educação 1 2012 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Foram identificados 33 Programas de Pós-Graduação vinculados a 21 diferentes instituições. 

Nesta análise, constatamos que, em nenhum deles, existe linha de pesquisa específica sobre 

EaD e formação de professores. Na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul 

(PUC-RS), na Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT), na Universidade Federal de 

Santa Catarina (UFSC), na Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), na Universidade 

Estadual de Campinas (Unicamp), na Universidade Federal de Lavras (UFLA), na 

Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) e na Universidade Federal de Sergipe (UFS), 
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existem linhas sobre formação de professores, todas no Programa de Pós-Graduação, 

Mestrado e Doutorado em Educação. 

A UNB concentrou cinco das 41 produções analisadas, desenvolvidas em quatro programas 

distintos: Programa de Pós-Graduação em Educação (mestrado e doutorado); Programa de 

Pós-Graduação em Sociologia (doutorado); Programa de Pós-Graduação em Música 

(mestrado); Programa de Pós-Graduação em Educação Física (mestrado).  A instituição está 

inserida na oferta de cursos desde a chamada do edital UAB I, contemplando ainda o Pró-

Licenciatura e os editais UaB II e III (PIMENTEL, 2013).   

Na Universidade Estadual Paulista Júlio Mesquita Filho (Unesp), identificamos quatro 

trabalhos, em três programas distintos em diferentes campi: Marília, Araraquara e Rio Claro. 

Já a UFSC, envolvendo três programas, também apresenta quatro estudos. O destaque fica 

para a Pós-Graduação em Educação. De acordo com Spanhol et al. (2012), essa instituição 

tem produzido teses e dissertações sobre EaD no Brasil, principalmente em Programa de Pós-

Graduação em Engenharia de Produção, mas observamos que, no campo da formação, esse 

destaque não se faz evidente. 

Ao focar no ritmo da produção por região e programa, notamos que, se pensarmos nas teses e 

dissertações até os anos 1999, quando o acesso a uma EaD concentrada no computador e no 

uso da internet foi ampliado, nenhum trabalho que atende aos critérios desse levantamento 

havia sido publicado. 

Entre 2000 e 2005, esse número subiu para 9,45% e, entre 2006 e 2010, para 11,90%.  No 

entanto, foi nessa última década que o reflexo dos investimentos e ampliação da oferta 

despertou a atenção do campo acadêmico: o ano de 2011 concentrou 19,10% da produção; 

2012 obteve 28,60%, ou seja, o maior número de trabalhos; 2013, apesar de uma queda, 

representou 16,65%; em 2014, novamente em queda, englobou 14,30% dos trabalhos. Os 

Gráficos 4 e 5 ilustram esses dados, tanto nas dissertações quanto nas teses investigadas. 
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Gráfico 4 – Ritmo da produção em dissertações por região e programa 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

Gráfico 5 – Ritmo da produção em teses por região e programa 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

A diversidade de programas indica que a discussão da temática está presente tanto em áreas 

de conhecimento disciplinar (Música, História, Matemática, Artes Visuais, Educação Física, 

Ciências), quanto na Educação e, apesar de as licenciaturas predominarem, também 

identificamos a existência de dois trabalhos voltados para a Engenharia da Produção e outro, 

para o Serviço social (SANTOS, 2004; ROCHA, 2011).  

Considerando práticas cotidianas não apenas como aquilo que é quantificável, mas também 

observando a estrutura, o esquema e as circunstâncias que definem os usos, as maneiras de 
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fazer (CERTEAU, 2009), está claro o interesse de outros campos investigativos pela temática, 

mesmo que não tenham como foco a formação de profesores. 

Na apropriação dos princípios da Bibliometria, Mugnaini, Carvalho e Campanatti-Ostiz 

(2006) e Lopes et al. (2012) contribuíram para o levantamento dos indicadores de produção 

que representavam o quantitativo de trabalhos e publicações dos autores, neste caso, dos 

professores orientadores, visando à identificação das suas atividades científicas sobre 

formação de professores em EaD. 

Esse desdobramento necessitou de consulta ao Currículo Lattes dos professores,37 buscando 

levantar a recorrência de publicações sobre EaD, utilizando a expressão distância na 

ferramenta de busca. Mesmo despendiosa, esta análise tornou-se necessária, já que havia a 

intenção de identificar a relação dos professores com a EaD, para, posteriormente, tentar 

compreender como as fontes analisadas se situavam em seu contexto produtivo, remetendo às 

formas específicas de operações empregadas (CERTEAU, 2009). 

O Quadro 3 traz informações dos cinco orientadores de teses e dissertações que tiveram 

produção de destaque dentre os 40 professores orientadores envolvidos com os trabalhos que 

analisamos. 

Quadro 3 – Orientadores de destaque no contexto da EaD 
(continua...) 

Orientadores(as) Produção Ocorrência 
da expressão 
"distância" 

Linha de 
pesquisa 

Situação do projeto 
de pesquisa 

Tese Dissertação Encerrado Vigente 

Suely Scherer   Orientou 
Daiane dos 
Santos 
Pereira 
Corrêa 

124 Está inserida 
em linha de 
pesquisa sobre 
EaD e 
tecnologias 
educacionais 

 X 

Stella Cecília 
Duarte Segenreich 

 Orientou 
Otaviani 
Luciano 
Souza 

171 Está inserida 
em linha de 
pesquisa sobre 
políticas de 
formação 
superior de 
professores em 
EaD 

X  

  

                                                             
37A Plataforma Lattes pode ser consultado em <http://lattes.cnpq.br/>. O acesso realizado neste estudo ocorreu 

durante o mês de outubro de 2015. 
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Quadro 3 – Orientadores de destaque no contexto da EaD 
(conclusão) 

Orientadores(as) Produção Ocorrência 
da expressão 
"distância" 

Linha de 
pesquisa 

Situação do projeto 
de pesquisa 

Tese Dissertação Encerrado Vigente 

Raquel Almeida 
Moraes 

Orientou 
Willany 
Palhares 
Leal e 
Magalis 
Bésser 
Dorneles 
Schneider 

 136 Está inserida 
em linha de 
pesquisa sobre 
EaD 

 X 

Marie Jane Soares 
Carvalho 

Orientou 
Juliana 
Brandão 
Machado 

 184 Está inserida 
em linha de 
pesquisa sobre 
EaD 

 X 

Marcelo de 
Carvalho Borba 

Orientou 
Silvia 
Regina 
Viel 

  125 Está inserido 
em linha de 
pesquisa sobre 
EaD 

  X 

Fonte: Elaborado pela autora. 

A professora Raquel Almeida Moraes, da UNB, foi a única que orientou dois trabalhos, 

ambos de doutorado.  Além disso, no seu Lattes, idenficamos que ela publicou, com Ari 

Lazzarotti e Fernanda Cruvinel Pimentel, autores de outros dois estudos que compõem o 

levantamento nos periódicos. 

O professor Giovani de Lorenzi Pires e a professora Suely Scherer destacaram-se por serem 

os únicos orientadores de dissertação investigados que publicaram em periódicos, estudos 

advindos de pesquisas realizadas com seus orientandos. Esse indicador está explicitado no 

Quadro 4. 

Quadro 4 – Indicador de atividade científica dos orientadores com seus respectivos orientandos 

Dissertação Artigo em periódico 
QUARANTA, André Marsiglia. Formação de 
professores de educação física na 
modalidade de educação a distância: experiências 
docentes no estágio supervisionado. 2011. 
Dissertação (Mestrado em Educação Física) – 
Universidade Federal de Santa Catarina,  
Florianópolis/SC, 2011 
 
CORREIA, Daiane dos Santos Pereira. 
Licenciatura em matemática a distância e a 
formação de professores para/com o uso das 
tecnologias digitais de informação e comunicação. 
2012. Dissertação (Mestrado em Educação 
Matemática) – Universidade Federal do Mato 
Grosso, Cuiabá/MT, 2012 

QUARANTA, André Marsiglia. PIRES, Giovani de 
Lorenzi. Histórias de vida e experiências docentes no 
estágio supervisionado de licenciandos em educação 
física - modalidade EAD. Movimento, Porto Alegre, 
v. 19, n. 2, p. 185-205, abr./jun. 2013 
 
 
 
CORREIA, Daiane dos Santos Pereira; SCHERER, 
Suely. Licenciatura em matemática na modalidade 
EaD: um estudo sobre o uso de softwares no Estágio 
Supervisionado. RBAAB, São Paulo, v. 13, p. 247-
257,  2014 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Com trabalhos na Revista Movimento e na RBAAD, André Marsiglia Quaranta e Daiane dos 

Santos Pereira Corrêa foram os únicos a publicar com seus orientadores.  Inicialmente, essas 

informações apontam que a circulação das pesquisas sobre EaD e formação de professores de 

Educação Física, nos locais autorizados de produção acadêmica reconhecidos pela Capes,38 é 

de baixa incidência, mas também indicam astúcias dos autores (CERTEAU, 2009) que, 

mesmo diante de um cenário que sinaliza poucos estudos dessa natureza e, talvez, uma 

desvalorização da articulação de orientadores e orientandos, conseguem publicar seus projetos 

e pesquisas em autoria coletiva. De qualquer forma, a pós-graduação brasileira valoriza essas 

publicações em coautoria, pois depende de produção qualificada para manter-se ativa no 

contexto da produtividade científica e avançar qualitativamente.  

Os estudos de Quaranta e Pires (2013) e Correia e Scherer (2014)  reforçam o distanciamento 

entre as exigências dos programas e instituições de formação e as condições efetivas de 

produção de um determinado orientando e orientador. Ao mesmo tempo, sinalizam mais uma 

característica da produção analisada: os estudos não estão ancorados em projetos de pesquisa 

maiores, articulados com orientadores e grupos de pesquisa, o que pode justificar a 

reprodução de elementos e informações, as argumentações repetitivas e a falta de 

aprofundamento e continuidade. 

O professor orientador, “Sem sair do lugar onde tem que viver e que lhe impõe uma lei, [....] 

instaura pluralidade e criatividade. Por uma arte de intermediação ele tira daí efeitos 

imprevistos” (CERTEAU, 2009, p. 87) e medeia a elaboração de pesquisas que farão, ou 

deveriam fazer, o campo científico avançar. Em todas as áreas, e principalmente na Educação 

Física, isso tem ocorrido a passos lentos, se comparado com o avanço da modalidade de 

ensino, consolidando um descompasso. 

Considerando os critérios de qualidade de um periódico científico apontados por Alonso-

Gamboa (2003)39 e pelos órgãos de fomento, como a Capes, observamos que, mesmo 

abrangendo uma revista específica, cujo escopo se destina à modalidade de ensino, a 

formação de professores em EaD não apareceu relacionada com um campo de investigação ou 

área de conhecimento disciplinar. Na Tabela 4, observamos que as chaves de busca 

selecionaram um número reduzido de trabalhos voltados ao objeto. 

                                                             
38Disponíveis em <http://www.capes.gov.br/avaliacao/instrumentos-de-apoio/classificacao-da-producao-

intelectual>.  
39O autor cita, dentre outras, as normas nacionais e internacionais para a apresentação do periódico, a sua gestão 

editorial e a análise do conteúdo vinculado. 
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Tabela 4 – Circulação do tema EaD nos periódicos 

Caracterização da  
fonte 

Periódicos Quantitativo integral 
de trabalhos40 

Trabalhos com os 
descritores 

Trabalhos 
analisados 

Educação Física Motrivivência 526 1 1 

Pensar a Prática 545 3 1 

Movimento 669 1 1 

Educação Educação e Pesquisa 590 3 1 

Educação e Sociedade 1088 3 3 

Educar em Revista 861 5 1 

Educação a Distância RBDAA 156 7 5 

Total  4.435 23 13 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Na análise de um indicador bibliométrico de avaliação (MUGNAINI; JANNUZZI; 

QUONIAN, 2004), apenas cinco autores – Fernanda Cruvinel Pimentel, Ari Lazzarotti Filho, 

Edson Marcelo Húngaro, Fernando Marcarenhas e, Raquel Goulart Barreto – se destacaram 

por estar na autoria de dois trabalhos. Na Educação Física essa ocorrência esteve associada à 

autoria coletiva. Essa característica pode corresponder às astúcias dos pesquisadores, 

programas e instituições diante das normas de avaliação da pós-graduação no país fixadas 

pela Capes em 2004.41 

Tabela 5 – Composição autoral dos artigos 

Periódico 1 autor 2 autores 3 autores 4 autores 5 autores 

Educação 3 1 1   

Educação a Distância 2 2 1   

Educação Física  1  1 1 
Total 5 4 2 1 1 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Com esse parêntese que abordou as singularidades das fontes, finalizamos a produção dos 

indicadores produzidos neste estudo de revisão. A pluralidade de análises permitiu 

compreender o tema nas suas mais diversas dimensões.  Possibilitou, ainda, a confirmação de 

algumas hipóteses iniciais, como o avanço da produção na medida em que a modalidade se 

consolidava como possibilidade formadora. Ao mesmo tempo, sinalizou lacunas como a 

                                                             
40A contagem dos trabalhos dos periódicos consistiu em um esforço de quantificar, em todas as edições do 

recorte temporal analisado (1997-2014), acessando cada um dos sumários de todas as publicações, as 
produções veiculadas, excluindo, apenas, as apresentações das edições e editoriais. 

41Ver Portaria n°. 321, de 5 de abril de 2018. Disponível em 
<http://capes.gov.br/images/stories/download/legislacao/06042018-Portaria-MEC-n-321-de-5-de-abril-de-
2018.pdf>. A tese de Michely Jabala Mamede Vogel, sob orientação da professora Drª. Nair Yumiko 
Kobaschi, defendida em 2015, no Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da Escola de 
Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo (USP), ajuda na compreensão dos critérios de avaliação 
dos programas, já que discute esses elementos em diálogo com as críticas realizadas pela comunidade 
acadêmica.  Ver texto na íntegra em: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27151/tde-29062015-
150747/pt-br.php>.  
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carência de estudos sobre a particularidade de um projeto de formação pensado na perspectiva 

da área de conhecimento e nas características da EaD.  

1.3.2 As especificidades da produção da área de concentração do objeto de tese: análise 

dos estudos da Educação Física  

A fim de reconhecermos os elementos que auxiliam na compreensão da formação inicial de 

professores de Educação Física na modalidade a distância, objeto de estudo da tese, as fontes 

selecionadas no mapeamento que envolviam diretamente a Educação Física serão 

apresentadas neste momento. Realizaremos, conforme necessidade sinalizada por Alvez-

Mazzotti (2012), uma interpretação das pesquisas anteriores para definir as direções que 

podem levar aos avanços e contribuições da nossa pesquisa para o campo acadêmico, afinal 

[...] é a familiaridade com o estado do conhecimento na área que torna o pesquisador 
capaz de problematizar um tema, indicando a contribuição que seu estudo pretende 
trazer à expansão desse conhecimento, quer procurando esclarecer questões 
controvertidas ou inconscientes, quer preenchendo lacunas (ALVEZ-MAZZOTTI, 
1992, p. 55). 

Esse esforço fortalece uma das inquietações levantadas nas questões que nos moveram: como 

está sendo discutida a formação inicial de professores de Educação Física na modalidade 

EaD? Por isso, 9,25% dos trabalhos mapeados serão analisados neste momento, duas 

dissertações e três artigos de periódicos, todos discriminados no Quadro 5: 

Quadro 5 – Fontes da Educação Física 

Dissertações Artigos 
QUARANTA, André Marsiglia. Formação de 
professores de educação física na 
modalidade de educação a distância: experiências 
docentes no estágio supervisionado. 2011. 
Dissertação (Mestrado em Educação Física) – 
Universidade Federal de Santa Catarina,  
Florianópolis/SC, 2011 
 
ALMEIDA, Guenther Carlos Feitosa de. As 
mediações pedagógicas na formação docente a 
distância em educação física: uma análise das 
disciplinas que tratam das práticas corporais. 2013. 
Dissertação (Mestrado em Educação Física) – 
Universidade de Brasília, Brasília/DF, 2013 

QUARANTA, André Marsiglia; PIRES,  
Giovani de Lorenzi. Histórias de vida e 
experiências docentes no estágio supervisionado de 
licenciandos em educação física: modalidade EAD. 
Movimento, Porto Alegre, v. 19, n. 2, p. 185-205, 
abr./jun. 2013 
 
PIMENTEL, Fernanda Cruvinel et al. Expansão do 
ensino superior e formação profissional em 
educação física: um mapeamento dos cursos na 
modalidade de educação a distância. Pensar a 
Prática, Goiânia, v. 16, n. 4, p. 956-1270, out./dez. 
2013 
 
PIMENTEL, Fernanda Cruvinel et al. Formação de 
professores de educação física a distância: 
a experiência da universidade de Brasília, 
Motrivivência, Florianópolis, v. 26, n. 43, p. 55-
69, dez. 2014 

Fonte: Elaborado pela autora. 



75 
 

O interesse da área pela temática é relativamente recente, datado a partir de 2011. Quaranta 

(2011) realizou o primeiro trabalho. O autor desenvolveu uma pesquisa com quatro alunos-

estagiários do Polo de Apoio Presencial do município de Piritiba/BA que não tinham 

experiências anteriores como docentes. O estudo voltou-se para as apreensões das 

ressignificações da formação na interpretação das vivências durante o Esup do Curso de 

Licenciatura em Educação Física, modalidade EaD da UNB, identificando um predomínio da 

perspectiva desenvolvimentista nas práticas pedagógicas e a precária supervisão do estágio 

por parte da instituição que oferece o curso e do polo de apoio presencial.  

Como desmembramento da dissertação de mestrado defendida em 2011 pela UNB, em 2013, 

o autor publicou um outro texto com Giovani de Lorenzi Pires. Na ocasião, os autores 

realizaram um estudo de múltiplos casos, visando a compreender histórias de vida na/com a 

Educação Física no ensino básico e as experiências docentes no primeiro estágio de quatro 

acadêmicos do polo de apoio presencial de Piritiba/BA.  As histórias de vida influenciam em 

boa medida a escolha das estratégias didáticas e a forma como os estagiários interpretam suas 

experiências docentes (QUARANTA; PIRES, 2013). 

Almeida (2013) avançou em relação aos estudos anteriores, pois trouxe à tona a dimensão do 

saber na área e realizou uma pesquisa que buscava compreender como o conhecimento 

próprio às disciplinas que lidam com as práticas corporais é mediado pelos processos de 

ensino e aprendizagem presentes nos cursos de Educação Física a distância.  Desenvolvendo 

um estudo de caso, qualitativo, investigou professores formadores e professores tutores. 

Como parte dos resultados, o autor destaca que há muita teoria sobre a técnica na formação, 

enfatizando a fragmentação do conhecimento da área. Também destaca o esfaziamento da 

discussão da mediação, principalmente quando se refere a pouca interação e quase inexistente 

diálogo a respeito do conteúdo.  

Já nos outros dois estudos publicados adiante, o foco concentrou-se na problematização de um 

contexto geral da formação em EaD na Educação Física. Pimentel et al. (2013) mapearam a 

oferta de cursos de Educação Física em EaD, buscando identificar as tendências e nuances 

dessa modalidade de formação como estratégia de expansão do ensino superior. No ano de 

2011, indicaram 28 cursos a distância, com 24 vinculados a instituições públicas e gratuitas, 

que integram o Sistema UAB, e quatro por outras instituições não gratuitas, uma comunitária 

pública não estatal, uma municipal e duas privadas. Segundo os autores, as IES públicas e 

gratuitas “[...] detêm apenas 54,18% das matrículas, pois os outros 45,82% correspondem à 
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parcela de alunos matriculados em cursos das outras Instituições que ofertam cursos não 

gratuitos” (PIMENTAL et al., 2013, p.1191).  

Como resultado, destacaram o aumento do número de vagas nos últimos anos, reforçando a 

ideia de novas formas de “[...] organização e expansão do ensino superior, marcado pelas 

mudanças no cenário sociopolítico e macroeconômico, e as orientações internacionais para as 

políticas educacionais no país a partir da década de 1990” (PIMENTEL et al., 2013, p. 1198), 

mas indicaram a necessidade de estudos que investigassem a qualidade da formação oferecida 

e a garantia do ensino das especificidades da área. 

Pimentel et al. (2014) concentraram-se na análise qualitativa sobre a implementação do curso 

de Licenciatura em Educação Física a distância da UNB no contexto do Sistema UAB, 

realizando um estudo de caso descritivo-exploratório. Além de apresentarem características 

do curso em questão, apontaram que sua estrutura curricular e metodológica, mesmo em EaD, 

parece ser suficiente para garantir o ensino, para quem vai ensinar as especificidades da área, 

já que a “[...] metodologia não foi um entrave para a formação [...] pois garantiu a vivência 

prática a partir de diversas estratégias utilizadas para a intensificação dos momentos 

presenciais e a base teórico-prática certificada pelo curso” (PIMENTEL et al., 2014, p. 65).  

Dentre os estudos, Quaranta (2011) é o único que apresenta concepção de formação que 

fundamenta suas discussões. No decorrer dos seus escritos, discute a formação de professores 

na modalidade a distância em Educação Física e sinaliza a necessidade de suprir além de 

demandas numéricas das escolas, destacando o cenário complexo que precisa ser 

compreendido no processo formativo. Apesar de não utilizar um único autor ou obra 

referência, ancora-se nos estudos de formação e trabalho docente na Educação Física. Os 

professores pesquisadores Zenólia Christina Campos Figueiredo, da Ufes, e Vicente Molina 

Neto, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), dão suporte para que a 

formação seja entendida como um movimento que prepara para a atualidade, na associação da 

dimensão tecnológica, instrumental e próxima da cultura escolar.  

Na análise das referências utilizadas para fundamentar as discussões ou aquelas mais 

recorrentes dentre as utilizadas, em citações diretas ou indiretas, é possível observar que 

nenhum autor que discute formação, Educação Física e EaD foi recorrente. Todos os trabalhos 

adotaram autores diversos para fundamentar e produzir seus objetos. 
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Quanto aos assuntos abordados, quatro temáticas principais merecem destaque: Esup no curso 

de Educação Física na modalidade EaD (QUARANTA, 2011; QUARANTA; PIRES, 2013); 

Formação em EaD nas disciplinas de práticas corporais (ALMEIDA, 2013); Mapeamento da 

produção sobre formação em Educação Física a distância (PIMENTEL et al., 2013); 

Experiência institucional com a formação de professores de Educação Física na modalidade a 

distância (PIMENTEL et al., 2014). 

Na perspectiva dos indicadores de atividade científica (LOPES et al., 2012), os dois trabalhos 

de André Marsiglia Quaranta (QUARANTA, 2011; QUARANTA; PIRES, 2013) estão 

interligados. Os dois de Fernanda Cruvinel Pimentel (PIMENTEL et al., 2013, 2014), apesar 

da dissertação concluída em 2013 e da tese em 2017, não atenderem aos critérios que 

utilizamos para selecionar a produção investigada. Esta última autora esteve vinculada à UNB 

de 2011 a 2017, desenvolvendo sua pesquisa de mestrado com o professor Fernando 

Mascarenhas e de doutorado com a professora Raquel de Almeida Moraes,42 inserida em linha 

de pesquisa sobre EaD. 

Como síntese desse extrato do mapeamento, analisamos que, mesmo integrando certo fluxo 

de produção sobre a temática, os trabalhos analisados não estão vinculados a projetos que 

investigam formação em EaD, tampouco à proposta de pesquisa que considera a modalidade e 

a área de conhecimento disciplinar.  

O que observamos na Educação Física, semelhante aos demais estudos, são propostas de 

pesquisas desenvolvidas com a EaD ou no campo da formação articuladas às propostas 

maiores de grupos e orientadores. Essa característica sinaliza a necessidade de não apenas se 

discutir projeto de formação de professores de Educação Física na modalidade a distância, 

apresentando especificidades de propostas, como também desenvolver estudos que visem a 

articular as características da EaD ao ensino das especificidades da Educação Física, ou seja, 

sua natureza específica do ensinar, do aprender e da própria docência. No entanto, não há 

como negar que a produção, ainda que tímida, indica que a EaD está sendo praticada na e pela 

área. 

                                                             
42Conforme é possível observar no Quadro 3 (p. 70-71), os dois trabalhos foram os seguintes:  SCHNEIDER, 

Magalis Bésser Dorneles. Os processos comunicacionais na política de formação de professores a 
distância. 2013. Tese (Doutorado em Educação) – Universidade de Brasília, Brasília/DF, 2013. LEAL, 
Palhares Willany. Tecnologias e educação a distância nas políticas públicas de formação de professores: o 
habitus professoral da Unitins. 2013. Tese (Doutorado em Sociologia) – Universidade de Brasília, Brasília, DF, 
2013. 
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1.4 CONTRIBUIÇÕES PARA AS TECITURAS43 DA TESE  

O esforço de apresentar um panorama da produção acadêmica sobre o tema provém da 

vontade de conhecer como o campo tem abordado a formação de professores na modalidade 

EaD, ao mesmo tempo em que visa a iluminar nosso caminho de pesquisador em frente à 

delimitação do objeto a investigar. Por isso, com base nos diferentes estudos publicados nos 

últimos anos, este capítulo contribuiu para definirmos as dimensões da segunda parte da tese e 

a (re)formulação de hipóteses, que serão ou não comprovadas na pesquisa de campo, e que 

permitirão a originalidade do trabalho. 

Para nós, a ideia que emana é aquela fundamentada em uma formação amparada pelos 

princípios da docência para a Educação Física, área com especificidades que determinam 

como se forma e para que se forma. Uma relação da teoria e da prática fundamentada no 

saber-domínio e nos conhecimentos pedagógicos e específicos, na modalidade EaD, exige um 

cuidado e tratamento diferentes daquele do ensino presencial, dito convencional, pois carece 

assumir características e dimensões próprias. A produção investigada pouco avança nesse 

aspecto na Educação Física. 

Mill e Oliveira (2014), ao investigarem teses de doutorado em Educação catalogadas por um 

grupo de pesquisa da UFSCar, apontaram para a necessidade de um amadurecimento do 

campo em relação aos estudos com a EaD, reforçando a necessidade de estudos mais densos 

sobre a modalidade. 

Por isso, a pergunta: como a EaD vem sendo discutida no âmbito da formação de 

professores?, deve permitir a análise da materialidade da modalidade de ensino na formação e 

apontar elementos que possibilitem conhecer o campo científico, seja para fazer avançar 

outros estudos, seja para estruturar um panorama do que foi escrito nos 17 anos analisados. 

Dessa maneira,  

[...] a formação de professores, que sempre foi bastante discutida e questionada, 
independente do nível de formação, modalidade ou da área de atuação, ganhou um 
novo campo de pesquisa: a formação apoiada em tecnologia associada à rede 
internet, aos artefatos multimídia e a desvinculação da presencialidade como 
requisito (BIERHALZ, 2012, p. 13). 

 

                                                             
43Segundo o dicionário, a palavra tecitura deriva de tecer que significa “Entrelaçar; prender organizadamente, 

entrelaçando, juntando uma coisa a outra ou entre si” (<https://www.dicio.com.br/tecer/>) Nesse momento, 
utilizamos o termo para expressar o encontro das informações na constituição do objeto de pesquisa.  
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As análises realizadas ajudam a compor um todo integrado que contribui para apreendermos 

inúmeros elementos da temática, principalmente quando lança mão de produções atuais que 

acompanham o desenvolvimento de determinada área (ALVEZ-MAZZOTTI, 2012) e tornam 

evidente que faltam projetos de pesquisa contínuos sobre o tema, até então investigado em 

iniciativas pontuais. 

Alonso e Silva (2018), ao realizar um estado do conhecimento da produção acadêmica e de 

revisões já realizadas sobre os cenários das pesquisas em EaD, ambientes virtuais de 

aprendizagem, formação on-line e metodologias em constituição na cibercultura, sinalizaram 

algo semelhante. Para os autores, esse esforço de identificar áreas, objetos e tipos de pesquisa 

sobre formação a distância indicou “[...] sobreposições que implicam reconhecer que a 

pesquisa no âmbito da denominada EaD apresenta uma série de intersecções que esclarecem 

pouco suas características ou especificidades (ALONSO; SILVA, 2018, p. 505). 

É fato que, com a expansão da EaD, principalmente nos anos 2000, e mediante financiamento 

público, a produção acadêmica sobre a temática também aumentou, envolvendo diferentes 

áreas, objetos, tematizações, metodologias, espaços, sujeitos e enfoques. Tal crescimento 

apresentou uma queda nos anos finais do mapeamento, o que pode estar relacionado com a 

redução de investimentos públicos. No entanto, não encontramos dados que justifiquem essa 

situação, o que se configura uma possibilidade de estudo futuro para atualização dos trabalhos 

a partir do ano de 2015. 

Considerando os critérios que utilizamos para a realização do mapeamento, até então o que se 

viu foram iniciativas pontuais e isoladas de EaD. O indicador de atividade científica (LOPES 

et al., 2012) também parece assinalar uma lacuna, especialmente quando consideramos os 

critérios de avaliação da Capes. A baixa produção levantada nos periódicos aponta que talvez 

eles não sejam alvo para escoamento de pesquisas e da produção dos programas mapeados. 

Isso é reforçado quando identificamos apenas um dossiê com publicações exclusivas sobre a 

formação de professores de Educação Física ou quando encontramos poucos estudos que se 

dedicam a pesquisar o ritmo de interesse acadêmico sobre a EaD e a formação nessa 

modalidade. 

Apesar de Alvez-Mazzotti (2012) apontar que a produção científica centrada em livros pode 

resultar em um atraso da área, na educação e na Educação Física, mesmo diante do avanço 

dos periódicos científicos, percebemos uma cultura acadêmica baseada em livros, o que pode 
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explicar a baixa incidência de estudos sobre o tema circulando nos periódicos. No entanto, em 

busca pela internet, não encontramos livros com assuntos de Educação Física na modalidade 

EaD. 

Avaliamos que houve um baixo grau de originalidade e novidade nos artigos científicos 

publicados. Isso pode ser representativo do cenário contraditório da pós-graduação e da 

produção acadêmica vinculada a ela, que lida com a relação quantidade e qualidade dos 

estudos, em prol da alimentação de currículos e atendimento aos critérios de avaliação dos 

programas e seus respectivos professores.  

Sobre isso, a noção de estratégia de Certeau (2009) ajuda a compreendermos os critérios de 

classificação e a lógica da Pós-Graduação no Brasil. Entendendo o conceito como oposição à 

tática, ele expressa “[...] ações que, graças ao postulado de um lugar de poder (a propriedade 

de um próprio), elaboram lugares teóricos (sistemas e discursos totalizantes), capazes de 

articular um conjunto de lugares físicos onde as forças se distribuem” (CERTEAU, 2009, p. 

96) e coloca desafios para os pesquisadores que assumem o compromisso com o avanço das 

ciências matemáticas, naturais, aplicadas, humanas ou sociais e a manutenção dos programas 

onde estão inseridos. As questões que ficam são: produz-se para a manutenção das ciências, 

do programa ou da carreira? Ou, ainda, produz-se para todos? Para que se produz? 

De qualquer forma, esses dados podem ser reflexo ou podem refletir indicadores de insumo, 

processo e avaliação (JANUZZI, 2002; MUGNAINI; JANNUZZI; QUONIAN, 2004) que 

envolvem o conhecimento científico acerca da temática. 

A fundamentação teórica da formação de professores nos chamou a atenção. Ela é menos 

presente que a fundamentação da EaD. Discute-se a formação a distância, as experiências 

institucionais, os aspectos legais e tantos outros elementos que compõem a formação a 

distância nas experiências investigadas. Mas, mesmo que a expressão formação de 

professores tenha sido utilizada para definir os estudos analisados, no seio da produção, a 

concepção de formação adotada nem sempre esteve presente ou foi fundamentada.   

Apesar de as especificidades da modalidade de ensino conduzirem a discussão, esse 

movimento não prevaleceu em todos os trabalhos, que indiciaram uma perspectiva de pensar a 

formação articulada às experiências anteriores com o ensino presencial. A formação na 

modalidade a distância pareceu carecer de duas dimensões de um único processo que, a nosso 
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ver, precisam estar diretamente interligadas: a formação específica e a formação para a 

modalidade. Essa é uma ausência dos estudos, uma fragilidade da produção, ao mesmo tempo 

em que se configura uma das nossas frentes de trabalho. 

Quando nos aproximamos das noções desenvolvidas por Certeau (2009), percebemos que os 

usos que os autores deram às discussões dos seus trabalhos são marcas sociais de uma 

estrutura que vem padronizando uma determinada produção, mesmo na apresentação de 

tímidos avanços. 

A ausência de linha de pesquisa sobre formação de professores em EaD indicia que os estudos 

podem estar interligados a projetos maiores de instituições, de grupos e de orientadores, como 

desmembramentos de temáticas ou como projetos isolados dos orientandos. Isso contribui 

para que as discussões avancem mais lentamente.  

Na Educação Física, os objetos investigados são variados e apontam que não temos estudos 

aprofundados que tratam da área de conhecimento disciplinar e do seu ensino para quem vai 

atuar na escola. Apesar de o mapeamento realizado por Pimentel et al. (2013) apresentar que a 

área tem explorado a modalidade de ensino – 28 cursos de Educação Física em EaD no país 

até o ano de 2011 –  pouco ainda se sabe sobre o que tem sido realizado nas iniciativas 

institucionais.  

Além disso, mesmo que Quaranta (2011), Almeida (2013), Quaranta e Pires (2013) tenham 

desenvolvido pesquisas de campo envolvendo indivíduos que participavam da oferta em EaD 

em diferentes instituições, pouco ouvem os alunos dos cursos investigados, o que reforça a 

necessidade de conhecer propostas formadoras também pelo viés daqueles que agem 

astuciosamente em um campo de poder (CERTEAU, 2009), neste caso, os alunos dos cursos 

de Educação Física EaD.  

Talvez essa seja a lacuna da produção que, associada aos indicadores, melhor caracteriza o 

material analisado, representando o objeto maior a que esta tese se dedicará: especificidade da 

formação de professores de Educação Física na modalidade EaD em uma proposta 

institucional única e pioneira no Estado do Espírito Santo, na perspectiva dos documentos e 

nos olhares de quem fez e viveu o curso. 
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CAPÍTULO II 

DIÁLOGO COM OS PRESSUPOSTOS TEÓRICOS DA PESQUISA: 

TECNOLOGIAS, EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA E FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

 

2.1 EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA E FORMAÇÃO DE PROFESSORES: 

CONVERGÊNCIAS E TENSÕES 

Na sociedade globalizada, marcada pela transformação do espaço e do tempo, pelo “[...] 

processo de formação de uma nova ordem global tendo por base o poder econômico ao invés 

do poder político, deslocando a discussão para questões técnicas, de gerenciamento eficaz e 

eficiente de recursos” (PRETI, 2000, p. 20), a EaD aparece como um elemento cada vez mais 

comum nos processos educativos, apresentando-se como metodologia e possibilidade de 

formação e de trabalho. 

Gatti, Barreto e André (2011), ao discutirem os cursos formadores de professores no Brasil, 

discutem o quanto as matrículas nas licenciaturas privilegiaram a EaD, principalmente, na 

instância privada, na qual observamos um salto de 78%.  De acordo com os dados das autoras, 

enquanto em 2001 o número total de matriculados era de 648.666, sendo 643.307 no ensino 

presencial e 3.559 a distância, em 2009 esse número saltou para 1.191.763, com 771.669 no 

ensino presencial e 430.094 em EaD. Ainda destacam que esses números são, 

prioritariamente, localizados na rede privada, caracterizando, portanto, uma ampliação 

privatizada do ensino superior brasileiro. 

Esse dado pode ser confirmado pelo Censo do Ensino Superior de 2013, divulgado pelo 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Das 7.920 

instituições de ensino superior com cursos de licenciatura, 4.365 eram públicas e 3.555 

privadas, oferecendo, respectivamente, 186.620 e 803.692 vagas. Quando analisamos outros 

dados, identificamos a prevalência da instância privada também no quantitativo de matrículas 

– 598.718 públicas e 774.456 privadas – e de concluintes – 71.149 e 130.204, 

respectivamente. 

Apesar de Gatti, Barreto e André (2011) apontarem que a evasão também acompanhou esse 

movimento de ascensão e que esses números não correspondem aos docentes formados nos 
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últimos anos, observamos a força que a instância administrativa privada e a modalidade de 

ensino a distância têm ganhado no âmbito da formação de professores. 

Contribuindo para a ampliação dos métodos de ensino, para uma nova organização do 

trabalho nos sistemas convencionais, para o uso das tecnologias na mediação no ensino 

(BELLONI, 2009), para a ampliação da oferta enfatizando a democratização e a interiorização 

do acesso à educação, para a facilitação e aceleração da formação (GATTI; BARRETO; 

ANDRÉ, 2011), para a mercantilização da educação (BARRETO, 2002) e, por que não, para 

elevar os números da população escolarizada e com formação profissional, a modalidade, 

hoje, disseminada no Brasil e no mundo, fundamenta-se na utilização do computador e da 

internet. 

Para Aboud (2006, p. 15), sua progressão é resultado de avanços no “[...] campo da tecnologia 

da informação e comunicação que consolidam a Educação a Distância como metodologia de 

ensino amplamente aceita”. Apesar de resultarem em significativas interferência e relevância, 

destacamos que a tecnoloiga não representa o início da EaD, tampouco garante a melhoria do 

ensino. 

Vivendo uma geração educacional marcada pelos princípios da aprendizagem colaborativa, 

permitidos pela integração e utilização de ferramentas on-line (ABOUD; 2006; RUMBLE, 

2000; MOORE, 1990), a EaD evoluiu ao longo do tempo, passando do texto escrito para a TV 

e o áudio, incorporando as tecnologias em uma abordagem multimídia na associação dos 

meios anteriores, até chegar aos sistemas de comunicação mediados por computadores e 

correios eletrônicos. É nessa geração que nos concentraremos neste estudo. 

À modalidade a distância foram atribuídas funções das mais distintas, como a possibilidade de 

melhorar e agilizar a formação e a certificação, como é o caso da atribuição do curso que 

investigamos na tese. Para Preti (2000), a EaD surgiu com a responsabilidade de “resolver” 

problemas de aprendizagem vinculados ao acesso e apreensão do saber. Essa tensão fica 

evidente quando o autor menciona que é comum, ao se pensar em um curso a distância, 

abandonar o texto escrito, intitulando-o como ultrapassado e definir as tecnologias antes 

mesmo dos conteúdos, objetivos e sujeitos que estarão envolvidos no processo.  

Neste caso, ao mesmo tempo em que resolvem problemas da escola, as tecnologias causam 

outros, pois, além de nem sempre serem dominadas pelos sujeitos, parecem romper com 
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algumas etapas essenciais do processo de ensino e de aprendizagem. Citemos, por exemplo, a 

corriqueira situação de plágio nos trabalhos escolares.  

A experiência de quase uma década atuando na educação básica e no ensino superior é 

suficiente para comprovar que, com o uso do computador e da internet, cada vez tem sido 

mais comum receber trabalhos plagiados. Isso demonstra uma imaturidade ou expertise do 

aluno que não lê, tampouco dedica tempo para a elaboração de determinadas atividades 

essenciais ao aprendizado. Reforça que, talvez, estejamos lidando, cotidianamente, com 

maneiras de “burlar” o processo de aprender, em detrimento de tantos outros afazeres quem 

sabe mais interessantes, como as próprias redes sociais.  

Não estamos diante de um problema exclusivo da modalidade, vale ressaltar. No ensino 

presencial, tais práticas são comumente combatidas, mas, na EaD, a situação parece se 

agravar pois as Tecnologias Digitais de Informação e Comnicação (TDICs) são o meio em 

que ocorre a formação.  

Nóvoa (2017) nos alerta para o que ele chama de discurso sobre o digital. Para o autor, nos 

dias de hoje, vivemos “[...] a existência de um conhecimento disponível para todos e a todo 

momento [...] mas não se pode confundir informação, e nem sempre autêntica, com 

conhecimento, nem abdicar de uma boa formação de base [...]” (NÓVOA, 2017, p. 1120). 

Citamos exemplo corriqueiro do consumo das tecnologias no ensino e na aprendizagem, 

independente de níveis e ensino e etapas da educação. 

Sem intenção de reduzir o fenômeno que, conforme veremos, é muito mais complexo, 

poderíamos dizer que a EaD, no âmbito das políticas e da educação, pode ser analisada 

considerando duas dimensões: de um lado, os avanços para o campo do ensino e da educação; 

do outro, os retrocessos que comprometem, ainda mais, a qualidade e os princípios da escola, 

seja propedêutica, seja profissional. 

Neste momento entendemos e respeitamos os “dois lados da moeda”. Reconhecemos que eles 

existem, que dependem do consumo dos praticantes (CERTEAU, 2009) e que é preciso 

destacar experiências que, mesmo diante das dificuldades de implementação, tiveram outro 

tom e se constituíram práticas formadoras.  

Alonso (2005) traz um exemplo delas, ao investigar as dimensões institucional, curricular e de 

gestão da EaD empregadas na formação de professores em uma IES pública, durante os anos 
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de 1995 a 2000. A autora dá visibilidade à oferta experimental da “licenciatura”44 que, 

posteriormente, chegou à consolidar-se como programa institucionalizado de formação na 

Região Centro-Oeste do país. 

A modalidade assumiu no curso investigado, uma conotação diferente daquelas voltadas para 

a competência e eficiência de um sistema de ensino sustentado por números que, muitas 

vezes, não representam a sua realidade. A EaD 

[...] é tomada, no projeto da ‘licenciatura’, como elemento também formativo, 
assumindo dimensão pedagógica na medida em que tenta fundar um sistema que 
deveria suportar as demandas formativas dos alunos. Assim, a rede de comunicação, 
os materiais didáticos, o processo de acompanhamento e de avaliação e, ainda, os 
espaços de encontros tidos como base desse sistema integram um percurso de 
atividades de formação cuja consecução evidencia a importância que o 
desenvolvimento do currículo de formação assume no projeto (ALONSO, 2005, p. 
8-9). 

 

Diante da necessidade de apresentar nossa compreensão do campo, aqui, o objetivo geral é 

definir a EaD na enunciação da complexidade da modalidade e das suas potencialidades na 

formação de professores, considerando a Educação Física como área de conhecimento e de 

formação. Como objetivos específicos, busca: apresentar estudos que lidam com a noção de 

EaD mediada pelas tecnologias e utilizada como recurso pedagógico na formação de 

professores; trazer apontamentos para a formação de professores de Educação Física, 

enfatizando as dimensões do saber-fazer. 

Dando centralidade ao caminho e aos conceitos que selecionamos, buscaremos responder a 

questões do tipo: o que é a EaD?, Quais seus princípios?, Como desenvolvê-la no século 

XXI?, De que maneira ela tem interessado à formação de professores em nosso país?, Como 

considerá-la possibilidade formadora de professores de Educação Física?. 

Sua justificativa encontra-se na possibilidade de contribuição para o debate sobre o tema que, 

conforme apresentamos no Capítulo I,45 tem despertado o interesse de pesquisadores já que a 

modalidade de ensino está sendo, a cada dia, mais explorada por instituições de ensino 

superior, públicas e privadas. Além disso, auxilia no desenvolvimento do objeto central de 

reflexão da tese, apresentando suporte teórico para nossas ideias e discussões. 

                                                             
44Como inicialmente se tratava de um projeto piloto, a autora utiliza a expressão “licenciatura” para designá-lo. 
45Nas primeiras páginas do Capítulo I, alertamos que o aumento do número de vagas dos cursos em EaD pode 

sinalizar o interesse dos estudiosos pela modalidade de ensino. Adiante, dados como os apresentados no 
Gráfico 1 (p. 50) que ilustra o ritmo de produção dos trabalhos de acordo com as fontes, e no Quadro 2 (p. 67), 
que apresenta a distribuição dos estudos por região do país, reforçam essa constatação. 
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Os elementos que orientam os escritos estão organizados em três grandes eixos. No primeiro, 

as decisões metodológicas. Depois, serão definidos os “conceitos estruturantes”, partindo das 

tecnologias, eixo central que sustenta a formação em EaD, seguindo para a modalidade de 

ensino a distância e para a formação como percurso que habilita o exercício do trabalho na 

docência. Por fim, o capítulo contém reflexões a respeito da formação de professores no país, 

destacando a formação na Educação Física, apresentando uma síntese de respostas possíveis 

para as questões que levantamos. 

2.2 METODOLOGIA 

De natureza qualitativa, os dados, produzidos na exploração de diferentes tipos de análises e 

textos voltados para a interpretação de determinados fenômenos dentro de contextos escritos 

(BAUER; GASKELL; ALLUM, 2002) são resultados de esforços convergentes na exploração 

de estudos já produzidos sobre Tecnologias, EaD e Formação de professores. 

A pesquisa bibliográfica foi o guia para chegarmos à discussão teórica estruturante. Iniciamos 

com referências como os estudos de Vani Moreira Kenski, de Michael G. Moore e Greg 

Kearsley, Antonio Nóvoa, Bernard Charlot, Kátia Morosov Alonso, Maria João Gomes, 

Greville Rumble, Oreste Preti e Michael Moore.  

Para as especificidades da discussão na Educação Física, optamos por realizar uma busca nos 

periódicos da área, reconhecendo-os como locais privilegiados de produção, acesso e 

circulação de informação. A chave de busca Formação de professores foi aplicada no local de 

pesquisa da capa da Revista Brasileira de Ciências do Esporte (RBCE), da Revista da 

Educação Física da UEM, da Revista de Educação Física, Esporte e Lazer – Motrivivência, 

da Revista Movimento e da Pensar a Prática. O Gráfico 6 apresenta o percentual da 

incidência da temática nas diferentes fontes.46 

  

                                                             
46

 Levantamento realizado nos meses de julho e agosto de 2017. 
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Gráfico 6 – Levantamento inicial da temática nos periódicos da Educação Física 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Como este não é um momento do estudo voltado para a análise da produção acadêmica e 

considerando que os 317 textos que continham a chave de busca tratavam de diferentes 

objetos que envolviam a formação de professores, optamos, então, por privilegiar os 

periódicos que tivessem edição especial sobre o tema, aproximando-se da reflexão sobre 

como a formação em Educação Física é pensada na área. A ideia era ter uma “obra” referência 

para a estruturação desta tese.  

A Motrivivência foi a única a atender esse critério. O periódico publicou nove artigos em um 

número especial, no ano de 2014, em comemoração aos dez anos das Diretrizes Curriculares 

Nacionais para os Cursos de Graduação em Educação Física, em nível superior de graduação 

plena (DCNEF), instituídas pela Resolução n°. 7 de 2004.47 

Os artigos, as dissertações, as teses e os livros foram investigados utilizando análise de 

conteúdo, segundo Bardin (1979), envolveram três etapas: pré-análise; exploração do 

material; tratamento, inferência e interpretação dos dados. 

No momento da pré-análise, realizamos a organização e sistematização da produção. Durante 

o desenvolvimento da leitura flutuante, outros estudos surgiram, orientados pelas referências 

que os textos mobilizavam. A exploração do material, exercício mais minucioso, resultou em 

algumas unidades de registro, a saber: características da EaD; conceito de EaD; tecnologias na 

EaD; formação de professores; formação de professores e tecnologias; especificidades da 

Educação Física; Resolução n°. 7/2004; e licenciatura. Elas foram produzidas buscando 

considerar suas unidades de contexto. 

                                                             
47Falaremos dessa Resolução adiante, mas, para o momento, interessa-nos saber que ela conduz a formação 

específica da área. 
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Já a última etapa, concentrando o corpus da pesquisa, trouxe os fragmentos e análise do 

material, apresentando o tratamento, a inferência e a interpretação que gerou os resultados 

produzidos. Esse caminho levou-nos aos pressupostos teórico-metodológicos da pesquisa. 

2.3 COMO COMPREENDEMOS NOSSOS CONCEITOS ESTRUTURANTES? 

Iniciativas, como a da UFMT em meados dos anos 1990, da UAB em 2006 (BRASIL, 2006) e 

a ampliação do número de instituições e vagas, especialmente na instância privada, 

caracterizam uma modalidade de ensino fundamentada em um espaço e tempo diferenciados 

que, a cada dia, vem sendo mais utilizada na formação de professores no país. 

A não aproximação física dos sujeitos no processo de ensino e aprendizagem que envolve a 

EaD exige que outras maneiras de comunicação, mediação e interação sejam pensadas e 

utilizadas visando a garantir a interação entre os participantes, o ensino e a aprendizagem, 

como um meio possível de transpor as barreiras geográficas existentes na distância e 

assegurar a dimensão pedagógica da formação. 

Neste momento, procuramos entender tecnologias, educação a distância e formação de 

professores de Educação Física, buscando apresentar como esses conceitos são abordados 

neste estudo, além da maneira como sustentam as proposições que realizaremos sobre a 

formação de professores de Educação Física na modalidade a distância. 

2.3.1 As tecnologias como elemento mediador 

O avanço tecnológico pode ser o responsável pela crescente expansão da EaD (BELLONI, 

2002; GOMES, 2005). O computador, a internet, os recursos multimídias constituem-se 

novas tecnologias que vêm somar com a demanda da sociedade de atualização de 

conhecimento. 

O debate a respeito das tecnologias digitais envolve conceitos como mediação e comunicação. 

Por lidar com uma estrutura humana complexa que caracteriza a relação do homem com o 

mundo, por meio de instrumentos e signos, constituindo o caminho entre ele e os objetos e 

destes até o próprio homem, em um desenvolvimento enraizado nas ligações individuais e 

sociais (VYGOTSKY, 1984),48 a tecnologia pode ser compreendida como elemento 

                                                             
48O referido autor, na relação entre pensamento e linguagem, se reporta às funções psicológicas superiores, 

enfatizando o uso de instrumentos e de signos como meios para a aprendizagem. Nesse sentido, corroborando 
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mediador. Esse movimento funciona como um elo entre o ambiente e o ser humano, o que 

para Smolka e Nogueira (2002, p. 83) se dá na incorporação de instrumentos técnicos e 

simbólicos “[...] tanto no instrumento que condensa uma história de conhecimento e produção 

humana, como na própria pessoa que, participando das práticas sociais, internaliza e se 

apropria dos modos culturalmente elaborados de ação”.  

Tal reflexão torna-se interessante para a profissão docente que se fundamenta na interação, 

pois, conforme apresentam os autores, “Na sua relação com os outros e com o mundo, o 

homem produz instrumentos auxiliares – técnicos e simbólicos – que constituem sua atividade 

prática, mental, possibilitando a ele transformar o mundo enquanto ele próprio se constrói 

simbólica, histórica e subjetivamente” (SMOLKA; NOGUEIRA, 2002, p. 82). Defendemos 

que, como profissão do humano (NÓVOA, 2017), a educação se dá na relação com o outro e 

busca a transformação social do indvíduo e do contexto onde ele se insere. Corroborando a 

ideia de Alonso (2005), reconhecemos que a mediação e a interação são dimensões intrínsecas 

dos processos de ensinar e aprender. 

Quando compreendemos que na EaD “[...] o aluno se envolve na atividade de aprendizagem 

em um local onde o professor não está fisicamente presente” (RUMBLE, 2000, p. 45), e que, 

na educação, o papel da mediação é fundamental, entendemos a necessidade de utilizar alguns 

tipos de meios e de tecnologia. Estamos diante do que Alonso (2005) sinaliza como a 

necessidade de mediação do conhecimento no processo de formação.  

Para Silva, Alonso e Maciel (2016), a interação e a interatividade devem associar-se com a 

mediação. Ao trazer apontamentos e dinâmicas da formação on-line de sujeitos inseridos em 

alguns cursos de graduação a distância que compõem o sistema da UAB da UFMT, os autores 

destacam “núcleos de significação” organizados na identificação do perfil dos alunos, tutores 

e professores; no modo como e onde os alunos estudavam e o que pensavam da formação on-

line; dos elementos sócio-históricos que compuseram essa formação (SILVA; ALONSO; 

MACIEL, 2016).  

Dentre outras conclusões, sinalizam que a mediação depende da interação, mesmo em 

ambiente on-line, com tutores e materiais didáticos. No entanto, reforçam a necessidade de 

                                                                                                                                                                                              
os escritos de Caldas (2015), compreendemos o computador e a tecnologia como algo concreto que é fruto 
“[...] da cultura humana, o qual pode ser utilizado como um instrumento tecnológico e simbólico na mediação 
do conhecimento, por meio de seus signos visuais e dos programas que igualmente criam toda essa rede de 
significação desde seus recursos interativos”  (CALDAS, 2015, p.75). 
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deslocamentos para encontros presenciais, já que os sujeitos investigados não consideram o 

ambiente virtual de aprendizagem (AVA) como referência social de interação. O estudo 

demonstrou que, apesar de a interação ocorrer em diferentes tempos e espaços, o que constitui 

uma característica estruturante da EaD e que se efetiva com a utilização das tecnologias, 

talvez os sujeitos ainda estejam apegados à necessidade da presença física.  

Os papéis da mediação (VYGOSTSKY, 1984) e do uso de instrumentos (SMOLKA; 

NOGUEIRA, 2002) se destacam na EaD porque a atividade de aprendizagem sem presença 

física requer apoio, neste caso, dos meios e tecnologias. Com isso, é possível estreitar a 

distância pedagógica, oferecendo condições para a concretização do aprender. 

As tecnologias se assemelham ao que defendem Moore e Kearsley (2008, p. 6): “[...] veículo 

para comunicar mensagens e estas são representadas em uma mídia”. Sua evolução não é o 

que determina o ensino e a aprendizagem, mas, sim, a sua utilização. Assim, os autores 

caracterizam a funcionalidade desse conceito. 

Marcando presença na sociedade, elas interferem, portanto, “[...] sobre as bases do que se 

considera ‘matéria-prima’ da escola que conhecemos: o conhecimento” (ALONSO, 2005, p. 

18), impondo “[...] a necessidade de também transformar a escola” (ALONSO, 2005, p. 19). E 

é inegável que sua inserção no contexto escolar gera a necessidade dos professores de 

reaprender a ensinar. 

Sua utilização na escola aparece como uma inovação metodológica e tecnológica voltada para 

a melhoria da educação brasileira. Além disso, auxilia no enfrentamento dos “[...] desafios 

dos baixos níveis de atendimento na educação superior, da concentração da oferta nos grandes 

centros e das limitações do modelo vigente de financiamento” (MOTA; CHAVES FILHO; 

CASSIANO, 2006, p. 14). 

Mas, diante da sua funcionalidade, cabe-nos perguntar o que são as tecnologias. 

Compreendemos esse conceito a partir de Kenski (2007, p. 24): “[...] conjunto de 

conhecimentos e princípios científicos que se aplicam ao planejamento, à construção e à 

utilização de um equipamento em um determinado tipo de atividade [...]”. São as “coisas” que 

a engenhosidade do cérebro humano pode criar, não se limitando apenas às máquinas 

(KENSKI, 2007). 
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Por constituírem um vasto repertório de “coisas”, as tecnologias já fazem parte das nossas 

vidas e estão em todo lugar, possibilitando, inclusive, a realização das atividades mais 

comuns, já que nossas ações envolvem instrumentos que buscam melhorias na forma de viver.  

[...] As nossas atividades cotidianas mais comuns – como dormir, comer, trabalhar, 
nos deslocarmos para diferentes lugares, ler, conversar e nos divertirmos – são 
possíveis graças às tecnologias a que temos acesso. As tecnologias estão tão 
próximas e presentes que nem percebemos mais que não são coisas naturais [...] 
(KENSKI, 2013, p. 14). 

Petter e Sambrano (2016, p. 317), entendem tecnologia como “[...] resultado e também 

ferramenta do labor humano no processo de transformação do mundo [...] como uma forma de 

busca de solução dos problemas”.  Assim como defende Kenski (2007), isso ocorre com o uso 

do raciocínio pelo homem, originando diferentes instrumentos, equipamentos e produtos. 

A necessidade de compreender essa produção do homem nos leva a Lévy (2000). Para o 

autor, nossa sociedade está condicionada à técnica e essa relação de produção material 

constitui o ser humano. As técnicas assumem a função de ajudar no desenvolvimento do 

homem. São estratégias variáveis e, por isso, inerentes a ele. São abstrações e, portanto, não 

determinam nada porque são desprovidas de qualquer meio de ação. Para se tornarem forças 

reais, dependem de agentes efetivos, neste caso, do homem situado no tempo e no espaço 

(LÉVY, 1993). 

Kenski (2013) diz que é preciso entender as técnicas como as maneiras como lidamos com 

cada tipo de tecnologia para desempenhar diferentes ações. Aproximando o conceito de nosso 

referencial teórico, interessam-nos as maneiras de fazer, os estilos de ação que ocorrem a 

partir da regulação de um determinado campo, neste caso, a EaD e a educação, considerando 

a manipulação que os praticantes que não fabricam as tecnologias fazem delas, por meio de 

técnicas. É o uso inventivo (CERTEAU, 2009) que aqueles que se envolvem com a formação 

a distância têm utilizado na modalidade, acessando recursos que, muitas vezes, não criaram e 

que sempre dependem da sua ação para existir. 

Para desempenhar esse trabalho, o indivíduo requer uma lógica operatória astuciosa 

(CERTEAU, 2009), multifacetada, detalhista, nem sempre autorizada, pois  

É impossível separar o humano de seu ambiente material, assim como dos signos e 
das imagens por meio dos quais ele atribui sentido à vida e ao mundo. Da mesma 
forma, não podemos separar o mundo material – e menos ainda sua parte artificial – 
das ideias por meio das quais os objetos técnicos são concebidos e utilizados, nem 
dos humanos que os inventam, produzem e utilizam. Acrescentamos, enfim que as 
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imagens, as palavras, as construções de linguagem entranham-se nas almas 
humanas, fornecem meios e razões de viver aos homens e suas instituições, são 
recicladas por grupos organizados e instrumentalizados, como também por circuitos 
de comunicação e memórias artificiais [...] (LÉVY, 2000, p. 22). 

Ao considerarmos o universo da EaD, perceberemos que, desde o material impresso enviado 

pelo correio, hoje tido como uma tecnologia mais primitiva, até a utilização de computadores 

e da própria Web, tecnologias mais avançadas exemplificam a invenção, produção, utilização 

e transformação do ambiente material do humano. Elas visam, como objeto central, à 

comunicação.  

Para que compreendamos o fenômeno na vida humana, é preciso analisar não apenas a 

produção das tecnologias, mas as apropriações que os usuários ou consumidores praticam 

delas e com elas. Certeau (2009) evidencia essa necessidade. Para o autor, “[...] a análise das 

imagens difundidas pela televisão (representações) e dos tempos passados diante do aparelho 

(comportamento) deve ser completada pelo estudo daquilo que o consumidor cultural 

‘fabrica’ durante essas horas e com essas imagens” (CERTEAU, 2009, p. 38). O consumo 

pode ser bastante variado, já que se faz por diferentes fatores e influências culturais, sociais, 

políticas, afetivas, econômicas. 

As tecnologias evoluíram até chegar ao âmbito digital e, a cada dia, uma nova dinâmica é 

introduzida na compreensão das relações com o tempo e com o espaço e “[...] A velocidade 

das alterações, que ocorre em todas as instâncias do conhecimento e que se apresentam com o 

permanente oferecimento de inovações, desequilibra a previsibilidade do tempo do relógio e 

da produção em série” (KENSKI, 2013, p. 27), impondo novas lógicas de compreensão e 

organização social. 

O homem está transformando o mundo (LÉVY, 2000) e essas mudanças ocorrem também no 

ciberespaço, “local” onde a noção de tempo e de espaço é indeterminada, já que o próprio 

movimentar-se é diferente, explorando o espaço interior da intersubjetividade (LÉVY, 1993). 

Os instrumentos, equipamentos e produtos criados determinam novas organizações sociais, 

fundamentadas em operacionalizações com características próprias que possibilitam 

povoarmos novos lugares e de diferentes maneiras, apresentando outras possibilidades para o 

homem ser e estar e, assim, se constituir homem no processo de socialização. Nessa 

perspectiva, as tecnologias são condicionantes das relações, da comunicação, dos tempos e 

dos espaços a serem habitados. Isso pode ou não ser positivo para a evolução humana. 
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O fato é que, como sinaliza Gomes (2005), as maneiras de nos comunicarmos na formação a 

distãncia também se alteraram com as transformações tecnológicas, passando de assíncronas49 

com elevado tempo de retorno, para síncronas e permanentes. Internet, Web ou Word Wide 

Web (WWW) são expressões relacionadas com a comunicação no nosso século e, de acordo 

com a autora, colocam a tecnologia como o potencial meio de representação de conteúdos em 

novos formatos e linguagens, o que caracteriza a chamada “Geração da inovação tecnológica” 

que transforma as oportunidades de comunicação entre as pessoas e os modelos pedagógicos. 

[...] o surgimento de certas tecnologias, pelo seu potencial nomeadamente em termos 
de representação de conteúdos em novos formatos ou linguagens (da palavra escrita 
ao hipermédia) e em termos de possibilidades de comunicação a distância (criando 
oportunidades de comunicação professor-aluno e aluno-aluno mais rápidas e 
frequentes) tem originado novos modelos de formação a distância (GOMES, 2005, 
p. 231). 

 

A transição de ensino por correspondência para o telensino, ensino multimídia e, por fim, para 

a aprendizagem em rede, sinaliza que vivemos hoje, uma extensão virtual da sala de aula 

presencial. Além disso, “Novas tecnologias também levaram ao surgimento de novas formas 

de finalidade única, universidades puramente eletrônicas e as novas combinações e 

colaborações entre instituições de todos os tipos” (MOORE; KEARSLEY, 2008, p. 47). É 

evidente que elas originam outros espaços formativos. Por isso, suas necessidades, “[...] quer 

a transmissão de conteúdos quer a própria relação pedagógica, têm que ser mediatizadas de 

forma a ultrapassar as barreiras do espaço e do tempo, que separam professor e alunos 

(formador e formandos)” (GOMES, 2005, p. 233).  

Dessa maneira, a 

[...] ‘geração tecnológica no ensino a distância’ tem subjacente a coexistência das 
diferentes gerações e consequentemente das tecnologias e modelos pedagógicos e 
comunicacionais que lhe estão subjacentes pelo que a adopção de tecnologias e 
serviços associados à Internet no desenho de modelos de educação a distância 
coexistem com situações de adopção de tecnologias cronologicamente anteriores 
(GOMES, 2005, p. 233). 

Apesar de considerar todos esses avanços e o papel da ciência e das descobertas para a vida 

humana, Rumble (2000, p. 49) nos faz um alerta ao dizer que “[...] As tecnologias mais 

                                                             
49Assíncrono e síncrono são termos usuais da EaD e relacionam-se com as variáveis tempo e comunicação. O 

primeiro não necessita da presença de todos os participantes ao mesmo tempo, possibilitando um ajuste de 
horários por parte do professor e dos alunos, tendo o fórum e wiki (texto colaborativo) como exemplos. Já o 
segundo, necessariamente, carece da presença virtual simultânea dos sujeitos envolvidos, materializando-se em 
chat, videoconferência. 
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recentes não são necessariamente melhores do que as antigas [...]”, mas todas precisam 

garantir que o professor ensine e que o aluno aprenda.  

De fato, no momento atual, estamos nos referindo à tecnologia digital, influenciadas pelo 

desenvolvimento da telemática, área de conhecimento que associa as tecnologias à eletrônica, 

informática e telecomunicações, com destaque para a internet, como representação máxima. 

Conforme defende Kenski (1998, p. 64), ela  

[...] rompe com a narrativa contínua e sequencial das imagens e textos escritos e se 
apresenta como um fenômeno descontínuo. Sua temporalidade e especialidade, 
expressas em imagens e textos nas telas, estão diretamente relacionadas ao momento 
de sua apresentação. Verticais, descontínuas, móveis e imediatas, as imagens e 
textos digitalizados a partir da conversão da informação em bytes, têm o seu próprio 
tempo, seu próprio espaço: o tempo e o espaço fenomênico da exposição. Elas 
representam, portanto, um outro tempo, um outro momento, revolucionário, na 
maneira humana de pensar e de compreender (KENSKI, 1998, p. 64). 

As características desse tipo específico de tecnologia são aplicadas na EaD e permitem que 

compreendamos alguns dos seus princípios, como a comunicação e a consolidação de um 

espaço virtual. No entanto, são insuficientes para dizer o que a modalidade é, mesmo que já 

tenhamos sinalizado sua maneira particular de lidar com o tempo e com o espaço.  

2.3.2 A EaD como possibilidade formadora: nosso ponto de partida 

Maenza (2016) afirma que conceituar o que é EaD é uma difícil tarefa encarada por vários 

autores. Para ela, a polissemia das palavras educação e distância resulta em uma dificuldade 

pelos diferentes formatos, concepções e características que, historicamente, foram e são 

atribuídos aos termos.  

Mesmo sem um conceito único, com base nos pontos convergentes de distintas definições, na 

tentativa de delimitar o conceito, inicialmente, buscamos compreender a visão sistêmica sobre 

o fenômeno, defendida em Moore e Kearsley (2008). 

Para os autores, trata-se de um sistema “[...] formado por todos os processos componentes que 

operam quando ocorre o ensino e o aprendizado a distância. Ele inclui aprendizado, ensino, 

comunicação, criação e gerenciamento [...]” (MOORE; KEARSLEY, 2008, p. 9). Inclui, 

ainda, macrofatores que interagem e afetam cada elemento.  

O diagrama da Figura 6 é também um modelo conceitual de EaD e apresenta o sistema dentro 

de sistemas, agindo e interagindo entre si.  
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Figura 6 – Diagrama bidimensional da EaD na visão sistêmica 

 
Fonte: Moore e Kearsley (2008, p. 11). 

A visão sistêmica de EaD caracteriza a modalidade de ensino como um sistema integrado por 

forças que afetam e interagem com cada uma das suas partes, seja em contextos institucionais, 

seja em nacionais mais amplos, reforçando que os processos componentes podem ser 

estudados separadamente, mas é preciso compreender suas inter-relações (KEARSLEY; 

MOORE, 2008). 

Partindo da discussão acumulada, Rumble (2000), ao tratar de algumas questões acerca da 

tecnologia da EaD nos países de Terceiro Mundo, evidencia os arranjos diferenciados que a 

modalidade envolveu ao longo da sua evolução. Ele nos auxilia na compreensão dessa 

progressão histórica quando organiza o desenvolvimento tecnológico da EaD em quatro fases 

ou gerações, que corroboram os meios citados por Preti (2000) e os complementam fazendo 

menção às tecnologias empregadas em cada momento. 

Os sistemas de primeira geração dispunham de uma indústria gráfica relativamente 
barata, [...] desenvolvidos a partir de 1840, após a introdução de serviços postais 
baratos, confiáveis e relativamente rápidos por meio da ferrovia [...]. 
Os sistemas da segunda geração puderam ser desenvolvidos somente após o 
estabelecimento de redes transmissoras de rádio e, posteriormente, de televisão [...]. 
As redes de transmissão eram incialmente via terrestre. A amplitude de cobertura 
dependia da potência dos transmissores, do número e do alcance das estações de 
repetição, e de falta de barreiras físicas, tais como montanhas, que causavam 
problemas na recepção. O desenvolvimento de sistemas por satélite proporcionou 
uma cobertura geográfica muito mais ampla [...]. 
Os sistemas de terceira geração contam com toda uma gama de tecnologias – das 
mais baratas às mais dispendiosas. Cada meio tem sua própria estética [...]. Para 
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cada tecnologia usada, há questões de disponibilidade, acesso por parte dos alunos, 
custo, durabilidade, etc., que precisam ser consideradas.  
Os sistemas de quarta geração requerem acesso a um computador e à internet. Há 
altos custos para sua adoção – incluindo a propriedade de um computador e o 
software associado, aluguel de uma linha e a capacidade de pagar os custos dessa 
linha. A capacidade da rede para processar as transações com velocidade também é 
um grave problema. Entretanto, esses sistemas são verdadeiramente globais 
(RUMBLE, 2000, p. 48-49). 
 

Moore e Kearsley (2008) defendem que, considerando as diferentes gerações da EaD, para 

que o ensino, a comunicação, a criação e o gerenciamento ocorram, será necessário adotarmos 

tecnologias diferentes que visarão a garantir a aprendizagem. Como a modalidade nos 

interessa para compreendermos sua utilização na formação de professores de Educação Física 

na contemporaneidade, concentramo-nos na quarta geração (RUMBLE, 2000) e, diante das 

suas exigências, iniciamos contrariando aqueles que pensam que ela se constitui em uma 

maneira barata de oferecer ensino.  

Ela até pode tornar-se mais barata, na medida em que se expande em médio ou longo prazo, 

pois o investimento em tecnologia e suporte que garante sua qualidade acaba sendo único e 

quanto mais alunos, maior a possibilidade de rentabilidade. No entanto, interessa-nos 

compreendê-la como modalidade mais acessível, que leva a escola até as pessoas, e não como 

a de menor custo. Qualidade, neste caso, é condição que deriva de investimentos e que 

transpõe as limitações geográficas e pedagógicas de todos os envolvidos. 

Nunes (2009, p. 2) sinaliza que a EaD existe há quase três séculos. Segundo o autor, é 

possível que a demarcação “[...] desse novo método de ensinar a distância [...][tenha sido] o 

anúncio das aulas por correspondência ministradas por Caleb Philips (20 de março de 1728, 

na Gazette de Boston, EUA), que enviava suas lições de taquigrafia todas as semanas para os 

alunos inscritos”. Aos poucos, a modalidade foi se espalhando pelos continentes e hoje é 

disseminada por todo o planeta (NUNES, 2009), assumindo diferentes tecnologias. 

No século passado, houve as primeiras tentativas norte-americanas de produzir uma descrição 

sistemática da educação por correspondência. Elas foram guiadas pelo americano J. S. 

Noffsinger, primeiro diretor do Conselho Nacional do Estudo em Casa, National Home Study 

Council (NHSC), criada em 1926 pelas escolas norte-americanas com fins lucrativos, com o 

objetivo de regulamentá-las e de promover práticas éticas e de profissionalismo na 

modalidade que se instaurava (MOORE; KEARSLEY, 2008). 
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Adiante, as associações e conselhos tiveram fundamental importância no desenvolvimento da 

pesquisa norte-americana em EaD (MOORE; KEARSLEY, 2008) e a circulação de dois 

periódicos estrangeiros sobre o tema, Distance Education, do Reino Unido, e 

Epistoladidaktica do Conselho Europeu de Estudo em Casa, foi o pontapé inicial para o 

interesse da telecomunicação pela área.  

Nas décadas de 1970 e 1980, Wedemeyer e, posteriormente, Moore ministraram cursos 

formais de instrução e na mesma época passaram a ocorrer importantes eventos sobre 

pesquisas em educação a distância, o que impulsionou, definitivamente, o desenvolvimento da 

área (MOORE; KEARSLEY, 2008). 

Realizando um parênteses na discussão internacional da consolidação da modalidade de 

ensino e respeitando as especificidades da discussão que nos propusemos realizar, destacamos 

que no Brasil e na Educação Física, iniciativa similar também teve seu espaço. Na década de 

1960, ocorreu o desenvolvimento do que se chamou Curso de Educação Física por 

Correspondência, coletânea constituída de métodos técnicos e pedagógicos (Figura 7), 

publicada pelo Ministério da Educação e Cultura, Divisão da Educação Física (DEF). 

Figura 7 – Exemplares da coletância Curso de Educação Física por correspondência 

Fonte: Acervo do Centro de Memória da Educação Física, Esporte e Lazer (Cemef) da UFMG. 

A iniciativa tinha a finalidade de estabelecer as bases e fornecer os elementos essenciais para 

ministrar a Educação Física no país. Pode ser considerada, desde que guardadas as 

especificidades da compreensão da Educação Física à época e da tecnologia empregada, uma 
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formação a distância na área que, em determinado momento, atendeu à necessidade de 

formação e expansão dos métodos ginásticos. 

Todo o contexto evolutivo das inúmeras práticas de formação a distância, ora internacionais, 

ora nacionais ou de áreas específicas, consolidou-se como modalidade de formação de 

professores nos anos 1990, quando ocorreu o impulso ao desenvolvimento da EaD no país. A 

LDBEN n°. 9.394/1996 passou a situar a formação a distância como possibilidade para o 

ensino e para a formação. Apesar de ocultar uma definição direta do que ela seria, em seu Art. 

80, diz que o Poder Público deve incentivá-la em todos os níveis e modalidades de ensino e de 

educação continuada (BRASIL, 1996). 

A legislação não contribui diretamente com uma compreensão do que é e de quais são suas 

características, mas concentra-se em dizer que se trata de uma modalidade que pode ser 

utilizada no ensino e que sua utilização deve ser mediada pelo uso das tecnologias e 

orientadas pela regulamentação específica de credenciamento e avaliação das instituições.  

Na busca por indícios que permitissem formular a perspectiva de EaD utilizada neste estudo, 

chegamos à clássica obra Educação a distância, de Maria Luiza Belloni, publicada pela 

primeira vez em 1999, pela editora Autores Associados. Apesar de o seu Capítulo 2 trazer 

nove conceituações do que significaria a EaD, fundamentando-se em diferentes autores, 

Belloni (2009) concentra-se nas características do ensino presencial e não consegue avançar 

em um conceito de educação a distância. 

A autora não sinaliza um conceito, mas destaca a relevância da comunicação, o 

estabelecimento de um processo de ensino e aprendizagem com particularidades resultantes 

da separação física entre os aprendentes e os envolvidos na organização da aprendizagem, a 

necessidade de supervisão contínua, a relação de elementos básicos, como diálogo, estrutura e 

autonomia (BELLONI, 2009). 

Moore e Kearsley (2008, p. 1) apontam que se trata de uma formação cujos “[...] alunos e 

professores estão em locais diferentes durante todo ou grande parte do tempo em que 

aprendem e ensinam. Estando em locais distintos, eles dependem de algum tipo de tecnologia 

para transmitir informações e lhes proporcionar um meio para interagir”. Na conceituação dos 

autores, é possível perceber que a tecnologia acompanha a modalidade.  
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Ancorando-nos no estudo de Maia e Mattar (2009), destacamos a importância de 

diferenciarmos EaD, como modalidade de ensino marcada por essa separação temporal e 

espacial, da EaD on-line, disseminada, principalmente, a partir dos anos 1990, com o advento 

do computador e da internet.  

As novas tecnologias, em especial, as mídias, permitem uma interação de mediação entre 

professor e aluno, aluno e aluno, professor e conteúdo, aluno e conteúdo e não mais uma 

recepção de conhecimentos. Como a definição de EaD está relacionada com seu domínio pela 

educação, observamos que lhe é conferida uma diversificada conceituação. Tanto em Moore e 

Kearsley (2008) quanto em Maia e Matar (2009), a maneira como a mediação da 

comunicação entre os sujeitos e o conteúdo ocorre é um elemento de destaque.  

A essência da EaD fica evidenciada em suas características que variam de autor para autor.  

Para Belloni (2009), é marcante o caráter flexível da modalidade, o que não significa 

abandono de critérios. A autora apresenta quatro diferentes acepções: do conceito, 

flexibilização do acesso na perspectiva da democratização de oportunidades; do ensino, 

promovendo habilidades de autoaprendizagem; da aprendizagem, proporcionando e exigindo 

do estudante autonomia e independência, tornando-o capaz de gerir seu próprio processo de 

aprendizagem; da oferta, atendendo às demandas sociais emergentes. 

Alonso (2000) sinaliza que os conceitos estruturantes da EaD são interatividade e mediação, 

ambos essenciais na formação de professores. A autora trabalha com a ideia de comunicação 

educativa e defende que, na interatividade, “[...] com os novos programas criados para este 

fim, o usuário já não seria um receptor passivo, mas que teria a faculdade de decidir que tipo 

de informação quer receber a cada momento de seu processo formativo” (ALONSO, 2000, p. 

96), enquanto a mediação ocorre como princípio da rede formadora de um determinado curso.  

Mais uma vez, há a centralidade das tecnologias. Sua inserção nos espaços formativos 

possibilita a integração com diferentes linguagens que, aos poucos, se tornam hegemônicas na 

sociedade atual e na socialização dos indivíduos. Tudo isso em prol da vontade “[...] de tornar 

a escola como algo integrado à vivência e às experiências da maior parte da população” 

(ALONSO, 2000, p. 102). 

As tecnologias estão disseminadas no mundo globalizado e, com a transformação do espaço e 

do tempo, elas, inclusive, globalizam as informações e resultam na necessidade de 
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repensarmos as maneiras de aprender, pois “Em vez de aprender a partir de outro indivíduo, 

muitas vezes em grupo, pode-se aprender sozinho, a partir de textos e com uso de outros 

meios” (RUMBLE, 2000, p. 51).  

A essa forma soma-se a presença “distante” de outros sujeitos, signos e instrumentos que, de 

maneira concreta ou mais abstrata, de acordo com Smolka e Nogueira (2002), desenvolvem a 

mediação. Por isso, esse movimento apresenta três necessidades: 

Proporcionar o diálogo interativo instantâneo (usando o telefone, áudio e 
videoconferências); criar oportunidades para o diálogo e a interatividade; 
incrementar a velocidade na qual as mensagens possam ser trocadas dentro de uma 
estrutura de comunicações assíncronas, usando-se fax e comunicação eletrônica ao 
invés de correio (RUMBLE, 2000, p. 51).  

 

Nessa perspectiva, a própria “[...] sala de aula pode ser considerada uma ‘tecnologia’ da 

mesma forma que o quadro negro, o giz, o livro e outros materiais são ferramentas 

(‘tecnologias’) pedagógicas que realizam mediação entre o conhecimento e o aprendente" 

(BELLONI, 2009, p. 54).  

Na EaD, a interação com o professor é indireta e tem de ser mediatizada por uma 
combinação dos mais adequados suportes técnicos de comunicação, o que torna esta 
modalidade de educação bem mais dependente da mediatização que a educação 
convencional, de onde decorre a grande importância dos meios tecnológicos 
(BELLONI, 2009, p. 54). 

A educação deve proporcionar a adaptação do avanço à tecnologia e o domínio e apropriação 

crítica desses meios, que invadem a vida do indivíduo e, apesar das possibilidades de bem-

estar, fragilizam as capacidades naturais dos homens (BELLONI, 2009). 

Elementos, como flexibilidade (BELLONI, 2009), interatividade, mediação (ALONSO, 

2000), independência, enfoque tecnológico, comunicação, utilização de técnicas para o acesso 

aos conhecimentos e comunicação e democratização da informação, constituem a EaD 

(SMOLKA; NOGUEIRA, 2002). 

Mesmo sem um conceito único, conforme indicou Maenza (2016), com base nos pontos 

convergentes de distintas definições, nós a entendemos como um processo de ensino e 

aprendizagem marcado por um tipo não físico de interação comunicacional, pedagógica e 

afetiva, que explora o tempo e o espaço porque flexibiliza o ato de ensinar e aprender nas 

possibilidades síncronas e assíncronas de mediação.  
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As características de um curso parecem depender, portanto, de algumas interfaces teóricas e 

procedimentais adotadas e envolvem desde a organização curricular até os sujeitos 

participantes, conforme Figura 8: 

Figura 8 – Interfaces teóricas e procedimentais de um curso em educação a distância 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 
Há uma ressignificação da sala de aula, já que estamos diante de elementos outros 

responsáveis pela articulação e desarticulação das relações que determinam o ensino na 

modalidade.  

Ao voltamos para os estudos de Michael Grahame Moore50 que, ao desenvolver sua Teoria da 

Distância Transacional, propõe uma tendência conceitual mais interacionista para a EaD, 

identificamos que tais características podem estar presentes em três dimensões que o autor 

julga como fundamentais para um curso EaD: diálogo, estrutura e autonomia.  

Como sua preocupação concentra-se no diálogo que move as discussões na direção do 

desenvolvimento de uma teoria mais educacional, afirmando que a distância é um fenômeno 

pedagógico (MOORE, 1990), sua teorização nos auxilia na compreensão organizacional do 

Curso Pró-Licenciatura em Educação Física desenvolvido pelo Cefd/Ufes. Por isso, 

destacamos, na efetivação da EaD, a centralidade do conceito de Distância Transacional, que 

defende que a noção de distância não é apenas física ou geográfica, mas também relacional, 

comunicacional e afetiva e se dá na articulação entre a autonomia, a estrutura e o diálogo 

previstos em um curso (MOORE, 1990).  

Considerando essas interfaces teóricas e procedimentais, a Teoria da Distância Transacional 

de Moore (1990) surge na análise da distância pedagógica existente em um determinado curso 

                                                             
50Com formação inicial em Economia, e Ph.D pela University of Wisconsin-Madison, Moore sempre teve grande 

interesse nas aplicações da educação a distância nas economias emergentes. É autor da Teoria da Educação a 
Distância no início dos anos 1970,  fundador e editor do The American Journal of Distance Education (1986), 
diretor fundador da instituição The American Center for Study of Distance Education (ACSDE) entre os anos 
de 1987 e 2001, autor de mais de cem obras sobre o tema e professor da Faculdade de Educação da Penn State 
desde 1986. Ver mais informações em Moore e Kearsley (2008) e <http://michaelgmoore.com/a/>. 
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e contribui para a compreensão de outras características da própria distância, como a 

separação dos corpos, a rigidez de um curso, a interdependência das estruturas. O que 

interessa são as variáveis psicológicas e pedagógicas que dominam a maior parte das 

discussões e que resultarão ou não na presença ou na distância (MOORE, 2002).  

Três conceitos relacionados com a organização e os procedimentos específicos de ensino são 

decisivos para determinar a distância transacional. A Figura 9 apresenta cada um deles: 

 Figura 9 – Elementos da Teoria da Distância Transacional 

 
Fonte: Adaptado de Moore e Kearsley (2008) e Moore (2002). 

A extensão dessa teoria é definida na relação que essas três variáveis estabelecem entre si. 

Considerando a separação psicológica e comunicacional que a EaD gera entre professor e 
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aluno, as variáveis determinam as relações pedagógicas entre esses atores, atuando no espaço 

relacional, pedagógico ou transacional existente. 

A separação entre professores e alunos, na educação a distância, afeta, sem dúvida, 
consideravelmente o processo de ensino e de aprendizagem. De acordo com essa 
distância ‘física’, e mesmo ‘temporal’, surge, entretanto, um novo ‘espaço’ 
pedagógico e psicológico, quando comparado à educação tradicional e presencial, 
em que ocorre uma forma diferente de comunicação, uma nova ‘transação’ (MAIA; 
MATTAR, 2009, p. 15). 

Por isso, “[...] à distância transacional não interessa a distância física entre professor e aluno, 

ou mesmo entre os alunos, mas sim as relações pedagógicas e psicológicas que se estabelecem 

na EaD [...]” (MAIA; MATTAR, 2009, p. 15). A Figura 10 ilustra possibilidades de 

articulação entre as três variáveis do ensino e aprendizagem em EaD: 

Figura 10 – Variáveis do ensino e aprendizagem em EaD 

 
Fonte: Adaptado de Moore e Kearsley (2008). 

Os elementos utilizados na EaD e suas naturezas têm significativo papel na diminuição ou no 

aumento da Distância Transacional de um curso. Por exemplo, o diálogo no AVA, que pode 

ser realizado por meio de interações nos fóruns de discussão, trocas de mensagens, chats e 

outros recursos, pode diminuir essa distância. Ao mesmo tempo, um curso cuja estrutura se 

apresenta fechada e rígida, permitindo pouco ou nenhum diálogo, gerará uma distância maior, 

com baixa autonomia do aluno. 
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Menor ou maior estrutura permite menos ou mais diálogo, o que impactará diretamente a 

autonomia do aluno diante da aprendizagem. Os processos de apresentação, apoio à 

motivação de um aluno, estímulo à análise e à crítica, aconselhamento e assistência, 

organização de prática, aplicação, testagem e avaliação, organização para a construção do 

conhecimento por parte do aluno são elementos estruturados de um programa de curso na 

modalidade EaD (MOORE, 2002). Eles determinarão a estrutura e ela, combinada com o 

diálogo e a autonomia, determinará se a Distância Transacional será alta ou baixa.  

As diferentes experiências e tentativas de desenvolver a EaD demonstraram que “[...] os 

comportamentos de ensino são realizados a partir dos comportamentos do aprendizado” 

(MOORE; KEARSLEY, 2008, p. 239), reforçando, mais uma vez, que a distância é 

pedagógica e não física, temporal ou espacial. 

2.3.3 A formação de professores em EaD: nosso ponto de chegada 

Iniciamos este tópico com uma questão corriqueira no âmbito acadêmico, porém nada simples 

de responder: qual seria o papel da escola em nossa sociedade? Esse seria o primeiro ponto 

para pensarmos na formação de professores em nosso país, afinal, esses profissionais são 

formados para atuar em uma instituição cujo papel social já se encontra definido.  

Escola pública de qualidade, com educação pautada na valorização e emancipação dos 

sujeitos, preparação para o mundo e para o trabalho (BRASIL, 1996). Como oportunizar essa 

escola? Como preparar os profissionais para atuar na concretização da função social da 

instituição escolar na atualidade? Como formar quem formará adiante? 

Esses são alguns dos dilemas da formação dos profissionais da educação na mobilização de 

conhecimentos que auxiliam na compreensão do trabalho e na garantia de condições para 

enfrentar os desafios da escola na atualidade, tendo como ponto de partida a aprendizagem do 

aluno.  

Como a aprendizagem é o meio e o fim da educação, a formação profissional para esse espaço 

precisa compreender algumas exigências, que vão além de uma preparação fundamentada em 

uma lista de competências que caracterizam o bom docente e, consequentemente, o seu 

trabalho. É preciso superar essa ideia, pois não há pesquisa que comprove que a formação, a 

partir de competências, é sinônimo de sucesso e garantia de um trabalho mais qualificado por 

parte do professor. Ao contrário, essas competências garantem a formação técnica, e a 
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educação, profissão que lida com o humano, requer uma preparação que supere essa 

dimensão. 

Os currículos de formação, apesar da orientação legal vigente que preconiza a associação da 

teoria e prática, ainda se concentram em uma proposta formativa talvez mais, digamos, 

genérica, que nem sempre consegue preparar o profissional para a imersão no seu complexo 

contexto de trabalho. As características de um profissional capacitado parecem ser 

instrumentais e distanciam-se dos fins da educação, apresentando-se como um paradoxo para 

o próprio trabalhador e para o cidadão. 

Apesar da preocupação com a formação explícita na maneira como ela deve ocorrer – basta 

verificar os Arts. 61 e 62 da LBDEN51 – e da sua necessidade para o exercício da profissão, 

conforme nos apresenta Gatti (2010), desde o início dos anos 2000, mesmo diante de uma 

                                                             
51Art. 61, redação dada pelas Leis nº. 12.014, de 2009 e nº. 13.415, de 2017, que respectivamente alteraram o 

texto de 1996: “Consideram-se profissionais da educação escolar básica os que, nela estando em efetivo 
exercício e tendo sido formados em cursos reconhecidos, são: I – professores habilitados em nível médio ou 
superior para a docência na educação infantil e nos ensinos fundamental e médio; II – trabalhadores em 
educação portadores de diploma de pedagogia, com habilitação em administração, planejamento, supervisão, 
inspeção e orientação educacional, bem como com títulos de mestrado ou doutorado nas mesmas áreas; III – 
trabalhadores em educação, portadores de diploma de curso técnico ou superior em área pedagógica ou afim; 
IV – profissionais com notório saber reconhecido pelos respectivos sistemas de ensino, para ministrar 
conteúdos de áreas afins à sua formação ou experiência profissional, atestados por titulação específica ou 
prática de ensino em unidades educacionais da rede pública ou privada ou das corporações privadas em que 
tenham atuado, exclusivamente para atender ao inciso V do caput do art. 36; V – profissionais graduados que 
tenham feito complementação pedagógica, conforme disposto pelo Conselho Nacional de Educação. Parágrafo 
único.  A formação dos profissionais da educação, de modo a atender às especificidades do exercício de suas 
atividades, bem como aos objetivos das diferentes etapas e modalidades da educação básica, terá como 
fundamentos: I – a presença de sólida formação básica, que propicie o conhecimento dos fundamentos 
científicos e sociais de suas competências de trabalho; II – a associação entre teorias e práticas, mediante 
estágios supervisionados e capacitação em serviço;  III – o aproveitamento da formação e experiências 
anteriores, em instituições de ensino e em outras atividades”. 
Art. 62, redação dada pelas Leis nº. 12.056, de 2009; n°. 12.796, de 2013; nº. 13.415 e n°. 13.478, ambas de 
2017, que, respectivamente, também alteraram o texto de 1996: “A formação de docentes para atuar na 
educação básica far-se-á em nível superior, em curso de licenciatura plena, admitida, como formação mínima 
para o exercício do magistério na educação infantil e nos cinco primeiros anos do ensino fundamental, a 
oferecida em nível médio, na modalidade normal. § 1º A União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios, 
em regime de colaboração, deverão promover a formação inicial, a continuada e a capacitação dos 
profissionais de magistério. § 2º A formação continuada e a capacitação dos profissionais de magistério 
poderão utilizar recursos e tecnologias de educação a distância. § 3º A formação inicial de profissionais de 
magistério dará preferência ao ensino presencial, subsidiariamente fazendo uso de recursos e tecnologias de 
educação a distância. § 4o A União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios adotarão mecanismos 
facilitadores de acesso e permanência em cursos de formação de docentes em nível superior para atuar na 
educação básica pública. § 5o A União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios incentivarão a formação 
de profissionais do magistério para atuar na educação básica pública mediante programa institucional de bolsa 
de iniciação à docência a estudantes matriculados em cursos de licenciatura, de graduação plena, nas 
instituições de educação superior. § 6o O Ministério da Educação poderá estabelecer nota mínima em exame 
nacional aplicado aos concluintes do ensino médio como pré-requisito para o ingresso em cursos de graduação 
para formação de docentes, ouvido o Conselho Nacional de Educação - CNE. § 7o (VETADO).§ 8o Os 
currículos dos cursos de formação de docentes terão por referência a Base Nacional Comum Curricular”. 
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expansão dos cursos de formação de professores no Brasil, a procura pelos cursos 

relacionados com o magistério tem ocorrido a passos lentos. 

Quem busca formar-se professor no nosso país? Gatti (2010, p.1361) defende a importância 

“[...] de considerar as características dos licenciandos, uma vez que estas têm peso sobre as 

aprendizagens e seus desdobramentos na atuação profissional [...]”. Segundo o estudo da 

autora, as licenciaturas e o Curso de Pedagogia são procurados por pessoas que querem ser 

professor (53,4%); que entendem que a educação é uma profissão segura, caso não consigam 

exercer outro tipo de atividade (20,8%); que tiveram um bom professor que serviu de modelo 

(11,6%); que não querem ser professor (5,2%); que foram influenciadas pela família (3,9%); 

que têm esses cursos como os únicos próximos de suas residências (3,5%). Respostas em 

branco ou inválidas corresponderam a 1,6% do universo investigado (GATTI, 2010). 

Há, ainda, um “[...] baixo nível de conclusão nesses cursos [...]” (GATTI, 2010, p. 1361) e, 

mesmo os que concluem voltam a buscar formação mais tarde, tanto pela necessidade de 

complementar o estudo anterior, quanto pelas demandas que o próprio trabalho apresenta ou, 

ainda, para ascensão na carreira profissional, ultimamente, também condicionada ao acúmulo 

de titulações. 

Esse movimento de retornar e complementar a formação alimenta uma característica que 

defendemos como essencial para a profissão: a de ser contínua. Redirecionar o olhar para a 

formação ideal e não mais apenas para aquela limitada às condições apresentadas até então 

significa, segundo Nóvoa (2009), voltar-se para a própria profissão e reconhecer nela as 

condições concretas para a sua efetivação. Com isso, o autor defende que a formação de 

professores deve ser construída dentro da própria profissão e não apenas ser definida por uma 

lista de competências que precisam ser incorporadas pelo trabalhador ao longo do seu 

processo formativo. 

Para Nóvoa (1992), ela deve basear-se na aquisição de uma cultura profissional de práticas do 

ponto de vista teórico e metodológico, na associação de conhecimentos acadêmicos e 

profissionais a partir da profissão professor, que é relacional, e do humano. 

Mais do que um lugar de aquisição de técnicas e de conhecimentos, a formação de 
professores é o momento-chave de socialização e da configuração profissional [que 
lida com a] [...] autonomia da profissão docente, com base numa especialização 
adquirida em instituições de formação [...] (NÓVOA, 1992, p. 18). 
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Trata-se de um processo de associação da teoria à prática, definindo um determinado devir 

profissional (NÓVOA, 2004), que compreende o ensino como profissão do humano e do 

relacional e se dá pela reflexão crítica sobre as práticas e sobre as experiências que o próprio 

sujeito tem. Deve ocorrer, de alguma maneira, na superação da formação que Gatti (2010, p. 

1358) constatou existir no país: “[...] modo fragmentado entre as áreas disciplinares e níveis 

de ensino, não contando o Brasil, nas instituições de ensino superior, com uma faculdade ou 

instituto próprio, formador desses profissionais, com uma base comum formativa [...]”. 

Estamos falando de um lugar para a formação para a docência que, desde o século XX, 

quando assume um sistema normativo e um corpo de saber, tem como base um conjunto de 

ações (NÓVOA, 1992), em modelos centrados na instrução, em conhecimentos 

“fundamentais” e em outros práticos, pensados para as escolas. Referimo-nos aos cursos que 

se dedicam à formação docente e que devem dar conta da seguinte questão: “Como é que uma 

pessoa aprende a ser, a sentir, a agir, a conhecer e a intervir como professor?” (NÓVOA, 

2017, p. 1113). 

O objeto de trabalho na docência não é inerente ou simbólico. Ao contrário, ele se inicia na 

interação com o outro ser humano e, a partir do sujeito e do objeto, há uma transformação não 

apenas do objeto de trabalho, mas também do trabalhador (TARDIF; LESSARD, 2011). Lida 

com o conhecimento em situações humanas; não acaba dentro do espaço profissional, já que 

segue pela vida social e se faz no/pelo/do/com o saber que é ensinado para o aluno (NÓVOA, 

2017). Por isso, a docência tem a condição da compreensão e da transformação social e, nas 

relações estabelecidas, modifica a realidade do indivíduo, podendo sua vida ser impactada de 

várias formas. 

Frigotto (1996) defende que a formação e qualificação do educador precisam abordar a trama 

das relações sociais e os embates que se travam no plano estrutural, político e conjuntural da 

sociedade. Por isso, é necessário conhecer primeiramente as políticas públicas que envolvem 

a política de formação docente para depois entendê-la. O autor acrescenta que a educação 

acaba, muitas vezes, como um instrumento de interiorização das ideias burguesas nos 

trabalhadores, formando-os para o próprio trabalho: 

A educação, então, é o principal capital humano enquanto é concebida como 
produtora de capacidade de trabalho, potenciadora do fator trabalho [...]. O processo 
educativo, escolar ou não, é reduzido à função de produzir um conjunto de 
habilidades intelectuais, desenvolvimento de determinadas atitudes, transmissão de 
um determinado volume de conhecimentos que funcionam como geradores de 
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capacidade de trabalho e, consequentemente, de produção [...]. A educação passa, 
então, a constituir-se num dos fatores fundamentais para explicar economicamente 
as diferenças de capacidade de trabalho e, consequentemente, as diferenças de 
produtividade e renda (FRIGOTTO, 2010, p. 51). 
 

Com a intenção de superar uma realidade com perspectivas muito mais regulatórias que 

emancipatórias e considerando as potencialidades de uma profissão que forma para a 

mudança, Nóvoa (1992) defende que a formação de professores pode desempenhar um papel 

importante na configuração de uma “nova” profissionalidade docente. Nesta tese, falar dessas 

práticas de formação e da escola é falar do cotidiano e pensá-lo com Certeau (2009), em uma 

inversão de perspectiva.  

A potência dos trabalhos está nos movimentos astuciosos das maneiras de fazer, diante das 

imposições dos lugares de poder que constituem a escola. Em outras palavras, compreender a 

teoria de Nóvoa (1992), que se fundamenta no exercício profissional, no cotidiano praticado, 

é entender os conceitos de estratégia e tática de Certeau (2009). 

A estratégia origina-se naqueles que impõem a configuração e estruturação do sistema 

escolar. Configura “[...] o cálculo das relações de forças que se torna possível a partir do 

momento em que um sujeito de querer e poder é isolável [...]”(CERTEAU, 2009, p. 45). 

Estratégias são “[...] ações que, graças ao postulado de um lugar de poder (a propriedade de 

um próprio), elaboram lugares teóricos (sistemas e discursos totalizantes), capazes de articular 

um conjunto de lugares físicos onde as forças se distribuem” (CERTEAU, 2009, p. 96).  

Nas práticas cotidianas, as estratégias se concentrariam na escola e nas questões 

macrossociais que determinam não apenas o espaço físico escolar e sua organização – o 

prédio e as salas da aula, seja da educação básica, seja do ensino superior –, mas também as 

condições de trabalho e as relações interpessoais consolidadas nele. Seria a interferência 

reguladora das leis e das políticas, pensadas pelos consumidores dos espaços escolares, mas 

impostas a eles como condição para materializar a profissão. 

Já a tática, emergindo de “[...] um cálculo que não pode contar com um próprio, [...] só tem 

por lugar o do outro” (CERTEAU, 2009, p. 45) e acontece nas astúcias de quem não detém o 

poder, mas, também, não se conforma diante dele. Por isso, jogando “[...] com o terreno que 

lhe é imposto tal como o organiza a lei de uma força estranha [...] a tática é movimento 

‘dentro do campo de visão do inimigo’ [...] no espaço por ele controlado” (CERTEAU, 2009, 

p. 94). 
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A teoria de Nóvoa (1992, 2017), conforme o organograma elaborado e apresentado na Figura 

11, estimula a cultura profissional no seio do professorado e a organizacional no seio das 

escolas, em um movimento que permite captar os sentidos de uma profissão que não cabe 

apenas numa matriz técnica ou científica e nas imposições estratégicas de um sistema. 

Figura 11 – Organograma da Teoria da profissionalidade dentro da profissão 

 
Fonte: Elaborada pela autora.  

A lógica da prática docente não coincide com as próprias dinâmicas da formação (NÓVOA, 

1992). Conhecimento, cultura profissional, tato pedagógico, trabalho em equipe e 

compromisso social são elementos importantes para a ação docente, mas, nem sempre 

experimentados nas oportunidades de ser, sentir, agir, conhecer, intervir como tal, oferecidas 

pela formação. Por isso, defendemos que para superar um problema instaurado que representa 

a não compreensão do ensinar e aprender, é necessário operar com práticas de apropriação 

que constituam diferentes modos de viver o trabalho e a formação em um contexto produtor 

de ordenamentos, mas promissor em maneiras de caça não autorizadas (CERTEAU, 2009). 

Como os professores são, ao mesmo tempo, objetos e sujeitos da formação, Nóvoa (2002a) 

propõe uma teoria da pessoalidade no interior de uma teoria da profissionalidade, destacando 

as práticas de autoformação e autoconhecimento já que, para ele, é elementar compreender a 

formação relacionando a dimensão orgânica entre os aspectos pessoais e profissionais com as 
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experiências vividas. Trata-se de uma aproximação dos campos de formar e atuar como 

docente e neste sentido, a formação, portanto,  

[...] deve estimular uma perspectiva crítico-reflexiva, que forneça aos professores os 
meios de um pensamento autônomo e que facilite as dinâmicas de autoformação 
participada. Estar em formação implica um investimento pessoal, um trabalho livre e 
criativo sobre os percursos e os projectos próprios, com vista à construção de uma 
identidade, que é também uma identidade profissional (NÓVOA, 1992, p. 25).  

As táticas empregadas no seio da profissão e, por isso, na ação do conhecimento, da cultura, 

do tato pedagógico, do trabalho colaborativo e do compromisso social levariam cada 

profissional a contar a si próprio, na memória e na reflexão do vivido. Estamos defendendo, 

conforme ideias de Nóvoa (1992, 2002a, 2017), um modo de adquirir uma maior consciência 

do trabalho docente, reforçando a dimensão pessoal, tão necessária ao exercício da docência, 

ao mesmo tempo em que promove autoconhecimento, ou seja, um conhecimento pessoal que 

capta o sentido amplo da profissão. Dessa maneira, na ação astuciosa do professor, ele é, 

sente, age, conhece e intervém na transformação do mundo pelo objeto do seu trabalho. 

Estamos defendendo, acima de tudo, uma perspectiva formativa que se faz na ação, na 

proximidade com a sala de escola, em meio às demandas da profissão, na reflexão do que foi, 

é e será realizado, mas relações diretas e indiretas, no contato e apreensão de um conjunto de 

conhecimentos que vai além da informação e das dimensões conteudistas e pedagógicas. 

Defendemos mudanças, transformações, pois as políticas de contratação de professores em 

nosso país, infelizmente, privilegiam a quantidade de cursos que, em seus certificados, 

comprovam as técnicas acumuladas e não os princípios da reflexividade das práticas vividas 

em um processo de autoformação.  

Com base em Nóvoa (2002a, p. 5), “É a partir de uma ‘história dos problemas’, isto é, da 

forma como historicamente uma determinada realidade se transformou num problema, que 

poderemos imaginar novas aproximações à questão da escola”. Reconhecer que temos lacunas 

e dificuldades no campo da formação seria o primeiro passo da transformação. E isso nós 

fazemos, por exemplo, quando apresentamos os números da expansão do ensino superior ou a 

caracterização do aluno que busca os cursos de licenciatura.  

Nas potencialidades da mudança necessária, agir taticamente em uma realidade construída por 

imposições sociais e curriculares pode provocar reflexões fundamentais para o processo 

formativo, pois analisar uma realidade atual sem compreendê-la na sua essência não contribui 

para as mudanças necessárias na escola, tampouco impacta a formação. Essa mesma lógica de 
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raciocínio vale para a discriminada expansão da oferta de cursos a distância no Brasil que, em 

muitos casos, apenas contribui para uma habilitação profissional marcada pela exclusão e 

reprodução social instaurada. 

O atual modelo escolar, com espaços físicos fechados, estruturas curriculares rígidas, formas 

arcaicas de organização do trabalho, está fadado ao fracasso. “[...] A escola terá de se definir 

como espaço público, democrático e participativo, no quadro de redes de comunicação e de 

cultura, de arte e de ciência” (NÓVOA, 2002a, p. 16-17), caso contrário, não prosperará em 

sua função social, exceto se ela for a manutenção de um sistema. 

Soma-se a isso a necessidade de reinventar a escola diante dos desafios que são colocados a 

ela: a diversidade configurando a sociedade atual; as novas tecnologias adentrando as salas de 

aula (NÓVOA, 2007b). Assim,  

Os professores reaparecem, neste início do século XXI, como elementos 
insubstituíveis não só na promoção da aprendizagem, mas também no 
desenvolvimento de processos de integração que respondam aos desafios da 
diversidade e de métodos apropriados de utilização das novas tecnologias (NÓVOA, 
2007b, p. 2).  

Por estarmos tratando da “mais impossível de todas as profissões”, Nóvoa (2007b) defende 

que saibamos criticar, denunciar, com a força de quem acredita em um mundo melhor. Para 

isso, trazemos Charlot (2013) para a conversa. O autor defende que o homem é construído 

social e culturalmente e que a educação é um processo triplo de humanização, socialização e 

subjetivação/singularização. 

A espécie humana é construída por ela mesma no decorrer da história; o homem é 
construído enquanto espécie humana. Também, ele é construído como membro de 
uma sociedade e de uma cultura; a sociedade e a cultura têm uma história e cada um 
de nós pertence a uma cultura que foi constituída no tempo. Por fim, o homem é 
construído enquanto sujeito singular que tem uma história singular (CHARLOT, 
2013, p. 167).  

A transformação, ou seja, o mundo melhor, pode ser resultado do processo de escolarização 

da população. Estamos dizendo que é preciso formar bem os formadores, já que a formação 

de professores nada mais é que a capacitação e habilitação dos profissionais que atuarão na 

formação de outrem.  

Sabemos que a educação tem um potencial papel na transformação social, pois é por ela “[...] 

que a relação entre as gerações não é apenas uma relação de hereditariedade biológica; é, mais 

que tudo, uma herança cultural” (CHARLOT, 2013, p. 167). Por isso, cabe-nos questionar os 
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elementos sócio-históricos culturalmente construídos pelo homem e na reflexão sobre eles, 

apreender suas potencialidades de modificação da realidade. Se o professor compreende essa 

dimensão da aprendizagem, há maiores chances de incorporar ações emancipadas na sua 

prática e perpetuá-las nos e para seus alunos.  

O consumo de uma aula não ocorre apenas no momento em que ela está acontecendo. Vale 

lembrar que ele se dá durante e após sua realização, ocorrendo, inclusive, em médio e longo 

prazos nas vidas dos alunos. Essa característica torna a formação ainda mais complexa e, ao 

mesmo tempo, deixa inquietações em relação ao texto das Diretrizes.52  

Se o professor não compreende a humanização, a socialização e a subjetivação/singularização 

como possibilidade de uma (re)construção da realidade social, como ele pode atuar 

criticamente com o conhecimento? Ao nos aproximarmos das ideias de Charlot (2013) e dos 

objetivos da aprendizagem previstos em Brasil (2015), somos provocados por inquietações do 

tipo Afinal, qual o papel da escola na nossa sociedade? e Como construir essa escola, a 

começar pela formação daqueles que atuarão nela?. 

Na teoria da profissionalidade, acreditamos produzir respostas para amenizar as lacunas, os 

dilemas e as dificuldades do campo formativo e, assim, formar para o exercício constante do 

ser, sentir, agir, conhecer e intervir como professor (NÓVOA, 2017) que pode motivar e 

mobilizar seu aluno a aprender sob diferentes e heterogêneas formas (CHARLOT, 2013). 

A impressão que fica é a de que, nessas poucas linhas, problemas seculares podem ser 

amenizados e, quem sabe, solucionados, com a adoção de algumas atitudes modificadas por 

“novas” atribuições incorporadas ao espaço de trabalho, mesmo durante a formação de quem 

formará no futuro. No entanto, como docentes que atuam na formação de professores no 

ensino superior há alguns anos, sabemos que tudo que estamos dizendo são reflexões 

necessárias para alimentar futuras mudanças que acontecem em passos curtos, 

                                                             
52Como exemplo, citamos o Art. 3º das atuais Diretizes Nacionais de Formação de Professores: “A formação 

inicial e a formação continuada destinam-se, respectivamente, à preparação e ao desenvolvimento de 
profissionais para funções de magistério na educação básica em suas etapas – educação infantil, ensino 
fundamental, ensino médio – e modalidades – educação de jovens e adultos, educação especial, educação 
profissional e técnica de nível médio, educação escolar indígena, educação do campo, educação escolar 
quilombola e educação a distância – a partir de compreensão ampla e contextualizada de educação e educação 
escolar, visando assegurar a produção e difusão de conhecimentos de determinada área e a participação na 
elaboração e implementação do projeto político-pedagógico da instituição, na perspectiva de garantir, com 
qualidade, os direitos e objetivos de aprendizagem e o seu desenvolvimento, a gestão democrática e a avaliação 
institucional” (BRASIL, 2015). 
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significativamente desacelerados, acompanhados das tantas tendências que surgem 

concomitantemente e dos inúmeros desafios outros que se colocam. A formação a distância é 

uma dessas tendências.  

Apesar de não dizer muita coisa sobre a modalidade, a LDBEN de 1996 define o início da sua 

utilização na formação de professores e, de alguma maneira, impulsiona uma expansão que se 

fortalece desenfreadamente, a ponto de, em 2003, o Ministério da Educação (MEC) instituir o 

Sistema Nacional de Certificação e Formação Continuada de Professores de Educação Básica, 

por meio da Portaria Ministerial n.° 1.403, de 9 de junho (BRASIL, 2003). O intuito era 

definir as exigências mínimas para a certificação. 

Seguindo uma linha de expansão, em 29 de dezembro de 2004, a Portaria Ministerial n.° 

4.361 (BRASIL, 2004), estabelece novos critérios para o credenciamento das IES na oferta de 

educação superior em EaD. Em 19 de dezembro de 2005, o Decreto nº. 5.266 (BRASIL, 

2005b) avança caracterizando-a como modalidade educacional, organizada segundo 

metodologia, gestão e avaliação peculiares, além de prever a obrigatoriedade de momentos 

presenciais nos cursos e os níveis e modalidades educacionais em que poderá ser ofertada, 

estabelecendo regras de avaliação do desempenho do estudante para fins de promoção, 

conclusão de estudos e obtenção de diplomas e certificados com validade nacional.   

Com ações pautadas “[...] pela continuidade de programas de caráter continuado e 

compensatório, destinados à formação de professores leigos, em exercício a distância, em 

cooperação com os sistemas de ensino” (FREITAS, 2007, p. 1209-1210), geralmente 

materializadas nos cursos de curta duração, a legislação continuou avançando e, no mesmo 

ano, no âmbito da Secretaria de Educação Básica (SEB), foi criado o Programa de Formação 

Inicial para Professores dos Ensinos Fundamental e Médio (Pró-Licenciatura Fase II), de 

responsabilidade partilhada entre a SEB, a Secretaria de Educação a distância (Seed) e as IES, 

públicas ou comunitárias que, segundo a Resolução FNDE/CD n°. 34/2005, visava a 

Ofertar cursos de licenciatura, com duração igual ou maior que a mínima exigida 
para os cursos presenciais, na modalidade de educação a distância para formação 
inicial de professores em exercício nas redes públicas nos anos/séries finais do 
Ensino Fundamental e/ou no Ensino Médio, sem licenciatura na disciplina em que 
estejam exercendo a docência (BRASIL, 2005a).  

Com critérios e procedimentos para a apresentação, seleção e execução de projetos de cursos 

de licenciatura para professores em exercício nas redes públicas, nos anos/séries finais do 

ensino fundamental e/ou no ensino médio, na modalidade de educação a distância, 
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fundamentada na Constituição Federal, a Resolução propunha outra perspectiva de formação, 

próxima da concepção de formação continuada já que se fundamentava no trabalho 

pedagógico dos professores e na manutenção das suas atividades docentes.   

No ano de 2006, o Decreto n.° 5.773, de 9 de maio, designou à Seed o estabelecimento de 

diretrizes para a elaboração dos instrumentos de avaliação para autorização de cursos 

superiores em EaD e dispôs sobre o exercício das funções de regulação, supervisão e 

avaliação de instituições de ensino superior e dos cursos superiores de graduação e 

sequenciais no sistema federal de ensino. 

Para o campo das políticas de formação em EaD, a institucionalização do sistema 

Universidade Aberta do Brasil (UAB), que ocorreria com a publicação do Decreto Federal nº. 

5.800, de 8 de junho de 2006, aparece como um relevante marco. A UAB, cuja finalidade se 

concentra em fomentar a modalidade de EaD nas instituições públicas de ensino superior, 

voltando-se ao desenvolvimento da modalidade a distância, expande e interioriza a oferta de 

programas de graduação no país. 

A oferta de cursos e programas de educação superior à distância por instituições 
públicas de ensino superior, em articulação com pólos de apoio presencial, nos 
municípios, representa, sem dúvida, ruptura com os programas de formação a 

distância, de curta duração, de caráter mercadológico, que perduraram até pouco 
tempo em nosso país.  Esta iniciativa, no entanto, tem suas contradições, na medida 

em que privilegia a modalidade de educação à distância para a formação inicial de 
professores em exercício (FREITAS, 2007, p. 1210). 

Seu primeiro edital, UAB1, permitiu a sua concretização, por meio de seleção para integrar e 

articular as propostas de cursos apresentadas exclusivamente por instituições federais de 

ensino superior e as propostas de polos de apoio presencial vinculadas aos Estados e 

municípios. 

Em julho de 2007, a Lei nº. 11.502 atribuiu à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior (Capes) a responsabilidade pela formação de professores da educação básica – 

uma prioridade do Ministério da Educação (BRASIL, 2007b).  Tradicionalmente, em nosso 

país, essa instância era responsável apenas pela Pós-Graduação, mas, com a implementação 

da Diretoria de Educação Básica (DEB) na Nova Capes,53 passou também a ser responsável 

                                                             
53É instituída pelo Congresso Nacional com a aprovação da Lei n°.11.502/2007.  Maiores Informações: 

<http://www.capes.gov.br/historia-e-missao>.  
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pela formação de professores para a educação básica. No entanto, o que levou a Capes a 

assumir essa atribuição é ainda uma incógnita.  

Os documentos não são claros, porém indiciam que a influência de organizações 

internacionais, como o Banco Mundial, e a necessidade de estreitar a relação entre os locais 

que produzem conhecimento sobre a educação básica (como as universidades), e aqueles onde 

a prática pedagógica dos professores acontece (as escolas), podem ser consideradas 

justificativas.  De fato, a partir do momento em que a instituição assume a formação de 

professores, percebe-se uma intensificação nos investimentos. 

Em 13 de outubro de 2009, a Lei n°. 12.056 acrescentou parágrafos no art. 62 da LDB, 

estabelecendo que a formação de professores para atuar na educação básica deveria, a partir 

de então, ocorrer “[...] em nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em 

universidades e institutos superiores de educação [...]”. O parágrafo 3° passou a estabelecer 

que a formação inicial deveria ocorrer preferencialmente na modalidade de ensino presencial, 

subsidiariamente fazendo uso de recursos e tecnologias de educação a distância. 

No mesmo ano, foi publicado o Decreto n°. 6.755, de 29 de janeiro, que instituía a Política 

Nacional de Formação de Professores (BRASIL, 2009a), prevista pelo MEC desde 2007, a 

partir de apontamentos oriundos do Plano Nacional de Educação (PNE), aprovado na Lei n°. 

11.172/2001. A oferta e expansão de cursos de formação inicial apareciam como objetivo da 

política, que também previa a garantia de padrão de qualidade das instituições formadoras, 

tanto na modalidade presencial quanto a distância. 

A Resolução n°. 2/2015, de 1° de julho de 2015, do Conselho Nacional de Educação, 

estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial e Continuada dos 

Profissionais do Magistério da Educação Básica e, já no art. 3°, reconhece a EaD como 

modalidade formadora. 

Art. 3º A formação inicial e a formação continuada destinam-se, respectivamente, à 
preparação e ao desenvolvimento de profissionais para funções de magistério na 

educação básica em suas etapas – educação infantil, ensino fundamental, ensino 
médio – e modalidades – educação de jovens e adultos, educação especial, educação 
profissional e técnica de nível médio, educação escolar indígena, educação do 

campo, educação escolar quilombola e educação a distância – a partir de 
compreensão ampla e contextualizada de educação e educação escolar, visando 

assegurar a produção e difusão de conhecimentos de determinada área e a 
participação na elaboração e implementação do projeto político-pedagógico da 
instituição, na perspectiva de garantir, com qualidade, os direitos e objetivos de 

aprendizagem e o seu desenvolvimento, a gestão democrática e a avaliação 
institucional (BRASIL, 2015). 
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O documento defende que uma educação contextualizada se efetiva, de modo sistemático e 

sustentável, nas instituições educativas, nos diferentes níveis, etapas e modalidades de 

educação básica.  

Art. 6º A oferta, o desenvolvimento e a avaliação de atividades, cursos e programas 

de formação inicial e continuada, bem como os conhecimentos específicos, 
interdisciplinares, os fundamentos da educação e os conhecimentos pedagógicos, 
bem como didáticas e práticas de ensino e as vivências pedagógicas de profissionais 

do magistério nas modalidades presencial e a distância, devem observar o 
estabelecido na legislação e nas regulamentações em vigor para os respectivos 

níveis, etapas e modalidades da educação nacional, assegurando a mesma carga 
horária e instituindo efetivo processo de organização, de gestão e de relação 
estudante/professor, bem como sistemática de acompanhamento e avaliação do 
curso, dos docentes e dos estudantes (BRASIL, 2015). 

A trajetória legal traçada expõe o quanto a política brasileira de formação de professores é 

fragmentada e atua pontualmente em demandas emergentes.  Da igualdade de oportunidades 

em contraposição à igualdade de condições, solidifica-se perpetuando as desigualdades, pois, 

de acordo com a crítica que a Associação Nacional pela Formação dos Profissionais da 

Educação (Anfope) faz à atual maneira de propor e materializar a EaD no campo da formação 

de professores, muitas das iniciativas se caracterizam como condições que barateiam e 

aligeiram a formação. 

Além disso, segundo Freitas (2007), com encontros presenciais de quatro horas semanais, 

nem sempre obrigatórios, já que a legislação prevê avaliação presencial e não momentos de 

estudos, com o apoio pedagógico de tutores que, na maioria das vezes, são entendidos como 

mão de obra não especializada e de baixo custo, e com materiais didáticos produzidos sem 

controle pedagógico, já que a estrutura curricular é de responsabilidade das IES, cada vez 

mais, as políticas de formação em EaD responsabilizam os estudantes pelo seu processo 

formativo. 

Esse percurso legislativo, compreendido no nó das circunstâncias como uma produção cuja 

representação se dá no campo das estratégias (CERTEAU, 2009) criou condições para que a 

EaD se instaurasse nas políticas públicas educativas do Brasil e se consolidasse como um 

crescente interesse das instituições formadoras, públicas e privadas, e do universo acadêmico. 

2.3.3.1 Dimensões específicas da formação de professores de Educação Física 

É fato que a discussão sobre formação de professores é mais acentuada na educação do que na 

Educação Física. No entanto, como este estudo lida com a formação em uma área específica, 
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além dos elementos gerais pedagógicos, didáticos e políticos, faz-se necessário contemplar a 

relação com o saber e, a partir daí, indicar como compreenderemos a formação de professores 

de Educação Física na EaD. 

Reconhecemos a influência de instituições como a militar na constituição da Educação Física 

(FERREIRA NETO, 1997, 1999), mas partimos do pressuposto de que, para poder dar nossa 

contribuição a respeito do tema, é preciso construir um raciocínio com base nas formulações 

afins que estão em circulação. Assim, privilegiamos as produções que datam a partir dos anos 

de 1990, cuja interferência da legislação atual é mais incisiva. 

As mudanças sociais, os dilemas, os problemas e as complexidades que envolveram e 

envolvem essa discussão estarão presentes neste momento, visando a auxiliar na compreensão 

de uma aproximação do que seria formar professores de Educação Física na atualidade. 

Esse caminho é marcado pelas seguintes orientações legais específicas da área: 1969, 

Resolução n°. 69/69 (BRASIL, 1969) que delimita um currículo mínimo para os cursos de 

formação de professores; 1987, Parecer CFE n°. 215/87 (BRASIL, 1987a) e Resolução CFE 

n°. 3/87 (BRASIL, 1987b), que defendem um currículo pleno organizado em campos de 

conhecimento e dividem a formação, profissional e para a escola, extinguindo o currículo 

mínimo anterior; 1998, Lei n°. 9.696/98 (BRASIL, 1998a), que regulamenta a profissão 

Educação Física e cria os Conselhos Federal e Estaduais; 2004, Resolução CNE/CES n°. 

7/2004 (BRASIL, 2004), que institui as DCNEFs. Na Educação, pela LDBEN n°. 9.396, de 

1996 (BRASIL, 1996), e pelas Diretrizes de formação de professores de 2002 e 2015 

(BRASIL, 2002a, 2002b, 2015). 

Maffei, Verardi e Pessôa Filho (2016) realizaram um estudo em teses, dissertações e artigos 

de periódicos da Educação Física, publicados entre os anos de 2005 e 2014, buscando analisar 

as produções acadêmicas dos cursos de mestrado e doutorado e os artigos científicos que 

tratavam da formação de professores, tendo como referência as Resoluções CNE/CP n°. 1 e 

n°. 2/2002 e a CNE/CES n°. 7/2004.  

Ao selecionarem 51 produções, esses autores constataram que as temáticas investigadas 

privilegiadas eram: Currículo (13,72%); Estágio/prática pedagógica (21,57%); Formação 

docente (41,18%); Legislação (13,72%); e Pesquisa (9,81%). Respeitando o objeto do estudo, 

debruçaram-se sobre os 21 trabalhos que se voltavam para a formação docente e, assumindo 
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um resumo ampliado, apresentaram fragmentos da produção levantada em prol de uma 

compreensão da formação inicial do professor de Educação Física. 

Um apontamento final realizado pelos autores muito nos interessou. Eles sinalizaram 

elementos para pensarmos uma concepção de formação na área, mais especificamente, 

trazendo reflexões a respeito do que não poderia deixar de estruturá-la. Para eles,  

A formação precisa ser re-pensada como algo que transcenda as atividades de 
ensino, mas não prescinda delas; vá para além dos horizontes da sala de aula, mas 
não a descarte; seja apresentada a partir de um ambiente complexo que auxilie o 
acadêmico a refletir para desvendar as coisas do mundo e da profissão, a partir das 
construções nas atividades de ensino; da ação nas práticas pedagógicas e nos  
projetos de extensão; da investigação nos programas de ensino, pesquisa e extensão, 
aí sim, pressupondo a formação reflexiva do professor (MAFFEI; VERARDI; 
PESSÔA FILHO, 2016, p. 161). 

 

Este estudo nos levou ao trabalho de Dutra (2013), que aborda a formação de professores de 

Educação Física a partir da implementação das Diretrizes Curriculares para as Licenciaturas 

em 2002 (BRASIL, 2002a) e para os Cursos de Educação Física em 2004 (BRASIL, 2004a).  

Realizando uma pesquisa em entidades, como o Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte 

(CBCE), o Conselho Federal de Educação Física (Confef), o Movimento Estudantil da 

Educação Física (MEEF) e em 39 grupos de pesquisa nacionais – 28 da Educação Física e 11 

da Educação –, de instituições públicas e privadas que estudam a formação de professores, 

Dutra (2013) buscou compreender as concepções de homem, mundo, projeto histórico e trato 

com o conhecimento que fundamentavam as diretrizes e propostas de formação de professores 

de Educação Física no Brasil. Considerou o trabalho pedagógico como identidade da área e 

criticou a fragmentação da formação, sinalizando que as bases teóricas que fundamentam a 

formação ainda são pouco difundidas.  

A concepção de formação empregada pela autora fundamenta-se na “[...] Teoria do Capital 

Humano, onde a educação é vista como uma maneira de aperfeiçoar uma pessoa, moral e 

mentalmente, a partir das necessidades da sociedade, do progresso e do crescimento 

econômico” (DUTRA, 2013, p. 148). Esses achados acabaram nos remetendo às críticas de 

Frigotto (2010) que já trouxemos neste estudo. Eles também nos alertaram para uma 

possibilidade de pensar a formação ampliada em Educação Física, defendendo a unificação da 

licenciatura e bacharelado, pois 
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[...] existe na Educação Física uma realidade comum que é a atuação enquanto 
professor. [...] os conteúdos da Educação Física, expressos pela cultura corporal, são 
os mesmos a serem trabalhados dentro e fora da escola, e ainda que o que os 
diferencia são os objetivos da aula para com o trato com os conteúdos da cultura 
corporal em ambientes e realidades distintas [...] (DUTRA, 2013, p. 19). 

Na reunificação do trabalho intelectual e instrumental, Quelhas e Nozaki (2008) criticam a 

maneira como a Resolução n°. 7/2004 é estruturada e afirmam que, nos moldes da Resolução 

n°. 3/1987, é marcada por malabarismos que conjugam os créditos das duas formações: 

bacharelado e licenciatura. Independentemente do campo de atuação profissional, os autores 

defendem que a formação deve pressupor o exercício da docência, ou seja, o elemento 

pedagógico. 

Quelhas e Nozaki (2006) ainda defendem que a formação vigente proposta pela Resolução de 

2004 atende aos setores conservadores e corporativistas da área, como o Confef. Por isso, 

afirmam que a Educação Física se encontra em situação de carência de fundamentos teóricos 

que orientem a construção de um novo homem, que esteja além do capitalismo. Afirmam, 

ainda, que a superação da divisão do trabalho seja fundamento da sociabilidade humana, 

imprescindível para a efetivação de uma licenciatura ampliada e que a politécnia é a 

alternativa para unir o trabalho intelectual com o instrumental, atuando na aptidão de agir, de 

desenvolver a atividade docente em diferentes campos de trabalho mediados pela cultura 

corporal. 

Diante dos debates sobre a constituição do campo na Educação Física, principalmente a partir 

dos anos 1980 e 1990, quando a pós-graduação foi incentivada no país,54 quando a realização 

de eventos e a publicação de revistas científicas ganhavam força (NASCIMENTO, 2010), 

quando houve a promulgação da LDBEN e o componente curricular se tornou obrigatório na 

educação básica, não concordamos que falte à área fundamentos ou densidade teórica sobre a 

constituição de um novo homem. 

Ao contrário, os periódicos55 podem comprovar o quanto se tem debatido e alimentado essa 

discussão e como essa produção se relaciona com o desejo de emancipação humana. No 

                                                             
54Sobre a constituição do campo e o crescimento da Pós-Graduação em Educação Física no Brasil, ver Capítulo 

3 do estudo de Nascimento (2010): NASCIMENTO, A. C. S. Mapeamento temático das teses defendidas 
nos Programas de Pós-Graduação em Educação Física no Brasil (1994-2008). 2010. Tese (Doutorado) – 
Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação, Universidade São Paulo. São Paulo, 2010. 

55Tais periódicos estão no sistema Webqualis, aplicativo da Capes, que apresenta a estratificação e classificação 
das revistas científicas que concentram parte da produção de uma determinada área e os avanços da ciência que 
são noticiados em revistas impressas ou digitais. Atualmente, temos como referência a avaliação dos 
periódicos durante o quadriênio 2013-2016. Para saber mais sobre o Webqualis, ver 
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entanto, não podemos negar que vivemos contrastes que comprometem o papel da Educação 

Física, da escola e da educação. Eles estão além das questões epistemológicas da área e se 

relacionam com demandas pedagógicas, organizacionais e estruturais que atormentam e 

dificultam os avanços no campo educacional.  

Talvez as condições de trabalho oferecidas aos profissionais da educação brasileira, os usos 

que os docentes fazem da sua formação, inicial e continuada, na profissão e o significado 

social que alimenta a prática pedagógica podem justificar as colocações de Quelhas e Nozaki 

(2008). Quem sabe, não seriam esses os elementos que poderiam, de fato, promover 

associação do fazer e do pensar na Educação Física? 

Foi na discordância de estudos, como o de Quelhas e Nozaki (2006), e no reconhecimento dos 

periódicos como locais autorizados de circulação de conhecimento que nos debruçamos na 

busca pela discussão acumulada da Educação Física. 

Essa imersão foi impulsionada pela necessidade de levantar elementos para pensar a formação 

de professores. Falaremos dela em uma modalidade de ensino com particularidades. Para isso, 

entendemos que é necessário apontar qual formação defendemos. O “mergulho” na edição 

especial da Motrivivência, voltada especificamente para a produção acadêmica sobre os dez 

anos das DCNEFs (Quadro 6), traz contribuições para esse entendimento. 

Quadro 6 – Artigos seção temática “10 anos de Diretrizes Curriculares para a formação de professores” 

Autores Tematização central 
Textos que tratam das DCNEFs 07/2004 

Souza, Fuchs e Ramos Análise das DCNEFs: Legalidade, conhecimento e formação profissional 
Marques e Figueiredo Currículo prescrito de três diferentes cursos de Licenciatura em Educação Física 

e as DCNEFs 
Alves e Figueiredo Análise de um currículo de formação de professores de Educação Física em 

diálogo com as DCNEFs 
Almeida e Silva Análise das DCNEFs enfatizando a fragmentação da formação 

Textos que não tratam das DCNEFs 07/2004 
Pimentel et al. Estágio supervisionado na formação em Educação Física a distância 
Luis et al. Formação continuada de professores de Educação Física 
Araújo e Leitinho Prática como componente curricular na formação de professores de Educação 

Física 
Hildebrandt-Stramann Assessoria para implantação da nova proposta curricular de formação de 

professores de Educação Física 
Mendes et al. Formação profissional para atuação no Sistema Único de Saúde (SUS) 

Fonte: Revista Motrivivência (<https://periodicos.ufsc.br/index.php/motrivivencia/issue/view/2180/showToc>). 
Acesso em: 13 nov. 2017. 

                                                                                                                                                                                              
<https://www.youtube.com/watch?v=TscE3k59l5k>. Para acessar a classificação dos periódicos de Educação 
Física, conforme extratos indicativos de qualidade, ver Plataforma Sucupira em 
<https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/veiculoPublicacaoQualis/listaConsultaGeralPer
iodicos.jsf>. 



121 
 

Souza, Fuchs e Ramos (2014, p. 26) investigaram sobre conhecimento e mundo do trabalho 

em face à legislação. Segundo os autores, “[...] o entendimento destas questões torna-se 

importante, uma vez que a legalidade também traz em seu conteúdo as concepções de homem 

e de mundo, e atua não somente na formação profissional, mas também diretamente na 

formação humana dos indivíduos”.  

Com isso, sinalizam que o compromisso da área de conhecimento vai além de formação 

curricular a partir da orientação legal, abrangendo também a organização do mundo do 

trabalho e as relações sociais e culturais que a permeiam. Finalizam afirmando que os desafios 

da formação continuam e que esse ponto deve ser emergente tanto para a legislação quanto 

para as instituições formadoras. 

Marques e Figueiredo (2014) afirmam que as orientações curriculares nacionais não 

representam rigidez para as IES. Ao analisarem três currículos prescritos de diferentes 

instituições, as autoras observaram diversas e ambíguas formas de interpretação das diretrizes, 

confirmando “[...] omissões, interpretações e materialização de dimensões epistemológicas e 

políticas, para além daquelas sugeridas nas orientações legais” (MARQUES; FIQUEIREDO, 

2014, p. 40), ou seja, diferentes maneiras de interpretar e materializar a legislação. 

Corroborando essa possibilidade, Alves e Figueiredo (2014) analisaram a relação estabelecida 

entre um Projeto Pedagógico de Graduação em Educação Física da Universidade Federal de 

Minas Gerais (UFMG) e as atuais Diretrizes Curriculares para a área. Com base no currículo 

investigado, apresentam evidências da compreensão de que as políticas curriculares são 

documentos que permitem múltiplas interpretações e não devem ser pensadas como camisas 

de força. São, segundo as autoras, possibilidades para a construção social da formação. 

Diante de questões como as levantadas nos estudos que mencionamos, Almeida e Silva 

(2014) defendem a formação ampliada e analisam as DCNEFs enfatizando a fragmentação na 

formação, que gera a possibilidade de mais de uma titulação, a concepção de formação por 

competências e o “movimento humano” como objeto de estudo da Educação Física.  

Tanto para os autores, quanto para Dutra (2013), somos e seremos professores, independente 

de onde atuemos, pois “[...] não há distinção de um mesmo conteúdo em diferentes espaços de 

atuação” (ALMEIDA; SILVA, 2014, p. 114).  Os conteúdos de ensino não mudam na escola, 

no clube ou na academia, o que muda é a forma de trabalhar com eles, o que significa que a 
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diferença está nos objetivos do trato pedagógico nos diversos espaços de trabalho (DUTRA, 

2013) e não no objeto de ensino. 

Corroboramos os achados de Almeida e Silva (2014, p. 114) e acreditamos que se faz 

necessária uma formação que “[...] possa dar conta de uma reflexão pedagógico-científica 

ampliada e comprometida com as camadas populares, possibilitando a constatação, 

interpretação, compreensão e explicação da realidade complexa e contraditória”. Apesar de os 

autores sinalizarem tal demanda, não indicam como alcançar sucesso na sua superação. 

Parece que, além de dizer que a formação deve considerar a preparação de um professor, tanto 

no bacharelado quando na licenciatura, o estudo aponta o papel da profissão, voltando-se para 

uma conformação diante da questão social. Parece-nos que a Educação Física precisa superar 

não só a fragmentação da formação, como também um estigma social reprodutor do status 

quo. A questão que fica é: Como?  

Extrapolando a discussão das Diretrizes, a seção temática da edição 2014, v. 26, n. 43 da 

revista Motrivivência apresentava, em 55,5% da sua produção, outras abordagens da 

formação. Enfatizava a EaD como modalidade formadora (PIMENTEL et al., 2014),56 a 

potencialidade da formação continuada realizada dentro da profissão (LUIZ et al., 2014), a 

prática como componente curricular dos cursos de formação (ARAÚJO; LEITINHO, 2014), a 

proposta de reorganização curricular do curso da Universidade Federal da Bahia (UFBA), a 

partir de uma consultoria (HILDEBRANDT-STRAMANN, 2014), e a formação para atuação 

no Sistema Único de Saúde (MENDES et al., 2014).  

Em Pimentel et al. (2014, p. 56), há uma análise da implementação do Curso de Licenciatura 

em Educação Física na modalidade a distância da Universidade de Brasília (UNB) no 

contexto do Sistema UAB, “[...] entendendo que as pesquisas sobre a política pública para o 

ensino superior na modalidade a distância ainda são iniciais, permitindo então diferentes 

análises a partir das avaliações que começam a ser realizadas junto às primeiras turmas que se 

formaram através dessa política”. 

Apesar das potencialidades das novas ferramentas educacionais tecnológicas, os autores 

avaliam que o modelo que está colocado para o Sistema UAB ainda apresenta muitas lacunas, 

mas sinalizam que a autonomia das universidades federais gera esforços para que seja 

possível desenvolver formação de qualidade, crítica e emancipadora. O curso da UNB 

                                                             
56Texto mapeado no capítulo anterior. 
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caminha, justamente, nessa direção, articulando qualidade à gestão, ao PPC e ao processo de 

ensino e aprendizagem na Educação Física. 

O estudo de Luiz et al. (2014) concentra esforços na investigação dos usos inventivos que os 

professores de Educação Física fazem das formações continuadas oferecidas pelas Secretarias 

de Educação dos municípios investigados e pela universidade parceira. “A valorização desse 

movimento sugere um eixo de formação que leve em consideração os produtos tecidos na 

relação que os professores estabelecem com esses contextos à medida que dá visibilidade 

àquilo que consome e faz do que foi oferecido ao docente” (LUIZ et al., 2014, p. 86). 

Já em Araújo e Leitinho (2014), objetivando analisar a prática como componente curricular 

do Curso de Licenciatura em Educação Física da Universidade Federal do Maranhão 

(UFMA), há uma apresentação da compreensão desse elemento como espaço de ampliação da 

formação profissional. Os autores concluem que,  

Se o docente não tem claramente a visão de que a concepção de formação deve estar 
pautada numa formação reflexiva, onde o aluno, futuro professor, deve aprimorar e 
reelaborar continuamente seus conhecimentos, ele vai simplesmente reproduzir 
práticas pedagógicas descontextualizadas, dissociando teoria e prática (ARAÚJO; 
LEITINHO, 2014, p. 100). 

Ao apresentarem lacunas na organização e no desenvolvimento da prática como componente 

curricular no curso investigado, apontam que as “[...] dificuldades, não são apenas de caráter 

interpretativo, elas envolvem processos formativos específicos para professores, alunos e 

coordenadores de cursos, que são os sujeitos responsáveis pelo seu desenvolvimento, como de 

atividades importantes para a formação [...]” (ARAÚJO; LEITINHO, 2014, p. 101). 

Hildebrandt-Stramann (2014) apresenta um relatório de pesquisa sobre um processo de 

assessoramento que realizou durante seis anos (duas semanas de cada ano) para a 

reestruturação do currículo do Curso da Ciência do Esporte na UFBA. Volta-se para a 

reestruturação do currículo como um todo, propondo dez módulos com as descrições, 

competências, propostas de seminários e a denominação da literatura obrigatória. 

Por fim, diferentemente dos objetos dos demais estudos da seção temática, Mendes et al. 

(2014) abordam a formação do profissional de Educação Física considerando os amparos 

legais do Confef e da regulamentação da profissão (BRASIL, 1998a). Criticam a formação 

com base no conhecimento biologicista e sinalizam que é ela que vai definir mudanças na 

prática profissional no SUS. 
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O contato com toda a produção da edição especial da revista Motrivivência não nos trouxe 

elementos suficientes que nos permitissem perceber como a formação, seja fragmentada, seja 

unificada, lida com os saberes da área. Também não apontou indícios de concepção da 

formação, da discussão teoria e prática, da articulação da formação com o campo de atuação 

profissional, tampouco garantiu a elaboração de uma definição de formação na área que 

compreenda as dimensões fundamentais para a formação inicial de um professor de Educação 

Física.  

Diante de tais constatações, e defendendo a ideia de que falar de formação inicial de 

professores de Educação Física nos remete as responsabilidades pedagógicas desse campo do 

conhecimento na sua singularidade, a Figura 12 busca elucidar as dimensões gerais do que 

compreendemos como o campo que constitui e determina a formação de professores de 

Educação Física no Brasil. 

Figura 12 – Esquema das interfaces da formação de professores de Educação Física 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 

As políticas educacionais valem para todas as demais áreas de conhecimento disciplinar e 

envolvem os planos estrutural, social, econômico e político, determinando o profissional que 

se quer formar com base nos anseios de um projeto de homem e de sociedade. Entendemos 

que elementos externos influenciam o campo da formação e do trabalho, determinando o 
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ambiente onde o profissional atuará quando formado e a sua maneira de ser e desenvolver-se 

como professor. 

Por mais que defendamos uma formação sólida, próxima da escola, com fomento à reflexão 

da ação e das práticas pedagógicas (NÓVOA, 1992), geralmente nos confrontamos com a 

necessidade de impactar na melhoria da qualidade social da educação, conforme determina a 

Resolução n°. 2/2015 (BRASIL, 2015). Acreditamos que isso só seja possível com uma 

articulação de fatores que envolvem não somente a formação, mas também o trabalho docente 

do professor em nossas escolas. Por isso os planos estrutural, social, econômico e político são 

tão determinantes.  

Para e na própria instituição escolar, “[...] o desafio consiste em conceber a escola como um 

ambiente [...] onde trabalhar e formar não sejam atividades distintas” (NÓVOA, 1992, p. 29).  

Preparar-se para exercer a docência representa imergir nas tensões que não se limitam à 

fundamentação para o exercício profissional e que fomentam questionamentos diretamente 

relacionados com o papel da escola na sociedade atual. Esse espaço, por sua vez,  

[...] faz parte de uma rede complexa de instituições e práticas culturais. Não vale 
mais, nem menos, do que a sociedade em que [a escola] está inserida. A condição da 
sua mudança não reside num apelo à grandiosidade da sua missão, mas antes na 
criação de condições que permitem um trabalho diário, profissionalmente 
qualificado e apoiado do ponto de vista social (NÓVOA, 2002a, p. 8). 

Estamos diante de um cenário complexo e contraditório, onde, inclusive, a qualidade do 

trabalho do professor parece derivar mais da formação oferecida, vivida e desenvolvida em 

um curso superior, do que de elementos como condições de trabalho, de carreira, de 

valorização social e econômica da profissão. Essas questões se intensificam quando 

reconhecemos que a essência do exercício profissional do magistério se fundamenta na 

interação (TARDIF; LESSARD, 2011) e exige esforços superiores àqueles embasados na 

lógica da racionalidade técnica (NÓVOA, 1992).  

A mediação, aqui já discutida, ajuda na compreensão desse reconhecimento e sugere 

possibilidade de avanços quando o ensino mediatizado se faz na relação comunicacional, com 

interlocução entre dois polos em um processo que permite a partilha e a coautoria do ensino e 

da aprendizagem, em coprodução de sentidos.  Nesse movimento, destitui-se da formação a 

responsabilidade única pela qualidade do ensino. 
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Em um curso de licenciatura, forma-se para ensinar algo a alguém, em uma profissão. A 

relação da formação com a atuação profissional é intrínseca. É uma ação em que “[...] iniciar 

no sentido proposto é familiarizar-se com as significações pessoais e sociais dos processos de 

formação [...]” (CATANI, 2001, p. 60), que habilitarão o profissional para ensinar 

Mas o que seria ensinar? Para Charlot (2010, p. 28) “[...] é, ao mesmo tempo, mobilizar a 

atividade dos alunos para que construam saberes e transmitir-lhes um patrimônio de saberes 

sistematizados legado pelas gerações anteriores de seres humanos”. Nessa ação de funções 

conjuntas, o desafio está em a formação dar conta de todas essas necessidades, considerando 

ainda que se forma para ensinar e por isso o aprendizado do aluno é o objetivo final de todo 

um fenômeno que posteriormente será desencadeado, afinal, “Tornar-se professor é 

transformar uma predisposição numa disposição pessoal” (NÓVOA, 2017, p. 1121). 

Alguns elementos fundamentais do processo de aprendizagem são inerentes ao Formar-se e ao 

Ser professor: respeitar a realidade individual; compreender as diferenças culturais, sociais e 

econômicas; partir das experiências próprias de escolarização e do sentido que a escola 

assume na vida da pessoa; ser “[...] um campo de grande complexidade, nos planos 

acadêmico, profissional e político” (NÓVOA, 2017, p. 1117). Por isso, sobre o aprender, 

figura central da sua teoria de investigação, Charlot (2013, p. 159) defende que, 

[...] Só aprende quem tem uma atividade intelectual, mas, para ter uma atividade 
intelectual, o aprendiz tem de encontrar um sentido para isso. Um sentido 

relacionado com o aprendizado, pois, se esse sentido for completamente alheio ao 
fato de aprender, nada acontecerá. [...] Só aprende quem encontra alguma forma de 
prazer no fato de aprender. 

Pensando na Educação Física, diríamos que os desafios da formação se mantêm, mas a eles 

são acrescidos outros, relacionados com a relação que a área estabelece com o saber. Charlot 

(2000) nos ajuda nesse aspecto quando apresenta as quatro figuras do aprender, denominadas 

por nós, a partir da apropriação e de pequenas adaptações da sua teoria, como saber-objeto, 

objeto-saber, saber de domínio e saber relacional.  

O primeiro envolve um objeto intelectual, um saber objetivado, como o referente de um 

conteúdo de pensamento. O segundo concentra-se nos objetos onde os saberes estão 

incorporados, como livros e monumentos. O terceiro, que pode ser mais interessante à 

Educação Física por estar diretamente associado ao movimento, é intitulado por nós como 

saber-domínio e por Charlot (2000) como atividade, pois possui estatutos variados e projeta-
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se em ações a serem dominadas, como jogar bola, andar de bicicleta, ler. Por fim, estão 

aqueles saberes que são apropriados na relação com o outro e se manifestam em dispositivos 

relacionais.  

Parece que cotidianamente, lidamos com saberes-domínio que se projetam em atividades a 

serem dominadas, as quais possuem estatutos variados, como ler, nadar ou desmontar uma 

máquina. Esses saberes se associam aos saberes-objetos incorporados na relação com um 

objeto, como nos livros, nas obras de arte, na cultura escrita (CHARLOT, 2000). Por isso, as 

características próprias da área precisam ser incorporadas e apreendidas quando se pretende 

pensar a atuação e a formação docente em prol da produção de sentidos e a questão “o que é a 

Educação Física?” parece ainda persistir na constituição de uma área que se faz com, do, para, 

sobre, pelo movimento. 

Schneider e Bueno (2005), ao realizarem uma releitura de dados de uma pesquisa 

desenvolvida no final dos anos 1990, evidenciaram a necessidade de refletir sobre a relação 

anos de escolarização e envolvimento nas aulas. Sinalizaram não somente os motivos de 

interesse e desinteresse que os alunos tinham pela Educação Física, mas também elementos 

para que pensemos sobre o sentido que a área pode ter para a formação integral e nas vidas 

escolares. 

Considerando que não é possível expressar a figura do aprender e do saber privilegiados na 

área apenas com a escrita, linguagem mais valorizada na cultura da escola, cabe à Educação 

Física reconhecer os “[...] saberes que se projetam por meio do domínio de uma atividade, no 

caso as atividades que demandam controle e uso do corpo e dos movimentos, em que não 

existe referência a um saber-objeto” (SCHNEIDER; BUENO, 2005, p. 39). 

Tal estudo sinaliza que estamos diante de uma questão desafiadora que, conforme Charlot 

(2013), relaciona-se muito mais com a mobilização interna necessária para o aprendizado do 

que com a motivação, extrínseca e momentânea.  Mas como lidar com as especificidades da 

Educação Física escolar? Como proporcionar condições de aprendizagem ao eu epistêmico? 

Como formar aqueles que estarão atuando à frente dessa busca incessante de sentido e prazer? 

A associação da imbricação do eu, da distanciação-regulação e da objetivação-denominação 

(CHARLOT, 2000) nos ajudam a compreender a relação espistêmica de um aprendente. Na 

imbricação do eu, o aprender significa que o aluno se habilita a desenvolver uma atividade ou 
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a utilizar um objeto para além da apropriação de um conteúdo intelectual enunciável, já que 

isso não é equivalente ao aprendizado da própria atividade e não pode ser desenvolvido de 

maneira reflexiva sem referência a uma atividade em situação. Na distanciação-regulação 

temos as formas relacionais e o domínio comportamental e das subjetividades nas relações 

com o mundo, com os outros e consigo mesmo, já que “[...]o sujeito epistêmico é o sujeito 

afetivo e relacional, definido por sentimentos e emoções em situação e em ato” (CHARLOT, 

2000, p. 70). Neste caso, aprender é tornar-se capaz de regular essa relação e encontrar a 

distância necessária para construir, reflexivamente, uma imagem de si mesmo, transformando 

o mundo em objeto de reflexão. Por fim, na objetivação-denominação ocorre a apropriação de 

um saber colocado como objeto através da linguagem, sem considerar as atividades 

necessárias para a sua constituição. Nessa perspectiva, “[...] aprender significa apropriar de 

um objeto virtual [...] [o saber], encarnado em objetos empíricos [...], abrigado em locais 

(escola), possuído por pessoas que já percorreram o caminho” (CHARLOT, 2000, p. 68).  

O autor ainda nos dá mais pistas para essas questões quando esclarece que quem aprende na 

escola não é o eu empírico, mas sim o eu epistêmico, aquele que, sem perder a experiência 

cotidiana, entra em uma atividade intelectual. Na Educação Física, talvez essa dimensão esteja 

mais clara  quando associamos a profissão com as experiências anteriores com/nos esportes. 

Nossos sentidos da aprendizagem estão captados no fazer com e não no falar de 

(SCHNEIDER; BUENO, 2005), o que resulta em dificuldades de expô-los na enunciação. 

Acervo cultural, práticas corporais e saberes-domínio, a nosso ver, constituem a essência do 

saber específico da Educação Física que se materializa em dimensões pedagógicas voltadas 

para a formação do movimento, para sua compreensão e das relações consigo, com o outro e 

com o mundo. 

A formação é, portanto, entendida como um processo que não começa com o ingresso na 

licenciatura, tampouco se finda com a colação de grau da formatura. A própria trajetória 

esportiva de um indivíduo é que, às vezes, o leva à formação para a profissão. O fato é que 

temos que introduzir “Sentido, história, atividade [...] no debate para entendermos o que 

acontece na escola [...]” (CHARLOT, 2013, p. 167). 

Reconhecendo as dimensões e os desafios da formação e considerando as especificidades do 

próprio sistema EaD, o desafio que se coloca é o de pensar condições concretas que garantam 

a formação, na modalidade a distância, em uma área que lida com práticas corporais.  
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2.4 NOSSA QUESTÃO SOBRE A FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO 

FÍSICA NA MODALIDADE A DISTÂNCIA  

Ao analisar a produção bibliográfica que selecionamos, ora por aproximar-se da matriz teórica 

que defendemos, ora por trazer pontos de inflexão importantes para o desdobramento da 

discussão, percebemos inúmeras maneiras de definir e praticar os conceitos aqui apropriados. 

Essa variedade decorre das concepções e ideias que os autores julgam mais significativas e 

representativas. A partir delas elegemos quem e o que comporiam nossas reflexões. 

Então, vamos por partes. O que é a EaD? Quais os seus princípios? Como desenvolvê-la nos 

dias atuais? A resposta que produzimos para essas questões está enraizada nas características 

da modalidade. Sim, ela é uma modalidade, um tipo de ensino que envolve distância física em 

uma outra relação com o tempo e com o espaço, na flexibilidade e independência do ensino e 

do aluno, nas variadas maneiras de fazer a mediação, no enfoque tecnológico que configura 

uma comunicação multidirecional.  

Atualmente, falar da modalidade requer que convoquemos as tecnologias digitais para o 

debate, ou seja, instrumentos que complementam a mediação, as maneiras de produzir a 

comunicação e, consequentemente, a aprendizagem (KENSKI, 1998, 2007, 2013). EaD é, 

acima de tudo, comunicação em prol da transposição de barreiras geográficas. 

A modalidade de ensino é uma proposta de viver o tempo, o espaço, a comunicação e a 

mediação de maneiras “fenomênicas”, visando ao ensino e à aprendizagem numa extensão 

cuja distância geográfica não representa distância pedagógica (MOORE, 1990).  

Por isso, para falarmos da maneira que a EaD pode interessar à formação de professores e se 

constituir como possibilidade formadora de professores de Educação Física, pensemos, 

inicialmente, como Nóvoa (1992), quando evidencia a relação orgânica entre as dimensões 

pessoal e profissional do professor com as suas experiências vividas. O professor é uma 

pessoa e uma parte importante da pessoa é o professor (NÓVOA, 1992). Os princípios básicos 

da modalidade dependem do trato que o aluno aprendente dá a eles, pois autonomia, 

disciplina e iniciativa são elementos que dependem da pessoa e não ocorrem apenas a partir 

do ingresso no curso a distância. São características pessoais alimentadas ao longo da vida e 

compreendidas na consolidação de um projeto profissional. 
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Chegamos, então, a outra parte do todo que buscamos compreender neste capítulo: falar da 

modalidade exige que pensemos a quem ela se destina, no caso desta tese, na pessoa que se 

quer formar. Quem é o professor? Pensar na EaD requer que pensemos na pessoa que ela se 

propõe a formar, antes mesmo da definição de estrutura do curso que será desenvolvido. 

Isso porque, como bem dizia Charlot (2013, p. 166), “O que vai decidir na mobilização 

intelectual dessa pessoa é a interpretação de sua posição social objetiva e, portanto, sua 

posição social subjetiva”. Cada indivíduo tem uma história que é social e pessoal e 

oportuniza, de maneira singular, uma posição no mundo. O autor torna essa questão mais 

clara quando cita o exemplo de um aluno nordestino, de família pobre, que migra para São 

Paulo e que, diante das condições que lhes são impostas, tem determinações para seu futuro. 

No entanto, suas ações subjetivas definem sua posição objetiva e ele não reproduz os modelos 

de homem de sua família e, quando se constrói homem a seu modo, ascende socialmente. 

Se formar-se é aprender, se a ação interna é o que dispara a disposição para o aprendizado e se 

ela precisa ser incentivada, começar considerando o aluno parece um bom caminho para um 

curso constituir-se possibilidade formadora de professores. Como defende Neder (2009, p. 

116), a EaD é um processo de ressignificação que envolve os “[...] termos da própria 

concepção de educação, de currículo, de processo de ensino-aprendizagem, de avaliação, de 

gestão escolar [...]” e começar pelo aluno a quem o ensino se destina pode evitar alguns dos 

problemas que acompanham o campo da formação no país. 

As Diretrizes Nacionais, na sua versão mais atual de uma orientação legisladora de formação 

de professores do nosso país, defendem uma educação contextualizada que se efetive, de 

modo sistemático e sustentável, nas instituições educativas, nos diferentes níveis, etapas e 

modalidades de educação básica (BRASIL, 2015). A EaD é contemplada, mas sua 

organização metodológica, de gestão e de avaliação, ancora-se ainda no Decreto n°. 5.622, de 

19 de dezembro de 2005 (BRASIL, 2005b), que altera o art. 80 da LDBEN de 1996. Já as 

tecnologias, por sua vez, aparecem como uma necessidade tanto da formação inicial quando 

da continuada e seu domínio é requisito para o desenvolvimento da aprendizagem, devendo o 

professor acompanhar a inovação e o desenvolvimento do conhecimento e da ciência. 

É fato que a modalidade está sendo incentivada, inclusive, como campo de atuação e 

formação profissional em expansão. No entanto, sua regulamentação se ancora em 

documentos dos anos 1990 e 2000. Nossa crítica concentra-se na legislação que, sem 
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considerar a pessoa e a modalidade, volta-se para uma possibilidade de formação de 

professores por competências. E mais: ela pode estar acontecendo sem grandes preocupações 

com a própria formação e com a especificidade da área de conhecimento. 

Acreditamos que mesmo diante de desafios, é possível encontrar maneiras de fazer que visam 

a garantir a pessoalidade e a profissionalidade na própria prática. O estudo de Alonso (2005) 

comprova isso, principalmente quando traz que a EaD, resposta aos novos tempos, se 

consolida na UFMT ainda no final do século passado, com diferenciadas propostas para a 

alternativa formadora que se comprometeu a desenvolver. 

Por fim, cabe pensar a Educação Física como área de formação de professores. Cabe pensar 

sobre essa formação específica ocorrendo em um contexto mais amplo, permeado por 

situações que se evidenciam nos problemas que já listamos: formação distante das 

necessidades de atuação profissional; formação fragmentada e voltada para a 

instrumentalização técnica, constituída de políticas educacionais que visam ao 

desenvolvimento de competências; distância entre a teoria e a prática. Cabe pensar na 

necessidade de a formação abraçar o comprometimento com sua relação com o saber.  

Sobre esse saber, defendemos que ele é prático, que ocorre numa relação intrínseca dos 

conhecimentos teóricos e dos práticos, sem condição alguma de separá-los. São 

conhecimentos que precisam ser apreendidos em uma enunciação do fazer e, quando 

corporificados no próprio corpo daquele que executa e compreende seus movimentos na 

complexa relação com o mundo e com o outro, podem contribuir para a constituição de uma 

condição humana crítica, diante das necessidades da sociedade globalizada.  

Mas, como envolver os elementos específicos dessa formação no ensino a distância?  

Algumas pistas já foram lançadas e elas colocam a mediação, que consubstancia a 

comunicação, como elemento que permeia os três conceitos centrais que trouxemos: ocorre 

com a utilização das tecnologias, como meio (KENSKI, 2007); tem a EaD como ampla e 

diferenciada possibilidade de concretização (PETTER; SAMBRANO, 2016; BELLONI, 

2009; MOORE, KEARSLEY, 2008); e fundamenta-se  na estruturação da profissão professor, 

ou seja, na interação como momento que cria e compartilha conhecimentos (TARDIF; 

LESSARD, 2011; NÓVOA, 1992), em face das especificidades da formação de professores 

de Educação Física em relação ao saber da área que extrapola a necessidade de 

conhecimentos técnicos e enunciados. 
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A Ufes, instituição federal com 64 anos de existência, tem acompanhado e intensificado suas 

ações para suprir demandas da sociedade. Objetiva “Gerar avanços científicos, tecnológicos, 

educacionais, culturais e sociais, por meio do ensino, da pesquisa e da extensão, produzindo, 

transferindo e socializando conhecimentos e inovações que contribuam para a formação do 

cidadão [...]” (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, acesso em 17 jan. 

2018). 

Como resultado do seu próprio movimento de interiorização e também de ações nacionais de 

expansão do ensino superior, em 2001, a instituição credenciou-se no Ministério da Educação 

(MEC) para oferecer EaD como modalidade de ensino e de formação. 

Desde o início dos anos 2000, amparada pelo antigo Núcleo de Educação Aberta e a Distância 

(Ne@ad), atual Secretaria de Educação a Distância (Sead), responsável pelas “[...] ações 

educativas e de formação, nas quais a mediação didático-pedagógica dos processos de ensino 

e de aprendizagem ocorre por meio da utilização das tecnologias da informação e da 

comunicação [...]” (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, acesso em 15 jan. 

2018), a instituição desenvolve cursos em ambiente vrtual e vem crescendo em estrutura 

organizacional e na oferta de ensino a distância. 

Os esforços são concentrados na pesquisa e no ensino, seja na formação inicial, seja na 

continuada, em nível de especialização e aperfeiçoamento, além de outras ações direcionadas 

à formação de cidadãos capixabas. Resultam em iniciativas formadoras que ganharam forma e 

força ao longo dos últimos anos e se espalharam pelos diferentes municípios do estado, 

conforme nos apresenta o estudo de Pereira (2014)57 e o próprio site da Sead.58 Dentre elas, a 

formação inicial de professores de Educação Física em exercício, realizada entre os anos de 

2008 e 2014, nos diferentes municípios do Espírito Santo. 

Em uma proposta do Pró-Licenciatura,59 programa de formação inicial na modalidade a 

distância para professores que atuam nos anos/séries finais do ensino fundamental ou ensino 

                                                             
57A dissertação de Pereira (2014) objetivou investigar como se deu o processo de formação/profissionalização 

docente nos cursos ofertados pela Ufes, no âmbito do Sistema UAB, a partir dos sentidos produzidos pelos 
egressos dos cursos. Apresenta uma dimensão da implementação e da ampliação do processo de interiorização 
da universidade e traz os 27 polos integrados à UAB, localizados em diferentes municípios do estado, aptos 
não apenas à oferta de cursos da instituição, como também de outras propostas integradas ao sistema. 

58Disponível em: <http://www.neaad.ufes.br>.  
59Proposta do Governo Federal, desenvolvida pelo MEC e pela Coordenação das SEB e Seed, tendo como apoio 

e participação das Secretarias de Educação Especial (Seesp) e Educação Superior (SESu), que visou à melhoria 
da qualidade do ensino da educação brasileira. 
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médio dos sistemas públicos de ensino e não possuem habilitação para tal, realizada em 

parceria com municípios, o Cefd/Ufes e o próprio Governo, implementaram o primeiro curso 

de licenciatura em Educação Física a distância no estado.  

Seria a primeira e, até então, a única oferta na Ufes que enfrentaria o então inusitado desafio 

de formar e habilitar professores dessa área na modalidade, em uma área cuja natureza do 

conhecimento é voltada para o saber fazer, o que corresponderia, pelo menos, a duas das 

inúmeras indagações do estudo de Gatti, Barreto e André (2011): como os professores 

formados a distância trabalham presencialmente com as crianças, se sua formação não permite 

um aprendizado das relações pessoais, pedagógicas, didáticas e de formas de linguagens 

específicas? Como são enfrentadas as questões problemáticas dos currículos presenciais, 

quando estes são transpostos para a modalidade de ensino a distância e com isso absorvem 

também as dificuldades da modalidade?  

Apesar de a proposta ocorrer entre os anos de 2008 e 2014, hoje, mesmo depois de algum 

tempo da sua conclusão, algumas questões ainda carecem ser compreendidas, principalmente 

quanto à implementação e aos resultados do curso. Qual o caminho trilhado por esse 

programa para estruturar-se como oferta consolidada na Universidade e no Cefd/Ufes? Como 

se instaurou e tornou-se política de formação de professores no estado, conforme a 

fundamentação legal de referência? O que justifica o curso ter sido ofertado apenas uma única 

vez? Havia algum compromisso do Cefd e da Ufes de estabelecer um curso permanente de 

formação de professores em EaD? Quais características organizacionais e curriculares 

compuseram o curso? Como foram garantidos o acesso e a permanência com qualidade na 

universidade pública? Que tipos de recursos e meios foram disponibilizados e utilizados no 

curso? Foram suficientes? Como o curso lidou com as questões epistemológicas da Educação 

Física e das práticas corporais? 

No exercício contínuo de responder a essas e as outras questões que foram surgindo no 

desenvolvimento da tese, concentramo-nos na iniciativa que resultou na habilitação de 21660 

professores(as)-estudantes,61 matriculados em dez diferentes polos de apoio presencial, 

                                                             
60

Em fontes como os registros e arquivos da Secretaria Acadêmica do Pró-Licenciatura do Cefd/Ufes 
disponibilizados pela Sead essa informação varia, o que gera certa inconsistência do dado. Tal situação nos 
levou ao Departamento de Desenvolvimento Pedagógico da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação 
(DDP/PRPPG), onde foi gerada uma página de acompanhamento do curso pelo sistema acadêmico da IES em 
26-10-2017. O número que apresentamos neste estudo é, portanto, derivado dessa fonte. 

61
Incorporando os preceitos do Anexo III do Pró-Licenciatura, documento do MEC que apresenta as propostas 
conceituais e metodológicas do programa e que o destina para decentes em exercício sem habilitação, essa será 
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localizados de norte a sul do Espírito Santo, abrangendo municípios das microrregiões 

administrativas do Caparaó, Centro-Oeste, Central Serrana, Central-Sul, Metropolitana, 

Nordeste, Noroeste, Sudoeste Serrano e Rio Doce. 

Nosso esforço justifica sua relevância na possibilidade de uma sistematização da experiência 

vivida, dando visibilidade à constituição da proposta formadora, pois, até então, isso não foi 

realizado. Estudos, como o de Sabrina Barbosa Garcia de Albuquerque e de Ana Flávia Souza 

Sofiste, dedicaram-se a investigar o curso, mas assumiram outros enfoques. Respectivamente, 

um abordou as experiências formadoras de tutoras do programa e o outro, as aprendizagens 

significativas de professores concluintes do Polo de Vila Velha durante suas trajetórias 

formativas.62 

Além disso, pelo fato de o curso ter se consolidado como experiência formadora de 

professores(as)-tutores(as),63 orientadores(as) acadêmicos(as) que estavam em formação 

continuada durante a aproximação e atuação no curso, e por termos vivido tal proposta 

formativa, há reflexões, indagações e interesses a respeito da utilização da modalidade na 

Educação Física que ainda carecem ser abordados, até mesmo para compreender as 

constituições docentes no envolvimento com o Pró-Licenciatura em Educação Física do 

Cefd/Ufes. 

Os três capítulos que seguem foram produzidos, exclusivamente, do/no/com o curso. 

Apresentam sua implementação e desenvolvimento na instituição de ensino, buscando 

compreender os elementos políticos que deram forma ao programa, desvelando aspectos da 

sua materialização. Em seguida, abordam a discussão da dimensão curricular assumida e, no 

                                                                                                                                                                                              
a maneira como este estudo irá se referir aos professores que, na ocasião do curso, foram estudantes na 
licenciatura em Educação Física em EaD do Cefd/Ufes. 

62Ambos os estudos derivam do processo de doutoramento das autoras. O primeiro foi realizado no Programa de 
Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Espírito Santo (PPGE/Ufes), entre os anos de 2012 e 
2016, sob orientação do Professor Dr. Erineu Foerste. O segundo na Faculdade de Educação da Universidade 
de São Paulo (Feusp), entre 2014 e 2018, com orientação da Professora Drª. Paula Perin Vicentini. O contato 
com os dois trabalhos ampliou as possibilidades de produção dos dados e permitiu a realização de um estado 
do conhecimento sobre o Pró-Licenciatura do Cefd/Ufes. Como esta não seria a primeira investigação sobre o 
curso era importante trabalhar em diálogo direto com as duas outras pesquisas. O que já havia sido produzido? 
O movimento de compreender outros olhares acabou, por exemplo, reforçando a informação que apresentamos 
na nota 60. Em Albuquerque (2016) está sinalizado que 507 alunos ingressaram no curso em 2008 
(ALBUQUERQUE, 2016, p. 40). Já em Sofiste (2018, p. 15), a informação é que “[...] dos 510 ingressantes, 
240 concluíram o curso [...]”. 

63A seleção de tutores exigia que os profissionais licenciados comprovassem experiência com a docência em 
Educação Física. Por serem habilitados e terem atuado na profissão, iremos nos referir aos tutores do curso 
como professores(as)-tutores(as). 
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último momento, articulam a relação com o saber ao propósito de formar professores de 

Educação Física. 

A motivação da escrita foi impulsionada pelo desafio reflexivo de compreender a formação 

em uma área teórico-prática, utilizando uma modalidade de ensino marcada pela distância 

geográfica e pelas ausências de contatos físico. Foi conduzida, acima de tudo, pela 

necessidade de extrair da proposta investigada elementos que contribuíssem para a discussão 

no campo da formação e avançasse em relação aos estudos mapeados no Capítulo I.64 

Todos os capítulos assumem abordagem qualitativa e, por se concentrarem nos elementos que 

constituíram o Pró-Licenciatura em Educação Física, representam os resultados de um estudo 

de caso que, em um primeiro momento, voltou-se para a investigação em diferentes fontes e, 

depois, foi complementado com pesquisa de campo. 

Um texto do Caderno vermelho; fascículos das disciplinas;65 PPC;66 relatórios do curso;67 

Caderno de atas com registros das reuniões, ordinárias e extraordinárias departamentais do 

Cefd/Ufes; registros e arquivos da Secretaria Acadêmica do Pró-Licenciatura do Cefd/Ufes 

disponibilizados pela Sead, constituiram as fontes submetidas à análise venatória de Ginzburg 

(1989)68 e dialogaram com documentos legais da formação nacional de professores do 

programa Pró-Licenciatura e da modalidade EaD. 

O método do historiador italiano Carlo Ginzburg foi utilizado como elemento para desvendar 

pormenores das fontes e contribuiu para a realização das análises que ocorreram a partir da 

observação e dedução dos dados, permitindo a formulação de hipóteses, já que, no paradigma 

indiciário, divinatório, venatório ou semiótico, realizamos o gesto mais antigo da história 

                                                             
64Dos 57 trabalhos analisados, cinco eram específicos da Educação Física, conforme apresentamos no Quadro 5. 

No tópico 1.3.2, especificamos que as temáticas abordadas eram: Esup no curso de Educação Física em EaD;  
práticas corporais na formação de professores de Educação Física a distância; mapeamento da produção 
acadêmica sobre o tema, considerando a área de formação e a modalidade; experiência institucional com a 
formação de professores de Educação Física na EaD. 

65Sua biblioteca digital está disponível em <https://mega.nz/#F!TAhUCKjD!SJrifkZhxj03do-uJAyuHA>, onde 
todos os fascículos podem ser acessados gratuitamente. 

66Versão registrada pelo Departamento de Administração dos Órgãos Colegiados Superiores (DAOCS). 
67À Coordenação de curso cabia a elaboração de relatórios parciais de atividades. Esses documentos continham a 

prestação de conta dos recursos recebidos e um resumo das atividades realizadas em determinados momentos 
do curso. Além deles, fizeram parte dessa categoria de fontes os relatórios de reconhecimento e avaliação do 
curso. 

68Não estamos diante de algo novo, mas, sim, da necessidade de revisitação de sinais, pistas, indícios, sintomas, 
signos que há tempos interessaram aos primórdios da civilização, mas que foram deixados de lado com o 
surgimento de novos métodos de investigação. Fundamentada na Semiótica, ciência do deciframento do mundo 
pelos signos, indícios, símbolos (BLIKSTEIN, 1993), o método detetivesco acredita que esses elementos 
permitem captar uma realidade mais profunda, de forma até então inatingível.  
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intelectual do homem: “[...] o caçador agachado na lama, que escruta as pistas da presa [...]” 

(GINZBURG, 1989, p.154). 

O Caderno vermelho é uma publicação intitulada Escritas de coragem: experiências de 

tutoras do Pró-Licenciatura Educação Física da Ufes, que concentra textos de 17 pessoas, a 

maioria mulheres, que estiveram envolvidas com a última proposta de formação continuada 

de tutores ofertada pelo programa no Cefd.69  

Os fascículos são os materiais didáticos do curso. Segundo os Referenciais de Qualidade para 

a Educação Superior a Distância (BRASIL, 2007c), devem ser organizados e elaborados em 

consonância com o PPC e buscar “[...] desenvolver habilidades e competências específicas, 

recorrendo a um conjunto de mídias compatível com a proposta e com o contexto 

socioeconômico do público-alvo” (BRASIL, 2007c, p. 13). 

Na perspectiva do currículo prescrito (SACRISTÁN, 2000), o PPC é o documento oficial do 

curso e, na IES investigada, resulta em resolução de aprovação que tramita por diferentes 

setores e momentos de análise e debate. Foi disponibilizado pela Pró-Reitora de Graduação 

(Prograd) e concentra apresentação, justificativa, histórico, princípios norteadores, objetivos, 

perfil do profissional a formar, organização e estruturação curricular, programas das 

disciplinas, regulamento dos estágios, do trabalho de conclusão do curso e das atividades 

complementares. A este estudo interessaram as ementas, os programas de ensino, a 

normatização das atividades complementares e dos Esup.70 

                                                             
69Não é objeto desta tese, mas vale dizer que havia uma preocupação com a capacitação da equipe, ou seja, das 

pessoas que acompanhariam, mais diretamente, o processo de ensino e aprendizagem, mediando o contato com 
o(a) professor(a)-estudante e as relações que estabeleciam com os conteúdos e conhecimentos do curso. Parte 
desse trabalho está em VAGO, Tarcísio Mauro. PAIVA, Fernanda (Org.). Escritas de coragem: experiências 
de tutoras do Pró-Licenciatura.Vitória: Ufes, Núcleo de Educação Aberta e a Distância, 2012.  Se o curso 
acertou ou errou em tal propósito, isso não podemos analisar diante dos dados que produzimos.  

70Durante a pesquisa, constatamos a necessidade de contato com novos documentos, quase todos imediatamente 
cedidos pelos setores da universidade assim que solicitados. Dizemos quase todos porque alguns dados 
necessitaram de esforços ainda mais pesados que aqueles destinados à pesquisa com fontes. Desvendar e 
acessar uma determinada fonte, analisá-la, confrontá-la com outras, categorizar suas informações, identificar 
suas lacunas são ações mobilizadas pela dimensão teórico-metodológica de Ginzrburg (2003), mas, vale dizer, 
durante a pesquisa nem sempre se fizeram suficientes para a compreensão do fenômeno. Foi, portanto, na 
relação com acontecimentos aparentemente dissociados que esclarecemos informações sobre a tramitação 
curricular. Para isso, recebemos atenção de dois(duas) técnicos(as), um(a) em Assuntos Educacionais da IES, 
diretor(a) do Departamento de Desenvolvimento de Pessoas, Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação 
(DDP/PRPPG/Ufes) e outro(a) administrativo(a) da Sead/Ufes. Ambos nos ajudaram a desvendar, por 
exemplo, uma inconsistência da carga horária de Estágio Supervisionado, a especificidade do elemento Prática 
como componente curricular, o encaminhamento para o acesso aos relatórios de prestação de contas que, 
durante a pesquisa, estavam em fase de apuração institucional. O movimento da pesquisa contribuiu, 
indiretamente, para que alguns dados do curso fossem atualizados na própria instituição. 



138 
 

Os relatórios de cumprimento de objeto são documentos que, periodicamente, eram enviados 

à Capes para comprovar em ações os resultados do curso. Consultamos seis arquivos 

disponibilizados pela Sead. Foram eles: Relatório de Execução Exercício 2006, enviado ao 

MEC em janeiro de 2008 para justificar a morosidade institucional em iniciar o programa 

(UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, 2008b); Relatório final de 

cumprimento de objeto cc 3622, vigência 12-2007 a 12-2010, da implementação do curso 

(UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, 2010); Relatório final de 

cumprimento de objeto CC 3764, vigência de 3-5-2010 a 31-12-2011, sobre a implantação do 

primeiro ano do curso de licenciatura em Educação Física (UNIVERSIDADE FEDERAL DO 

ESPÍRITO SANTO, 2011a);  Relatório final de cumprimento de objeto CC 3814, vigência 5-

2010 a 12-2011, referente aos Módulos I e II (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO 

SANTO, 2011b);  Relatório final de cumprimento de objeto CC 3886 e 3887, vigência 3-7-

2012 a 3-7-2014, oferta do 7° e 8° semestres dos Cursos de Licenciatura em Educação Física 

e Licenciatura em Física, modalidade a distância, integrantes do Programa Pró-Licenciatura 

(UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, 2014a); Relatório final de 

cumprimento de objeto Fest 596, vigência 14-8-2013 a 5-6-2015, oferta do 9° e 10° semestres 

do Curso de Licenciatura em Educação Física, modalidade a distância, no âmbito do 

Programa Pró-Licenciatura (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, 2015). 

Também analisamos os relatórios da equipe de avaliação do reconhecimento do curso pelo 

MEC (BRASIL, 2014a, 2014b) e o de Avaliação e Acompanhamento dos cursos de 

licenciatura oferecidos pela Ufes na modalidade EaD (MURTA et el., 2010). 

As atas são documentos que registram, de maneira resumida, as reuniões do Conselho 

Departamental do Cefd/Ufes. A aproximação com os Cadernos de ata foi necessária diante de 

inconsistências nos fatos do PPC e ocorreu durante três consultas previamente agendas na 

secretaria do Cefd, nos meses de dezembro de 2017, janeiro e fevereiro de 2018. 

Já os registros e arquivos da Secretaria Acadêmica do curso são 84 pastas digitais contendo 

documentos em Word, Excel, Power Point e PDF que operaram como peças de um quebra-

cabeça que foi montado durante o decorrer da pesquisa e, am alguns momentos, serviram de 

apoio sempre que um dado estava confuso ou apresentava inconsistência.  

A pesquisa não partia dessa fonte porque, já que a verecidade das informações pode 

encontrar-se comprometida diante da quantidade de documentos de arquivos pessoais das 



139 
 

pessoas que compuseram a Secretaria acadêmica, entre os anos de 2008 e 2015. São materiais 

inacabados, cópias de correspondências sem assinatura. Com o decorrer da pesquisa, as 

informações contidas nas referidas pastas foram acionadas com a utilização de palavras-chave 

na ferramenta de busca do Windows Explorer do local onde estão salvas, o que caracterizou a 

fonte como apoio da investigação. 

Na busca pelos resíduos que apresentariam signos e fortaleceriam a ideia de compreender o 

curso pelos indícios, demonstrando o quanto o saber venatório se relaciona com a semiótica e 

como os dados negligenciáveis podem acabar remontando uma realidade (GINZBURG, 

1989), reconstruímos a história que apresentamos como uma versão dos fatos investigados. 

Em Ginzburg (1989, p. 151), e como homens caçadores, buscamos “[...] farejar, registrar, 

interpretar e classificar pistas infinitesimais como fios de barba [...] [e] fazer operações 

mentais complexas com rapidez fulminante, no interior de um denso bosque ou numa clareira 

cheia de ciladas”. 

Operamos como “artesão intelectual”, ou seja, como aquele pesquisador que não se contenta 

apenas em acumular informações e descrevê-las, mas que articula as partes para compreendê-

las (KAUFFMANN, 2013). Por isso, o estudo, inicialmente fundamentado na pesquisa 

documental, ao revelar muito mais que o testemunho tomado como dado, necessitou envolver 

outro esforço para captar a realidade: o da pesquisa de campo.  

Realizamos entrevistas com atores que ocuparam diferentes funções no curso: professor(a)-

estudante, professor(a)-tutor(a), professor(a)-especialista, coordenação de curso e Sead 

estariam representados. Além disso, um questionário on-line71 foi disponibilizado para os(as) 

professores(as)-não formados(as).72 Considerando que “[...] é impossível decidir previamente 

se as especulações, aparentemente as mais desinteressadas, não se revelarão, um dia, 

espantosamente úteis à prática [...]” (BLOCH, 2001, p. 45) e que as vozes dos outros precisam 

                                                             
71Foi elaborado no Google Forms, elemento do Google Docs, pacote de aplicativos da Google, disponível 

diretamente em um navegador em rede, ou seja, em nuvem, por meio de programas que habilitam a interação 
dos usuários com os documentos hospedados em um servidor em rede. O questionário pode ser acessado em 
<https://docs.google.com/forms/d/1p-PG6WuWb_bT2eFSnKKgaOcDtbDmOgQtGI4GvkxvPqw/edit>.   

72
Os e-mails referência para o envio do questionário foram acessados com o auxílio da Sead. Do total de 294 
professores(as)-não formados(as), 190 foram cadastrados no instrumento, que ficou disponível para 
preenchimento entre os dia 5 de junho e 8 de julho de 2018. Os demais não apresentavam endereço de e-mail 
válido e, como essas informações foram acessadas apenas nesse momento da pesquisa, não tivemos tempo 
hábil para realizar contato via telefone e confirmar os eletrônicos. A decisão de trazer os dados para a 
discussão dos resultados da pesquisa, mesmo que eles representem menos de 5% dos(as) participantes que 
abandonaram/desistiram/evadiram/reprovaram do/no curso, justifica-se nos estudos de Ginzburg (1989), pois, 
ao inquirir o detalhe e vincular a retórica às fontes escritas, damos voz efetiva àqueles que não contariam a 
mesma história oficial do Pró-Licenciatura em Educação Física do Cefd/Ufes. 
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ressoar (GINZBURG, 1989), decidimos que ouvir quem não se formou no curso seria tão 

importante quanto quem se formou.  

Para que cada um dos praticantes do curso pudessem falar, apropriamo-nos do conceito de 

experiência formadora de Josso (2010), compreendido como uma aprendizagem que articula, 

hierarquicamente, saber-fazer, conhecimentos, funcionalidade, significação, técnicas e valores 

num espaço-tempo que oferece a oportunidade de cada pessoa criar e recriar os sentidos a 

respeito do apreendido, por meio da mobilização de uma pluralidade de registros. 

Momentos vividos e apreendidos nas atividades, nos fascículos, na interação via AVA, nos 

encontros presenciais – realizados semanalmente nos polos ou semestralmente na Ufes –, nas 

ações docentes, na transformação da prática pedagógica e na constituição do ser professor 

intervieram, tornando-os profissionais afetados pela experiência.  

Por isso, o Pró-Licenciatura pode ter atuado como formação e aprendizagem, o que para Josso 

(2010, p. 35) pode ser explicado da seguinte maneira: “Formar-se é integrar numa prática o 

saber-fazer e os conhecimentos, na pluralidade de registros [...]. Aprender significa, então, 

mais especificamente, o próprio processo de integração”. 

Diante da possibilidade de produzir pesquisa com diferentes indivíduos que, de alguma 

maneira, estiveram envolvidos com o programa e, considerando a necessidade de 

delineamento do universo a investigar, definimos alguns critérios para selecioná-los. Os 

representantes das coordenações do curso e da Sead foram selecionados intencionalmente. Os 

polos de Santa Teresa e Vitória foram a referência utilizada para a definição da amostra 

dos(as) professores(as)-estudantes e professores(as)-tutores(as).73 Tal seleção também foi 

intencional, diante da proximidade com a tutoria presencial nesses lugares. 

                                                             
73Além das pessoas entrevistadas, trabalharam também, em ambos os polos, duas outras professoras-tutoras. 

Uma assumiu a atribuição de tutora a distância do Polo de Santa Teresa e ficou no curso apenas por dois 
módulos. Tentamos localizá-la por e-mail e contato nas redes sociais, mas não tivemos êxito. A segunda foi 
tutora a distância e de Seminário de Estudos do polo de Santa Teresa durante todo o curso e, já nos últimos 
módulos, assumiu essa tutoria também no polo de Vitória. Fazemos menção, neste momento, à professora 
tutora Teresa Penedo (in memoriam), participante ativa de todo o processo de formação do Pró-Licenciatura do 
Cefd/Ufes, sempre disposta a pensar e debater práticas tutorias. Talvez Teresa tenha sido a maior 
problematizadora da utilização das tecnologias no projeto. No Caderno vermelho há um texto de sua autoria 
sobre o uso do blog na formação em EaD: PENEDO, Tereza Elisabete de Freitas Moura. A experiência 
pedagógica com blogs na EaD – Prolicen/Cefd/Ufes. In: VAGO, Tarcísio Mauro; PAIVA, Fernanda (Org.). 
Escritas de coragem: experiências de tutoras do Pró-Licenciatura.Vitória: Ufes, Núcleo de Educação Aberta e 
a Distância, 2012. p. 153-163. Sua influência nessa dimensão do curso também ficou evidente nas vozes 
dos(as) professores(as)-estudantes investigados nesta tese.  
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Já os professores-especialistas foram sorteados após organizarmos as disciplinas nos eixos do 

currículo e nos departamentos que integravam o corpo docente do curso. A Tabela 6 apresenta 

a forma como selecionamos os profissionais participantes. 

Tabela 6 – Delineamento da amostra dos(as) professores(as)-especialistas 

Critério de 
participação 

Geral Intencional 

Total de 
informantes 

Centro de Educação 
Física 

Centro de Educação 
 

Independente 
de lotação 

Lotação Ginástica Desportos DLCE DEPS DTEPE ESUP TCC 
Professores que 
participaram do 

curso 
13 6 - 1 3 4 5 32 

Critério (30%) 3,9 1,8 1,2 1,2 1,5 9,6 
Total 4 2 - 1 - 1 1 9 

Fonte: Elaborada pela autora. 

O projeto de pesquisa foi submetido ao Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) da universidade, 

inicialmente, em 2 de outubro de 2017 e aprovado em 4 de novembro do mesmo ano. No 

entanto, com o início das entrevistas, a ampliação do número de participantes mostrou-se 

necessária e uma nova submissão da proposta ocorreu em 8 de dezembro. A aprovação final 

foi emitida pelo Parecer Consubstanciado do CEP n°. 2.457.289, de 27 de dezembro de 2017. 

As entrevistas ocorreram entre os dias 20 de novembro de 2017 e 10 de janeiro de 2018, em 

encontros físicos nos diferentes municípios onde residem os envolvidos, nas proximidades da 

universidade ou em locais previamente estabelecidos em acordo. Além disso, também se 

fizeram em chamadas de vídeo pelo WhatsApp e Skype. Como a ideia era oportunizar um 

ambiente agradável de conversa (KAUFMANN, 2013), os informantes – assim chamados a 

partir de então –, ao aceitarem participar do estudo, definiam o melhor lugar e formato para a 

realização da conversa. 

Guiados por um plano evolutivo de questões flexíveis (APÊNDICE A), iniciando sempre com 

perguntas específicas para dar o tom da fala e, depois, entrando no mundo da pessoa 

interrogada (KAUFFMANN, 2013) e nas suas recordações-referência (JOSSO, 2010), 

realizamos uma conversa singular com cada informante, que nos contou “[...] experiências 

que podemos utilizar como ilustração numa história para descrever uma transformação, um 

estado de coisas, um complexo afetivo, uma ideia, como também uma situação, um 

acontecimento, uma atividade, um encontro” (JOSSO, 2010, p. 37) com/no/do curso. 

Os momentos de compartilhamento e diálogo entre pesquisador e informante continham 

gestos, entonação da voz, maneira de condução de discursos singulares, que foram analisados 
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juntos com a transcrição das falas, explicitando nosso respeito àquilo que os participantes da 

pesquisa, dos seus modos, queriam que fosse ouvido profundamente, garantindo que cada 

informante não se sentisse apenas “[...] vagamente interrogado a respeito de sua opinião, mas 

por aquilo que possui, um saber precioso que o entrevistador não tem” (KAUFFMANN, 

2013, p. 80). 

O Quadro 7 contém a representatividade dos participantes da pesquisa de campo e apresenta 

como eles serão identificados no decorrer dos próximos capítulos. Deixa evidente, também, 

que os(as) professores(as)-especialistas do Departamento de Desportos não participaram do 

estudo. Isso se justifica depois de inúmeras tentativas fracassadas de contato.  

Quadro 7 – Participantes da pesquisa 

Caracterização do(a) informante Identificação 
Representante da coordenação do Pró-Licenciatura Informante 1 

Representante da Sead/Ufes Informante 2 
Professor(a)-especialista Estágio Supervisionado Informante 3 

Professor(a)-especialista Trabalho de Conclusão de Curso Informante 4 
Professor(a)-especialista CE Informante 5 

Professor(a)-especialista D. Ginástica 1 Informante 6 
Professor(a)-especialista D. Ginástica 2 Informante 7  
Professor(a)-especialista D. Ginástica 3 Informante 8  
Professor(a)-especialista D. Ginástica 4 Informante 9  
Professor(a)-especialista D. Desportos 1 NÃO PARTICIPOU 
Professor(a)-especialista D. Desportos 2 NÃO PARTICIPOU 

Professor(a)-tutor(a) a distância 1 Informante 12  
Professor(a)-tutor(a) a distância 2 Informante 13 

Professor(a)-estudante Polo Santa Teresa 1 Informante 14 
Professor(a)-estudante Polo Santa Teresa 2 Informante 15  
Professor(a)-estudante Polo Santa Teresa 3 Informante 16  
Professor(a)-estudante Polo Santa Teresa 4 Informante 17 
Professor(a)-estudante Polo Santa Teresa 5 Informante 18 
Professor(a)-estudante Polo Santa Teresa 6 Informante 19 
Professor(a)-estudante Polo Santa Teresa 7 Informante 20 
Professor(a)-estudante Polo Santa Teresa 8 Informante 21 

Professor(a)-estudante Polo Vitória 1 Informante 22 
Professor(a)-estudante Polo Vitória 2 Informante 23 
Professor(a)-estudante Polo Vitória 3 Informante 24 
Professor(a)-estudante Polo Vitória 4 Informante 25 
Professor(a)-estudante Polo Vitória 5 Informante 26 
Professor(a)-estudante Polo Vitória 6 Informante 27 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Os princípios do paradigma indiciário ajudaram na busca das especificidades da formação em 

EaD analisada, na inferência das causas a partir dos efeitos e no exercício da imaginação 

criativa durante a pesquisa, reforçando a necessidade de “[...] fazer os fatos falarem, encontrar 

indícios, se interrogar a respeito da mínima frase” (KAUFFMANN, 2013, p. 115). 



143 
 

Certeau (2009), mais uma vez, nos deu pistas para operarmos com as fontes, já que, após um 

trabalho denso de mais de 40 horas de transcrição de fala e de tantas outras de contato com 

documentos institucionais, houve necessidade de (re)apropriação do texto do outro. Para o 

autor, esse movimento é de inversão da interpretação das práticas culturais e representa os 

usos e as maneiras de fazer do homem, que escapam à conformação e ocorrem nas interações 

com o mundo, produzindo diferentes significados, discursos e ações. O autor foi fundamental 

na relação que estabelecemos com o material, pois possibilitou que realizássemos uma 

“invenção” das memórias e das histórias, tornando habitável a propriedade do outro e, a partir 

dela, um consumo com o próprio texto, já que nos apropriamos de documentos produzidos 

pelos sujeitos envolvidos com/no/pelo/do curso. 

Os textos dos documentos e das entrevistas traduzem o pensamento que se operou em certas 

datas e que constituiu uma determinada proposta de formação de professores de Educação 

Física, cujas características são também resultado da modalidade de ensino empregada. Isso 

nos levou a buscar suporte na História. 

Na tentativa de explicar um fenômeno, neste caso, o Pró-Licenciatura em Educação Física 

realizado no Cefd/Ufes – dentro do estudo do seu momento – considerado “Realidade 

concreta e viva, submetida à irreversibilidade de seu impulso, o tempo [...] é o próprio plasma 

em que se engastam os fenômenos e como o lugar de sua inteligibilidade” (BLOCH, 2001, p. 

55). Nas próximas páginas, transitamos entre o passado-presente e o presente-passado. 
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CAPÍTULO III 

A IMPLEMENTAÇÃO DO PRÓ-LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO FÍSICA DO 

CEFD/UFES: DO IDEIAL AO REAL 

 

3.1 A INTEGRAÇÃO DO CURSO À UFES 

A Ufes foi criada em 5 de maio de 1954 pelo governador Jones dos Santos Neves. Na ocasião, 

cursos de ensino superior que eram realizados desde a década de 1930, sob a iniciativa de 

empresários cafeicultores do estado, aglomeraram-se na proposta de federalização, resultante 

do último ato administrativo do presidente Juscelino Kubitschek, em 30 de janeiro de 1961. 

Desde então, a instituição vem acompanhando e implementando o ensino, a pesquisa e a 

extensão, ampliando seu campo de atuação. 

Incentivada pelo plano de interiorização das instituições federais, a IES incorporou o proposto 

pelo art. 60 da Constituição de 1988, que previa a descentralização do ensino superior público 

com a implantação de unidades pelas cidades brasileiras com maior densidade populacional. 

A recomendação não avançou qualitativamente, ficando reduzida ao Plano de Interiorização 

no Norte do Espírito Santo (Pines), sob responsabilidade da recém-fundada Coordenação 

Universitária Norte do Espírito Santo (Ceunes), em 1990.  

Mesmo com a Emenda Constitucional n°. 14 suprimindo a obrigatoriedade da execução desse 

projeto, a instituição continuou estudando, aprimorando e executando tal ideia e, com a 

publicação da Resolução n°. 4, de 20 de janeiro de 2000, criou a Coordenação de 

Interiorização da Ufes (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, 2000a). 

Com a possibilidade de desenvolvimento de formação em EaD mediada pelas Tecnologias 

Digitais de Comunicação e Informação (TDCI),74 a Ufes atuou na criação do Ne@ad e na 

implantação de uma estrutura estadual que abrangesse diferentes espaços e atuasse na 

institucionalização de práticas regionalizadas alternativas, flexíveis e abertas a atendimento e 

oferta de programas e cursos.  

                                                             
74São aquelas derivadas da Internet e do conhecimento em rede. 
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Segundo Pereira (2014), todo esse movimento foi marcado por dois grandes momentos: um 

primeiro, em 1990, com a criação do Ceunes, no Norte do estado, e o segundo nos anos 2000, 

com o início da EaD. Neste último, a expansão e democratização da Ufes se fundamentavam 

na modalidade a distância, cujo primeiro curso desenvolvido se consolidou na oferta da 

Licenciatura Plena em Educação Básica: 1.ª a 4.ª séries.75 

Ainda na EaD, anos depois, foram ofertados os cursos de Administração, Artes Visuais, 

Ciências Contábeis, Educação Física, Física e Química. Em 2014, Biologia, Filosofia, 

História, além de nova oferta de Artes Visuais, Física, Pedagogia e Química. O Quadro 8 

apresenta as graduações a distância da instituição. 

Quadro 8 – Cursos de graduação em EaD ofertados pela Ufes 

Curso Ano da 
oferta 

Tipo Edital 

Licenciatura Plena em 
Educação Básica: 1.ª a 4.ª 

séries 

2004 Licenciatura Piloto 

Administração (Piloto) 2006 Bacharelado Piloto 
Artes Visuais 2008 Licenciatura UAB 

Ciências Contábeis 2008 Bacharelado UAB 
Educação Física 2008 Licenciatura Pró-Licenciatura II 

Física 2008 Licenciatura Pró-Licenciatura II 
Física 2008 Licenciatura UAB 

Química 2008 Licenciatura UAB 
Artes visuais 2014 Licenciatura UAB 

Biologia 2014 Licenciatura UAB 
Filosofia 2014 Licenciatura UAB 

Física 2014 Licenciatura UAB 
História 2014 Licenciatura UAB 

Pedagogia 2014 Licenciatura UAB 
Química 2014 Licenciatura UAB 

Fonte: Sead/Ufes (2017). 

Nesse movimento de expansão da educação superior, o Programa de Apoio a Planos de 

Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (Reuni), iniciado em 2003, mas 

oficialmente criado pelo Decreto n°. 6.096, de 24 de abril de 2007, integrava o Plano de 

Desenvolvimento da Educação (PDE) e objetivava ampliar as condições de acesso e 

permanência no ensino superior (BRASIL, 2007a).  

                                                             
75O curso foi a primeira iniciativa da Ufes com a oferta do ensino a distância. Destinava-se à formação dos 

professores das séries iniciais das redes municipal e estadual de ensino. De acordo com informações do 
Departamento de Desenvolvimento Pedagógico da Pró-Reitoria de Graduação (DDP/PRPPG), no período de 
2004 a 2008, foram formados/habilitados 6.215 profissionais pelo curso. Para maiores informações sobre a 
estruturação da proposta pioneira de EaD da IES, ver estudo de doutoramento de Rabelo (2007), realizado na 
UFMG e disponível em <http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/bitstream/handle/1843/FAEC-
85JQ7L/tese_isabel_cristina_completa.pdf?sequence=1>.  
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Tanto o fortalecimento da EaD como modalidade de ensino, quanto a expansão concreta da 

universidade, seja pelo processo de interiorização, seja pelo Reuni, oportunizaram a oferta do 

Curso de Educação Física na modalidade a distância do Cefd/Ufes, vinculado ao Pró-

Licenciatura Fase II. 

Com o apoio dos centros, o antigo Ne@ad, que sempre trabalhou para a intensificação da 

cultura da educação aberta e a distância, bem como para a utilização das novas tecnologias da 

comunicação e da informação nos espaços formadores internos, abraçou76 o Pró-Licenciatura 

com a responsabilidade de garantir suas premissas, mas também as do programa.77 

Tal proposta se constituiu política de formação de professores em exercício na educação 

básica e visou: a) à formação consistente e contextualizada do educador nos conteúdos de sua 

área de atuação; b) à formação teórica, sólida e consistente sobre educação e os princípios 

políticos e éticos pertinentes à profissão docente; c) à compreensão do educador como sujeito 

capaz de propor e efetivar as transformações político-pedagógicas que se impõem à escola; d) 

à compreensão da escola como espaço social, sensível à história e à cultura locais; e) à ação 

afirmativa de inclusão digital, viabilizando a apropriação pelos educadores das tecnologias de 

comunicação e informação e seus códigos; f) ao estímulo à construção de redes de educadores 

para intercâmbio de experiências, comunicação e produção coletiva de conhecimento 

(BRASIL, 2005a).  

Para Carvalho e Pimenta (2010), a implantação do programa foi marcada por inquietações e 

negociações que, mesmo com impasses organizacionais, estruturais e educacionais que 

tumultuavam todo o processo, se diferenciou das políticas educacionais anteriores pautadas 

em projetos neoliberais, marcadas pelo discurso de autoridades técnicas de agências 

internacionais.  

Sua instauração ocorreu em um campo de tensões e de responsabilidades compartilhadas onde 

nenhum dos envolvidos deixou de defender ou agir de acordo com seus interesses: “[...] o 

Estado não flexibilizou as suas ações apenas em função da interlocução, assim como os 

                                                             
76Dizer que o Cefd/Ufes, ou parte dele, assumiu o desafio de realizar o programa não significa que identificamos 

um processo fácil e consensual de implantação do curso. Por isso, fazemos uma ressalva quanto a utilização da 
palavra “abraçou”. Houve envolvimento do centro e da universidade, mas, conforme pode-se observar no 
decorrer do texto e nos estudos de Albuquerque (2016) e Paiva (2012), a implementação do Pró-Licenciatura 
foi marcada por embates de diferentes naturezas. 

77Os princípios do Pró-Licenciatura, bem como outras informações, podem ser acessados em 
<http://portal.mec.gov.br/pro-licenciatura>. 
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professores das Instituições de Ensino Superior (IES) também não abriram mão de 

determinados elementos ao longo do processo” (CARVALHO; PIMENTA, 2010, p. 103). 

Apesar de o programa ter sido incorporado pela Capes e pela UAB em 2011,78 enquanto 

existiu na sua essência e na associação das partes envolvidas, ele se fez no constante processo 

dialógico, representando que “Não era apenas uma questão de querer fazer a educação a 

distância, era também uma questão de saber como” (CARVALHO; PIMENTA, 2010, p. 103).  

O Governo Federal, mesmo com uma proposta de tamanha magnitude, não tinha clareza de 

como conduzi-la. Observamos que a partir do momento em que a Capes passa a reger a sua 

execução, princípios únicos da política de formação, e não mais os específicos do programa, 

passam a imperar. Fica evidente que a expansão do ensino superior veio acompanhada do 

crescimento da EaD, mas o acompanhamento e o assessoramento das propostas institucionais 

não ocorriam conforme as necessidades dos alunos, das IES e da própria política de formação. 

Nesse contexto, as propostas eram desenvolvidas, os cursos implementados e a modalidade 

consolidada como possibilidade de formação inicial de professores, mas como a 

sistematização do projeto, as forças políticas, as escolhas, as decisões determinaram o que 

seria o Curso de Educação Física da Ufes? De qual maneira a proposta foi apresentada?  

3.2 A IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE FORMAÇÃO DO PRÓ-LICENCIATURA EM 

EDUCAÇÃO FÍSICA DO CEFD/UFES79 

A Direção do Cefd/Ufes – na época o professor Dr. Amarílio Ferreira Neto e, depois, o 

professor Dr. Valter Bracht – , a equipe do antigo Ne@ad – Claudia Murta e Valter Cordeiro 

e, depois, a professora Maria José Campos Rodrigues – e alguns professores do Colegiado de 

Educação Física do Cefd/Ufes compõem o quadro de funcionários da IES que, de alguma 

maneira, definiu a implementação do curso investigado, em um cenário que Paiva (2012, p. 

170) diz ter sido de “[...] embate e combate à maneira como a EaD se instalara na Ufes [...]”, 

                                                             
78

A Portaria n°. 1.278, de 20 de setembro de 2011, transferiu para a Capes a responsabilidade pela execução e 
gestão do Pró-Licenciatura. A ação constituía a Política Nacional de Formação de Profissionais do Magistério 
da Educação Básica. Os cursos incorporam as diretrizes da UAB e, mesmo tendo seus saldos contábeis 
transferidos para a Capes, acabaram perdendo a referência financeira que dava sustentação às suas propostas. 
Mais informações sobre a Portaria, ver: 
<https://www.capes.gov.br/images/stories/download/legislacao/Portaria-1.278_20set11_ProLicenciatura.pdf>.  

79Conforme já sinalizado, a imersão no universo da pesquisa para a compreensão da implementação e 
desenvolvimento do curso gerou informações distintas daquelas apontadas nos estudos de Albuquerque (2016) 
e Sofiste (2018). Diante de tal situação optamos por sinalizar as fontes, a fim de orientar como a produção do 
dado ocorreu.  
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pois a instituição encontrava-se “[...] dividida entre a empolgação, as duras críticas e os que 

não estavam ‘nem aí’” (PAIVA, 2012, p. 170) para a modalidade.  

O projeto do curso começou a ser pensado e a transitar na IES em um período de instabilidade 

na diretoria do antigo Ne@ad. Apesar de esse não ser o objeto deste estudo, ao lidar com a 

dimensão institucional do curso investigado, cabe ressaltar que, conforme apresenta a 

narrativa do(a) Informante 1 e um trecho do Relatório de atividades (UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, 2008b), o cenário de crise política interna no setor 

impactou a execução do curso. 

[...] o primeiro dinheiro que veio era um dinheiro de capital de custeio.80 Tinha que 
discutir planilhas financeiras e eu perguntei: ‘Vem cá, universidade, cadê a 
estrutura?’ Fui ao Ne@ad e perguntei como começava um curso EaD. E, nesse 
momento, depois de algumas questões do setor, ele estava sob a responsabilidade da 
Claudia Murta e do Valter Cordeiro. Era muita reunião. Aí passou 2006 e, assim, 
2007, se não me engano. Quando chega no final de 2007, o MEC pergunta se já 
havíamos começado o curso. Como não havíamos, ele disse que ia suspender. Foi 
nesse momento que dissemos que, por questões internas da universidade, não tinha 
sido possível começar o curso. Precisávamos de suporte [...] (INFORMANTE 1). 

Paralelamente à tramitação do processo, no interstício de fevereiro a agosto de 2007, 
houve reordenações nas instâncias que dão suporte à efetivação do curso. Por um 
lado, ocorreu na UFES a reestruturação do Ne@ad, o que implicou no extravio de 
informações importantes para a retomada do diálogo que havia sido estabelecido 
com a SEB/MEC. A Coordenação do Curso estava de posse das planilhas que 
haviam sido discutidas com o então diretor administrativo do Ne@ad em outubro de 
2006, mas não daquelas sobre as quais havia sido acordada a descentralização de 
créditos orçamentários junto ao FNDE (UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
ESPÍRITO SANTO, 2008b, p. 4). 

Mas por que diante da opção do MEC e das dificuldades institucionais para operacionalizar o 

curso internamente, não se abdicou da proposta? Especulamos que talvez para aderir a um 

movimento de expansão nacional, ou para experimentar o “novo”, no âmbito institucional, 

departamental e curricular; para “abraçar” uma oportunidade que o Governo Federal 

oferecera, mesmo sendo aquele que muitas vezes deixa a desejar com os anseios e as 

necessidades da universidade pública; para assumir lugares de poder simbólico; para alcançar 

o reconhecimento dos pares; para consolidar um projeto coletivo de formação. Sem dúvidas, 

havia diferentes motivações. 

                                                             
80De acordo com orientações do Governo Federal, os recursos de capital são aplicados no patrimônio, como 

obras, construções, instalações, mobiliário e aquisição de equipamentos e materiais permanentes. Recursos de 
custeio são aqueles aplicados nas despesas de expedientes com contratos de prestação de serviços, aquisição de 
materiais de consumo, diárias, passagens, bolsas e benefícios aos estudantes (Disponível em: 
<https://gestaoescolar.org.br/conteudo/1172/aprender-a-diferenciar-as-despesas-da-escola-e-o-primeiro-passo-
para-a-prestacao-de-contas>. Acesso em: 25 maio 2018). 
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Em 2005 percebemos que a proposição de uma licenciatura em Educação Física, na 

modalidade EaD, foi elaborada por uma Comissão formada em setembro do mesmo ano, após 

visita da equipe técnica do antigo Ne@ad ao Cefd/Ufes. Em Reunião Ordinária do Conselho 

Departamental do Cefd/Ufes, no dia 21,81 os professores Valter Bracht, Fernanda Paiva e José 

Luiz dos Anjos ficaram responsáveis pelo projeto do curso, conforme previa o Edital do Pró-

Licenciatura. Na mesma reunião, foi mencionado que o Projeto de Reformulação Curricular 

da Licenciatura Plena estava em andamento. 

Com um Projeto Pedagógico que atendia à Resolução FNDE/CD n°. 34 e, elaborado com base 

em um currículo recém-aprovado para o curso presencial,82 de acordo com o(a) Informante 1, 

em um período de dez dias,83 entre a visita do Ne@ad e o prazo final para encaminhamento 

das propostas a Brasília, o Cefd/Ufes submeteu ao MEC a sua proposição de Curso de 

Educação Física na modalidade EaD.84 

A perspectiva de um professor reflexivo e pesquisador, autor da sua própria prática, 

preocupado com o contexto social de inserção profissional e com as demandas da sociedade 

pautaria a proposta dos cursos, presencial e a distância, e se aproximaria das proposições do 

Governo Federal e do que a Política de Formação de Professores defendia naquele momento85 

(INFORMANTE 1). 

Toda a tramitação da EaD no MEC demorou mais de um ano, ocorrendo entre setembro de 

2005 e dezembro de 2006. Na universidade, mesmo com trâmites anteriores para constituição 

                                                             
81Fonte: Ata da Reunião Ordinária, Atas do Conselho Departamental do Cefd/Ufes 2004-2005, p. 52-53. 
82Sobre as características do currículo presencial ver estudo de Paiva, Andrade Filho e Figueiredo (2006). 
83Essa informação pode ser confirmada no Caderno de atas do Conselho Departamental do Cefd/Ufes 2004-

2005 (p. 52-54). 
84Além da narrativa do(a) Informante 1, a única fonte localizada na pesquisa que continha essa informação foi o 

Mem. 2/07, da Coordenação de Colegiado do Prolicen/EF, documento emitido em 15 de março de 2007 – na 
fls. 2 do PPC do curso. Ao solicitar à Direção do Cefd/Ufes o encaminhamento do projeto do curso para quatro 
departamentos da universidade, a fim de levantar o interesse e a disponibilidade dos seus docentes em ministrar 
disciplinas, o documento contextualizou o curso e resgatou momentos da sua implantação na IES. A 
observação e a dedução que compuseram o movimento de busca pelos vestígios (GINZBURG, 1989) 
indiciaram que o que ocorreu com o curso durante esse período de tramitação não está registrado na 
universidade, seja no Cefd, seja no Ne@ad. A situação do órgão responsável pela EaD na IES, associada às 
disputas que, comumente, envolvem o movimento de implementação de um curso, especialmente daqueles que 
possuem financiamento próprio, pode ter gerado essa circunstância. O fato é que parte da história do Pró-
Licenciatura se limita a fontes oficiais da Coordenação do Curso ou a lacunas nos registros e memórias, o que 
obscurece a compreensão do fenômeno, mesmo considerando a tentativa de fazer falar parte das pessoas 
envolvidas no processo. Neste sentido, reconhecemos uma das limitações desta tese e indicamos a necessidade 
de estudos futuros que visem a descortinar as tantas histórias que podem nos ajudar a compreender o curso e o 
seu legado para a unviersidade ou para iniciativas futuras. 

85Sobre essa questão, para este momento, interessa-nos registrar a narrativa do(a) Informante 1, quando 
elaborava a proposição do curso. Adiante, na apresentação e discussão curricular do curso, iremos avaliar tal 
impressão e discuti-la no conjunto de dados apresentados. 
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da comissão, elaboração e submissão do projeto ao edital do Governo Federal, em 16 de 

março de 2007, o PPC do curso assumiu o Processo n°. 23068.026108/2007-28. Conforme 

hierarquia administrativa, a partir de então, passou por Departamentos, Conselho 

Departamental, Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Cepe) e Conselho Universitário. 

Por conta de ajustes curriculares e demandas institucionais, tramitou na IES por cerca de oito 

anos.86 

O documento contém dois volumes que, juntos, somam  659 folhas (Figura 13) e apresentam 

como o curso se definiu na Ufes. É uma memória e, ao mesmo tempo, um instrumento para 

uma viagem ao passado que ajuda a superar o que Bloch (2001) chama de “obsessão das 

origens”. 

 
Figura 13 – PPC Educação Física EaD Licenciatura 

 
Fonte: Acervo de pesquisa da autora. 

Superar a ideia de um começo suficiente para explicar os fatos e não usar o passado “[...] para 

explicar o presente no desígnio do melhor justificar ou condenar” (BLOCH, 2001, p. 58), não 

é falar da origem e/ou das causas, apenas. É também reconhecer que a fidelidade a uma 

determinada crença é apenas um dos aspectos de um fenômeno e, por isso, operar com o 

cuidado de não “[...] confundir uma filiação com uma explicação” (BLOCH, 2001, p. 58) é 

imprescindível. 

                                                             
86Em junho de 2017, a fl. 659, última do processo, datava 18 de dezembro de 2015. 
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Os escritos de Bloch (2001) conduziram nosso mergulho no documento institucional que 

“representaria” o que foi o curso e provocaram um movimento de reconhecimento de uma 

empreitada que desvendaria uma história, mas não a única possível. O autor orientou nossa 

interpretação e a cautela em produzi-la de maneira que, diante das inconsistências nas 

informações disponíveis nos estudos de Albuquerque (2016) e Sofiste (2018), pudéssemos 

situar nossos dados nas suas respectivas fontes.  Considerando que “Toda ciência, tomada 

isoladamente, não significa senão um fragmento do universal movimento rumo ao 

conhecimento” (BLOCH, 2001, p. 50), associamos as partes às tendências, em outras buscas e 

imersões, como a que apresentamos no Quadro 9, que contém detalhes do processo de 

implantação institucional do Pró-Licenciatura em Educação Física na Ufes. 

Quadro 9 – Processo de implantação do curso na IES 
(continua...) 

Data Momento da tramitação do curso Fonte 

15-9-2005 Visita do Ne@ad ao Cefd/Ufes, divulgando o Edital da Resolução 
FNDE/CD n°. 34/2005 e orientando os centros que tivessem interesse em 
participar do Pró-Licenciatura  
 

Paiva (2012) 

21-9-2005 Reunião Ordinária do Conselho Departamental do Cefd/Ufes, cuja pauta é o 
Projeto Pró-Licenciatura do MEC. Há a definição da Comissão de Estudos 
do edital e de elaboração do projeto 

Caderno de Atas 
do Conselho 
Departamental do 
Cefd/Ufes 2004-
2005 (p. 52-53) 
 

30-9-2005 O Projeto Pró-Licenciatura Educação Física elaborado pela Comissão eleita 
em 21-9-2005 é apresentado e aprovado pelo Conselho Departamental do 
Cefd/Ufes, em reunião extraordinária 

Caderno de Atas 
do Conselho 
Departamental do 
Cefd/Ufes 2004-
2005 (p. 54) 
 

30-9-2005 A comissão responsável por estudar os documentos disponíveis e apresentar 
um projeto de curso EaD envia ao MEC, junto com outros projetos do 
programa na universidade, o Projeto do Pró-Licenciatura Educação Física 

Mem. 2/07, de  
15-3-2007, 
disponível no 
PPC (fls. 1 
Cefd/Ufes) 
 

29-10-2005 A SEB/MEC comunica que aprovou o projeto do curso, mas que ele 
precisava incorporar as sugestões propostas pela Comissão de Avaliação 

Mem. 2/07, de  
15-3-2007, 
disponível no 
PPC (fls. 1 
Cefd/Ufes) 
 

10-11-2005 Após acolher modificações propostas pela Comissão de Avaliação da 
SEB/MEC, o projeto de curso é aprovado pelo Departamento de Desportos  
na 9ª Reunião Ordinária do Colegiado do Departamento de Desportos 
 

PPC (fls. 206 
Cefd/Ufes)  

22-11-2005 O projeto de curso é aprovado pelo Conselho Departamental do Cefd. 
Extrato de ata de reunião extraordinária do Conselho Departamental 
 

PPC (fls. 207 
Cefd/Ufes) 

21-12-2006 A versão final do projeto de curso é aprovada pelo Departamento de 
Ginástica, com a maioria dos votos, mas tem três abstenções – Extrato de 
Ata da 15ª Reunião Ordinária do Departamento de Ginástica/Cefd/Ufes 
 

PPC (fls. 208 
Cefd/Ufes) 
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Quadro 9 – Processo de implantação do curso na IES 

(continuação...) 
Data Momento da tramitação do curso   Fonte 

12-200687 O curso recebeu orçamento referente ao ano de 2006 captado pelo 
Prolicen/EF em dezembro de 2005 

Mem. 2/07, de  
15-3-2007, 
disponível no 
PPC (fls. 2 
Cefd/Ufes) 
 

28-2-2007 Os Departamentos de Desportos e Ginástica designaram/reafirmaram os 
representantes para compor o núcleo permanente do Colegiado do Curso 
Prolicen/EF. Inicia-se o processo de instalação do referido Colegiado no 
Cefd/Ufes 

Caderno de Atas do 
Conselho 
Departamental do 
Cefd/Ufes 2007 (p. 
1-4) 

15-3-2007 A Coordenação de Curso envia Mem. 2/07 para a Direção do Cefd/Ufes, 
solicitando que o processo do curso seja encaminhado aos demais 
departamentos da universidade, visando à verificação da disponibilidade e 
interesse em participar do curso 
 

Mem. 2/07, de  
15-3-2007, 
disponível no PPC 
(fls. 02 Cefd/Ufes) 

3-4-2007 O Departamento de Didática e Prática de Ensino do Centro de Educação 
(DDPE/CE) sinaliza o interesse de ministrar disciplinas no curso. Mesmo 
que este não fosse o fim do despacho, pela primeira vez no PPC, aparece o 
valor aprovado de financiamento do curso: R$ 8. 719.445.90. 
 

PPC (fls. 210-213 
Prograd/ 
Ufes) 

18-4-2007 O Departamento de Administração e Supervisão Escolar (DASE/CE) 
sinaliza o interesse de ministrar a disciplina Política Educacional e 
Organização da Educação Básica no curso 
 

PPC (fls. 214 
Prograd/ 
Ufes) 

9-5-2007 O Departamento de Fundamentos da Educação e Orientação Educacional  
(DFEOE/CE/Ufes) sinaliza interesse de ministrar a disciplina Educação e 
Inclusão no curso 

PPC (fls. 215-216 
Prograd/ 
Ufes) 

15-7-2007 O Departamento de Psicologia emite parecer desfavorável ao convite de 
ministrar a disciplina Psicologia da Educação, alegando que não dispõe de 
professores especialistas na modalidade EaD; que historicamente tem se 
posicionado a favor de respeitar a carga horário de seus docentes 
 

PPC (fls. 218-219  
DPSI/CCHN/Ufes) 

19-7-2007 A Coordenação de Colegiado do Pró-Licenciatura encaminha Mem. 3/07 à 
Prograd comunicando alterações no PPC e informando que a versão em 
conjunto ao documento é a que deve ser considerada para avaliação e 
aprovação do curso. O documento inclui fls. 221-443 ao PPC 

Mem. 3/07, de  
19-07-2007, 
disponível no PPC 
(fls. 221-222 
Cefd/Ufes) 
 

25-7-2007 A Prograd encaminha PPC analisado (e atualizado pelo Colegiado em 
versão anexada no dia 19-7-2007) para avaliação do Cepe. O PPC assume 
a versão de 11-7-2007 e passa a ser apresentado de maneira reduzida 
 

PPC (fls. 444-472 
Prograd/ 
Ufes) 

16-8-2007 Antonio Carlos Moraes, presidente do Cepe, encaminha o projeto do curso 
para a Conselheira Cláudia Souza 
 

PPC (fls. 473 
DAOCS/Ufes) 

28-8-2007 A conselheira Claudia emite parecer favorável, alegando atender à 
demanda de 926 professores em exercício sem formação, mas salienta a 
necessidade de adequação curricular, conforme solicitou o 
DDP/Prograd/Ufes. O Cepe solicita a criação do curso no Conselho 
Universitário 

PPC (fls. 474-476 
DAOCS/Ufes) 

                                                             
87Mais uma vez, enfrentamos dificuldades para localizar registros que explicitam elementos que nos ajudam a 

compreender essa dimensão da implementação do curso. O Mem. 2/07, mesmo sem informar a data precisa de 
recebimento do recurso, foi a única fonte que, indiretamente, continha essa informação. Quando acessamos os 
dados financeiros do curso, disponibilizados pelo Departamento de Contratos e Convênios (DCC) da IES, 
constatamos que o Centro de Custeio n° 3.622, referente a esse momento, empenhado e liquidado entre 20 de 
dezembro de 2007 e 26 de setembro de 2008, foi no valor de R$ 396.940,00.  
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Quadro 9 – Processo de implantação do curso na IES 

(conclusão) 
Data Momento da tramitação do curso   Fonte 

28-8-2007 Rubens Sergio Rasseli, presidente do Cepe e reitor da Ufes, aprova o 
Projeto de Criação do Curso - Resolução CEPE n°. 43/2007. O PPC, 
versão resumida, constitui o Anexo da Resolução 

PPC (fls. 514-515 
Prograd/Ufes) 

31-8-2007 Renato Carlos Schwab Alves, diretor do Departamento de Administração 
dos Órgãos Superiores, encaminha o projeto ao Conselho Universitário 

PPC (fls. 478 
DAOCS/Ufes) 

3-9-2007 Reinaldo Centoducatte, vice-reitor da Ufes, encaminha o projeto para os 
presidentes das Comissões de Orçamento e Finanças e de Assuntos 
Didáticos, Científicos e culturais 

PPC (fls. 478 
DAOCS/Ufes) 

4-9-2007 O Conselho Universitário, na pessoa de Aparecido José Cirilo, emite 
parecer favorável à aprovação do curso e solicita que se adote o 
procedimento de avaliação após 12 meses de funcionamento do curso, 
aprovado na criação dos demais cursos EaD da instituição 

PPC (fls. 479-480 
DAOCS/Ufes) 

4-9-2007 
 

A Comissão de Assuntos Didáticos, Científicos e Culturais, na pessoa do 
seu presidente, Carlos Alberto Redins, emite parecer aprovando o parecer 
do relator, favorável à aprovação do curso, de entrada única 

PPC (fls. 481 
DAOCS/Ufes) 

4-9-2007 A Comissão de Orçamento e Finanças, na pessoa do seu presidente, José 
Eduardo Macedo Pezopane, emite parecer favorável à criação do curso 

PPC (fls. 482 
DAOCS/Ufes) 

4-9-2007 Rubens Sergio Rasseli, Presidente do Conselho Universitário e reitor da 
Ufes, cria o curso - Resolução CUn n°. 31/2007, que diz que entradas 
posteriores estarão condicionadas à sua avaliação após 12 meses em 
funcionamento 

PPC (fls. 484 
DAOCS/Ufes) 

Fontes: PPC (Versão Prograd/Ufes); Paiva (2012); Atas do Cefd/Ufes (2004-2005). 

Por ser o PPC um conglomerado de diferentes elementos incorporados ao longo do tempo, 

coube-nos interrogar a fonte, situada em um momento verdadeiro e contínuo de perpétua 

mudança (BLOCH, 2001). Nele há indícios de uma história contada a partir dos documentos 

institucionais analisados, sejam os memorandos, sejam os que constituíam o próprio PPC. 

Muitas vezes, eles são de autoria da Coordenação do Colegiado do Pró-Licenciatura e 

emitidos por pessoas que, de alguma maneira, estavam envolvidas com o curso. Há ainda, os 

aqueles que são dos diferentes departamentos da instituição, o que demonstra que uma 

proposição de formação na esfera administrativa  pública,  envolve diferentes setores para se 

concretizar em oferta de ensino para a população. 

O documento apresenta questões curiosas, como a percebida logo no início do Quadro 9, nas 

linhas três e quatro. O Caderno de atas diz que, no dia 30-9-2005, ocorreu a apresentação e 

aprovação do projeto de curso pelo Conselho Departamento do Cefd/Ufes. Na mesma data, 

segundo o Mem. 2/07, a Comissão responsável pelo referido projeto encaminhou o arquivo 

para apreciação do MEC.  
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Ambas as situações, ocorrendo em um mesmo dia, sinalizam diferentes interpretações e 

indagações: era consenso que o curso estava adequado às exigências do MEC e aos propósitos 

do Cefd/Ufes? Os envolvidos na tramitação do projeto eram pessoas que estavam em 

consonância de propósitos e opiniões? O projeto era de um grupo de pessoas ou do Centro de 

Educação Física? Essas questões surgem diante de impacialidades percebidas nos 

documentos, pois, analisando o Quadro 9, parece que a implementação do Pró-Licenciatura 

foi marcada por acordos e conformidades, mesmo quando outras fontes, como as narrativas 

dos informantes e o texto de Paiva (2012), indicam que o processo foi de tensões e debates. 

Incômodos como esses nos ajudaram a perceber a complexidade da constituição do curso e a 

problematizar os rumos que ele foi tomando. Além do PPC, fontes como as atas, os 

memorandos e as narrativas foram confrontadas, e da crítica documental do volumoso 

documento instituiente do curso surgiram algumas questões, a saber: a) De onde vem a 

demanda de 926 vagas pleiteadas? b) Por que o Departamento de Ginástica, onde, inclusive, 

estavam lotados professores envolvidos com a sistematização dos documentos e elaboração 

do projeto de curso, ficou na dependência da aprovação do recurso orçamentário para emitir 

parecer favorável ao seu desenvolvimento? c) Como seria a parceria com a Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), citada já na primeira versão do projeto do curso? d) 

Quem realizou e como foi a avaliação de 12 meses de funcionamento do curso, prevista na 

Resolução CUn. n°. 31/2007? e) Como justificar a alteração da carga horário do curso durante 

a tramitação do seu projeto? f) Como o curso lidaria com o objeto de ensino da Educação 

Física, já que o Eixo Práticas Corporais do seu currículo prescrito não dá indícios de 

experimentação e vivência dos conteúdos da área?  

Tais indagações guiaram a nossa análise e escrita, resultando em três categorias definidas a 

posteriori para apresentar o processo de consolidação curricular na instância política e 

institucional da universidade: as exigências não consentidas; as tensões internas; e a 

experimentação prática. 

3.2.1 As exigências nas (in)consistências do processo de implementação 

Três elementos do curso saltaram aos olhos quando consideramos as exigências legais para a 

sua implementação: a demanda mapeada, a parceria com a UFRN e a avaliação como 

condição para a continuidade do projeto. A escrita do PPC, os pareceres, os despachos e as 

cópias de atas que compõem o documento institucional nos fazem entender que essas 
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dimensões constituintes, assim denominadas por nós neste momento do estudo, foram 

reapropriadas por aqueles que fizeram o curso e pela maneira como ele foi se instaurando.  

De acordo com os documentos oficiais, havia 926 profissionais atuando em escolas sem 

licenciatura específica, ministrando, há pelo menos um ano, a disciplina Educação Física nas 

séries finais do ensino fundamental e/ou no ensino médio, ocupando a função de docente na 

rede pública.  

No entanto, nos arquivos da secretaria acadêmica, existe documento digital em Word com 

tabelas de demandas que evidenciam um levantamento realizado nos municípios e estado e 

que foi atualizado em 25 de agosto de 2008, contendo a solicitação de 379 vagas para o curso. 

Em alguns casos, há listagem nominal da demanda. 

Esses dados reforçam que a justificativa da origem do número que representa os professores 

em exercício sem habilitação mostrou-se mais complexa do que imaginávamos. A narrativa 

do(a) Informante 2 deixou claro que as demandas apresentadas à Ufes, atualmente, são 

derivadas do Fórum Estadual de Apoio à Formação Docente (Fepad), que é composto por 

secretários municipais e estadual de Educação, com participação da União dos Dirigentes 

Municipais de Educação (Undime). 

Com a UAB, com a base legal que a cria, cria também uma coisa chamada Fórum 
Estadual de Apoio à Formação Docente, o Fepad. Esse Fepad [...] é presidido pelo 
secretário de Educação com participação da Undime, que é a União dos Dirigentes 
Nacional dos Secretários Municipais de Educação [...]. Eles têm o levantamento das 
demandas. Em todos os cursos que nós ofertamos, de qualquer programa, [...] o 
Fepad tem isso, mas a gente também levanta nos municípios [...] (INFORMANTE 
2). 

Já o(a) Informante 1, mesmo destacando elementos que caracterizam a seriedade do 

documento que apresentava a demanda, ressalta a instabilidade de um número que, 

influenciado por diferentes fatores, fugia do controle da instituição e do curso, resultando em 

dúvidas sobre a sua veracidade: 

Para você ter uma ideia, a coisa era tão detalhada, que era preciso conferir não só o 
número de vagas, mas o nome das pessoas que estavam nessa situação, porque [...] 
era um processo seletivo fechado. Ele não era um processo como era a seleção da 
UAB, por exemplo, que era para o público em geral. Bem, tem um delay aí, entre 
esse levantamento feito em 2005, se não me engano, e [...] quando a gente, de fato, 
abre o processo seletivo que foi em meados de 2008 [...]. Você pensa nos 
professores que tinham entrado para o magistério por conta daquela brecha que tinha 
na LDB que permitia, quando não tem professor formado, acolher professores sem 
formação [...]. Mas como é que você, depois do advento da designação temporária, 
garante quem são esses professores que estão em exercício nas redes? Porque é 
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assim: quando a colheita do café dá mais, eu deixo de dar aula e vou colher café [...] 
(INFORMANTE 1). 

A questão da demanda não fica esclarecida nas narrativas dos Informantes 1 e 2 e se coloca 

como uma incógnita do curso. A própria Comissão Avaliadora de Reconhecimento do Curso 

Educação Física – Licenciatura EaD da Ufes,88 no Processo e-MEC n°. 201.208.345, durante 

a análise da Dimensão 2 do instrumento avaliativo, cujo foco é a relevância dos aspectos 

referentes aos impactos sociais e econômicos provocados pela oferta do curso na região, 

identifica o problema.  

O documento apresenta como satisfatório o reconhecimento e respeitabilidade da IES pela 

comunidade, mas as perspectivas de inserção profissional e demandas sociais são avaliadas 

como parcialmente satisfatórias (BRASIL, 2014, p. 7). O(a) Informante 1 destaca que a 

definição da demanda do programa representou, para o MEC, um fator que dava ao curso a 

impressão de uma iniciativa de sucesso duvidoso.  

Tal “impressão” pode ser compreendida na medida em que retomamos o objetivo inicial do 

programa, bem como seus propósitos. Como estimular a construção de redes de educadores 

para intercâmbio de experiências, comunicação e produção coletiva (BRASIL, 2005a) com 

um número reduzido de profissionais? Por que oferecer o curso na região metropolitana de 

Vitória, onde a oferta de formação é ampla e as oportunidades, talvez, não se adequassem à 

demanda? Como a demanda foi levantada e que meios a IES, em articulação com os 

municípios de todo o estado, utilizou para chegar até essas pessoas e garantir a sua matrícula e 

permanência no curso?  

Mesmo resultando em mais questões que esclarecimentos, a inquietação diante da dificuldade 

de compreender a demanda do curso trouxe à tona que a universidade tem modificado as suas 

práticas, fazendo com que as fragilidades como essa referente à origem da demanda, sejam 

amenizadas nas parcerias e práticas institucionalizadas.  

Além disso, as narrativas alimentaram um ponto de tensão da docência, pois, ao dizer que o 

professor se assume como aquele profissional que, quando a colheita do café perspectiva ser 

                                                             
88Os avaliadores Isabel Cristina Belasco e Noriberto Barbosa da Silva foram designados em 2 de julho de 2013, 

por meio do Ofício Circular CGACGIES/DAES/INEP. Eles estiveram na Ufes no período de 7 a 10 de agosto 
de 2013 e organizaram suas atividades após “[...] captura e estudo dos documentos sobre a IES e sobre o curso 
disponibilizados pelo E-MEC, tendo-se apreciado o PDI da instituição, bem como o Projeto Pedagógico do 
Curso, para obtenção de visão de conjunto e levantamento de pontos a serem mais bem investigados na visita. 
Foram lidos também os Relatórios de Avaliação Institucional de 2010 [...]” (BRASIL, 2014a, p. 2). 
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mais lucrativa que a docência deixa de dar aula e se dedica ao trabalho na roça, sinaliza 

elementos da identidade do profissional que atende no interior do estado e diríamos, quem 

sabe, em muitos lugares do Brasil. É um elemento que representa, acima de tudo, a 

(des)valorização da profissão e as condições do trabalho docente no país. 

O fato de uma determinada informação e exigência ter ficado mais no papel do que na 

realidade efetiva gera dúvidas.89 O mesmo ocorreu com a participação da UFRN no projeto do 

curso. 

A parceria com uma outra instituição era requisito do programa, conforme Anexo III da 

Resolução FNDE/CD n°. 34/2005. As diretrizes da operacionalização do curso previam que 

ele fosse criado por IES associadas, podendo, inclusive, ter gestão acadêmica executada de 

maneira compartilhada (BRASIL, 2005a).  

O envolvimento da UFRN no curso EaD realizado no Cefd/Ufes que, vale dizer, assumiu a 

gestão integral da proposta, estava previsto já no primeiro item do PPC e como afirmou o(a) 

Informante 1, era exigência do edital do Programa. Para contextualizar e compreender as 

dimensões dessa parceria, mergulhamos em diferentes fontes e elencamos as ações expostas 

no Quadro 10: 

Quadro 10 – Ações da parceria com a UFRN 

(continua...) 

 Ação Fonte 
Mem. da Coordenação de curso, endereçado ao Departamento de 
Desenvolvimento Pedagógico (Prograd/DDP/Ufes), solicita que seja 
verificada na UFRN a possibilidade de colaboração designando um 
professor para ministrar a disciplina Psicologia da Educação 
 

Mem. 3/07, de 19-7-2007, 
disponível no PPC (fls. 221-222 
Cefd/Ufes) 

Informação ao MEC, por meio do Relatório de Atividades, que a 
produção do material didático está em andamento e que o curso está em 
contato com a UFRN para socialização da experiência acumulada pela 
referida instituição 
 

Relatório (UFES, 2008b, p. 5) 

 

  

                                                             
89Tal situação não foi exclusiva a esse momento do curso. Como exemplo do, digamos, desencontro de 

informações, apresentamos, nesta nota, um fato vivido na reta final da pesquisa, quando o questionário 
eletrônico para os(as) professores(as)-não formados foi disponibilizado para resposta. Duas pessoas dessa 
categoria de informantes estabeleceram contato, uma via e-mail e outra por telefone, perguntando quando o 
próximo processo seletivo ocorreria, o que torna evidente que, quase dez anos depois do vestibular, muitos 
aspectos da história e das características do curso ainda são desconhecidos, mesmo por aqueles que estiveram 
envolvidos com o processo. 
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Quadro 10 – Ações da parceria com a UFRN 

(conclusão) 

 Ação Fonte 
Menção no item Descrição das equipes multidisciplinares do curso, do 
envolvimento dos docentes do Departamento de Educação Física do 
Centro de Ciências da Saúde da UFRN (DEF/CCS/UFRN), 
preferencialmente aqueles ligados ao Núcleo de Formação Continuada 
para Professores de Arte e Educação Física (Paidéia) 
 

PPC (fls. 6 Cefd/Ufes), versão 
submetida à SEB/MED 

Indicação da participação de docentes do DEF/CCS/UFRN no curso do 
Cefd/Ufes, mediante identificação com suas respectivas áreas de estudos 

PPC (fls. 12 Cefd/Ufes), versão 
submetida à SEB/MEC 
 

Relação dos nomes de 12 docentes do DEF/CCS/UFRN que atuariam no 
curso do Cefd/Ufes 
 

PPC (fls. 14 Cefd/Ufes), versão 
submetida à SEB/MEC 

Convite para participar do Seminário Interno de Educação a Distância, 
programado para os dias 18 e 19-08-2010, de autoria da Coordenação do 
Paideia, Departamento de Educação Física da UFRN encaminhado à 
Coordenação do Pró-Licenciatura Educação Física do Cefd/Ufes 
 

Ofício n°. 20/2010, emitido em 06-
8-2010 

Participação de representantes da UFRN no processo de seleção de tutor 
 

Narrativa do(a) Informante 2 

Envolvimento de três professores da UFRN na oferta das Oficinas de 
Docência (ODs) de Voleibol e de Educação Física e Práticas Inclusivas 
 

Análise dos elementos curriculares 
e Plataforma Moodle  

Participação de representantes do Pró-Licenciatura do Cefd/Ufes  em 
evento realizado entre os dias 23 e 28-10-2012, na cidade de Natal, 
durante a Semana de Ciência, Tecnologia e Cultura da UFRN. A ação 
envolvia participação em reuniões específicas de trabalho com o grupo 
de professores colaboradores do Prolicen/EF, divulgação do 
documentário “Atos de Coragem: Ser Tutor EAD”, apresentação das 
experiências do curso 

Pasta digital Prolicen 
Apresentações PPT da Secretaria 
Acadêmica do curso, onde foi 
localizada uma apresentação em 
power-point de autoria de 
Fernanda Paiva e Bernardo Firme; 
e uma solicitação de recurso 
financeiro para custear a visita 
técnica à UFRN 
 

A coordenação do Pró-Licenciatura Cefd/Ufes convoca a professora 
Rosie Marie Medeiros da UFRN, responsável pela OD de Danças 
Populares para participar do encontro presencial previsto para o dia 23-2-
2013, das 7h às 17h, nas dependências do Cefd/Ufes 
 

Of. 05/2013, disponível na Pasta 
digital Ofícios, que compõe a pasta 
2013 de Correspondência emitida  
e data 19-2-2013. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Com a referida instituição, houve diálogo durante a elaboração e o desenvolvimento da EaD 

nas duas universidades. Isso é reforçado quando o(a) Informante 1 ressalta que ocorreu uma 

troca entre os cursos, oportunizando a compreensão dos seus respectivos funcionamentos e, 

ainda, quando analisamos um fragmento do Mem. 205/12 – Prolicen/Cefd/Ufes, de 9 de 

outubro de 2012, enviado pela Coordenação do Curso ao Ne@ad. No documento, essa 

parceria “[...] se consubstancia na ação pedagógica, entre outras ações, na participação de seus 

professores no nosso quadro docente ofertando disciplinas e na partilha de conhecimentos 

administrativo-pedagógicos que otimizam a condução do curso”. 
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Fontes, como o Ofício n°. 005/13 – Prolicen/Cefd/Ufes, indiciam que a articulação entre os 

participantes dos cursos das duas IES, mesmo que tenha se dado de maneira pontual em 

algumas ações, foi marcada por embates. O texto do documento constitui uma convocação 

para a professora Rosie Marie e ressalta: “Convém lembrar que, por força do Edital deste 

Programa, os cursos deveriam ser oferecidos com universidades parceiras. No caso do curso 

investigado, a Universidade parceira é a UFRN”. 

Durante os anos em que o curso aconteceu e considerando os documentos analisados, 

podemos dizer que há poucas evidências que comprovam o crescimento qualitativo para 

ambas as propostas, derivado dessa parceria. O diálogo e o suporte financeiro disponíveis para 

o fortalecimento e qualificação das ações não se apresentam suficientes para garantir, por 

exemplo, a ampliação da formação. 

Por isso, avaliamos que a parceria entre a Ufes e a UFRN no desenvolvimento do Pró-

Licenciatura em Educação Física foi mais prescritiva, no sentido de estar no papel e atender 

ao Anexo III da Resolução, do que efetiva nas ações. Isso não quer dizer que ela não tenha 

ocorrido. Quer, sim, de alguma maneira, sinalizar lacunas na sua eficácia em prol da 

qualificação do projeto, pois, para isso, diante das fontes analisadas e dos dados produzidos, 

podemos dizer que ela ocorreu de maneira incipiente. 

Da mesma forma foi feita a avaliação do curso, prevista na Resolução CUn n°. 31/2007 

(Figura 14). A fonte sinalizava a necessidade de um acompanhamento e avaliação das práticas 

desenvolvidas pelos até mesmo como requisito para o ingresso de novas turmas. 

Figura 14 – Resolução Conselho Universitário (CUn n°. 31/2007) 

 
Fonte: Universidade Federal do Espírito Santo (2008a, p. 485). 
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Avaliar é sempre ação de pesquisa sobre processos de ensino e aprendizagem em frente a 

diferentes objetivos. Acontece de maneiras variadas e sinaliza caminhos, lacunas, resultados. 

Neste caso, a avaliação foi utilizada como mecanismo de acompanhamento de ações, 

especialmente aquela  definida como requisito para a aprovação do curso na IES. 

Assim como afirmaram Carvalho e Pimenta (2010), no início dos anos 2000, havia poucas 

experiências com a EaD na formação inicial de professores em território nacional. Tal fato 

também gerava desconfiança por parte daqueles que apostavam na modalidade e se 

aventuravam institucionalmente. Com a Ufes não era diferente. No Pró-Licenciatura em 

Educação Física também não.  

O(a) Informante 2 esclareceu que as avaliações periódicas dos cursos constituem uma prática 

corriqueira na EaD desenvolvida pela Ufes. Mesmo assim, não conseguimos localizar na IES 

aquela prevista na resolução. Para o(a) Informante 1, isso é compreensível na medida em que, 

para o Pró-Licenciatura ela nunca existiu. 

Tivemos acesso aos resultados da avaliação e acompanhamento dos cursos de licenciatura 

oferecidos pela Ufes na modalidade EaD, Anexo I do PPC, sinalizado como elemento do 

Projeto Integrado de Pesquisa (PIP) do Programa de Interiorização da IES, de autoria da 

professora Drª. Claudia Murta. Os dados apresentados foram produzidos na realização de 

entrevistas abertas e semiestruturadas em formato de questionário com os(as) professores(as)-

estudantes, professores(as)-tutores e professores(as)-especialistas, de fevereiro de 2007 a 

dezembro de 2009, por adesão espontânea. 

Por ser um documento avaliativo de todos os cursos, analisamos aquelas categorias em que a 

Educação Física estava contemplada. Foram elas: coordenação do curso; metodologia do 

curso; organização do material didático; nível de clareza do material didático; desempenho do 

aluno; utilização da plataforma para interação.  Não há identificação da quantidade de sujeitos 

que participaram da pesquisa, tampouco apresentação individual dos resultados, como ocorre 

com os cursos de Artes Visuais, Física e Ciências Contábeis, que apresentam, inclusive, o 

perfil de seu alunado. 

O Pró-Licenciatura em Educação Física aparece com resultados qualificados como excelente 

e bom nos cinco primeiros elementos analisados. No último, as respostas expressaram 

opiniões alarmantes, pois, sobre a interação da plataforma, principal meio de comunicação do 
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curso com os alunos, a “[...] resposta foi ‘às vezes’, enquanto nos demais cursos prevaleceram 

as respostas ‘sempre’ em mais de 60%” (MURTA et al., 2010, p. 36), sinalizando que a “sala 

de aula” nem sempre era acessada pelos seus participantes. 

Os Relatórios de Cumprimento de objeto enviados à Capes (UNIVERSIDADE FEDERAL 

DO ESPÍRITO SANTO, 2008b, 2010, 2011a, 2011b, 2014a, 2015), os produzidos pela 

Comissão de Avaliação do MEC, responsável pela nota e reconhecimento do curso (BRASIL, 

2014a, 2014b)90 e o Relatório de Avaliação dos Cursos UAB oferecidos pela Ufes (MURTA 

et al., 2010) demonstram que o processo de implementação do Pró-Licenciatura foi marcado 

por embates como esse e sinalizam que, por mais que uma política de interiorização estivesse 

definida no papel, na prática ela ainda apresentava fragilidades. A avaliação e o 

acompanhamento, por parte do órgão responsável pela EaD na instituição, impactariam 

qualitativamente os próximos passos do curso. Mas, apesar de previstos na resolução de 

criação, parece que esse monitoramento e uma nova oferta não se efetivaram. 

3.2.2 As questões internas e o curso: pontos de tensão 

O processo de implementação de um curso é, antes de tudo, um movimento político que cria 

mecanismos para que um projeto se consolide em um futuro próximo. Envolve planejamento, 

organização, controle e resultados. Por isso, requer debates, amadurecimento de ideias, 

reflexões constantes. Neste momento, apresentaremos duas questões internas do Pró-

Licenciatura em Educação Física do Cefd/Ufes que resultaram da análise das narrativas e dos 

documentos. 

A primeira relaciona-se com a estruturação administrativa, que, no caso das universidades, 

garante organização aos seus diferentes setores. No Cefd/Ufes, tal estrutura é de simples 

compreensão, pois é um centro de um único curso – com formação em Licenciatura e 

Bacharelado –, cursos eventuais de especialização e um Programa de Pós-Graduação Stricto 

Sensu – mestrado e doutorado, com duas áreas de concentração: Estudos Pedagógicos e 

Socioculturais da Educação Física e Educação Física, Movimento Corporal Humano e Saúde 

(UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, acesso em 12 dez. 2017).  

                                                             
90O e-MEC é um sistema eletrônico de acompanhamento dos processos que regulam a educação superior no 

Brasil. O credenciamento e recredenciamento de IES, a autorização, renovação, reconhecimento e aditamento 
de cursos são realizados pelo sistema (VER: 
<http://emec.mec.gov.br/modulos/visao_comum/php/login/comum_login.php?691ba69561e311dd66adaae899
47c631=YWJhX21hbnRpZGE=>). O documento final da avaliação do curso investigado foi disponibilizado 
pela Secretaria de Avaliação Institucional (Seavin). 
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Na apresentação da Parte II da tese, quando delimitávamos os informantes da pesquisa,  

citamos seus dois departamentos: o de Desportos e o de Ginástica.91 É sobre este último que 

discorreremos agora, já que ele optou por aguardar o final da negociação com o FNDE para 

liberar seu parecer sobre o projeto, mesmo que pessoas próximas e responsáveis pelo processo 

de elaboração da proposta inicial do curso enviada ao MEC estivessem lotadas nele.  

Apreendemos vestígios que nos permitiram justificar tal feito, pelo menos, de duas maneiras. 

Primeiramente, pode representar a angústia, dúvidas, tensões dos integrantes do Departamento 

e de parte dos profissionais do Cefd diante do desenvolvimento da EaD. Os documentos, as 

narrativas, os encontros e, por que não, as conversas de corredor no Centro expressavam, 

conforme apresentamos a seguir, que a adesão ao ensino a distância não era consenso.  

[...] tinha receio, pois havia toda uma discussão política de preocupação em não 
desvalorizar a graduação diante do incentivo, por parte do Governo Federal, a cursos 
de Educação a distância [...]. Então, tinha um medo do curso tomar um formato da 
pedagogia tecnicista, que tem um especialista que planeja – o professor –, que tem o 
aplicador – que pode ser o tutor. Esse receio existia no corpo docente 
(INFORMANTE 8). 
 
[...] quando eu chego aqui, tem essa proposta de formação via Prolicen. Tive certo 
espanto, porque sobre os cursos a distância, se hoje nós temos uma serie de 
preconceitos, naquela época era ainda mais complicado, porque quase 100% das 
experiências que eu conhecia de cursos a distância eram cursos altamente mercantis, 
a maioria deles ofertada por instituições privadas. Eu fiquei curioso, porque eu sabia 
do compromisso com as questões públicas que um funcionário do Centro precisa ter 
e, ao mesmo tempo, ficava surpreso de se apostar tanto em um curso dessa natureza. 
Eu fiquei curioso [...] (INFORMANTE 9). 
 
[...] confesso que eu não tinha muito ideia de como isso poderia se efetivar com 
qualidade [...]. Particiepei do curso, mas sempre com o pé atrás, até pelo fato de eu 
não conhecer a metodologia que seria adotada. Eu tinha uma certa resistência, mas 
me aventurei a conhecer [...]. Me aventurei a participar e, como eu disse 
anteriormente, com dúvidas sobre a possibilidade de materializar um curso com 
qualidade a distancia (INFORMANTE 6). 
 
[...] antes a gente tinha uma condição assim, de olhar para a educação a distancia 
com um certo ceticismo, não acreditando muito [...]. Como a Educação Física, que 
precisa da vivência corporal, poderia ser levada para alguém a distancia com 
qualidade? Essa era uma preocupação da gente. E quando a gente decidiu, decidiu 
muito mais por uma opção de ver como se efetivava: ‘Olha é algo que está 
começando a acontecer, e a gente precisa, por dentro da universidade pública, 
conhecer, pelo menos, e depois tomar uma posição a partir da vivência, da 
experiência’ [...] (INFORMANTE 7). 

Os(as) professores(as)-especialistas do próprio departamento não estavam certos da decisão 

de oferecer a formação na modalidade a distância. Por isso, a resistência do Departamento 

pode demonstrar conflitos interpessoais, dissonâncias de opiniões, tensões. Nem todos os 

                                                             
91 Ver Quadro 7, p. 142.  
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docentes estiveram envolvidos na oferta do curso, logo essa é uma interpretação possível que 

poderá ser confirmada ou refutada em estudos futuros. 

Por outro lado, por tudo ser novo para o Cefd e pela própria inexperiência das pessoas que 

estavam à frente do processo, talvez a ação tenha sido uma medida cautelosa do 

Departamento. O Relatório de Atividades do primeiro ano do curso (UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, 2008a)92 contém um histórico do processo da sua 

implementação na IES e menciona a reestruturação do Ne@ad e provável extravio de 

informações e dados do curso, o que geraria um atraso no início das suas atividades. Cita, 

ainda, o desconhecimento do programa Fase II, tanto por parte do órgão, quanto por parte das 

pessoas envolvidas no Cefd, tendo em vista que, até então, os cursos ofertados na IES tinham 

sido da UAB. 

A aprovação do Pró-Licenciatura poderia estar condicionada à liberação orçamentária não por 

parte do MEC, mas internamente na IES, pois, mesmo que o recurso destinado à execução do 

projeto estivesse disponível desde dezembro de 2005, diante dos impasses, contratempos, 

reestruturações, dúvidas e não respostas que estavam cercando sua implementação, talvez a 

ação fosse uma medida para respaldar a Coordenação de curso. 

Outra (in)consistência foi percebida na carga horária total do currículo. Inicialmente, ela foi 

anunciada no PPC como 3.235 – fls. 06 Cefd/Ufes. Depois, como 3.145 horas – a partir da fls. 

444 Prograd/Ufes e, como consta no Relatório de Reconhecimento do Curso realizado pelo 

MEC, com 3.165 horas no cadastro e 3.105 no processo.  

Não localizamos justificativas para tal alteração ao longo da tramitação do curso na IES. A 

Resolução Cepe/Ufes n°. 43/2007, que aprova seu projeto de criação e seu PPC (Figura 15), 

era clara ao dizer que não seria permitida alteração de carga horária dos componentes 

curriculares: 

  

                                                             
92Elaborado para justificar ao Governo Federal que o recurso inicial do projeto, R$ 720.645,94 (setecentos e 

vinte mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e noventa e quatro centavos), enviado à IES em 2005, até então, 
não havia sido utilizado e o cronograma de execução do curso estava atrasado. 
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Figura 15 – Resolução CEPE n°. 43/2007 

 
Fonte: <http://daocs.ufes.br/sites/daocs.ufes.br/files/field/anexo/resolucao_43.2007_-

_projeto_pedagogico_educacao_fisica_a_distancia.pdf>. Acesso em: 20 de. 2017. 

Todavia, o Mem. Circ. n°. 87/2010, Prolicen/Cefd/Ufes, emitido pela coordenadora do curso, 

em 10 de novembro de 2010, encaminha para o Departamento de Desportos, Direção e 

Departamento de Ginástica o ajuste curricular e as demais alterações necessárias para a 

adequação do PPC à Resolução Cepe n°. 43/2007, fazendo menção à “[...] imprecisões de 

informações constantes nos documentos iniciais de implementação do currículo e à correção 

de erros de digitação” do projeto.93 

Tal fato pode ter sido ocasionado por um erro de soma da carga horária no momento da 

elaboração do projeto inicial.  O erro, por sua vez, foi perpetuado em alguns pareces e 

despachos e, apesar de corrigido no documento que o DDP/Prograd/Ufes despachou para o 

reitor, solicitando o encaminhamento do projeto ao Cepe, em 25 de julho de 2007, foi 

novamente assumido durante diferentes trechos e pareceres do projeto.  

Essa inconsistência, percebida na estruturação curricular, também se colocou como um 

desafio para a compreensão e desenvolvimento das disciplinas e da formação oferecida e 

gerou questionamentos sobre a maneira como os documentos têm sido analisados nos 

diferentes departamentos da IES: como um determinado processo circula na universidade? 

Qual o papel de cada setor? Como garantir que a tramitação intersetorial gere qualidade ao 

projeto e não apenas, “cumprimento” de exigências internas?  

                                                             
93Informações constantes na fls. 499 do PPC, Processo n°. 23.068.026.108/2007-28. 
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Outra questão semelhante foi percebida na carga horária das quatro disciplinas de Esup. Até a 

fls. 639 do PPC, elas aparecem com cem horas cada uma. Apesar dos ajustes curriculares 

anteriores, nos Estágios eles são solicitados apenas em 21 de maio de 2013, pelo Mem. 

3/2013 (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, 2008,), emitido pela 

Comissão de Ensino, Graduação e Extensão do Cepe.  

Mais uma vez, esse descompasso que envolve uma informação do curso evidencia a 

fragilidade na análise desse tipo de projeto na IES. O PPC passou por distintos setores e 

recebeu variados pareceres, muitos deles perpetuando uma informação incorreta e 

negligenciando o que de fato o curso se tornou. Além disso, os períodos de análise do 

processo, que já se encontrava significativamente volumoso, eram curtos para leitura de toda a 

papelada. 

Desse momento da pesquisa ficou evidente que, talvez, seja necessário que a Ufes 

institucionalize o procedimento de ajuste curricular, de maneira que as alterações sejam 

elencadas de despacho para despacho. Tal ação poderia garantir que informações, como a do 

ajuste da carga horária do curso, não se percam nos volumosos processos, como ocorreu com 

o do Pró-Licenciatura em Educação Física. 

3.2.3 O trato com a experimentação e a vivência (prática?) na Educação Física 

Ainda sobre a questão curricular, em nossa interpretação, a organização dada ao currículo do 

curso deixava dúvidas a respeito da maneira como o objeto de ensino da Educação Física, ou 

seja, as práticas corporais, seria abordado. Tal inquietação nos levou a outras ponderações 

que, no andamento desse estudo, serão recorrentes. As indagações de Gatti, Barreto e André 

(2011), que trouxemos no início da tese, recebem agora as especificidades da área. 

A primeira envolve, mais uma vez, a definição do público-alvo presente no PPC. Segundo o 

documento, por ser um edital vinculado ao Pró-Licenciatura, o curso destinava-se aos “[...] 

Professores da Rede Pública de Ensino do Espírito Santo (Municipais e Estadual), que 

estejam ministrando a disciplina de Educação Física nas séries finais do Ensino Fundamental 

e/ou no Ensino Médio, sem Licenciatura na área específica” (UNIVERSIDADE FEDERAL 

DO ESPÍRITO SANTO, 2007, p. 2).  

Por isso, combinaria momentos presenciais e a distância, fundamentando-se na experiência 

docente dos seus alunos, no respeito à experiência acumulada pelos licenciados e adotava 
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“[...] a problematização de sua prática profissional, buscando ampliar e garantir um 

aperfeiçoamento teórico e prático, numa articulação entre as diferentes áreas de conhecimento 

que são necessárias ao seu desempenho como professor de Educação Física” 

(UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, 2007, p. 8). Nessa perspectiva, 

podemos alegar que os saberes da experiência dos anos de docência na área supririam a 

demanda formativa de aprender o que e como ensinar na Educação Física.  

A segunda se faz em uma análise curricular também do ensino presencial, já que, conforme 

Resoluções FNDE/CD n°. 34, o currículo deveria ser o mesmo para ambos os cursos, salvo as 

adaptações necessárias (BRASIL, 2005a). No final dos anos 1990, quando o debate e as 

críticas acerca da Educação Física se fundamentavam na necessidade de uma prática que não 

fosse somente voltada para o fazer/executar, o “saber fazer para saber ensinar” era criticado e 

perdia espaço para um movimento em prol da compreensão das práticas corporais como 

fenômenos sócio-histórico-culturais que não se limitariam à repetição de gestos e que 

formariam o indivíduo no/com/pelo movimento. Mas o que tem sido proposto nos currículos 

de hoje, considerando o conhecimento produzido e acumulado na/da área e que é privilegiado 

no ensino da Educação Física?   

A narrativa do(a) professor(a)-especialista de uma disciplina do Eixo Práticas corporais e 

forma escolar94 deixou dúvida a respeito da maneira como o currículo da licenciatura do 

Cefd/Ufes lidava com essa questão. Segundo ele, os alunos não seriam levados a aprender a 

prática corporal para ensiná-la nas aulas: 

[...] quando eles perceberam que sobre [a prática corporal] incide uma teorização, 
uma discussão bastante consistente, eles se assustaram um pouco. Eles pensaram, 
como alguns que fazem opção pela Educação Física, que só iam jogar, só iam 
brincar. Mas, quando a gente lança um olhar mais acadêmico, mais teórico sobre 
essas manifestações culturais, isso causa certo espanto. Mas, assim, nada que criasse 
um empecilho [...]. Pelo contrário, um feedback que eu me lembro bem no final do 
processo é que eles não imaginavam que [as dimensões dessa prática corporal] 
fossem tão importantes no processo de desenvolvimento, de socialização, de 
escolarização de crianças, adolescentes, jovens e até adultos. Eles começaram a 
olhar [a prática corporal] de uma maneira mais, digamos assim, respeitosa [...], 
perceberam o valor pedagógico [...] (INFORMANTE 6). 

No PPC, a disciplina tinha como ementa “Problematização da Cultura Corporal de 

movimento da temática [...], submetida aos processos de escolarização. Reflexão sobre os 

processos de transposição didática [...] transformação do fenômeno sócio-histórico-cultural 

em objeto de ensino” (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, 2008a, p. 14).  

                                                             
94Nesse eixo estavam cinco disciplinas: Conhecimento e Metodologia da Dança, da Ginástica, do Jogo, dos 

Esportes Coletivos e dos Esportes Individuais (PAIVA et al., 2013). 
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O mesmo texto de ementa se mantém para as disciplinas que ensinariam dança, jogo, 

ginástica, esportes coletivos e individuais (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO 

SANTO, 2008a) e deixa claro que não estava prescrito no currículo que os(as) 

professores(as)-estudantes aprenderiam vivenciando as práticas corporais.  

No entanto, quando o(a) Informante 7 comenta a capa de um dos fascículos das disciplinas 

que ministrou, evidencia que as propostas respeitavam o PPC mas também eram pensadas e 

conduzidas pelas parcerias estabelecidas entre as pessoas que faziam o curso. Isso pode ser 

exemplificado pela análise que faz ao ter o fascículo nas mãos: o “[...] menino da capa é um 

menino da escola, né? Foram situações criadas com as pessoas do LDI que nos 

acompanharam [...]. Uma situação de brincadeira criada no desenvolvimento de uma das 

abordagens metodológicas [...]” (INFORMANTE 7). E continua falando da preocupação que 

tinha em relação ao perfil de aluno e às proposições das disciplinas que ministraria:  

[...] nas suas diferentes formas, os que estão na escola e os que não estão na escola 
[...]. A gente sabia dessas diferenças, diferentes possibilidades de como acessar, 
interpretar os conteúdos, mas eu dizia que o material didático, quando foi construído 
[...], seria como a gente pensava que eles [os alunos] iriam instruir-se das coisas 
teóricas [...]. Daí a ideia de [...] ‘Vamos deixar isso de um modo teórico? Mas como 
eles vão identificar diferenças entre uma abordagem e outra? O que é que se difere? 
Pode explicar teoricamente, mas, como é na prática?’ Percebemos que tinha que ser 
prática. Era algo que precisava ser materializado lá (INFORMANTE 7). 

Apesar das aparentes preocupações, ensinar a dança, como se joga vôlei, basquete, handebol 

ou futsal, a maneira de vivenciar as lutas para o contexto escolar, enfim, o trato com as 

disciplinas práticas, tudo isso foi um conhecimento que ficou condicionado aos componentes 

curriculares optativos, oferecidos no curso a distância, no formato de ODs, que compunham a 

Prática como componente curricular do curso.  

Falaremos melhor sobre elas nos próximos capítulos, quando realizaremos a discussão 

curricular e da relação com o saber estabelecidas no Pró-Licenciatura em Educação Física do 

Cefd/Ufes. Para este momento, interessa-nos destacar que entender a constituição do público-

alvo, reconhecer que era o momento de experiência de um currículo novo e compreender a 

natureza de disciplinas de um eixo especificamente voltado para o ensino de não foi suficiente 

para esclarecer nossa questão de fundo sobre como a formação em EaD oportunizaria que 

professores que atuariam na modalidade tivessem acesso e se preparassem para ensinar 

conhecimentos que, por natureza, lidam com o movimento, com o saber domínio, com as 

experimentações das práticas corporais. 
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A pesquisa foi guiada por essa inquietação inicial, uma das questões mobilizadoras na busca 

de indícios da história que nos propusemos contar, até mesmo porque o descrédito em relação 

ao uso da modalidade para a formação na área, apontado pelos(as) Informantes 8, 9, 6 e 7,95 

talvez, em partes, pudesse ser superado com o seu esclarecimento.  

Por isso, considerando que  “A história mal-entendida, caso não se tome cuidado, seria muito 

bem capaz de arrastar finalmente em seu descrédito a história melhor entendida” (BLOCH, 

2001, p. 42) e que “Nenhum objeto tem movimento na sociedade humana exceto pela 

significação que os homens lhe atribuem” (BLOCH, 2001, p. 8), identificamos a necessidade 

de investigar, mais a fundo, certos elementos curriculares, o que se concretizou em tópicos 

nos próximos capítulos que apresentaremos. 

Apesar das (in)consistências das exigências, das tensões internas e da fragilidade curricular 

em relação ao ensino das práticas corporais, o processo de implementação do curso continuou 

tramitando na IES. 

3.3 É CHEGADA A HORA! (IM)PREVISIBILIDADES DO INÍCIO DAS ATIVIDADES 

DO CURSO 

A EaD e, ainda, no curso de Educação Física, era algo novo para quase todos os seus 

envolvidos. Em 2007-2008, o contexto institucional era de dúvidas e imprevisibilidade, 

conforme apontam fragmentos das narrativas dos(as) professores(as)-especialistas: 

Era um pessoal à parte. Ainda tinha gente que se colocava muito ao contrário. Tanto 
é que ninguém queria fazer, mesmo que fosse remunerado. Alguns colegas me 
olhavam como se fazer isso fosse como fazer uma coisa menor, era uma coisa que 
fragilizava politicamente a universidade [...]. E eu resolvi ver como funcionava e 
peguei as orientações lá no Ne@ad. Tinha que produzir um fascículo, então, vamos 
pensar sobre esse fascículo. Claro, isso aqui não tinha como ser exatamente o que eu 
dou em sala de aula, porque tinha que chegar lá e vê como se faz (INFORMANTE 
5). 
 
[...] fui convidado[a] [...] para ministrar duas disciplinas, dois módulos no curso e 
confesso que, inicialmente, estranhei. Como poderia se efetivar com qualidade um 
curso de Educação Física pela metodologia a distância? Embora tenha uma parte do 
curso que seja presencial, mas, até pela própria natureza do objeto que trata a 
Educação Física, o corpo, o movimento humano, a cultura corporal do movimento, 
como poderia fazer uma mediação a distância [...]? (INFORMANTE 6). 

Entre os(as) cinco professores(as)-especialistas que ouvimos, apenas um(a) tinha tido esse 

tipo de experiência antes do curso. Por isso, fazer parte do Pró-Licenciatura era também uma 

                                                             
95Ver narrativas na p. 162. 
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questão de enfrentamento pessoal e profissional. Diante do cenário que se colocava nas 

primeiras idas à Ufes, isso parece que também ficava evidente para os(as) professores(as)-

estudantes. O fragmento da narrativa do(a) Informante 26 ilustra tal impressão: 

[...] não sabia como a gente iria ir, se realmente a gente iria e se realmente 
aconteceria [...]. E nós víamos a frustração em vocês [...]. Muitas vezes a gente via 
que vocês nem sabiam pra onde tinham que mandar a gente [...]. ‘Ah, acho que vai 
ter alojamento em tal lugar, vai ter almoço, vai ter lanche. Não, não vai ter [...]’. 

Parece que o contexto era de descobertas para parte dos envolvidos, se não para todos. A 

dúvida sobre como formar professores de Educação Física na modalidade a distância também 

pairava sobre os(as) professores(as)-estudantes e, mais que isso, criava um cenário de apostas, 

de confiança e de descobertas. A narrativa do(a) Informante 26 indicia que as dúvidas também 

davam espaço à confiança, pois, mesmo com tamanha incerteza, os eventos ocorriam e 

contavam com a participação dos integrantes do Pró-Licenciatura em Educação Física dos 

diferentes municípios do estado. 

 O fato é que a formação dos professores se fundamentava na legislação geral, como a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (BRASIL, 1996) e as Resoluções CNE/CP n°. 1 e 

2/2002 (BRASIL, 2002a, 2002b), e na legislação específica da área e da modalidade, como a 

Resolução CNE/CES n°. 7/2004 (BRASIL, 2004) e os Referencias de Qualidade para 

Educação Superior a Distância (BRASIL, 2007c). Independentemente de saber ou não como 

fazer EaD, de ter ou não o entendimento de como sanar dúvidas como aquela que 

explicitamos no parágrafo anterior, o curso deveria se fazer conforme previam as orientações 

da formação, da área e da modalidade.  

Na narrativa do(a) Informante 1, ficou evidente, ainda, que outro documento legal acabou 

sendo decisivo para o curso: a Lei n°. 9.696, de 1° de setembro de 1998, do Conselho Federal 

de Educação Física (Confef). Além de criar os Conselhos Regionais e Nacional, já no seu art. 

1°, a lei proíbe o exercício da profissão sem habilitação, exigindo que, para se registar, os 

profissionais necessitam de graduação concluída (BRASIL, 1998a). 

Mas como habilitar profissionais da Educação Física que não possuem graduação e que estão 

atuando nas escolas, se os próprios Conselhos, Regional e Nacional, vetam essa atuação? 

Mesmo tendo a LDBEN como legislação-base para a educação brasileira, o sistema 

CREF/Confef tem força no Espírito Santo, na medida em que os profissionais sem habilitação 
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não conseguem se inserir nas redes de ensino e a narrativa do(a) Professor(a)-estudante 17 

possibilita que compreendamos um pouco da atuação do Conselho na época.  

A Secretaria de Esporte promoveu um encontro com o CREF [...] e na época [...] 
tinham alguns ex-profissionais aqui. Não estávamos estudando, mas eu e Jean já 
trabalhávamos aqui no Esporte. O Cref tratou a gente igual marginal. O que 
tínhamos como ex-atleta foi marginalizado e a gente foi esculhambado. Pelo menos 
no meu caso, feriu-me bastante [...] (INFORMANTE 17). 

A essa questão era somada, ainda, uma particularidade de área. De acordo com o art. 26. § 3o, 

da LDBEN, a Educação Física é componente curricular obrigatório da educação básica96 e por 

isso deve compor os currículos das instituições de ensino que atendem de zero aos dezessete 

anos. Para o(a) Informante 1, a força da lei tornava complicado restringir o curso aos 

professores das séries finais do fundamental e à última etapa da educação básica. Tal 

posicionamento ia de encontro à proposta inicial do Governo Federal. 

O edital de seleção,97 de responsabilidade da Comissão Organizadora do Vestibular, Ensino a 

distância (CCV/EaD), foi em conjunto com o Curso de Física, publicado em 23 de agosto de 

2008. Os cursos eram semipresenciais, com atividades obrigatórias nos polos e, sempre que 

necessário, na Ufes.  

Mesmo diante das tensões que elencamos, destinava-se a um público específico e exigia 

comprovação de vínculo com as redes de ensino (Figura 16), respeitando o que previa a 

Resolução FNDE/CD n°. 34/2005, que estabelece os critérios e os procedimentos para a 

apresentação, seleção e execução de projetos de cursos de licenciatura para professores em 

exercício nas redes públicas nos anos/séries finais do ensino fundamental e/ou no ensino 

médio, na modalidade de educação. As inscrições ocorreram de 25 de agosto a 10 de setembro 

de 2008. 

  

                                                             
96O referido artigo tem sua redação modificada pela Lei nº. 10.793, de 1º de dezembro de 2003. Desde então, a 

Educação Física deveria passar a integrar, obrigatoriamente, o Currículo da Educação Infantil, do Ensino 
Fundamental e do Ensino Médio. 

97Edital n°. 3/2008 - Abertura das inscrições do processo seletivo 2008/2 PS-EAD-Ufes. Disponível para acesso 
em:  <http://www3.neaad.ufes.br/sites/www.neaad.ufes.br/files/edital_pro.pdf>. 
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Figura 16 – Exigência do Edital n°. 3/2008 

 
Fonte: <http://www3.neaad.ufes.br/sites/www.neaad.ufes.br/files/edital_pro.pdf>. Acesso em: 23 dez. 2017. 

O(a) Professor(a)-estudante 19 que, na época, residia no município de Santa Maria de Jetibá e 

buscava uma vaga no Polo de Santa Teresa, relata que tentou se inscrever no curso e, por se 

tratar de um edital com público específico, não conseguiu efetivar a inscrição.  

[...] eu questionei porque era tão fechado e falei que, se fosse para ser para os 
professores, não iria abrir turma, porque quem estava atuando já tinha formação. E 
eu questionava [...]. Liguei para a secretaria da Ufes [...] e perguntei: ‘Como 
assim, abriu um processo seletivo para professores sem formação se não tem nem 
público aqui?’ (INFORMANTE 19). 

O trecho da sua entrevista, somado com os dados dos(as) Informantes 1 e 2 e com o arquivo 

da Secretaria Acadêmica que contém a demanda nominal de interessados, demonstra, mais 

uma vez, que a proposta do curso foi estruturada em cima de uma demanda que não era real. 

Isso não quer dizer que não havia necessidade da formação nos locais onde foi ofertado, mas 

que talvez não houvesse 926 professores em exercício sem habilitação ou, ainda, que outros 

interessados para além do perfil do edital estariam pleiteando vaga. 

No dia 3 de setembro de 2008, o então reitor da Ufes, professor Rubens Sérgio Rasseli, 

encaminhou para o MEC o Ofício n°. 421/2008-GR, manifestando preocupação com o 

andamento das inscrições no Pró-Licenciatura, tendo em vista uma reunião realizada com os 

coordenadores dos polos presenciais no dia 28 de agosto desse ano. O documento (Figura 17) 

manifestava o interesse da Coordenação do Pró-Licenciatura Educação Física na 

flexibilização do público-alvo do programa e trazia, como justificativa, uma realidade comum 

à época no estado:98
 

                                                             
98Tal contexto pode ser compreendido no estudo de Sofiste (2018), quando ainda na introdução, a autoras traz 

um parágrafo e uma nota de rodapé explicitando a atuação do Confef/Cref e sua possível influência no curso. 
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Figura 17 – Trecho do Ofício n°. 421/2008 – GR 

 
Fonte: Ofício n°. 421/2008 – GR Pasta Digital Ofícios, aquivo da Secretaria Acadêmica do Curso. 

Segundo o(a) Informante 1, a baixa procura do público-alvo pelo curso, indicada pelos 

coordenadores dos polos, os constantes contatos com um(uma) técnico(a) de apoio do MEC e 

as conversas com a Procuradoria da universidade resultaram no documento encaminhado pelo 

reitor ao MEC. 

Em 5 de setembro, foi, então publicado o Edital n.° 5/2008, com a possibilidade de inscrição 

para outro público, além de professores de Educação Física sem habilitação que atuavam  nos 

anos finais do ensino fundamental e/ou no ensino médio. Segundo o documento (Figura 18), 

havia pelo menos três outras possibilidades de comprovação do vínculo: 

Figura 18 – Trecho do Edital n°. 5/2008 com flexibilização do público do curso 

 
Fonte: <http://www3.neaad.ufes.br/sites/www.neaad.ufes.br/files/edital_retirificao_pro.pdf>.  

Acesso em: 23 dez. 2017. 

No dia 9 de setembro ocorreu a publicação do Edital n°. 6/2008 (Figura 19), que retificava o 

item 7.6 do edital inicial e aceitava, como comprovante de vínculo na área, declaração de 

tempo de serviço emitida pelo Departamento de Recursos Humanos das Secretarias 

Municipais e Estadual de Educação, documento comprobatório de inserção em projeto social 

na Educação Física. 
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Figura 19 – Trecho do Edital n°. 6/2008 que autoriza o ingresso de outro perfil de aluno no curso 

Fonte: Pasta Digital Processo Seletivo, aquivo da Secretaria Acadêmica Pró-Licenciatura Cefd/Ufes. 

Os 13 questionários respondidos pelos(as) professores(as)-não formados(as) indicaram que o 

público-alvo passou do Pró-Licenciatura em Educação Física do Cefd/Ufes passou a ser 

diverso. Quatro (30,8%) diziam atuar em projetos sociais; dois (15,4%) afirmam ser professor 

da área na escola. Os demais estiveram em sete diferentes categorias que compreendiam 

profissionais:  que realizavam substituição na escola (7,7%); que tiveram experiências 

pontuais com a Educação Física (7,7%); que eram concursados em uma prefeitura parceira do 

projeto (7,7%); que trabalhavam com arbitragem nos jogos escolares (7,7%); que eram 

bacharéis em Educação Física e buscavam a licenciatura (7,7%); que realizavam treinamentos 

específicos (7,7%); e que eram atletas e gostavam da área (7,7%).  

Ao ser flexível com o documento que comprovava a atuação na Educação Física e não mais 

somente o envolvimento com a docência em escola, o edital possibilitou outro perfil de 

ingressante e, ao mesmo tempo, deixou confusa a definição do vínculo com a área, conforme 

observamos nos fragmentos de duas narrativas das entrevistas compreensivas: “[...] o 

secretário de esporte de Santa Leopoldina, na época, me procurou e trouxe um edital para 

alunos que trabalhavam com esporte para estudar, para fazer a graduação [...]. Eu trabalhava 

com escolinha de futebol na prefeitura [...]” (INFORMANTE 15). E o(a) Informante 19 

acrescenta: 

[...] peguei o certificado de projeto social. Fui de madrugada, pois só fiquei sabendo, 
assim, nos últimos segundos do segundo tempo. Procurei, naquele dia, de 
madrugada, a pessoa que começou o projeto social, que seria o responsável pelo 
certificado. [...] seria melhor fazer esse certificado, porque nosso projeto social tinha 
dança, tinha muita coisa ligada, já que, de certa forma, as filmagens que a gente fez 
para os filmes pomeranos também tinham expressão corporal. Então teria tudo a ver 
com Educação Física. 

 

Enquanto o(a) Informante 15 coloca em dúvida o objetivo do curso conforme o que estabelece 

o Pró-Licenciatura, o(a) Informante 19 apresenta uma questão que pode representar certa 



174 
 

fragilidade do processo de seleção e nos levar a questionar, até mesmo, a veracidade dos 

documentos que foram aceitos como comprovantes de vínculo com projetos sociais na área.  

Diante dos dados, as ações do presente, sem se esquecer de onde elas vêm e para onde podem 

ir (CERTEAU, 2009), instigaram-nos a buscar as inscrições do processo seletivo do curso, 

mas, após tentativas de localizá-las no polo de Santa Teresa e na Sead, ficou claro que, 

conforme prevê a Portaria MEC n°. 1.224, de 18 de dezembro de 2013,99 que institui normas 

sobre a manutenção e guarda do Acervo Acadêmico das IES pertencentes ao sistema federal 

de ensino (BRASIL, 2013), tais documentos foram descartados. O(a) Informante 1 disse que 

isso ocorreu quando a secretaria do Pró-Licenciatura foi extinta no Cefd, em 2016. Na 

ocasião, os arquivos do curso foram encaminhados para a Sead e, considerando o grande 

volume de papéis acumulado entre 2008 e 2015, foi necessário descartar parte deles. 

O fato é que, ao mesmo tempo em que oportunizou o ingresso de pessoas que jamais 

acessariam o curso, o edital descaracterizou a proposta da Resolução FNDE/CD n°. 34/2005, 

pois, a partir de então, sete treinadores(as)/monitores(as) de escolinhas de projeto social, três 

professores(as),100 três funcionários(as) públicos(as),101 dois(duas) técnicos(as) em 

enfermagem, dois(duas) pedagogos(as), um(a) balconista de farmácia, um(a) agente 

penitenciário(a), um(a) agente de saúde, um(a) gerente municipal de esportes, um(uma) 

educador(a) físico,102 um(a) auxiliar de escritório, um(a) vistoriador veicular103 fariam o curso 

com aqueles(as) três professores(as) sem habilitação104 que correspondiam ao perfil inicial do 

Pró-Licenciatura. Em nossa interpretação, essa caracterização do público atendido pelo curso 

                                                             
99De acordo com a Portaria, os documentos referentes ao Processo Seletivo dos Cursos de Graduação devem 

ficar arquivados na IES por um ano. Sobre a Portaria, ver: 
<http://www.siga.arquivonacional.gov.br/index.php/legislacao-e-normas/legislacao-portarias/341-portaria-
mec-n-1-224-de-18-de-dezembro-de-2013>. 

100Esse dado deriva do questionário e, apesar de a questão do instrumento que o gerou ser aberta, os(as) 
participantes não identificaram a área de formação, intitulando-se, apenas, como professores(as). 

101Da mesma maneira que na nota anterior, os(as) participantes não indicam o cargo e/ou a instância 
administrativa, assumindo-se, apenas, como funcionários públicos. 

102A representação adotada pelo(a) informante refere-se à sua formação anterior, no Bacharelado em Educação 
Física.  

103As profissões citadas, neste momento do estudo, referem-se àquelas dos 14 professores(as)-estudantes que 
compartilharam suas narrativas e sentidos produzidos do/no curso e dos 13 professores(as)-não formados que 
responderam ao questionário on-line. 

104Apenas um(uma) deles(as) concluiu o curso. Os(as) outros(as) dois(duas) 
abandonaram/desistiram/evadiram/reprovaram nos anos de 2008 e 2012. No primeiro caso, a justificativa 
associa-se às dificuldades de participar dos encontros presenciais e de domínio das tecnologias. No outro, as 
questões pessoais estão relacionadas com a dimensão econômica, pois o(a) informante alegou não ter 
condições financeiras que lhe permitissem ir aos encontros presenciais – já que o polo ficava a 80km de 
distância da sua residência –, à escola do estágio, nem à Ufes para os eventos institucionais e do próprio curso. 
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impactaria, diretamente, o desenvolvimento curricular de um projeto que, a partir de então, 

deixava de ser específico para as finalidades do Pró-Licenciatura. 

Como nosso universo da pesquisa de campo corresponde a um extrato dos participantes do 

curso do Cefd/Ufes, consideramos que essa diversidade profissional pode ser ainda maior. Por 

esse motivo, os princípios curriculares de reconhecimento e valorização da experiência 

docente, por exemplo, não seriam suficientes para sustentar uma formação que já não se 

destinava apenas a professores em exercício e sem habilitação legal. O curso era, sim, para 

pessoas que, em algum momento de suas vidas, tinham tido contato com saberes relacionados 

com a Educação Física. E apenas isso! É fato que 12 dos(as) 14 professores(as)-estudantes 

entrevistados(as) e três dos(as) 13 professores(as)-não formados nunca haviam conduzido 

uma aula de Educação Física escolar. 

A proposta do currículo do curso não se alterou e o vestibular, com provas objetiva e de 

redação, ocorreu no dia 21 do mesmo mês. Nossa hipótese é que não haveria tempo hábil para 

modificações curriculares, mas que essas arestas seriam acertadas no currículo praticado. O 

resultado da seleção foi publicado pela Prograd/Ufes, por meio da impressa local e 510 

pessoas se matricularam no curso, conforme apresenta a Tabela 7.  

Tabela 7 – Relação número de vagas e de matrículas no curso 

Polo municipal N°. de vagas no Edital de 
Seleção 

N°. de matrículas 
ingressantes 4-11-2008 

Alegre 60 40 
Cachoeiro de Itapemirim 117 81 
Colatina 100 46 
Linhares 30 38 
Nova Venécia 43 76 
Santa Teresa 41 15 
São Mateus 80 82 
Venda Nova Imigrante 185 98 
Vila Velha 41 20 
Vitória 57 14 
Total 754 510 

Fonte: Edital Ufes n°. 3/2008; Ofício Circular n°. 13/2008; Comunicados n°. 15 e 16/2014 disponíveis nas Pastas 
Digitais Processo Seletivo, Ofícios e Comunicações da Secretaria Acadêmica Pró-Licenciatura Cefd/Ufes. 

Não preencher todas as vagas do edital é uma realidade que pode ser justificada, talvez, pela 

demanda inicial superdimensionada ou, tudo indica, inexistente. Conforme aponta o Relatório 

e-MEC (BRASIL, 2014a) o PPC “[...] não contextualiza a demanda regional de professores 

para a prática docente escolar, principal foco deste curso”. Além disso, em sua análise, ficava 

evidente que  
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[...] a existência de muitos cursos de Educação Física nas cidades de Vitória e Vila 
Velha, inclusive, um deles na modalidade à distância, não recomenda a oferta do 
curso proposto para as referidas cidades. Dessa forma a oferta do curso é pertinente, 
apenas, para os municípios menos desenvolvidos e afastados dos grandes centros 
para possibilitar oportunidade de formação inicial (licenciatura) para os profissionais 
que, sem a necessária formação, exercem a docência nos sistemas públicos de ensino 
(BRASIL, 2014b, p. 2). 

Na instância administrativa privada, essa questão representaria uma pesquisa de mercado 

pouco rigorosa. Já no ensino público, significa desperdício de dinheiro na ociosidade de vagas 

e infraestrutura, previstas aquém da realidade dos cursos. Talvez esse contexto seja resultado 

de um crescimento desenfreado do ensino superior, impulsionado pela política interna da IES 

e do próprio Reuni, programa que auxiliou na expansão da Ufes e, consequentemente, da EaD 

na instituição. A intencionalidade, mesmo positiva, de quem esteve à frente do curso nos 

diferentes setores da universidade ignorou o fato de o resultado de suas ações gerar ociosidade 

de vagas, de trabalho, de recurso e de oportunidade. 

Tal fato representa, acima de tudo, despreparo institucional e político, tanto por parte do 

Governo quanto daqueles que conduzem o processo de implementação e expansão da EaD e 

reforça a ideia de que muitos elementos são decisivos para o desenvolvimento da função 

social da escola pública. Uma política só se efetiva se houver quem a desenvolva, pois não 

basta estar no papel para se concretizar na realidade. Além disso, ela depende do 

envolvimento de profissionais comprometidos e qualificados, do fortalecimento das redes de 

parceria e interlocução estabelecidas entre as diferentes instâncias administrativas 

participantes e de investimentos. 

Sobre este último elemento, conforme informações consultadas no processo de prestação de 

contas do curso em fase de apuração no DCC,105 no período de 1° de outubro de 2008 a 28 de 

junho de 2014, o Pró-Licenciatura em Educação Física do Cefd/Ufes realizou quatro centros 

de custo, utilizando uma receita total de R$ 3.125.329,54, com R$ 2.953.144,10 de repasse do 

Governo Federal (FNDE/MEC) e R$ 172.185,44 de rendimentos. A Tabela 8 apresenta uma 

síntese da natureza das despesas do curso:  

  

                                                             
105Durante os meses de novembro de 2017 e abril de 2018, o setor esteve apurando a prestação de contas do 

curso. 
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Tabela 8 – Natureza das despesas liquidadas do Pró-Licenciatura em Educação Física do Cefd/Ufes 

Descrição das desepesas Valor R$ 

Pessoa física sem vínculo 

Serviços de Terceiros (pessoa fisica) 119.050,55 

Diárias 141.600,00 

Estagiários  239.394,90 

Subtotal 500.045,45 

Pessoa física com vínculo 

Pessoa Celetista 352.402,00 

Encargos Sociais 130.741,88 

Fundo de Rescisão 141.467,25 

Subtotal 624.611,13 

Pessoa jurídica 

Material de Consumo 281.405,05 

Aquisição de Equipamento e Material Permanente  -- 

Alimentação e Hospedagens 305.707,20 

Passagens  251.832,00 

Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 260.154,29 

Abastecimento de Veículo 58.632,00 

Locação de Veículo 14.160,00 

Postagem de Documentos e Materiais 31.768,00 

Serviço de Reprografia 15.276,00 

Aquisição de bibliografia 230.400,00 

Serviço de Impressão de Material Didático 521.772,24 

Seguro Estágio/Viagem  5.756,07 

INSS sem Vínculo 23.810,11 

Subtotal 2.000.672,96 

TOTAL 3.125.329,54 
Fonte: Processo prestação de contas Centro de Custos 3622, 3764, 3814 e 3887, consultado no DCC/Ufes. 

Acesso em: 22 de junho de 2018. 

O Cronograma de Execução do projeto do curso106 previa despesas com atividades 

permanentes e pontuais. Dentre elas, destacamos: a publicação de editais, seja de alunos, seja 

de tutores; a capacitação da equipe; a elaboração, avaliação e adaptação de material didático; 

a aquisição e manutenção de equipamentos e mobiliários, ora para a Ufes, ora para os polos; a 

reforma e adaptação de espaço físico no Cefd/Ufes; a aquisição de acervo bibliográfico; a 

realização de seminários presenciais; as avaliações nos polos; a distribuição de material 

didático e das provas; a conclusão do curso com a certificação dos licenciandos.  

Para realizá-lo, seu Cronograma de Desembolso107 continha dez previsões de repasses 

semestrais, iniciando em agosto de 2006 e finalizando em março de 2011, compreendendo um 

valor total de R$ 8.719.445,90. 

                                                             
106Disponível nas fls 302-304 do PPC. 
107Disponível na fl. 304 do PPC. 
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Nos documentos não foi possível esclarecer se o valor previsto também compreendia o 

pagamento das bolsas aos participantes do projeto: professores(as)-tutores(as),  

professores(as)-especialistas responsáveis pela produção de material didático, professores(as)-

especialistas que conduziram as disciplinas; e, membros da equipe gestora do curso. O fato é 

que essa despesa com bolsas – cujo valor total não foi localizado na IES durante a realização 

da pesquisa – deve ser somada ao valor de R$ 3.125.329,54, correspondentes aos gastos 

durante o curso. Dessa forma, associando as despesas da Tabela 8 com os valores referentes 

ao pagamento das bolsas e ao custo corrente do curso na IES,108 será possível ter o total 

destinado à formação dos(as) professores(as)-estudantes do curso.109 

Na instância administrativa privada, esses números dependeriam, incialmente, de uma 

pesquisa de mercado que apontasse o retorno dos investimentos e a possível margem de lucro. 

Na instância pública, estamos diante de proposições que, por mais necessárias que sejam, 

parecem desconsiderar a realidade de muitas regiões do país e, assim, resultam em 

desperdício de dinheiro na ociosidade de vagas e infraestrutura, previstas aquém da 

necessidade real.  

No último caso, talvez esse seja o resultado de um crescimento desenfreado do ensino 

superior no país que, na instituição investigada, foi impulsionado pela política interna da IES 

e do próprio Reuni, Programa que auxiliou na expansão da Ufes e, consequentemente, da EaD 

na instituição. De qualquer forma, os dados apresentados representam, em nossa análise, certo 

despreparo político e institucional, tanto por parte do Governo Federal quanto da própria 

Ufes, que conduziram o processo e, indiretamente, reforçaram a ideia de que muitos 

elementos são decisivos para a institucionalização de uma política pública e para o 

desenvolvimento da função social da escola pública. 

                                                             
108Para entender como esse indicador é composto, acessamos as orientações para o cálculo dos indicadores de 

gestão do Tribunal de Contas da União (TCU), disponíveis em: 
<http://portal.mec.gov.br/sesu/arquivos/pdf/indicadores.pdf>. Acesso em: 1 jul. 2018. 

109A pesquisa pretendia indicar o valor final investido em cada aluno. Tal dado seria relevante para pensarmos a 
modalidade a distância na IES e, quem sabe, discutirmos a relação dos gastos com o ensino presencial e a EaD. 
No entanto, na visita realizada à Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional (Proplan), em 
7 de março de 2018, os técnicos responsáveis pelo setor da estatística na Ufes alertaram para a dificuldade de 
mensurar esses gastos, considerando que envolvem, por exemplo, desde a compra do cadeado para fechar a 
sala da coordenação do curso ou o uso da piscina do Cefd/Ufes durante o dia da OD, até o envio das avaliações 
corrigidas para os polos. Por isso, e considerando que as despesas específicas do Pró-Licenciatura foram 
acessadas em 23 de abril e, depois, apenas em 22 de junho de 2018, decidimos abdicar dessa discussão neste 
estudo, mesmo reconhecendo sua relevância para o Cefd/Ufes, para a Ufes e para a EaD.  
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Em um país como o Brasil, marcado por tantos programas, propostas e modificações na 

política de formação, percalços, como os que apresentamos, infelizmente, tornam-se mais 

comuns do que imaginamos. O problema é que se, antes, a EaD se voltava para a qualificação 

de professores em exercício (ORTH; NEVES, 2012; CARVALHO; PIMENTA, 2010), agora 

ela é utilizada, cada vez mais indiscriminadamente, como modalidade de formação, seja nas 

licenciaturas, seja em outras áreas. O desafio que está colocado nos dias de hoje relaciona-se 

com a qualidade do ensino de uma modalidade que demonstra ter vindo para ficar. 

3.4 DO IDEAL AO REAL: A TENSÃO ENTRE OS ELEMENTOS “ESQUECIDOS” DO 

CURRÍCULO PRESCRITO E “VIVIDOS” NO CURRÍCULO PRATICADO DO CURSO 

Voltemos para as especificidades do currículo do curso e de como elas definiram ações e 

situações recorrentes durante o desenvolvimento do Pró-Licenciatura em Educação Física do 

Cefd/Ufes, pois falar delas nos faz perceber elementos fundamentais para a formação e ensino 

na modalidade EaD.  

As aulas começaram para os 510 matriculados no dia 4 de novembro de 2008 e, a partir de 

então, por intermédio do Pró-Licenciatura em Educação Física, a Ufes esteve presente em 

mais de 70 municípios do Espírito Santo. Durante os cinco anos de seu desenvolvimento, o 

curso ocorreu a partir das experiências docentes e das mediações pelo uso da tecnologia 

digital em espaços e tempos não determinados geograficamente.  

As dimensões específicas do ensino a distância, como autonomia, ensino e aprendizagem em 

rede, somavam-se às orientações das DCNEF, visando ao que o documento chama de “[...] 

formação generalista, humanista e crítica, qualificadora da intervenção acadêmico-

profissional, fundamentada no rigor científico, na reflexão filosófica e na conduta ética” 

(BRASIL, 2004, p. 1).  

Apesar de a organização curricular ser discutida no próximo capítulo, para agora, vale 

destacar que os 216 professores(as)-estudantes que finalizaram o curso o fizeram em dois 

grandes momentos, conforme Tabela 9.  
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Tabela 9 – Detalhamento da situação de conclusão no curso 
Polo municipal N°. de formados em  

5-4-2014 
N°. de formados entre  
6-4-2014 e 3-11-2015 

Total de alunos formados 
até 3-11-2015 

Alegre 13 8 21 

Cachoeiro de Itapemirim 22 12 34 

Colatina 12 4 16 

Linhares 5 0 5 

Nova Venécia 25 16 41 

Santa Teresa 7 1 8 

São Mateus 21 11 32 

Venda Nova Imigrante 24 16 40 

Vila Velha 3 10 13 

Vitória 1 5 6 

Total 133 83 216 

Fonte: Edital Ufes n°. 3/2008; Ofício Circular n°. 13/2008; Comunicados n°. 15 e 16/2014, disponíveis nas 
Pastas Digitais Processo Seletivo, Ofícios e Comunicações da Secretaria Acadêmica Pró-Licenciatura Cefd/Ufes. 

A Sessão Solene oficial de Colação de Grau, que ocorreu no dia 5 de abril de 2014, às 8 

horas, no auditório do Cefd/Ufes,110 envolveu 26% dos alunos inicialmente matriculados que, 

na ocasião, concluíam o semestre 2013/2 e, consequentemente, o curso. Existiram, ainda, 

alunos em processo de repercurso,111 outros em plano de estudos e aqueles que não 

concluíram o curso  (Gráfico 7). Os dois primeiros grupos integralizaram a graduação nas 

sessões extraordinárias de Colação de Grau realizadas ao longo dos anos de 2014 e 2015. 

Gráfico 7 – Condição final das matrículas no Pró-Licenciatura Educação Física Cefd/Ufes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Elaborada pela autora (informações geradas pelo sistema acadêmico da IES em 26-10-2017). 

                                                             
110Dados extraídos do Comunicado n°. 15/2014, de 31 de março de 2014, complementados pelo Comunicado n°. 

16/2014, de 3 de abril do mesmo ano. 
111A Resolução Cepe n°. 24/2000 regulamentava as situações de abandono, desligamento e jubilamento de 

alunos da Ufes na época do curso e continha os fundamentos para a organização do Repercurso do Pró-
Licenciatura em Educação Física. O aluno que não estivesse sofrendo sanção disciplinar – e não houve nenhum 
caso assim no curso investigado – para manter-se no curso, poderia ficar reprovado até duas vezes em 
determinada disciplina e/ou abandonar um período letivo. De acordo com o Protocolo de repercurso, 
documento de responsabilidade da Coordenação de curso e divulgado no AVA sempre que iniciava uma 
reoferta de disciplinas, o aluno que não obteve êxito na oferta anterior podia refazer seus estudos 
individualmente, tendo como apoio o fascículo-base da disciplina, assim como os demais materiais didáticos 
disponibilizados pelo professor. O acompanhamento do estudo acontecia com o tutor específico de repercurso. 
Sobre a Resolução Cepe n°. 24/2000, ver: <http://www.daocs.ufes.br/resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-
242000-cepe>. 
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Guardadas as características de cada área de conhecimento e da modalidade de ensino a 

distância, analisamos as entradas, evasão e formados de todos os cursos do mesmo período do 

Pró-Licenciatura em Educação Física. A Tabela 10 apresenta o panorama dos resultados 

desses cursos. 

Tabela 10 – Panorama dos cursos EaD de ingresso em 2008 

Cod. 
Curso 

Curso Período Matrículas Desistentes Formados 

90 Artes Visuais 2008/2 até 2016/1 674 270 406 
 

57 Ciências Contábeis 2008/2 até 2015/2 464 284 180 

23 Educação Física 
Licenciatura 

2008/2 até 2015/2 510 270 216 

17 Física Licenciatura 2008/2 até 2017/1 766 532 234 

31 Química Licenciatura 2008/2 até 2015/2 200 161 39 

Fonte: Prograd (informações geradas pelo sistema acadêmico da IES, em 19-3-2018, disponibilizadas pelo Setor 
de Gestão de Informação). 

As taxas de evasão dos cursos EaD da Ufes ofertados no ano de 2008 variaram entre 39,76% 

e 80,5%. Os dados do Pró-Licenciatura em Educação Física (58%) não estão distantes dos 

cursos de Ciências Contábeis (61,21%) e de Física (69,45%). Artes Visuais (39,76%) e 

Química (80,5%) diferenciam-se por, respectivamente, apresentarem uma evasão menor e 

significativamente maior em relação à Educação Física. Dentre as licenciaturas, inclusive, o 

Pró-Licenciatura é o curso de menor evasão, o que pode ser facilmente explicado quando 

consideramos as áreas de conhecimento disciplinar. Historicamente, os cursos de formação de 

disciplinas da Ciência da Natureza têm menor procura e prevalência de alunos.112 

O fato é que a evasão é real e evidencia uma característica historicamente discutida nos cursos 

de formação de professores. Cabe-nos compreender como justificá-la, considerando, neste 

caso, a modalidade de ensino e a área de conhecimento disciplinar. Será que os elementos da 

Teoria da Distância Transacional discutida por Moore (1990) não nos ajudam nessa 

empreitada? Como a estrutura de um curso auxilia na permanência dos seus alunos? Ela 

depende da dimensão que se estabele com o saber específico da área de formação? Se sim, 

como essa relação ocorre? Qual o papel da mediação nesse processo e como ela tem ocorrido 

nos cursos em questão? Mais que isso, quem é o aluno que procura uma formação a distância 

no Brasil? 

                                                             
112Ver dados do Inep, Senso do Ensino Superior 2016 e estudo de Arrigo, Souza e Broietti (2017), disponível 

em: ARRIBO, V.; SOUZA, M. C. C. de; BROIETTI, F. C. D. Elementos caracterizadores de ingresso e evasão 
em um curso de licenciatura em Química. Actio. Curitiba, v. 2, n. 1, p. 243-262, jan./jul. 2017. Disponível em: 
<https://periodicos.utfpr.edu.br/actio>. Acesso em: 27 jan. 2018. 
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De acordo com Moore (2002, p. 2), “[...] dentro da família de programas de Educação a 

Distância há graus bem distintos de distância transacional [...] [que podem estabelecer] 

diferentes relações e a intensidade destas relações entre duas ou mais das variáveis”. Elas são, 

ao mesmo tempo, determinantes e determinadas pelo comportamento de professores e alunos. 

Estrutura rígida possibilita menor autonomia. A autonomia está relacionada com a 

maturidade, organização e comprometimento dos alunos com os estudos. O diálogo, por sua 

vez, depende da estrutura e da autonomia. Essas variáveis do Pró-Licenciatura podem ter 

influenciado esses dados mas como estamos diante de uma experiência única, reconhecemos e 

ressaltamos que não foi possível ressignificar o currículo do presencial incorporado à 

modalidade a distância e assim, “ajustar” a formação prescrita à praticada. 

Além disso, esses elementos “constituintes” do curso são somados aos dados das Notas 

Estatísticas do Senso da Educação Superior 2016 (BRASIL, 2016b). De acordo com o 

documento, há diferenças entre o aluno dos cursos a distância e o do ensino presencial. Elas 

se fazem, principalmente, no quesito idade e representam os momentos da vida do indivíduo 

em que ele ingressa na formação e obtém uma qualificação profissional (Figura 20): 

Figura 20 – Perfil do aluno dos cursos superiores no Brasil  
 

 
Fonte: 

<http://download.inep.gov.br/educacao_superior/censo_superior/documentos/2016/notas_sobre_o_censo_da_ed
ucacao_superior_2016.pdf>. Acesso em: 11 mar. 2018. 

Os alunos do ensino EaD são, geralmente, mais velhos que os do presencial e concluem a 

formação tendo mais de 30 anos. Na pesquisa de Pasquali, Furtado e Lazzarottti Filho (2018), 

inicialmente realizada com 316 estudantes de um curso de formação de professores de 

Educação Física a distância, distribuídos por nove polos no interior do estado de Goiás, 
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observa-se que a idade média dos(as) estudantes era de 33 anos ao ingressarem no curso e de 

35 anos ao concluírem. 

No universo investigado do Pró-Licenciatura em Educação Física do Cefd/Ufes, a idade de 

ingresso dos(as) professores(as)-estudantes concluintes variou de 19 a 50 anos: 14,28% com 

até 20 anos; 28,58% entre 21-25 anos; 21,43% entre 26-30 anos; 21,43% entre 31-35 anos; 

7,14% com exatos 40 anos; e também 7,14% com exatos 50 anos. A dos(as) professores(as)-

não formados(as) variou de 19 a 47 anos: 7,70% com até 20 anos; 23,07% entre 21-25 anos; 

30,76% entre 26-30 anos; 23,07% entre 31-35 anos; 7,70% com 42 anos e 7,70% com 47. 

Essa característica tornava as turmas bastante heterogêneas, seja na motivação, seja na própria 

condição para a realização da formação, e se apresenta na intimidade com a tecnologia, na 

disponibilidade de tempo para os estudos, na seriedade com que faziam o curso, no 

comprometimento com as atividades, na maturidade dos debates e reflexões, nas 

contribuições para o processo de formação. Dentre os(as) 14 professores(as)-estudantes 

entrevistados(as), por exemplo, 50% disseram que aproveitariam melhor o curso se o 

estivessem fazendo neste momento de suas vidas e atribuíram essa constatação ao fato de, 

agora, se encontrarem mais maduros. 

Durante a imersão na realidade do ensino superior a distância, a diminuição do número de 

professores(as)-estudantes foi significativa. O(a) Informante 14 tem uma narrativa que elucida 

essa mudança: “Lembro do dia em que nós colamos grau: tinham pouquíssimos alunos. No 

inicio a gente enchia o teatro e no final, íamos pra uma sala menor, um miniauditório” 

(INFORMANTE 14). 

É preciso considerar que, conforme discutimos no Capítulo II,113 o aluno que ingressa na 

modalidade precisa assumir uma postura ativa no processo de aprendizagem: mais autônomo, 

disciplinado, ativo, dinâmico, curioso, dando conta, por exemplo, de superar a distância física 

do professor e de alavancar sua formação. A autonomia, variável discutida por Moore (1990), 

não é algo com que todas as pessoas conseguem lidar, especialmente diante das antagônicas 

liberdade e exigência da modalidade.  

Por isso, coube-nos perguntar o motivo que levou os(as) professores(as)-estudantes a 

ingressar no curso: 100% viram o Pró-Licenciatura como uma oportunidade de fazer ensino 

                                                             
113Ver Figura 9 do Capítulo II (p. 102). 
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superior; 42,85% tinham vontade de ser professores de Educação Física. Para os(as) 

professores(as)-não formados(as), sete motivações foram mais recorrentes: graduar-se em 

uma IES Federal (30,76%); acessar um curso superior (7,70%); gostar de práticas esportivas e 

ter a oportunidade de associar esse gosto à formação (15,40%); habilitar-se em Educação 

Física (23,04%); articular o campo de atuação profissional com o de formação (7,70%); 

complementar a formação para, futuramente, atuar no ensino superior (7,70%); ressignificar 

algumas práticas da área com base nos conhecimentos sobre desenvolvimento motor e sua 

relação com os conteúdos, por exemplo, da capoeira (7,70%). 

Outro ponto refere-se à demanda mapeada para pleitear o projeto ao MEC. Novamente 

retomamos essa questão. Ela foi composta por inúmeros elementos que representam muito 

mais que um determinado número que não foi alcançado. Como ocorre no ensino presencial, 

o ensino a distância exige um mapeamento de mercado, de demanda, que deve retratar a 

realidade local. 

Em um curso mediado pelas tecnologias digitais, teríamos ainda que considerar que os(as) 

professores(as)-estudantes eram pessoas familiarizadas com o computador e com a internet. 

No entanto, isso não ocorria com unanimidade, embora todos os(as) professores(as)-

estudantes soubessem que o curso era a distância e que o computador seria a principal 

tecnologia empregada.  

No universo investigado entre os(as) professores(as)-não formados(as), 69,20% disseram que 

sabiam utilizar o computador e dominavam a tecnologia quando se inscreveram no curso em 

2008. Além deles, essa dimensão importante para a formação em EaD foi indicada por 

15,40% como algo que era razoavelmente dominado e também para 15,40% como uma 

demanda que era mais ou menos compreendida, mesmo que, na maioria das vezes, eles 

conseguissem dar conta do que era proposto. Dentre os(as) professores(as)-estudantes, 

identificamos que quatro pessoas mexiam no computador com facilidade, outras quatro 

diziam que não sabiam e seis afirmaram que conseguiam, mais ou menos, lidar com a 

máquina.  

Na primeira categoria de informantes, 12 tinham computador em casa quando o curso 

começou. Na segunda, esse número cai pela metade: apenas seis. As narrativas de alguns 

informantes, classificadas por Certeau (2009) como práticas míticas modernas que têm poder 
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sobre a exterioridade da qual foram isoladas, trazem uma aproximação com a realidade vivida 

no curso à época de seu início. 

Na verdade, para mim, foi muito difícil porque lá, no interior, eu não tinha nem 
computador. Lembra que eu dizia? Eu não tinha nem computador e eu vim conhecer 
um pouco de Informática, um pouco da internet, um pouco do computador no curso 
de Direito, na disciplina, mas foi muito vago. Agora, você estar todos os dias, via 
computador, fez com que a gente buscasse, de forma incessante, o conhecimento 
para a pesquisa do material do curso que nós tínhamos em mãos. A maioria dessa 
busca era justamente via computador. Estava tudo ali para nós, mas nós tínhamos 
dificuldades na pesquisa, ou seja, esse conhecimento seria mais fácil se estivesse em 
um livro. Mas não estava (INFORMANTE 24). 
 
[...] eu não tinha nem celular. Minha irmã que me deu. Daí, quando ela falava que 
tinha atividade para postar, eu tinha que sair da minha casa e andar quase 50km para 
enviar uma atividade. Nessa época tinha acabado de comprar uma moto [...]. Então 
eu tinha que achar uma casa que tinha internet e, como eu não queria ir pra 
lanhouse, ai eu perguntei para minha prima se podia ir na cada dela [...]. Depois eu 
comecei a frequentar lanhouse e, na metade do curso, mais ou menos, eu consegui 
ter meu notebook. Não que eu não tivesse condições de comprar antes [...], só que, 
na minha cabeça, aquilo não era uma prioridade ainda, depois é que eu fui vendo a 
necessidade.  Entendi a importância durante o curso e eu fui cada vez entendendo 
mais o curso e como o conhecimento está ai [...] (INFORMANTE 20).  
 

Um pré-requisito para os estudos na modalidade pode, por que não, ter se tornado elemento 

dificultador do processo e, assim, ter resultado na desistência do curso. Não era somente o 

fato de não ter computador que estava em jogo, mas a logística de uma vida que precisava ser 

reorganizada para dar conta de novas demandas e prioridades. Uma hipótese é que essa 

realidade se tornou dilema para muitos dos desistentes, levando-os a abandonar o curso. 

De qualquer forma, em Certeau (2009, p. 100), compreendemos que “[...] o próprio estudo se 

faz marginal com relação aos fenômenos estudados [...]. Daquilo que cada um faz e o que é 

que se escreve? Entre os dois, a imagem, fantasma do corpo experiente e mudo, preserva a 

diferença”. Assim, há muito ainda o que se explorar, mas aqui se encerra nossa tentativa de 

apreender a realidade da instauração do Pró-Licenciatura em Educação Física do Cefd/Ufes. 

Seguimos para a consolidação, prescrita e praticada, do seu currículo. 
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CAPÍTULO IV 

A DIMENSÃO CURRICULAR DO PRÓ-LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO FÍSICA 

DO CEFD/UFES: DOS DOCUMENTOS PRESCRITOS AO CURRÍCULO 

PRATICADO 

 

4.1 A INTENCIONALIDADE DA FORMAÇÃO 

O currículo é a identidade escrita e vivida de um curso. Produzido nas relações de tensão, 

descoberta, acomodação, negociação entre aqueles que fazem e estão na escola, é regulação, 

por um lado, e consumo produtivo, por outro. Com o apoio dos estudos de Certeau (2009), 

podemos dizer que o entendemos como prática fugidia e astuciosa que, de alguma maneira, 

pode subverter a produção dominante e realizar operações de reinterpretação de discursos e 

ações do cotidiano, operando com a associação de práticas comuns que destituem o atomismo 

social e, nas experiências particulares do homem ordinário, fabrica o que os indivíduos 

recebem, compram, usam, consomem socialmente, seja dentro, seja fora da instituição 

escolar.  

No caso do Pró-Licenciatura, apesar de muitos(as) professores(as)-estudantes não estarem 

atuando em escola, o currículo assumiu que a identidade profissional se encontrava definida 

na docência e que a Educação Física era a área que tematizava as práticas corporais em 

diferentes dimensões, relacionando-se com as produções culturais que envolve aspectos 

lúdicos e estéticos  e extrapolando a questão da saúde ou do esporte como focos hegemônicos 

(UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, 2008a). 

A concepção de formação que o PPC sustenta se inicia com a apresentação de alguns entraves 

da área e depois aborda a necessidade de repensar o currículo no sentido de abranger a 

diversidade cultural, a identidade e subjetividade nas salas, quadras e outros espaços 

formativos, com base na interação humana (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO 

SANTO, 2008a). Esses elementos refletem as intencionalidades do curso de licenciatura 

presencial que, na época, havia sido reformulado. 

Considerando a própria recondução do edital de seleção de alunos, que possibilitou que 

pessoas que talvez jamais acessassem a universidade cursassem sua graduação em uma 
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instituição pública, no exame dos pormenores mais negligenciáveis (GINZBURG, 1989), a 

EAD oportunizou a ampliação e a garantia do exercício da função social do Cefd/Ufes. No 

entanto, cabe-nos questionar como isso ocorreu e de que maneira a diversidade prevista no 

documento foi respeitada no curso vivido. 

Eis, então, que nos propusemos abordar a estrutura curricular do Pró-Licenciatura  

em Educação Física do Cefd/Ufes. Interessa-nos sua apresentação na constituição, tramitação 

e desenvolvimento do currículo prescrito e praticado (CERTEAU, 2009) em um movimento 

marcado por questões que circunscrevem nossas intenções desde que iniciamos esta pesquisa: 

qual a trajetória de consolidação curricular do curso na Ufes? Quais elementos garantem a 

formação de professores de Educação Física na modalidade a distância? O currículo 

protagonizado pelos praticantes do curso contemplou aspectos e contextos específicos e 

necessários para a formação na Educação Física na modalidade? 

É chegado o momento da nossa contribuição para o avanço das discussões da formação em 

EaD na Educação Física, pois foi no contato com os estudos de Quaranta (2011), Quaranta e 

Pires (2013), Almeida (2013), Pimentel et al. (2013) e Pimentel et al. (2014), apresentados no 

Capítulo I, que definimos como este e o próximo capítulo seriam elaborados. 

O currículo de um curso EaD e as particularidades de uma experiência institucional serão 

discutidos buscando o avanço do campo acadêmico e da formação. Ainda amparados pelos 

estudos levantados no mapeamento, buscamos, nas próximas páginas, tornar visível o nosso 

olhar e interpretação a respeito da temática, fundamentando nossa discussão nos estudos sobre 

formação a distância, formação de professores e formação na Educação Física. 

Assim, na relação entre “[...] um lugar (um recrutamento, um meio, uma profissão, etc.), 

procedimentos de análise (uma disciplina) e a construção de um texto (uma literatura)” 

(CERTEAU, 2002, 65 grifos do autor), sinalizamos como e o que foi produzido nos usos e 

apropriações114 (CERTEAU, 2009) dos atores sociais do Pró-Licenciatura do Cefd/Ufes, em 

uma experiência que se consolidou como possibilidade de formação concretizada nas 

regulações externas,115 nos encaminhamentos dos diferentes setores da IES, nas características 

da modalidade, nos e pelos atores envolvidos com o curso desde a sua intencionalidade até 

                                                             
114O conceito está definido no Capítulo II desta tese (p.92). 
115Leis nacionais da educação e da Educação Física (BRASIL, 1996, 1998b, 2002a, 2002b, 2004; CONFEF, 

1998a), regulamentação do programa (BRASIL, 2005a), Referenciais de Qualidade para a Educação Superior a 
Distância (BRASIL, 2007c). 
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seu desenvolvimento, nos recursos humanos e tecnológicos, nos conteúdos curriculares, na 

mediação e interação, no perfil profissional que seria formado. 

Cabe-nos refletir: o que o(a) professor(a)-estudante aprendeu sobre ser docente de Educação 

Física e como esse aprendizado se consolidou? Como pista, a Figura 21 concentra o esquema 

estrutural da formação ofertada, que tinha, como objetivo final, um determinado perfil 

profissional. 

Figura 21 – Infográfico do esquema estrutural do curso na universidade 
 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 
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O capítulo contém a configuração do currículo de formação investigado e utiliza, como 

referência para as análises, os estudos de Moore (1990, 2002) e Moore e Kearsley (2007), 

dando ênfase à categoria estrutura para discutir os elementos curriculares e a maneira como 

foram conduzidos, a autonomia, quando lida com as dimensões de um currículo praticado, e o 

diálogo como mediação e elemento fundamental da EaD. Com o apoio de Josso (2010), traz 

as recordações-referência dos informantes para a discussão. 

4.2 OS ELEMENTOS CURRICULARES DO PRÓ-LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO 

FÍSICA DO CEFD/UFES 

Dentre outras legislações, o currículo respeitava a Resolução n°. 2/2002 e previa carga horária 

de Formação comum, de Conhecimento da area, de Estágio supervisionado obrigatório, de 

Prática como componente curricular e de Atividades acadêmico-científicas e culturais.  

Para Paiva et al. (2013), a estruturação associava os conhecimentos comuns à escola, àqueles 

sobre crianças, jovens e adultos, sobre a dimensão social, cultural, política e econômica da 

educação, sobre a dimensão pedagógica, sobre a compreensão teórica da área e ensino da 

Educação Física na educação básica. 

A organização adotada vai ao encontro do objetivo específico do curso: “[...] contribuir para a 

compreensão do processo educativo escolar em suas múltiplas interações com as práticas 

culturais e sua mediação com as questões pedagógicas, histórias, sociais, econômicas e 

políticas” (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, 2008a, p. 4).  

Como resultando das decisões que agruparam os elementos do projeto do curso e que 

determinaram “[...] as maneiras de se estruturar o programa de ensino para ser transmitido 

pelos diversos meios de comunicação” (MOORE, 2002, p. 5), a Figura 22 apresenta a maneira 

como a Resolução n°. 2/2002 foi contemplada em subcategorias, assumidos como eixos 

curriculares.  
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Figura 22 – Organograma do currículo em eixos116 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

Os pressupostos da formação estariam garantidos na definição e desenvolvimento de cada um 

dos eixos que, como consequência, habilitariam um profissional capaz de compreender as 

complexas relações do cotidiano escolar (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO 

SANTO, 2008a). 

A carga horária, revelada no Capítulo III117 como um ponto de divergência ao longo do 

processo de implementação do PPC, seja no MEC, seja na IES, apresentou lacunas 

curriculares que precisaram ser resolvidas mesmo com o curso em andamento. Depois que a 

questão da sua soma foi desvelada e compreendida, outra inconsistência parecia existir 

quando mergulhamos em busca da compreensão de cada elemento curricular: a grade do curso 

variava de 3.135 a 3.195 horas.118 De acordo com o Quadro 11,119 tal variação dependeria de 

como o(a) professor(a)-estudante conduziria sua formação na dimensão da Prática como 

componente curricular. 

  

                                                             
116As cores utilizadas em cada eixo são referência para a elaboração do Figura 23, na qual é possível identificar 

os componentes curriculares do curso compondo os respectivos eixos. 
117Ver Capítulo III, p. 163. 
118Haveria, ainda, outras possibilidades, já que era garantida a apresentação de certificados de outras atividades 

de formação, conforme prevê a Normatização das Atividades Complementares do curso: participação como 
ouvinte em congressos científicos, palestras, mesas-redondas, seminários, eventos científicos nacionais, 
regionais, estaduais ou locais; publicação de resumo em evento científico; apresentação de pôster e/ou 
comunicação oral em eventos científicos; publicação em periódicos qualificados pelo Qualis da área. 

119Elaborado com o auxílio do PPC, do Currículo de Cursos Modelo Ufes disponibilizado pela Prograd em 24-
11-2017, da Normatização de Atividades Complementares – que, vale dizer, é o Anexo V do PPC, mas 
apresentava diferentes versões no processo de tramitação do projeto na IES – e com as entrevistas dos(as) 
informantes da pesquisa. 
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Quadro 11 – Organização curricular do curso e análise da Resolução CNE n°. 2/2002 

Resolução CNE n°. 2/2002 Pró-Licenciatura em Educação Física Cefd/Ufes 

Conteúdo de natureza 
científico-cultural 

1800h 36 Disciplinas 2085h 2085h 2085h 

Estágio Supervisionado 400h 4 Disciplinas de Estágio Supervisionado 420h 420h 420h 

Prática como 
componente curricular 

400h 6 Oficinas 180h 180h 180h 

8 Seminário de Estudos 240h 240h 240h 

Atividades acadêmico-
científico-culturais 

200h 7 SAC 210h   

8 SAC  240h  

9 SAC   270h 

Total de carga horária 2800h Total de carga horária 3135h 3165h 3195h 

Fonte: Elaborado pela autora. 

O curso cumpria as exigências de cadastramento e aprovação no MEC e continha carga 

horária superior àquela indicada na legislação. Todavia, como os dados, “[...] mesmo os 

aparentemente mais claros e mais complacentes, não falam senão quando sabemos interrogá-

los” (BLOCH, 2001, p. 79), foi preciso (re)constituir sua matriz curricular para compreender 

sua proposta, extraindo os elementos que pudessem ser utilizados na sua caracterização. 

A Figura 23 expressa a reconstituição do currículo, conforme alocação das disciplinas nos 

módulos, identificação do semestre letivo, da carga horária e dos professores responsáveis. 

Articula como fontes o Currículo do Pró-Licenciatura em Educação Física Cefd/Ufes – página 

gerada em 24-11-2017, pela Prograd, Currículos de Cursos Universidade Federal do Espírito 

Santo –, as informações da Plataforma Moodle e um dos materiais didáticos do curso (PAIVA 

et al., 2013). 

 
Figura 23 – Estruturação curricular em módulos 

(continua...) 
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 Figura 23 – Estruturação curricular em módulos 
(continuação...) 

 
 

 
 

 
 

 
  



193 
 

Figura 23 – Estruturação curricular em módulos 
(continuação...) 
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Figura 23 – Estruturação curricular em módulos 
(conclusão...) 

 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

Os elementos curriculares obrigatórios foram conduzidos por 44 professores(as)-

especialistas.120 Dentre eles, 8 não eram efetivos da IES, 10 estavam lotados em outros 

departamentos da Ufes,121 18 eram do Departamento de Ginástica e 8 do de Desportos. 

A tramitação do PPC na IES122 permite que observemos o quanto o caminho é longo entre a 

ação de propor um curso e a sua efetivação. São discussões constantes em diferentes setores e 

envolvendo variados sujeitos. Como exemplo, voltemo-nos para uma decisão relevante e um 

tanto complexa do currículo: a definição dos docentes do curso. No período que antecedeu o 

seu início, essa questão foi marcada por embates.  

O(a) Informante 9 disse que a coordenação do Pró-Licenciatura estava “[...] sempre tentando 

ver os professores que tinham interesse de participar do curso para elaborar fascículos e 

                                                             
120Para obter esse número observamos o PPC, o AVA e o material didático de cada disciplina. Além deles, 

Identificamos que Sofiste (2018) apresenta outro dado com um quantitativo inferior. No entanto, não o 
utilizamos como referência, pois além de não corresponder a nenhuma das fontes utilizadas, a autora não situa 
a origem da informação. 

121Mencionados no Capítulo III, a saber: Departamento de Didática e Prática de Ensino do Centro de Educação 
(DDPE/CE); Departamento de Administração e Supervisão Escolar (DASE/CE); Departamento de 
Fundamentos da Educação e Orientação Educacional (DFEOE/CE/Ufes). 

122Apresentada e discutida no Capítulo III, Quadro 9, p. 151-153. 
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ministrar as aulas” e que, às vezes, acontecia de mais de um professor manifestar interesse por 

determinado componenente curricular. Nesse caso, quando consentido por todas as partes 

envolvidas, a disciplina passava a ser regida por mais de um docente, como ilustra a narrativa 

do(a) Informante 6. 

[...] como havia outros interessados, nós chegamos a um consenso para trabalharmos 
juntos [...]. Foi uma experiência diferente, começando por essa questão de ser uma 
disciplina desenvolvida a quatro mãos. Tudo isso fez com que tivéssemos que 
estabelecer, de maneira muito clara, os limites e saber fazer concessões. Então, 
assim, uma negociação interna que fez com que nós cedêssemos, em determinados 
momentos, estabelecêssemos limites [...]. 

Por se tratar de um convite aberto aos departamentos, fazia-se necessário discutir como 

ocorreria a distribuição de professores por disciplina, até porque o envolvimento com o curso 

resultaria no recebimento de bolsas de pesquisadores e formadores, conforme previa a 

Resolução FNDE/CD n°. 49/2006.123 No primeiro grupo estariam os professores  

[...] participantes de projetos de pesquisa, de desenvolvimento de material didático e 
de metodologias de ensino na área de formação inicial de professores da educação 
básica [...] [e no segundo] [...] participantes do curso no exercício de formação, 
preparação e supervisão dos cursos de formação inicial dos professores da educação 
básica [...] (BRASIL, 2006c).  

Os professores que assumiam a disciplina desempenhavam primeiro o papel de pesquisador e, 

depois, de formador, recebendo bolsas para ambas as funções. Era, sobretudo, um trabalho 

para além da carga horária de docente na IES, como sinalizou o(a) Informante 8: “[...] essa 

carga horária, às vezes, não era fácil de ser acrescentada na jornada. Então tinham várias 

questões que a própria universidade não tinha clareza sobre como lidar, e isso gerava na gente 

muita insegurança”. 

Das narrativas extraímos os motivos apontados como incentivadores para o envolvimento 

dos(as) docentes. Dentre aqueles profissionais que ressaltaram a importância de mais de um 

elemento e os que não sinalizaram nenhuma justificativa, destacamos a possibilidade de 

formação (42,86%), a concessão de bolsas (28,57%) e a oportunidade de elaborar um 

fascículo (14,29%). Esses elementos apareciam como impulso inicial para o envolvimento no 

curso, que era uma decisão marcada por sentimentos ora positivos, ora nem tanto: 

[...] entrei motivado, primeiro pela bolsa que, naquele momento eu precisava, e 
também me atraía. Então, assim, confesso que eu não tinha muito ideia de como isso 

                                                             
123Ver Resolução FNDE/CD n°. 49/2006 em <http://www.fnde.gov.br/acesso-a-

informacao/institucional/legislacao/item/3124-resolu%C3%A7%C3%A3o-cd-fnde-n%C2%BA-49-de-29-de-
dezembro-de-2006>. Acesso em: 28 dez. 2017. 
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poderia se efetivar com qualidade a possibilidade de escrever um fascículo, de ter 
uma produção bibliográfica. Então, esses foram os principais motivos que me 
levaram a participar do curso, mas sempre com o pé atrás. Até pelo fato de eu não 
conhecer a metodologia que seria adotada, eu tinha certa resistência 
(INFORMANTE 6). 

Os professores Paula Cristina da Costa Silva, Valter Bracht, Ana Claudia Silverio 

Nascimento, Kezia Rodrigues Nunes, Silvana Ventorim e Wagner dos Santos estiveram 

envolvidos com o maior número de disciplinas do curso: quatro. No caso do Estágio 

Supervisionado (Esup), os componentes curriculares articularam-se e consolidaram uma 

proposta de formação compreendida como um projeto que começava no Esup I e finalizava 

no IV.  O material didático da disciplina e a narrativa do(a) professor(a)-especialista 

participante da pesquisa deixam a proposta mais clara:  

A experiência de formação de professores de Educação Física, por meio da 
modalidade de educação a distância por nós assumida pautou-se no investimento na 
trilogia da formação em que a produção da vida do professor (investir na pessoa e 
em sua experiência), a produção da profissão (investir na profissão e em seus 
saberes) e a produção da escola (investimento institucional e em seus projetos) são 
fundamentais para a constituição da política de formação de professores [...] 
(SANTOS et al., 2016, p. 120, grifos dos autores). 
 
[...] nós fomos entender com o tempo em que essa disciplina precisava ser 
diferenciada da presencial e pensada como um projeto único. [...] nós decidimos que 
iríamos fazer uma disciplina para durar dois anos e que nós deveríamos atuar juntos 
nos quatro períodos. Mais ou menos, a gente foi constituindo essa necessidade de 
aprender juntos. Então, nós vendemos esse projeto para a Coordenação, para a 
Fernanda e, como era tudo muito novo para ela também, achou por bem que 
acompanhássemos os quatro períodos, porque isso nos daria condição de nos dividir 
nas disciplinas e estar também nas escolas, nos trabalhos dos tutores [...] 
(INFORMANTE 3). 

Respeitando as características de cada eixo da formação, nas especificidades das propostas de 

cada componente curricular, as disciplinas continham de 30 a 105 horas e correspondiam aos 

conhecimentos de formação comum e específicos da área, Esup e Prática como componente 

curricular.124 

As disciplinas dos eixos Práticas corporais e forma escolar e Pedagogia da Educação Física 

chamam a atenção por se constituírem lugares privilegiados de contato com o objeto de 

ensino da área. Nos estudos de Almeida (2013, 2015), percebemos indícios de um possível 

esvaziamento da possibilidade de transformação, e até de reprodução, pelas práticas corporais, 

                                                             
124Nesse caso, não estamos contabilizando a carga horária dos Seminários de Atividade complementar (SAC), 

pois não eram eventos obrigatórios, tampouco geravam pauta ou exigiam acompanhamento dos(as) 
professores(as)-tutores(as), apesar desses últimos sempre estarem envolvidos com o evento. 
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já que a formação em EaD, por conta das suas características, operaria muito mais no discurso 

das dimensões técnicas/operacionais do que na experimentação da vivência corporal. 

No Pró-Licenciatura em Educação Física do Cefd/Ufes nos deparamos com dados que 

sinalizavam uma situação também delicada quanto ao aprender a ser professor de Educação 

Física no contato com os saberes específicos da área, objetos de ensino valorizados na prática 

docente realizada nas escolas de educação básica. 

Ao considerarmos a maneira como defendemos a relação com o saber e as dimensões que 

compõem o campo de atuação e a formação profissional,125 parece que temos um exemplo do 

que Nóvoa (1992) compreendeu como inconsistências da atividade educativa em relação às 

próprias dinâmicas da formação. Estamos diante da necessidade do trato com o conhecimento 

sistematizado sobre as práticas corporais, ao mesmo tempo em que as condições para tal ação 

nem sempre garantem efetiva aproximação, experimentação e aprofundamento dos conteúdos.  

Corroborando os ensinamento de Almeida (2015, p. 13), “Em algumas situações notamos que 

os alunos confundem a flexibilização de tempo e espaço que a EaD proporciona com 

flexibilização das normas e da rigorosidade acadêmica”, fato que, na perspectiva de Moore 

(2002), é agravado pela estrutura de um determinado curso e resulta no desafio para garantir a 

qualidade da formação na modalidade a distância.  

A estrutura do Pró-Licenciatura em Educação Física do Cefd/Ufes tinha as suas 

particularidades. Uma delas estava refletida na definição e no desenvolvimento do seu 

currículo. Tal condição pode ser observada na análise comparativa entre a apresentação do 

material didático das disciplinas que compõem os dois eixos, o foco central que foi atribuído a 

cada componente curricular e a proposta do conteúdo programático a ser abordado (Figura 

24). 

  
  

                                                             
125Apresentados na Figura 12 do Capítulo II (p.124). 
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Figura 24 – Análise comparativa da apresentação e estruturação do material didático dos 
eixos Práticas corporais e forma escolar e Pedagogia da Educação Física 

(continua...) 
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 Figura 24 – Análise comparativa da apresentação e estruturação do material didático dos 
eixos Práticas corporais e forma escolar e Pedagogia da Educação Física 

(continuação...) 
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 Figura 24 – Análise comparativa da apresentação e estruturação do material didático dos 
eixos Práticas corporais e forma escolar e Pedagogia da Educação Física 

(continuação...) 
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Figura 24 – Análise comparativa da apresentação e estruturação do material didático dos 
eixos Práticas corporais e forma escolar e Pedagogia da Educação Física 

(conclusão) 

 
Fonte: Elaborado pela autora com base em Andrade Filho (2011), Castardelli (2012), Chicon e Sá (2010), 

Gonzáles e Bracht (2012), Mello e Damasceno (2011), Moraes (2010), Moraes et al. (2012a, 2012b, 2012c) e 
Silva (2011). 

Diferentemente dos outros fascículos dos eixos aqui analisados, a apresentação realizada em 

Andrade Filho (2010) chamou a nossa atenção, pois foi elaborada pelo próprio professor-

especialista na 3ª pessoa do singular.  

Já o material didático de Moraes et al. (2012a, 2012b, 2012c), inicialmente, parece constituir 

um projeto que se faz na articulação e no aprofundamento de uma determinada discussão 

temática. A preocupação dos autores está explicitada ainda na apresentação do primeiro 

fascículo: “Em cada uma dessas disciplinas, deveríamos tratar das mesmas temáticas 

(planejamento, conteúdos, sujeitos etc.) em cada um dos módulos, de forma às vezes 

repetitiva” (MORAES et al., 2012a, p. 4), mas a decisão de propor diferentes disciplinas que 

se complementam sem tornar seus conteúdos repetitivos também contribuiu, a nosso ver, para 

o comprometimento de uma outra dimensão essencial à formação que parece ter ficado quase 

exclusivamente a cargo dos Esups e das ODs.  

Além disso, Kearsley e Moore (2008, p. 78) defendem que o texto, impresso ou digital, deve 

atentar-se às “[...] habilidades criativas de redação e ilustração [...] [e garantir uma interação] 

individual e privada [...] [permitindo] que os alunos estudem de acordo com seu próprio ritmo 

e no horário em que determinarem”. Por se constituir uma tecnologia de uso independente, 

avaliamos que os fascículos precisam assumir uma apresentação e linguagem fácieis e 

motivadora, e 
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O modo pelo qual conceitos difíceis são reconhecidos como tal, o uso de relatos ou 
exemplos pessoais, comentários refletindo opiniões diferentes ou desacordo com o 
texto ou as leituras e a formação de perguntas para os alunos pensarem, tudo isso 
ajuda a estabelecer uma atmosfera mais voltada à conversação [...] (MOORE; 
KEARSLEY, 2008, p. 118). 

De maneira geral, essas características são parcialmente identificadas nos fascículos do curso 

que, em nossa interpretação, são assumidos mais como “livros” para a condução das 

disciplinas, tendo a oferta da disciplina presencial como referência. São configurados com 

ilustrações, questões problematizadoras, indicações de leituras e texto básico da disciplina.  

Mas, em poucos deles (FIGUEIREDO, 2009; TAVARES, 2009; MORAES et al., 2012a, 

2012b, 2012c) observamos, com maior intensidade, a presença de espaços destinados ao 

registro dos estudos e/ou à elaboração de atividades e “[...] o fator branco no documento [...] 

[que gera um impacto] atrativo visualmente e evita sobrecarregar o aluno com muitas 

informações de uma só vez” (MOORE; KEARSLEY, 2008, p. 119).  

O Esup era considerado tempo-espaço de alinhamento, articulação e desenvolvimento dos 

componentes curriculares da formação docente comum e os da formação específica em 

Educação Física, visando à inserção do licenciando no exercício profissional. Falaremos sobre 

ele mais detalhadamente no próximo capítulo, pois acreditamos que, correspondendo à função 

de formar dentro do exercício da profissão, cumpriu um papel importante para a dimensão 

epistemológica da formação dos(as) professores(as)-estudantes do Pró-Licenciatura em 

Educação Física do Cefd. 

Os Seminários de Estudos (SEst)126 constituíam a “[...] unidade curricular que formaliza o 

tempo oficialmente dedicado ao relato e problematização, pelo licenciando, das temáticas que 

entrecruzam as disciplinas curriculares e a sua prática profissional” (UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, 2008a, p. 24). Eram dedicados ao relato e discussão das 

temáticas que entrecruzaram as disciplinas e a prática profissional que comporiam, ao final da 

graduação, o memorial reflexivo do processo de forma-ação representado no Trabalho de 

Conclusão de Curso (TCC) do(a) professor(a)-estudante.  

As disciplinas do eixo Pesquisa na Educação Física, somadas à atuação de um grupo 

específico de professores(as)-tutores(as) com formação em mestrado, e que conduzia esse 

componente curricular com o apoio direto da Coordenação de curso, seriam as responsáveis 

                                                             
126Estamos sendo fiel à maneira como os atores do curso se referiam à unidade curricular e por isso mantivemos 

essa sigla em vez de SE. 
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por alimentar o(a) professor(a)-estudante nesse processo de autorreflexão da ação docente no 

registro das suas práticas formativas.  

Entretanto, diante das narrativas dos(as) entrevistados(as), é possível afirmar que essa força 

da reflexão na condução do registro e da sua potencialidade na formação não se consolidou 

como recordação-referência e experiência formadora para os(as) 14 professores(as)-

estudantes investigados. A escrita pode ter sido aprimorada, a reflexão e a formação também, 

mas o que ficou representado na narrativa do(a) Informante 20 foi: “O SAC tinha diferença do 

seminário, né? Agora, se for pra eu falar a diferença dos dois, eu não consigo [...]”.  

Não há elementos, por parte dos(as) professores(as)-estudantes investigados, que 

confirmassem a eficiência dessa unidade curricular ou, até mesmo, a compreensão do seu 

propósito. No entanto, a evolução da escrita – tanto na quantidade de palavras, quanto nos 

argumentos –, na soma daquilo que foi apreendido com os outros componentes curriculares, 

pode, quem sabe, refutar esse dado. Caberia aqui outro esforço e análise. 

Para agora, interessa-nos provocar que, como a experiência está relacionada com suas escalas 

de importância (JOSSO, 2006), aparentemente, o SEst não se fez relevante para a formação. 

Apenas um(a) professor(a)-estudante menciona que ele era um momento de partilha da 

experiência, enquanto quatro somente se remetem a ele para falar das idas à universidade, mas 

logo associam esse momento às ODs. Outros nove sequer o mencionam em suas memórias 

narradas.  

Os dados indicam que 50% dos(as) professores(as)-estudantes relembraram a experiência de 

ter feito um portfólio, experimentada desde o primeiro módulo com a disciplina Elaboração 

de Memória Profissional I. Todos o avaliam como uma iniciativa com sucesso duvidoso, ora 

porque não teve seu propósito compreendido, ora porque se perdia entre um semestre e outro 

e não cumpria o papel dialógico da orientação da escrita.  

Apoiada em Certeau (2009, p. 43-44), entendemos que “Dispositivos semelhantes, jogando 

com relações de forças desiguais, não geram efeitos idênticos” e por isso os consumos 

apresentados pelos(as) informantes parecem ter se efetuado no interior das redes que os 

praticantes estabeleceram com o curso e com a formação, logo, em intensidades diferentes. 

Sobre isso, duas narrativas antagônicas expressam a concepção do componente curricular: 

para alguns, algo ainda incompreendido; para outros, o início do processo de reflexão da 

formação: 



204 
 

Até hoje, não tenho a definição do portfólio. O que é um portfólio? O que se faz em 
um portfólio? Eu não entendi essa definição. Eu tive o retorno ali de lerem o 
material e de devolverem. Mas daí um certo tempo, eu nunca mais tive contato com 
meu portfólio. Ele se perdeu e então eu também fiquei meio perdido nessa questão 
(INFORMANTE 25). 

[...] o portfólio foi muito importante porque ali eu tive que arquivar tudo que eu ia 
desenvolvendo [...]. Tinha que escrever [...]. A tutora Tereza e também a tutora 
Mariana falavam que o conhecimento libertava. E vi isso. Primeiro eram só algumas 
linhas pra ler [...] e depois ia aparecendo [...], ia escrevendo sempre mais. Foi um 
processo muito importante [...]. A responsabilidade, eu acho, de você ter que ir lá e 
apresentar aquele portfólio era grande e eu não iria apresentar uma coisa em branco. 
Por isso, tinha que ter algo a apresentar. Isso criava uma responsabilidade, muito 
importante no desenvolvimento da escrita, de um processo da escrita 
(INFORMANTE 20). 

Mesmo que não tenha sido assumido como recordação-referência unâmime do curso, o SEst 

integrou o currículo do Pró-Licenciatura e quando rememorando na ação de elaborar um 

portfólio, demonstrou, conforme narrativa do(a) Informante 20, que a escrita e a reflexão da 

formação, mesmo quando derivadas de uma orientação de estudos, podem gerar aprendizado. 

Considerando que “[...] a cultura articula conflitos e volta e meia legitima, desloca ou controla 

a razão do mais forte” (CERTEAU, 2009, p. 44), a unidade curricular se materializou nos 

registros particulares, ora publicitados e divulgados aos colegas, ora de acesso restrito do(a) 

professor(a)-tutor(a) de SEst.  

De qualquer maneira, as características da EaD, discutidas no capítulo II, fazem com que os 

alunos sejam constantemente provocados a escrever – seja para se comunicar, seja para 

participar e elaborar as atividades – e reconhecemos a relevância e o impacto da escrita na 

formação. 

Talvez, mesmo sem o contato prévio com estudos específicos sobre as variantes da 

modalidade EaD (MOORE, 1990; 2002; KEARSLEY; MOORE, 2007), o curso respeitou que 

“Programas são estruturados de diferentes maneiras, de modo a se levar em conta a 

necessidade de produzir, copiar, transmitir e controlar [...]” (MOORE, 2002, p. 5) o ensino e a 

aprendizagem. A experiência parece ter considerado a relação do diálogo e da mediação como 

elemento que dependeria da flexibilidade do currículo e da maneira como a interação ocorria.  

As Figuras 25 e 26, que representam onde o SEst acontecia no AVA,127 dão ênfase ao caráter 

dialógico que era esperado para a condução das atividades. Dois fóruns, um coletivo e outro 

                                                             
127Ressaltamos que, apesar das inúmeras tentativas de acesso, até o final de março de 2018, apenas a Plataforma 

2 do curso foi disponibilizada para a pesquisa. A Sead se mostrou favorável à liberação da primeira plataforma 
desde dezembro de 2017, mas não conseguiu definir o profissional responsável por colocá-la de volta ao ar, já 
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individual, se configuravam como lugar de produção, apropriação e partilha de 

conhecimentos. Nessas alturas, vale dizer, o SEst deixava de culminar em um portfólio físico 

e passava a ser via web, principalmente, via plataforma Moodle do curso. Relacionava-se ora 

com o Esup, ora  com o TCC. 

Figura 25– Print do Fórum coletivo da sala de SEst na Plataforma Moodle 

 
Fonte: http://www.ef.neaad.ufes.br/mod/forum/view.php?id=61. Acesso em: 20 fev. 2018. 

 
Figura 26 – Print do Fórum individual da sala de SEst na Plataforma Moodle 

 

Fonte:< http://www.ef.neaad.ufes.br/mod/forum/view.php?id=79>. Acesso em: 20 fev. 2018. 

As ilustrações evidenciam a articulação do SEst com o Esup, o que poderia potencialiar 

também a formação daqueles que não estavam atuando ou se encontravam próximos da escola 

de educação básica. Demonstram, ainda, que não é possível afirmar que o diálogo que as salas 

tanto exigia se concretizou. O acompanhamento e a observação das práticas, conforme 

                                                                                                                                                                                              
que foi desativada faz algum tempo. Sem a possibilidade de navegação, limitamos as análises do AVA à 
segunda plataforma do curso.  
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indicado na apresentação do fórum coletivo, podem ser interpretados como ações de eficácia 

duvidosa logo no início da implementação da plataforma nova, pois apenas um dos onze 

fóruns coletivos efetivamente funcionou e conteve 221 comentários durante o módulo VII 

(Figura 27). Os demais não tiveram, sequer, um novo tópico de discussão. 

Figura 27 – Fórum coletivo ativo de SEst durante o módulo VII 

Fonte: <http://www.ef.neaad.ufes.br/mod/forum/view.php?id=52>. Acesso em: 5 abr. 2018, 

Além disso, nos Módulos VIII e XI, não existiu sala de SEst, seja individual, seja coletiva. No 

X, considerando que Elaboração de Memória Profissional II era uma disciplina voltada ao 

TCC e à reflexão da formação e da prática docente, entende-se que o SEst acabou transferido 

para esse componente curricular.  

A ideia era que o SEst fosse espaço e tempo de reflexão coletiva entre os participantes do 

curso, com momentos semestrais presenciais que privilegiavam a exposição e a escuta dos 

processos formativos experienciados. Por isso, podemos entender o motivo de quatro 

professores(as)-estudantes associarem a unidade curricular à ida a universidade. 

Porém, foi da tentativa de elaborar um portfólio que, no polo de Santa Teresa, houve uma 

estratégia metodológica diferenciada para a produção das memórias do processo de formação, 

cujo potencial formador despertou interesse, especialmente quando sua prática foi 

mencionada em todas as narrativas dos informantes que a vivenciaram no polo. Estamos nos 

referindo ao uso do blog,128 um lugar na Web destinado aos registros formativos 

experienciados no polo, proposto pela tutora de SEst e alimentado durante os anos de 2011, 

2012 e 2013 (Figura 28).  

                                                             
128Blog é uma palavra que resulta da simplificação do termo weblog. Este, por sua vez, é resultante da 

justaposição das palavras da língua inglesa web e log. Web aparece aqui com o significado de rede (da 
internet), enquanto log é utilizado para designar o registro de atividade ou desempenho regular de algo 
(https://www.significados.com.br/blog/). 
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Figura 28 – Blog de Santa Teresa

 
Fonte:  <http://st-folio-ead.blogspot.com.br/2011/>. Acesso em: 8 fev. 2018. 

O blog, sim, constituiu-se recordação-referência, aparecendo na narrativa de todos(as) os(as) 

professores(as)-estudantes do polo de Santa Teresa. Foi avaliado como experiência positiva, 

desafiadora e modelo para as futuras práticas profissionais. As duas narrativas a seguir são, 

respectivamente, exemplos da potencialidade e da dificuldade que emergiam da atividade.  

A tutora Teresa delegava a função para um dos alunos e esse aluno teria que postar 
uma matéria, a critério dele, relacionada com alguma reportagem ou uma opinião 
própria, algum texto que achasse interessante. A ideia era que os demais colegas 
comentassem o que acharam do post e [...] assim gerasse uma movimentação [...]. 
Sempre um estava responsável por fazer isso, porque o que ela queria, na verdade, 
era dar visibilidade ao que os diferentes sujeitos dentro de um curso pensavam sobre 
a Educação Física, em que medida ele estava implicando ou numa modificação do 
pensamento, ou como o curso estava nos tornando mais crítico e reflexivo [...] 
(INFORMANTE 21).  

[...] não fui uma das últimas que ela [a Tereza] colocou para participar e fazer o 
blog, então ela entendia que eu tinha um pouquinho de conhecimento para acessar, 
que eu sabia de tecnologia. Mas isso era na cabeça dela porque eu ficava horas 
naquele blog. Ficava horas para fazer aquilo, pra conseguir fazer aquilo. Eu não 
tinha facilidade e por isso dedicava muito tempo (INFORMANTE 20).  

Sobre ser uma experiência modelo para as práticas profissionais, a narrativa do(a) Informante 

16 e a Figura 29 são exemplos da interferência das aprendizagens extracurriculares do curso e 

de como uma recordação-referência pode se constituir saber real com aplicação na vida  

(JOSSO, 2010). Neste caso, são fruto de um contato direto e também de uma possibilidade de 

agir do indivíduo. 
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[...] eu criei um blog para postar as coisas do campeonato [...], tem uns três, quatro 
meses que eu criei para poder colocar em prática mesmo, e esses dias eu fui ver e 
tinha quase oito mil acessos [...]. Eu estava olhando lá e, a gente que é administrador 
tem o controle, então, vi que tem gente até da Coreia do Sul, da Inglaterra, dos 
Estados Unidos, da Alemanha, de vários lugares, da Finlândia. E como é que esse 
povo tem acesso? Como que chegam até o blog? A tecnologia está aí para isso. 

 
Figura 29 – Blog das práticas profissionais de um egresso do curso 

 
Fonte: <https://smjesportes.blogspot.com.br/> . Acesso em: 2 jan. 2018. 

Os Seminários Articuladores de Conhecimentos (SACs), também chamados de Seminários de 

Atividade Complementar, eram eventos presenciais acadêmico-culturais dedicados à “[...] 

reflexão coletiva do conhecimento, buscando articular saberes mobilizados no currículo e sua 

relação com a prática profissional e o processo de formação inicial” (UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, 2008a, p. 24).  

Conforme sinalizou Albuquerque (2016, p. 45), esse elemento curricular “[...] enfrentou 

muitos desafios para se estabelecer como uma possibilidade de diálogo entre tutores e 

alunos e foi ganhando contornos e delimitações específicas que tentavam 

responder às demandas surgidas em cada fase do processo de formação”.  O formato de 

evento acadêmico foi assumido em 2009. Em virtude dessa modificação, os momentos não 

geravam pauta e continham programações específicas, conforme o Quadro 12. 
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Quadro 12 – Temáticas dos Seminários de Atividade Complementar 

Evento Data Tema 
I SAC 24 a 26-6-2009 Álbum digital: como cheguei até aqui129 
II SAC 19 e 20-12-2009 Avaliando meu primeiro ano de formação na Ufes 
III SAC 15 e 16-7-2010 Futebol e escola 
IV SAC 23 e 24-2-2011 Discursividade reflexiva e práticas de avaliação 
V SAC 19 e 20-6-2011 Autoria 
VI SAC 13 e 14-2-2012 Estágio supervisionado e as práticas docentes 

VII e VIII SAC 18 a 21-9-2012 Educação Física, identidades e campos de atuação130 
IX SAC 30 e 31-5-2013 Memórias, formação e escrita autobiográfica 

Fonte: Paiva et al. (2013, p. 131). 

Ao aluno da EaD não foi comum a participação em eventos acadêmico-científico-culturais, 

mas, sim, nos SACs.  Algumas ações pontuais, como uma edição de 2009 e outra de 2012, 

oportunizaram a participação em congresso da área. Quando isso ocorreu, diante das inúmeras 

atividades do próprio curso e de uma programação concentrada para os momentos presenciais 

na universidade, o(a) professor(a)-estudante não diferenciava se o que estava fazendo era do 

curso ou do evento. Para isso, tomemos a narrativa do(a) Informante 21 como base: 

[...] eu, particularmente, nunca entendia o que era o Conesef. Para mim tudo era a 
mesma coisa, porque a gente vinha para o seminário e via que estava acontecendo 
alguma coisa que reunia outros professores, mas não sabia que era o Congresso 
Espírito-Santense. Era como se fosse uma atividade do curso. Aí a gente recebia 
certificado. Certificado da oficina, do seminário e do Conesef, mas pra mim era a 
mesma coisa. Tanto que a gente sempre achava assim: ‘Para que tanto certificado?!’. 

O fato é que a maneira como os SACs eram organizados supria a carga horária de horas 

complementares e ainda oferecia, conforme possibilidades do curso, inscrição, deslocamento 

e até alojamento para aqueles que se saíam de seus municípios e vinham para a Ufes, 

facilitando a logística e também viabilizando, com um certo auxílio financeiro, a participação 

do(a) professor(a)-estudante. Por não compreender uma dimensão importante da formação 

ampliada do profissional, essa especificidade gerou um Conceito 2 na avaliação do MEC 

sobre a Prática como componente curricular: 

As Atividades Complementares propostas pelo Curso se caracterizam como 
atividade curricular, definidas como Seminários de Atividades Complementares, das 
quais o aluno deve cumprir 7 dos 9 oferecidos, descaracterizando o que rezam as 
Diretrizes Curriculares quando apontam que as atividades complementares deverão 
ser incrementadas durante todo o Curso e criados mecanismos de aproveitamento de 
conhecimentos, adquiridos pelo estudante, através de estudos e práticas 
independentes, presenciais e/ou à distância, entendendo-se que a noção de 

                                                             
129Esse SAC foi realizado no IX Congresso Espírito-Santense de Educação Física. Em se tratando de um evento 

não restrito aos alunos do programa, dele participamos com a apresentação dos álbuns digitais produzidos ao 
longo da disciplina Elaboração de Memória Profissional I, que tematizavam a chegada dos alunos à 
universidade.  

130Eventos realizados juntamente com o XII Congresso Espírito-Santense de Educação Física. 
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independentes pressupõe autonomia do estudante para complementação de sua 
formação acadêmica (BRASIL, 2014a, p. 8). 

A Prática como componente curricular, segundo os documentos orientadores, deve tratar do 

conhecimento e análise de situações pedagógicas e, assim, desenvolver-se como trabalho 

consciente, de apoio ao processo formativo e na relação entre teoria e prática. É um momento 

da formação que deve ocorrer do início ao final do curso e garantir a produção da 

aprendizagem no âmbito do ensino. A maneira como foi conduzida no curso atende, 

parcialmente, ao que a legislação prevê. As oficinas, como disciplinas de experimentação do 

ensino e contato com o conhecimento objeto da área, mesmo diante das ressalvas de 

configuração, supriam o propósito desse componente curricular, apesar de serem facultativas. 

Os SACs deixavam dúvidas em relação à sua constituição e oportunidade de análise de 

situações pedagógicas.  

Considerando a teoria de Moore (1990, 2002), neste caso, temos um exemplo da estrutura 

como variável qualitativa restringindo a autonomia do(a) professor(a)-estudante e os meios de 

comunicação empregados no curso. O potencial da atividade ficou limitado ao universo do 

curso, mesmo quando o elemento curricular exigia o contato com outros espaços e propostas 

formativas. A interação, neste caso, mediada por eventos acadêmico-científico-culturais, 

apesar de utilizar meios presenciais em um curso marcado pela distância física e geográfica, 

não extrapolou o próprio universo do seu currículo. 

Por fim, as ODs eram disciplinas optativas e, como o nome já diz, tinham como meta a 

consolidação da capacidade de planejamento para intervenção com alunos. Representavam 

“[...] o tempo institucional de vivência de práticas corporais que constituem objetos de ensino 

específicos da área” (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, 2008a, p. 34). 

Concentravam o momento da vivência de práticas corporais, objeto de ensino específico da 

área.  

Ao considerar as características do público atendido, identificamos, depois de apresentar cada 

um dos elementos do currículo prescrito, que a formação prevista nos documentos não atuaria 

na qualificação do ser humano, considerando sua individualidade, subjetividade, história de 

vida, trajetória da escola e atuação profissional, conforme indicava o PPC (UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, 2008a), pois o(a) professor(a)-estudante nem sempre 

conhecia ou estava atuando na educação básica. 
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Oferecer uma formação voltada para a “[...] compreensão das complexas relações presentes 

no cotidiano e na cultura escolar [e considerar os(as) professores(as)-estudantes como] [...] 

atores ativos de suas práticas pedagógicas, construtores e reconstrutores de seus 

conhecimentos na relação escola” (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, 

2008a, p. 5), a nosso ver, deveria partir de dentro da profissão (NÓVOA, 1992; 2009), mesmo 

para os que dominassem os conhecimentos específicos da área. Os dados indicam que nem 

sempre isso ocorreu. 

A constituição da profissionalidade docente no seio da própria profissão, conforme 

assumimos desde o Capítulo II,131 pressupõe que o professor seja, sinta, aja, conheça e 

intervenha no campo profissional, como suporte de conhecimentos também para o que 

ensinar, mas, ao analisar as cinco disciplinas que compõem o eixo Práticas corporais e forma 

escolar, percebemos que elas não indicam o que ensinar nas aulas de Educação Física. O 

mesmo entendimento tivemos  quando nos aproximamos dos outros cinco componentes 

curriculares presentes no eixo Pedagogia da Educação Física.  

Essa questão pode ser um tanto delicada, principalmente quando projetamos a possibilidade 

de formar profissionais que, até então, não tinham tido contato com as modalidades 

esportivas, os jogos, a recreação, a dança, ou qualquer conteúdo comumente presente no 

ensino da Educação Física na educação básica ou, quando nos aproximamos do PPC que 

entendia a Educação Física como área de conhecimento que  

[...] tematiza as atividades corporais em suas dimensões culturais, sociais e 
biológicas, extrapolando a questão da saúde, relacionando-se com as produções 
culturais que envolvem aspectos lúdicos e estéticos, deixando de ter como foco 
apenas o esporte ou os exercícios físicos voltados para uma perspectiva restrita de 
saúde ou performance (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, 
2008a, p. 6). 

Constatamos que as práticas corporais ficaram limitadas às disciplinas optativas, de carga 

horária reduzida e que ocorreram com a mediação exclusiva do(a) professor(a)-especialista. 

Diante da sua característica e por se constituírem momentos de aprendizagem sobre o que é 

ser professor de Educação Física, da mesma maneira que faremos com o Esup, no Capítulo 

IV, iremos abordar as ODs mais detalhadamente adiante. 

  

                                                             
131Ver capítulo a partir da p. 104. 
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4.3 UMA ANÁLISE DA ESTRUTURA, DO DIÁLOGIO E DA AUTONOMIA DO CURSO 

Ao considerarmos o que foi até então discutido sobre o currículo, é possível analisar se 

estamos lidando com um programa que gerou pouco ou grande distância transacional no que 

diz respeito à sua estrutura. Para isso, buscamos apoio em Moore (2002, p. 5): 

Em programas com pouca distância transacional os alunos recebem instruções e 
orientação de estudo por meio do diálogo com um instrutor, no caso de um 
programa que tenha uma estrutura relativamente aberta, projetado para dar respaldo 
a tais interações individuais. Em programas mais distantes, onde menos ou pouco 
diálogo é possível ou permitido, os materiais didáticos são fortemente estruturados 
de modo a fornecer toda a orientação, as instruções e o aconselhamento que os 
responsáveis pelo curso possam prever, mas sem a possibilidade de um aluno 
modificar este plano em diálogo com o instrutor. 

A flexibilidade da Prática como componente curricular, ao mesmo tempo em que pode 

representar uma fragilidade do curso, expressa uma ação que, apesar de gerar autonomia, 

resulta em mais distância que aprendizado. O blog, por sua vez, não estava explicitamente 

previsto na estrutura do curso, mas mostrou-se mais significativo na formação que as próprias 

salas de SEst, com todo o seu caráter dialógico. 

Quando nos deparamos com uma narrativa do tipo “[...] entrei no curso seguro de que eu seria 

um professor e saí com a sensação de que estou despreparado, porque eu fui vendo a 

necessidade e a amplitude do que é a Educação Física, mas percebi que, se eu chegasse na 

escola, eu teria muita dificuldade devido à pouca prática [...]” (INFORMANTE 21), 

repensamos a formação e as decisões que definiram sua estruturação e, então, questionamos a 

maneira como o currículo foi pensado e conduzido. 

As alterações curriculares presentes nas tramitações do PPC e indicadas no Quadro 13 não 

contemplaram alteração das suas unidades, visando a atender às especificidades do público 

que o curso recebia, tampouco, a natureza da área em que se fazia. O curso não se abriu 

àquele que Certeau (2009) chama de “estrangeiro”, de Outro, de imprevisível e, por mais que 

tenha flexibilizado a seleção, não atualizou sua proposta formadora.  
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Quadro 13 – Alterações curriculares do curso na IES 

Data Alteração no currículo do curso Fonte 

28-8-2007 O Cepe, na pessoa da relatora Cláudia Paiva Fernandes de Souza, despacha 
relatório aprovando a criação do curso, mas atenta para a necessidade de 
ajustes curriculares. São eles: a) alterar a distribuição da carga horária do 
curso que, somada, totaliza 3.145 horas e não 3.235 como está no projeto; 
b) alterar o tempo máximo para integralização do curso para até 15 
semestres a depender da negociação com o MEC e com o FNDE 

PPC (fls. 476 
DAOCS/Ufes) 
 

8-4-2010 Coordenação em exercício do Pró-Licenciatura Educação Física, Prof. Dr. 
Ivan Marcelo Gomes, solicita ao DDP que seja ampliada no SIE a carga de 
400 para 540 horas, para que o curso possa atender aos alunos em 
repercurso 

Mem. 50/10 
Prolicen/Cefd/Ufes, 
disponível no PPC 
(fls. 490 
Prograd/Ufes) 

10-11-2010 
 

 

 

 

 

 

 

A Coordenadora do curso, Profª. Drª. Fernanda Paiva, encaminha ajustes 
por meio de alterações necessárias para adequação da Resolução Cepe n°. 
43/2007. Foram solicitados: inclusão e correção na ordenação das 
disciplinas obrigatórias, conforme nova seriação decorrente das 
dificuldades na produção e publicação do material didático; correção dos 
erros de digitação na atribuição de carga horária e atualização dos códigos 
das disciplinas da matriz (tinham sido informados os do curso presencial); 
alterações de nomes de unidades curriculares, acompanhando as 
modificações feitas em algumas disciplinas do currículo presencial, a partir 
do Módulo IV do curso; ampliação da oferta de Oficinas de Docência e 
padronização das ementas; permuta de eixo curricular entre os SACs e SE; 
ampliação do limite de carga horária de disciplinas cursadas por semestre 
para 640, considerando que o curso tem oferta de turma única e há 
necessidade de realização dos repercursos em concomitância com o curso 
normal das disciplinas; desconsideração da necessidade de pré-requisitos, 
de carga horária mínima e número de créditos para ascensão aos módulos 
do curso 

Mem. 87/10 
Prolicen/Cefd/Ufes, 
disponível no PPC 
(fls. 500-502 
Prograd/Ufes) e na 
pasta Comunicação, 
dentro dos Arquivos 
Digitais da 
Secretaria do 
curso132 

22-12-2010 Após analisar as alterações e pontuá-las por escrito, a Prograd, na pessoa 
da Profª. Maria Auxiliadora C. Corassa, encaminha o projeto alterado do 
curso ao Cepe 

PPC (fls. 547-561 
DAOCS/Ufes) 
 

Não 
contém 

data 

O Cepe, na pessoa da servidora Mariza Silva de Moraes, emite um 
relatório com mais de observações após análise do PPC pela Comissão de 
Ensino de Graduação e Extensão, encarregada de conferir e viabilizar a 
finalização dos documentos já aprovados 

PPC (fls. 566-588 
DAOCS/Ufes) 
 

29-5-2013 O Cepe, na pessoa do servidor Temístocles de Souza Luz, solicita, por 
meio de um despacho, que o Cefd/Ufes finalize no sistema o referido PPC 
e confeccione a Resolução n°. 43/2007 

PPC (fls. 589 
DAOCS/Ufes) 

 

21-3-2014 
  

O Cepe, na pessoa do conselheiro Saulo Felício Sales, solicita que o 
DDP/Prograd realize a conferência da distribuição da carga horária total 
das disciplinas em TEL para contabilização dos créditos 

PPC (fls. 657-658 
DAOCS/Ufes) 

18-12-2016 O Cepe solicita que seja ajustada a carga horária de Estágio 
Supervisionado, destacando que essa é a única alteração para a finalização 
do PPC 

PPC (fls 659), 
Despacho Prograd 

Fonte: Elaborado pela autora. 

O documento orientador e de identidade da formação realizada demonstrou fragilidades ao 

abordar o perfil dos alunos e a natureza do trabalho que desempenhariam depois de formados. 
                                                             
132As alterações estão no PPC, fls 503-513. No dia 17 de novembro de 2010, houve a aprovação das alterações 

em Reunião Ordinária do Departamento de Desportos da Ufes. No dia 18 do mesmo mês, foram aprovadas em 
reuniões ordinárias do Departamento de Ginástica e do Conselho Departamento do Cefd/Ufes. 
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As decisões curriculares, mesmo diante de inúmeras oportunidades de ajustes, não se fizeram 

para esses fins, o que pode ter comprometido não apenas a estrutura do programa, mas 

também a autonomia do(a) professor(a)-estudante. 

Como a estrutura varia de programa para programa (MOORE, 1990, 2002), constatamos que 

as características da formação a distância ofertada no Cefd/Ufes foram construídas e 

consolidadas na exploração de recursos, espaços, atores e autores sociais e sinalizam uma 

estruturação relativamente flexível. Em 2012 aconteceu uma reorganização dos espaços 

virtuais de mediação e um novo AVA foi implementado. A preocupação com a presença e 

participação no curso se fez por meio de inúmeras comunicações, como a da Figura 30. 

Figura 30 – Print do comunicado da Coordenação de Curso informando sobre o novo AVA 

 
Fonte: <http://www.ef.neaad.ufes.br/mod/forum/view.php?id=170>. Acesso em: 3 jan. 2018. 

 

A própria reestruturação resultou da análise das práticas e da necessidade de ajustes, mas, 

como toda mudança, por mais otimista que a Coordenação e alguns(as) professores(as)-

estudantes pudessem ser, o caminho foi marcado por adaptações ao novo, conforme 

exemplifica a Figura 31. Para o(a) Informante 16, “Até o pessoal mesmo da plataforma, que 

dava assistência e estava na coordenação, também foi se adaptando conforme o curso ia 

acontecendo. Às vezes mudava uma coisa ou outra”. 
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Figura 31 – Print de uma interação no AVA entre os(as) professores(as)-estudantes 

 
Fonte: <http://www.ef.neaad.ufes.br/mod/forum/view.php?id=170>. Acesso em: 3 jan. 2018. 

A alteração da plataforma e da sua organização foi recordação-referência apenas para o(a) 

Professor(a)-Estudante 18, mas, de acordo com o(a) Informante 16, tudo de que um aluno 

viesse a precisar no curso, sempre havia suporte para ajudar. Sobre a disponibilidade de ajuda, 

a narrativa do(a) Informante 20 complementa: “[...] todos os envolvidos estavam andando 

com o mesmo objetivo. Então, quando eu precisei do tutor presencial, ele estava ali. Tutor a 

distancia, também. Relacionado com os fascículos, plataforma. Tudo” (INFORMANTE 20). 

Ainda a respeito da plataforma como elemento da estrutura do curso, 50% dos(as) 

professores-estudantes avaliaram que ela era importante para a formação. Para 100 dos(as) 

professores(as)-não formados(as), a plataforma tinha sua importância e 76,9% avaliaram que 

ela assumia uma linguagem e um formato facilitados. A relevância do AVA foi consenso 

entre todos os professores(as)-especialistas e professores(as)-tutores investigados.  

No entanto, como estamos lidando com um curso bimodal e que se dá, majoritariamente, em 

um AVA, era esperado que 100% dos investigados destacassem sua relevância. A realidade 

constada pode ser reflexo da empatia com a tecnologia, da identificação com o curso, da 

dificuldade de adaptação à modalidade, da maneira como o curso foi visto e entendido por 

quem o viveu. Também é reflexo de uma cultura de formação ainda muito dependente de uma 

escola presencial. 
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Dentre as experiências formadoras elencadas, o ensino de Anatomia, de Cinesiologia e de 

Fisiologia apareceu como um aspecto centrado nas disciplinas do eixo Corpo em Movimento. 

Para 42,86% dos(as) professores(as)-estudantes, esse dado foi importante no curso. As 

manifestações estão em narrativas que divergem e vão desde uma análise negativa até a 

potencialidade de um recurso educacional bem explorado: 

Talvez ficou um pouco aquém do esperado, mas deu para quem já estava no meio. 
Já tinha feito na época o curso de socorros e emergência e vi muita coisa boa dentro 
da Anatomia. Agora, da parte de Fisiologia, eu não tive muita coisa porque o curso 
não proporcionou isso para nós (INFORMANTE 24). 

[...] acho que a gente podia ter explorado duas matérias, a gente podia ter entrado um 
pouquinho mais. Eu falo que faz falta pra mim hoje. Cinesiologia e Anatomia. 
Então, às vezes, eu me deparo com situações assim que eu preciso identificar o 
músculo do menino e eu tenho que chegar aqui e ir para o computador para localizar 
esse músculo, sendo que eu podia ter sido exigido um pouco mais naquilo ali no 
curso. De repente, para a escola isso não faz diferença, mas como eu estou no 
rendimento [atuando em projeto social], isso tem um peso muito grande. Quando 
você tem esse conhecimento, ele te dá um diferencial muito grande (INFORMANTE 
17). 

[...] por exemplo, na parte de Anatomia, se nós tivéssemos a oportunidade mesmo de 
visitar um laboratório e ter aquele contato. A gente tinha tudo isso disponível on-
line, na plataforma. Tinham vários links que a gente estudava por ali. Mas ter essa 
oportunidade de ver, tocar, teria sido bacana de ter vivenciado um pouquinho mais 
(INFORMANTE 16).  

Anatomia na plataforma virtual é diferente de se estudar presencial. Posso dizer isso 
porque eu cheguei a ir em um laboratório de anatomia por conta própria. Então é 
diferente o que você estuda via plataforma e as peças que você toca e vê em um 
momento presencial [...]. Estou falando de diferentes interações (INFORMANTE, 
22). 

[...] acho assim, que a grande riqueza [do curso] estava na plataforma. [...] quando a 
gente chegou nas disciplinas Cinesiologia, Anatomia, e tivemos muitas outras 
também que tinham uma interatividade muito interessante, era uma estruturação 
diferente e boa. Muita gente até perguntava: ‘_Mas, você estudou com cadáveres lá 
no anatômico?’ Não, mas a gente conseguiu entender como é que funcionava toda a 
estrutura muscular, óssea (INFORMANTE 21). 

Como que você vai fazer Anatomia? Disciplinas bem pesadas a distancia, sem ter 
contato direto com a peça [...]. Eu pensei: ‘_Ué, Anatomia, Cinesiologia, Fisiologia 
a distância vai ser meio difícil!’. Mas, depois fui levando. Quando iniciou, a gente 
foi vendo que não era aquele bicho de sete cabeças. A gente viu que dava para fazer, 
bastava a dedicação do aluno, o principal ali era que, se você não se dedicasse, não 
ia não. E assim foi (INFORMANTE 27). 

Mais que uma característica da estrutura, os(as) informantes sinalizaram diferentes consumos 

da plataforma, dos seus recursos e da própria formação. Indicavam uma prática pedagógica e 

seus múltiplos sentidos, astuciosamente pensados e construídos pelos seus praticantes. Na 

perspectiva de Certeau (2009, p. 133), fizeram 
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[...] ‘histórias’ que fornecem às práticas cotidianas o escrínio de uma narratividade. 
Certamente, só descrevem alguns dos seus fragmentos. [...] Mas [...] representam 
uma nova variante na série contínua de documentos narrativos que, [...] expõem as 
maneiras de fazer sob a forma de relatos. [...] Tal continuidade sugere uma 
pertinência teórica da narratividade no que concerne às práticas cotidianas. 

De acordo com Moore (2002), a estruturação de processos educacionais em EaD envolve 

apresentação de informações, apoio motivacional ao aluno, estímulo e análise crítica como 

habilidades cognitivas de alto nível, aconselhamento e assistência sobre o uso de material 

didático e técnicas de estudo, oportunidade de aplicação do que está sendo aprendido, 

condição que garanta o envolvimento com o diálogo, de modo a compartilhar saberes com 

professores, tutores e alunos. No caso do Pró-Licenciatura em Educação Física do Cefd/Ufes, 

isso acontecia, prioritariamente, no AVA que, por sua vez, assumiu duas configurações 

(Figuras 32 e 33). 

Figura 32 – Print da estrutura da primeira plataforma Moodle do curso

 
Fonte: Imagem cedida por Ana Flávia Sofiste via e-mail em 8-7-2018, disponível em sua tese de doutorado 

(SOFISTE, 2018, p. 27). 
 

Inicialmente, o curso foi proposto em módulos contendo as disciplinas do semestre. Ao 

acessar determinado componente, “[...] ficava claro que o aluno estaria lidando com um 

conteúdo específico que, no formato assumido, estava isolado dos demais” (INFORMANTE 

1). O acompanhamento das práticas pela coordenação e os constantes debates acerca de como 
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fazer EaD no curso resultaram em um novo layout, no qual o conteúdo do curso era 

desmembrado e apresentado em unidades com diálogos entre si. 

Figura 33 – Print da estrutura da segunda plataforma Moodle do curso 

 
Fonte: <http://www.ef.neaad.ufes.br/course/category.php?id=9>. Acesso em: 5 fev. 2018. 

Na segunda plataforma, cada sala tinha sua funcionalidade. Por isso, respeitando os elementos 

descritos por Moore (2002), interessa-nos, neste momento, a de Comunidade de 

Aprendizagem Dialogada (CAD), a de Material Didático e a das Atividades Didáticas, lugares 

onde o(a) professor(a)-estudante conhecia o conteúdo, estudava, apreendia, refletia, 

registrava, aplicava os conhecimentos e construía seus diálogos no/do/para/com o curso. 

A CAD era a principal aposta da nova plataforma. Composta por outras salas destinadas aos 

Diálogos Pertinentes de cada módulo, resultou da decisão de explorar espaços de confluência 

de desejos de construção de uma rede de interações e de possibilidade de formação 

compartilhada, profícua e de qualidade. Tal reestruturação objetivou apostar no processo de 

comunicação como condição de desencontro e encontro, idas e vindas e com vistas a tornar 

algo comum e compreensível a todos os envolvidos e desconstruir os enquadramentos e 

isolamentos das unidades curriculares, tentando estabelecer pontos de contato e pertinência 

entre elas. 

O componente curricular isolado foi então substituído por uma estruturação organizacional de 

espaço, de tempo e de tutoria, fundamentada na articulação entre os conhecimentos. Nessas 

salas era possível acessar o cronograma das atividades presenciais do módulo (Figura 34), as 
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listas de alunos matriculados, de tópicos abertos e fechados, as orientações para o semestre 

letivo, os chats, os fóruns coletivos e os individuais. 

Figura 34 – Print do cronograma para tematização de atividades presenciais 2013.1 

 
Fonte: <http://www.ef.neaad.ufes.br/pluginfile.php/3383/mod_resource/content/1/20130510%20-

%20Esbo%C3%A7o%20de%20Cronograma%20de%20Atividades%20presenciais.pdf>. Acesso em: 20 fev. 
2018. 

Para Moore e Kearsley (2008), é importante que a organização do curso, seus componentes e 

objetivos estejam claros e compreensíveis para o aluno. Além disso, “[...] deve existir 

coerência interna entre as diferentes parte do curso; os alunos devem sempre saber aquilo que 

precisam aprender, o que se espera que realizem quanto tiverem cumprido a meta” 

(KEARSLEY; MOORE, 2008, p. 134). 

Para os autores, a boa estrutura, os objetivos claros, a disponibilização de unidades de ensino 

pequenas, a participação planejada, a integralidade, a repetição, a síntese, a simulação e a 

variedade de formatos associados, o feedback e a avaliação são princípios gerais que se 

aplicam ao uso de diferentes tecnologias e à estrutura de variados cursos (MOORE; 

KEARSLEY, 2008).  

A participação e a interação em um curso a distância devem ser planejadas. A estrutura 

previa, a partir de então, menos flexibilidade para a organização dos encontros presenciais. 

Ao mesmo tempo, exigia maior autonomia e diálogo do(a) professor(a)-estudante, 

principalmente, em relação à sua participação nas discussões, seja no polo, seja nos fóruns. 

Estes últimos eram lugares privilegiados para a discussão dos conteúdos das disciplinas e, a 
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partir de então, passaram a ser marcados pela interlocução com diferentes sujeitos (Figura 35).  

 
Figura 35 – Print que exemplifica o formato assumido pelos fóruns de discussão no módulo 

 
Fonte: <http://www.ef.neaad.ufes.br/course/view.php?id=68>. Acesso: 1 mar. 2018. 

Além de objetivar maior diálogo, a nova configuração assumia um caráter interdisciplinar e, 

de um lado, tinha a intencionalidade de potencializar a formação, enquanto, de outro, 

incentivar a (co?)responsabilização do(a) professor(a)-estudante pelo seu processo de ensino 

ao gerar maior direcionamento das atividades.  

Moore e Kearsley (2007), ao afirmarem que a variável estrutura é a responsável pelo ritmo de 

um determinado curso, também ressaltam que, para os participantes, ela se dá de intensidade 

ora similiar ora diferente, o que resulta em variadas posturas em face ao curso e à formação 

realizada. Mais afazeres no mesmo tempo gerariam sobrecarga. Por outro lado, se 

compreendida a lógica de diálogo, resultaria em aprendizagem qualificada e articulada com a 

realidade.  

Indo ao encontro dos escritos de Moore (1990), a rigidez estrutural identificada na análise das 

experiências com e no curso surgiu em um contexto cujas práticas não pareciam suficientes 

para garantir lugar e formação aos praticantes. Por isso foram reestruturadas a partir da ideia 

de que a maneira como os elementos do curso são organizados define a sua qualidade 

(MOORE; KEARSLEY, 2008; MOORE, 1990). Essa parecia ser a premissa da equipe da 

Coordenação. 

Acerca dessa reorganização dos fóruns, a narrativa do(a) Informante 18 sinaliza que a decisão 
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foi acertada. Ao pensar no formato anterior, sua análise fortalece a necessidade de constante 

acompanhamento e avaliação das práticas de formação em EaD. Mas a do(a) Informante 27 

demonstra que a questão não estava no formato do recurso, mas, sim, na maneira como ele era 

conduzido e valorizado no processo formativo: 

[...] os diálogos ficavam assim, meio que vagos. Aqueles fóruns [...] com volume de 
mensagens não davam pra você ter um norte. Eu acredito que poderia ter organizado 
de uma forma mais, sei lá, por exemplo, igual no final, com os polos mais 
centralizados, por que, assim, com um curso daquela dimensão, ficava um fórum 
com 200, 300 pessoas. É claro que o assunto vai se perder, no meu ponto de vista. 
Até mesmo porque o curso já é a distância, então você, teoricamente, tem que se 
organizar para ter uma certa disciplina de estudos e para você acompanhar um fórum 
daquela ordem não tinha como (INFORMANTE 18). 

Os fóruns, não que não funcionavam, é que [...] tinha um tema-chave, porém, se eu 
responder em cima ‘_Vygotsky falava isso, isso, isso’, o outro já dizia ‘_Concordo 
com fulano’ e não dava a opinião dele e nem a sua contribuição. Só concordava. Era 
por isso que eu questionava tanto, porque eu tinha que botar a referência da obra, 
não podia colocar a minha opinião, mas um tanto de gente só concordava e [...] 
faziam a mesma coisa nos fóruns. [...] No final, parei de entrar no fórum [...]. Não 
tinha sentido, [...] não estava somando. Então eu ia lá e lia tudo, eu lia desde a 
primeira postagem até a ultima, lá embaixo, só que eu não colocava opinião 
nenhuma e saía [...]. Tipo, uma vez [nome do colega de turma] colocou algo até 
interessante no fórum e todo mundo passou como se a informação dele não fosse 
nada. A verdade era que ninguém lian [...]. Por isso que eu achei que foi um dos 
pontos ruins [...] faltou um diálogo legal dentro dali [...] (INFORMANTE 27). 

A seleção e a integração dos meios (MOORE, 1990, 2002) sofreram alterações durante o 

curso, o que demonstra a necessidade constante de repensar como as variáveis autonomia e 

diálogo estão se consolidando. Fica evidente, sobretudo, que os elementos de uma proposta a 

distância necessitam de acompanhamento e de avaliação constante.  

A complexidade do ensinar e aprender não pode ser reduzida a uma estruturação padronizada, 

pois como a “[...] estrutura é determinada pela filosofia educacional da organização de ensino, 

pelos próprios professores, pelo nível acadêmico dos alunos, pela natureza do conteúdo e 

pelos meios de comunicação empregados” (MOORE; KEARSLEY, 2007, p. 243), estamos 

diante de uma modalidade com dimensões complexas nas suas próprias dinamicidades. 

Com a nova configuração, a potencialidade da formação centrou-se na CAD e o Material 

didático das disciplinas, além de impresso,133 deixava de estar na sala específica e isolada do 

componente curricular, para ficar em espaços organizados por módulos (Figura 36).  

  

                                                             
133Que terá seu lugar na tese no próximo tópico deste capítulo. 
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Figura 36 – Print do interior da sala Material Didático de uma das disciplinas do Módulo VII 

 
Fonte: <http://www.ef.neaad.ufes.br/course/view.php?id=6>. Acesso em: 1° mar. 2018. 

Cabia, aos professores(as)-tutores(as), conforme definem os Referenciais de qualidade para 

educação superior a distância (2007), conhecer o material didático e o conteúdo – bem como a 

menria como estão organizados no curso – que correspondem às disciplinas que atuam, o que 

lhes garante melhor condição de planejamento e realização da mediação. 

O mesmo ocorreu com as Atividades Didáticas (Figura 37). Após a reformulação do AVA, 

essa sala concentrava as tarefas relativas às unidades curriculares do módulo vigente. Foi 

pensada e elaborada com o intuito de propor uma entrada facilitada no conteúdo, fazendo com 

que sua apreensão fosse efetivada com mais facilidade. Havia uma convicção de que esse 

novo formato tornaria o processo de encontro e produção na plataforma mais dinâmico, 

dialogado e eficiente.  
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Figura 37 – Print do interior da sala Atividades Didáticas de uma das disciplinas do Módulo VII 

 
Fonte: <http://www.ef.neaad.ufes.br/course/view.php?id=23>. Acesso em: 1° mar. 2018. 

Como tática para dar conta das demandas da formação, o(a) Informante 14 disse que “[...] 

tentava acompanhar a plataforma, aquela barra de tarefas que ficava do lado direito da 

plataforma. Tinha tudo o que precisava fazer [...]. Dia tal precisa postar isso”. 

Dessa maneira, na ação dialógica da própria equipe houve o desenvolvimento de métodos, 

“[...] meios graças aos quais se defende, se diferencia e se manifesta o poder de um corpo de 

professores [...] [que] representam um comportamento institucional e as leis de um grupo [...]” 

(CERTEAU, 1988, p. 24). Eles exigiram um formato de tutoria específico, um sistema de 

avaliação peculiar e uma formação voltada para a experiência dos(as) professores(as)-alunos 

como ponto de partida da reflexão sobre a prática pedagógica, mesmo que nem todos 

estivessem no exercício docente. 

4.4 A ESSÊNCIA DO CURRÍCULO PRATICADO: A MEDIAÇÃO COMO ELEMENTO 

DETERMINANTE DO DIÁLOGO E DA AUTONOMIA 

Um currículo também se faz de experiências, negociações, alternativas, erros. Quando ele sai 

do papel e ganha materialidade nas ações dos sujeitos reais, atores e autores de suas vidas 
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plurais e diferenciadas, assume-se como uma orientação e identidade que depende de muitos 

outros elementos até então nem considerados. Sua essência está na interação que aqueles que 

o praticam estabelecem uns com os outros e com os saberes e conhecimentos que constroem. 

Sobre as possibilidades de diálogo, no tópico anterior, ilustramos a configuração das salas do 

AVA. Agora, falaremos da mediação entre os atores e autores do curso. Para Moore (2002, p. 

6), “O sucesso do ensino a distância depende da criação, por parte da instituição e do 

instrutor, de oportunidades adequadas para o diálogo entre professor e aluno, bem como de 

materiais didáticos adequadamente estruturados [...]”.  

4.4.1 Mediação pedagógica: as “pedras do caminho” na formação “efetiva” de 

professores de Educação Física na modalidade a distância 

O conceito de lugar praticado apresenta-se como fundamental para os pressupostos da tese a 

partir deste momento. Apoiada em Certeau (2009), compreendemos que a configuração 

instantânea de posições das coisas, que têm uma ordem responsável por estabelecer as 

relações de coexistência entre elementos que possuem maneiras próprias de ser e de estar no 

mundo, quando recebe a dinâmica dos usos dos indivíduos, transforma o lugar em espaço e, 

numa constante ativação e transformação de um coletivo, (re)significa e atualiza algo 

fisicamente imóvel. 

A mediação é uma ação que, conforme discutimos no Capítulo II,134 pode ser realizada por 

um instrumento ou por uma pessoa (SMOLKA; NOGUEIRA, 2002) e estabelece uma relação 

entre o conhecimento e o aprendente (BELLONI, 2009), sendo potencializadora da 

aprendizagem (SILVA; ALONSO; MACIEL, 2016).  

Quando compreendida em sua essência, transpõe as barreiras geográficas e físicas e assume a 

especificidade da EaD que, mais do que desenvolver um currículo presencial a distância, deve 

pensar nas maneiras de fazer para/na/da/com a modalidade, reconhecendo seus envolvidos e 

as suas demandas próprias.  

Na EaD para a formação de professores, a mediação não aparece na LDB de 1996. É em 

1998, com a publicação do Decreto n°. 2.494/1998, que regulamenta o art. 80 da referida lei, 

que surge “[...] a mediação de recursos didáticos sistematicamente organizados, apresentados 

                                                             
134Ver p. 89. 
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em diferentes suportes de informação, utilizados isoladamente ou combinados e veiculados 

pelos diversos meios de comunicação” (BRASIL, 1998b). 

Com base nesse documento legislador, a tutoria e o material didático foram os elementos 

mediadores selecionados para este momento de análise. A primeira “[...] assumiu diferentes 

facetas, na busca de efetivá-la na perspectiva da orientação acadêmica por meio da mediação” 

(PAIVA, 2012, p. 175). O segundo, cumprindo as exigências da Proposta Conceitual e 

Metodológica do Pró-Licenciatura (BRASIL, 2005a), continha conhecimentos específicos que 

atendiam às necessidades gerais da formação e da regionalização.  

Falemos da tutoria.135 Ao entender a EaD como “[...] modalidade educacional na qual a 

mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorre com a 

utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação, com estudantes e professores 

[...]” (BRASIL, 2005b, p.1), o Decreto n°. 5.622/2005 tem a figura docente como integrante 

da formação. No entanto, no Anexo III da Resolução FNDE/CD n°. 34/2005, esse profissional 

aparece mais na figura do professor-tutor do que do professor-especialista. 

Em um trecho da Proposta Conceitual e Metodológica do Programa (BRASIL, 2005a), a 

operacionalização da EaD descortina elementos fundamentais de um curso, como a 

necessidade de um AVA interativo, a presença e o papel da tutoria, o socializar e o interagir 

entre os pares, como fundamentação de uma proposta formadora, e o incentivo à criação de 

materiais e registros da formação dos(as) professores(as)-estudantes.  

Será disponibilizado ambiente virtual de aprendizagem para promover a interação 
não só entre os professores-alunos como entre esses e os tutores e entre os próprios 
tutores. Esse ambiente disponibilizará tanto o material criado ou adquirido para ser 
utilizado no curso como a produção dos professores-alunos. Um dos focos de todo o 
trabalho desenvolvido pelos professores-alunos deve ser a criação de materiais para 
serem publicados no sítio e que propiciem a socialização e a interação entre seus 
pares. Essa experiência de troca continuada e regular deve contribuir para que o 
processo de formação ultrapasse os limites tanto temporais como espaciais e de 
público do curso (BRASIL, 2005a, p. 14). 

O próprio documento, na sua integridade, omite a figura do(a) professor(a)-especialista e 

consequentemente, faz da tutoria o elemento central para a formação dialogada defendida, 

                                                             
135Neste momento fazemos um parêntese para destacar que, ao longo do processo de investigação do/com o 

curso, as concepções de tutoria e da atuação do tutor no próprio Pró-Licenciatura do Cefd/Ufes foram 
ressignificadas por nós. O item 5.1 intitulado Mariana: uma professora em busca de formação continuada 
(disponível a partir da p. 165 de ALBUQUERQUE, 2016) traz fragmentos de uma compreensão em 
construção, situada no início do processo de doutoramento. É possível perceber essas mudanças quando 
comparamos a narrativa pessoal que compunha os escritos de Albuquerque (2016) com aqueles que 
apresentamos nesta tese. 



226 
 

colocando-o como aquele que garante a mediação. Corroboramos o pensamento do(a) 

Informante 5, quando diz que, nos cursos EaD, há um “[...] escalonamento de apropriações de 

um mesmo conteúdo, o que é ao mesmo tempo fascinante e angustiante, porque há uma 

intencionalidade quando você faz um material, direciona a aprendizagem como professor 

responsável pela disciplina [...]”. 

No Brasil, essa divisão do trabalho fica evidenciada em um movimento de desqualificação 

docente, quando um professor é colocado para pensar o conteúdo e outro para mediá-lo com o 

aluno. Bolsas na instância pública136 e salários na iniciativa privada,137 com vínculos de 

trabalho temporário. Assim é que a EaD tem se consolidado no país.  

O Pró-Licenciatura do Cefd/Ufes é um curso cujos professores(as)-especialistas investigados 

faziam questão de ressaltar a preocupação da Coordenação com o acompanhamento e 

qualidade do trabalho. O fato é que a organização adotada demandou uma aproximação entre 

a equipe de professores(as)-tutores(as) e especialistas, pois, como esses últimos eram os 

responsáveis pelas disciplinas, mas não tinham contato direto com o aluno, defendiam uma 

orientação alinhada com a intencionalidade formativa. Sobre isso, os(as) Informantes 12, 5 e 9 

comentaram: 

[...] existiam nossos encontros de formação, nossas aulas, né! A gente tinha com o 
professor que fazia on-line [...]  reuniões que a gente chegou a fazer. A questão era 
articular entre a equipe de cada polo. No caso do nosso polo, a gente tinha esse 
contato bem próximo. Assim, a gente conseguia conversar bastante por e-mail, 
telefone e até presencial quando a gente se encontrava (INFORMANTE 12). 

O material orientava, mas ele não dava o tom, por mais esforço que a gente fizesse. 
Como eu vinha lhe dizendo, [...] dessa experiência com os cursos de formação a 
distância, e mais especificamente desse que a gente tinha essa preocupação com essa 
articulação pedagógica e com a formação [...], para os tutores que eram um ‘meio de 
campo’, talvez merecessem um investimento maior da minha parte, como 
professora. Eu não tive muita oportunidade de fazer isso, não, mas sei que a 
coordenação geral tinha esse propósito (INFORMANTE 5). 

[...] um aspecto positivo que em alguns momentos a gente até julgava excessivo era 
a preocupação da coordenação e o pessoal que atuava junto [...] nos cobrando, ao 
mesmo tempo em que também davam todas as condições para que o curso ocorresse 
[...]. Sempre achei isso um aspecto muito positivo [...]. A relação com os tutores eu 

                                                             
136Vale dizer que, desde quando o curso terminou, em 2014, a bolsa de tutor é de R$ 765,00 (setessentes e 

sessenta e cinco reais) mensais para uma carga horária de 20 horas semanais de trabalho. 
137Não há uma definição de piso salarial ou algo similiar. Cada instituição tem praticado a remuneração que lhe 

convém. Como exemplo, citamos a Universidade Virtual de São Paulo (Univesp) que, recentemente, lançou 
edital para 24 horas semanais de tutoria oferecendo R$ 1.500,00 (Um mil e quinhentos reais) mensais de bolsa 
ao tutor. Ver: 
https://univesp.br/sites/58f6506869226e9479d38201/assets/5a721d3569226e075230103d/Edital_tutoradistanci
a_UNIVESP_jan2018_v11__1_.pdf. Acesso em: 5 abr. 2018. 
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via claramente que também se dava em um processo interessante de formação [...] 
(INFORMANTE 9). 

No PPC da Licenciatura em Educação Física modalidade a distância, o tutor era 

compreendido 

[...] como um dos elementos-chaves do processo educativo que possibilita a 
ressignificação da educação a distância, atuando de modo inovador em pelo menos 
três dos principais aspectos que caracterizam o processo de escolarização e 
formação: a noção de ‘método’, a noção de tempo e a noção de espaços para 
aprendizagem (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍSITO SANTO, 2008a, p. 
11). 

Apesar de a universidade ter experiências anteriores com a EaD, o curso adotou uma 

perspectiva de orientação/tutoria própria para o currículo que, segundo os(as) Informantes 1 e 

2, era especificamente seu. Para Paiva et al. (2012, p. 166), tratava-se de uma motivação 

interna da Coordenação, que explicitava o interesse de um grupo: “[...] quando começamos a 

Licenciatura, tínhamos incorporado ‘apenas’ noções muito amplas da ação e atuação do tutor, 

uma vontade de aprender e construir juntos a nossa ‘versão’ de exercício de tutoria [...]”.  

A “construção” do tutor ocorreu na formação acadêmica e profissional oferecida e nas ações 

coletivas entre a coordenação, os(as) professores(as)-especialistas, tutores e estudantes. 

Respeitou os Referenciais de Qualidade para a Educação Superior a Distância (BRASIL, 

2007c, p. 25) e contemplou, ainda, “[...] unidades de suporte ao planejamento, produção e 

gestão dos cursos a distância, em vista de garantir o padrão de qualidade [...]”. Dois exemplos 

podem se fazer na própria articulação da equipe e na sala de tutoria.  

Para o Informante 2,  

[...] a Licenciatura em Educação Física tinha uma característica diferenciada das 
demais, porque [...] as coisas do curso eram feitas na universidade. Traziam os 
tutores e tal. Então, ficou uma coisa muito mais articulada [...], diferentemente dos 
outros cursos UAB [...].Esse curso tem esse mérito de ter uma articulação no 
planejamento, uma produção coletiva e isso acredito que tenha a ver com as 
orientações gerais do programa e com a coordenação do curso que também teve essa 
sensibilidade de criar essa sistemática de contato, essa interação entre os tutores [...] 
e os professores.  

Já a sala de tutoria (Figura 38) se constituiu lugar de diálogo restrito entre professores(as)-

tutores(as), especialistas e coordenação de curso e representou parte do esforço de 

qualificação coletiva e de formação dialógica também para aqueles que conduziam o processo 

de ensino e aprendizagem no contato direto com os(as) professores(as)-estudantes. Isso 

demonstra mais uma tentativa de alinhamento das práticas. 
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Figura 38 – Print da sala de tutoria no AVA 

 
Fonte: <http://www.ef.neaad.ufes.br/mod/forum/view.php?id=120>. Acesso em: 2 abr. 2018. 

O modelo de tutoria assumiu o documento de 2007 (BRASIL, 2007c) como diretriz, ao 

mesmo tempo em que também defendeu as especificidades do seu currículo. Reforçou que 

respeitar “Um sistema de tutoria necessário ao estabelecimento de uma educação a distância 

de qualidade deve prever a atuação de profissionais que ofereçam tutoria a distância e tutoria 

presencial” (BRASIL, 2007c, p. 21) e, reconheceu que ambas não seriam suficientes, 

ampliando assim as figuras tutoriais. 

Ao aluno foi oferecido o apoio de tutores a distância (TD), presenciais (TP) e de Seminário de 

Estudo (TSEst). Os dois primeiros comuns a EaD, mas o último seria particular do curso e 

atuaria em uma unidade curricular específica. Um recorte do Mem. 5/12 traz as atribuições 

dessa tutoria específica, deixando claro que o papel dessa mediação era: 

Conduzir a discussão e problematização da articulação das unidades curriculares 
no Fórum Coletivo e chats especificamente abertos para esse fim. 

Conduzir conversação pessoalizada no Fórum Individual e chats com os alunos, 
dialogando sobre o seu processo formativo, tendo como base o que acontece no seu 

estágio na escola e a objectualização pluridisciplinar dos eventos (não é correção de 
texto). É um ‘pensar-junto’ o cotidiano da formação e da intervenção em Educação 
Física, com base nas disciplinas estudadas. 

Orientar a elaboração de texto meta-reflexivo dos licenciandos a ser apresentado no 
SAC, versando sobre a sua intervenção na escola analisada por meio da perspectiva 

pluridisciplinar do módulo em vigor. 
Orientar as produções das mídias de divulgação e apresentação da intervenção na 
escola que darão base a apresentação dos trabalhos no SAC (vídeos e mídias de 
apresentação didática). 
Analisar o que foi vivido significativamente pelo grupo na prática docente e registrar 
no Blog Coletivo do grupo que orienta. O TSEst é o administrador do blog, tendo a 
participação do  TD de ESUP e o TP [...]. 
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Orientar a produção de texto meta-reflexivo com vista à elaboração do TCC. 
 

A narrativa do(a) Informante 4 complementou: 

[...] eu fiquei algum tempo na tutoria de seminário de estudo. Não fiquei muito 
tempo na tutoria das disciplinas. Aquele grupo que se formou para trabalhar na 
tutoria de Seminário de Estudo tinha perfil e aí a gente acabou se completando. Com 
essa outra, vou chamar de modalidade de tutoria, foi possível pensar o curso e as 
práticas que a gente vinha desenvolvendo, tentar junto com os alunos produzir algo 
para além do conteúdo das disciplinas, articulava tudo que eles estavam vivenciando 
em termo de conteúdo teórico, de vivência e tentar transformar aquilo em produção 
de sentido. 

 

Além da especificidade do tutor de SEst, no decorrer do curso, também se fez necessária a 

figura do tutor de repercurso (TR): 

Embora o calendário do curso tenha seguido conforme planejado, alguns alunos, por 
motivos diversos, não conseguiram acompanhar as disciplinas no ritmo planejado e 
ofertado, o que os levou ao processo de repercurso (repetir uma ou mais disciplinas). 
Com base neste fato, buscamos alternativas para dar vazão a dois requisitos: cumprir 
o preceito constitucional do Princípio da Legalidade (por lei o aluno pode repetir a 
mesma disciplina até três vezes) e propiciar a integralização curricular do maior 
número possível de cursistas (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO 
SANTO, 2011b, p.3).  

As fontes indicam que a demanda foi encaminhada à Capes por meio do Ofício n°. 247/12 – 

Prolicen/Cefd/Ufes, de 9 de outubro de 2012, e que recebeu deferimento favorável da 

DED/Capes no Ofício n°. 428/2012 – CAAC/CGACDED/Capes, de 22 do mesmo mês. 

Criava-se, com isso, um “outro tipo de tutoria” que, apesar de garantir o exercício qualificado 

da formação, conforme diretrizes da universidade, também gerou  

[...] inúmeros transtornos, pois no PROLICEN os prazos do custeio são delimitados 
e as excepcionalidades não são consideradas. Assim, ocorreram situações em que o 
aluno não estava mais frequentando e, claramente, não tinha interesse em continuar 
o curso, entretanto permaneceu vinculado à UFES porque, independente da 
modalidade que o aluno estude, ele é tratado de forma igual, por similaridade, aos 
alunos dos cursos presenciais. A solução encontrada foi solicitar a prorrogação dos 
prazos dos termos de cooperação à concedente visando a superar esta dificuldade e 
atender aos alunos que por alguma razão demandaram a dilatação da integralização 
curricular do curso. Por outro lado, este fato fez com que as prestações de contas 
(pedagógica, financeira e do objeto) fossem postergadas em decorrência de uma 
minoria de alunos que permaneceu vinculado ao curso (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, 2011b, p.2-3).  

É fato que a própria universidade tem dificuldades de reconhecer as necessidades da EaD. 

O(a) Informante 2, ao rememorar uma determinada situação vivenciada há anos e que 

oportunizou, na época, uma reflexão sobre a maneira como a modalidade tem sido tratada 
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institucionalmente, torna o reconhecimento institucional ainda questionável. Ele(ela) dizia: 

[...] a universidade, nessa sua formulação de leis e tal, [...] tem atuais gestores que 
pensam não na medida em que a gente gostaria que a inclusão fosse feita, porque em 
leis gerais, de institucionalização geral, a gente já sabe que está igual, já se [...] sabe 
que o diploma tem a mesma validade, mas, quando você vê, toma atitude, aplica 
uma normatização aqui, esquece da EaD. E isso é muito comum. Eu me lembro 
claramente que teve aqueles períodos de insegurança ou greve de ônibus, alguma 
coisa assim. Foi baixadaa uma norma de última hora que suspendia as atividades, 
mas nós tínhamos o polo de Vitória com 1.400 alunos [...]. E [a dúvida ficou:] só 
vale aqui, para Goiabeiras? [...] Vai alterar o calendário? Às vezes, suspendia  três, 
quatro dias. Então, assim, não pensa ainda na EaD, mas é uma questão talvez para a 
próxima geração de gestores dessa instituição 

Os(as) professores(as)-tutores eram docentes de Educação Física que atuavam nas redes 

estadual e municipais de ensino do Espírito Santo, residentes em Vitória ou em municípios 

onde havia polos de apoio presencial. Todos eram inscritos no AVA e, de acordo com suas 

particularidades, realizavam a mediação nos encontros presenciais no polo e na Ufes e, nas 

salas da plataforma, utilizando fóruns coletivos e individuais, webconferências, chats, 

acompanhamento e correção de atividades. 

Apesar de indicar que as funções estavam definidas a priori, a configuração da tutoria foi 

realizada nas descobertas constantes e nos recorrentes ajustes. O(a) Informante 12 afirmou 

que, para a tutoria, diferentemente do que ocorreu no início do curso com os(as) 

professores(as)-estudantes, a angústia era relacionada com o que fazer e não fazer com o 

AVA e com a tecnologia. “Qual era a minha função como tutora ali, naquele espaço? Essa foi 

a dificuldade maior, sem dúvida. De manipulação ali da ferramenta, inicialmente não tive 

grandes dificuldades, não. É meio autodidata [...]” (INFORMANTE 12). 

Na configuração inicial do Pró-Licenciatura, era previsto(a) um(a) professor(a)-tutor(a) para 

cada grupo de 8-12 professores(as)-estudantes que teriam seus locais de trabalho visitados 

frequentemente. A discussão das suas práticas pedagógicas ocorreria à luz do que estava 

estudando no curso (BRASIL, 2005a). No entanto, as fontes demonstram que o 

acompanhamento in loco nunca existiu e que, quando a Capes e a UAB assumiram o 

programa em 2011,138 essa organização passou a ser de outra maneira: cada professor(a)-

tutor(a) atenderia de 25 a 30 alunos. A Comissão de Avaliação do curso informa, no relatório 

final, que a proporção foi a prevista inicialmente, ficando oito alunos sob a responsabilidade 

do acompanhamento pedagógica de um tutor, caracterizando como excelente a condição para 
                                                             
138Já sinalizamos que a Portaria n°. 1.278, de 20 de setembro de 2011, transferiu para a Capes a responsabilidade 

pela condução do Pró-Licenciatura. Os cursos incorporaram as diretrizes da UAB e, por estarem em pleno 
andamento, acabaram perdendo a referência financeira que dava sustentação às suas propostas. 
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a mediação (BRASIL, 2014a). 

Os registros da secretaria acadêmica do Pró-Licenciatura apontam que 122 professores de 

Educação Física selecionados por edital público atuaram como professores(as)-tutores(as) 

orientadores(as) acadêmicos durante os anos de curso. De acordo com o Relatório da 

Comissão de Avaliação do curso, 58 era o número necessário para as atividades de orientação. 

No ano de 2013, constatamos que 79% do grupo possuíam mais de três anos de experiência 

em EaD. Além disso, 22 professores-tutores (38%) tinham mestrado, 27 (47%) eram 

especialistas e nove (15%) graduados (BRASIL, 2014a). Conforme o perfil de formação e 

experiência de cada profissional, é perceptível que ocorreu rodízio nas diferentes ocupações 

da tutoria. 

Sobre a dimensão da orientação acadêmica, a Comissão avaliou que “[...] A estrutura 

curricular é coerente no que tange à facilitação mediada pelos tutores e gestão do curso 

relativa à vivência da EAD” (BRASIL, 2014a, p.8). O Quadro 14 tem a categoria e a nota de 

cada elemento avaliado da tutoria do curso:  

Quadro 14 – Avaliação da tutoria do curso realizada pela Comissão de Avaliação do MEC 

Categoria Conceito 
Atividades de tutoria 4 
Mecanismos de interação entre docentes, tutores e estudantes 4 
Titulação e formação do corpo de tutores do curso 5 
Experiência do corpo de tutores em educação a distância 5 
Relação docentes e tutores – presenciais e a distância – por estudante 5 

Fonte: Relatório e-MEC (2014 arquivo do Word). 

O(a) Informante 1 disse que a ideia inicial do curso era manter um grupo de tutoria, 

investindo na qualificação dos professores-tutores. Além disso, defendia a importância de esse 

professor acompanhar e, consequentemente, conhecer a trajetória do licenciando, o que 

potencializaria o diálogo formativo. 

Quando iniciavam os trabalhos no curso, os tutores também começavam um processo de 

formação continuada que previa a aproximação com os professores-conteudistas e o diálogo 

presencial com a coordenação. Era prevista, ainda, a participação em pesquisas em Educação 

Física escolar desenvolvida nos laboratórios do Cefd/Ufes.  

A formação era parte das atribuições desses profissionais, que deveriam participar dos 

encontros com os professores(as)-especialistas durante a semana e aos sábados; interagir pela 

plataforma na sala de tutoria; realizar apoio dialogado na plataforma ou nos encontros 
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presenciais, desenvolvendo uma intervenção interdisciplinar; participar de um projeto 

pedagógico de acompanhamento do seu trabalho, no sentido de garantir a sua formação 

continuada; ser acompanhados diretamente pela coordenação do curso, pela formação 

propiciada pela sua atuação e participar do curso de formação específico. Para as atividades 

realizadas na Ufes, eram garantidas passagem e ajuda de custo para a alimentação. 

[...] cada tutor tinha seu modo de fazer a tradução desse material, então era como se 
fosse, na minha percepção, um escalonamento de apropriações de um mesmo 
conteúdo. E era, ao mesmo tempo, fascinante e angustiante, porque há uma 
intencionalidade quando você faz um material, direciona como professora 
responsável da disciplina, um projeto. Você quer que ele aconteça conforme aquilo 
que você planejou, só que chega a um determinado momento que você vê que as 
pessoas têm as experiências delas, apropriações, elas fazem outras coisas, criam 
outras dinâmicas, que as vezes são até mais interessantes do que está colocado 
inicialmente por você. Então, esse é o lado que eu diria assim, talvez, dessa 
experiência com os cursos de formação a distância, e mais especificamente desse, 
que a gente tinha essa preocupação com essa articulação pedagógica e da formação 
(INFORMANTE 5). 

À equipe de tutoria foram oferecidos os seguintes momentos de formação: curso de extensão 

semestral de Formação Continuada de Tutores, modalidade a distância que, além da 

preparação para a atuação nas disciplinas, incorporou, no ano de 2010, o subprojeto Formação 

e Constituição da Identidade e Subjetividade Docente – Ser Tutor, com a participação dos 

professores formadores Tarcísio Mauro Vago e Paulo Cezar Correa Antunes;139 curso de 

Formação de Tutores: orientação pedagógica em educação a distância, parceria entre a 

Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), a Secretaria de Educação Continuada, 

Alfabetização e Diversidade (Secad/MEC), a UAB, a Capes e a Rede Nacional de Educação 

para a Diversidade (180h); e o curso de especialização lato sensu em Formação de 

Mediadores em EaD, promovido pela Ufes (360h).  

O(a) professor(a)-tutor(a) 12 rememora as oportunidades de qualificação que o curso ofereceu 

para os tutores e ressalta que, nesse quesito, o Pró-Licenciatura “[...] foi maravilhoso. As 

formações que ele fazia, não só para atuar na tutoria, mas, as diferentes oportunidades que ele 

deu [...]. A questão dos projetos, da especialização [...], do estreitamento dos laços e do 

contato com o Cefd, tudo foi positivo” (INFORMANTE 12). 

Ampliando as dimensões da experiência, o(a) Informante 13 complementa as memórias da 

capacitação de tutores, colocando em evidência os desafios do momento e os parâmetros que 

                                                             
139O projeto resultou no Caderno vermelho, em um DVD sobre o que é ser tutor e as dimensões desse 

profissional no Pró-Licenciatura em Educação Física do Cefd/Ufes (Disponível em: 
<https://vimeo.com/49406693>) e em uma manifestação cultural multimídia com enfoque arteterapêutico.  
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hoje pode estabelecer com outros cursos EaD: 

A gente já começou o processo EaD por e-mail. Eu lia e-mail toda semana. Tinha 
leitura e tinha atividades para nós que estávamos fazendo o curso de tutoria [...]. 
Depois, já com o curso em andamento, os encontros com os professores eram 
importantes para tentarmos entender o que aquela disciplina tinha que passar para o 
aluno. E para mim era mais que isso, por que eu sou de um currículo muito diferente 
e tive que me apropriar do currículo dessa formação específica. As ideias, tudo que 
foi passado durante o curso, eu tinha um caderninho [...] e eu estudava toda semana 
como se eu fosse uma aluna, [...] fazia as anotações, também tinha minhas dúvidas. 
[...] Continuo atuando na tutoria e tenho uma outra visão hoje [...]. O que nós 
tínhamos de estrutura no nosso curso era maravilhoso porque o suporte que eu tenho 
agora, bem, quero dizer, eu não tenho suporte algum! Eu tenho como estudante do 
Curso de Artes, e só. A formação do Curso de Educação Física não é encontrada em 
nenhum outro curso da Ufes com que já tive contato (INFORMANTE 11).  

As experiências dos(as) professores(as)-tutores(as) “[...] colocam em evidência a enorme 

diversidade dos contextos, dos registros e dos acontecimentos por meio dos quais emana uma 

intencionalidade do sujeito” (JOSSO, 2010, p. 164). Reforçam a pluralidade de consumos 

produtivos (CERTEAU, 2009) e a variável autonomia (MOORE, 1990), exercida no próprio 

processo formativo por e daqueles que formavam. Também dão visibilidade a uma 

preocupação recorrente da Coordenação, pois a formação da equipe aparece como o princípio 

para o alinhamento do trabalho no curso (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO 

SANTO, 2008a).  

As reuniões administrativas que concentravam as discussões organizacionais e pedagógicas 

das disciplinas também integravam a proposta e eram os momentos de definição das práticas 

tutoriais. Registros de uma atividade do encontro de 3 de julho de 2010 (Figura 39) indicam 

que a constituição do grupo de tutores e o alinhamento do trabalho de orientação pedagógica 

eram acompanhados de perto pela coordenação de curso, que definiu um perfil desejável de 

tutor que desse conta das demandas do curso e da efetiva mediação. 

Na ocasião, sugeria-se uma reestruturação do grupo de tutores a partir do semestre 2010/2, 

pois, diante de alguns dados que reforçavam a necessidade de um determinado perfil de 

profissional, os encaminhamentos exigiam uma reconfiguração da escala de trabalho, 

reconfiguração na proposta de formação, abertura de Edital de seleção e desligamento de 

tutores. 
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Figura 38 – Atuação tutorial de um  perfil de orientação desejável

 
Fonte: Acompanhamento de práticas tutoriais. Arquivo disponível na Pasta Digital Tutores da Secretaria 

Acadêmica Pró-Licenciatura Cefd/Ufes. 

Isso tudo ocorria porque o tutor era aquele que detinha “[...] um saber de um lugar que lhe é 

próprio e singular, que potencializa a sua especialidade: a arte da mediação” (PAIVA, 2012, 

p. 182) e por isso era impossível desenvolvê-lo com pouca comunicação.  

De acordo com Paiva (2012, p. 172), ainda tinha a preocupação com o trato com o currículo, 

que, segundo a autora, era  

[...] ousado e inovador na formulação de suas bases teóricas e na sua 
operacionalização, tanto rompendo com a maneira como o estudo do conhecimento 
de área nele se realizava, como propondo novas configurações para a organização do 
tempo-espaço-sujeitos-práticas de suas unidades curriculares. 

Agora, falemos do material didático. Expresso, prioritariamente, nos fascículos impressos 

(Figura 40) e digitais, disponibilizados on-line, assumiram “[...] boa qualidade. [No entanto] 

“houve reclamação dos alunos quanto a demora da chegada de alguns fascículos, ou seja, 

depois de oferecida a disciplina” (BRASIL, 2014a, p. 8) o que poderia comprometer os 

estudos. 

A princípio, ele era um elemento de diálogo unidirecional, pois fora elaborado assumindo 

como o “momento” do(a) professor(a)-especialista “disponibilizar” seu conteúdo para a 

formação do(a) professor(a)-estudante. Seu estudo dependia de autonomia, que estabelecia e 

cumpria uma rotina de estudo na flexibilidade do tempo, da mediação – presencial e a 

distância –, e dos direcionamentos do professor especialista. 
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 Figura 40 – Fascículos impressos 

 
Fonte: Acervo de pesquisa da autora. 

Os relatórios de cumprimento de objetos demonstram que o processo de elaboração, revisão e 

produção de material didático, a customização do AVA e a qualificação da parceria com a 

equipe de produção do material didático do Laboratório de Design Instrucional (LDI) do 

antigo Ne@ad otimizavam a comunicação visual, potencializavam o uso de ferramentas na 

Plataforma Moodle e garantiam uma mediação pedagógica que assumia, de acordo com a 

natureza da orientação demandada pelo componente curricular, uma relação dialógica. Já os 

dados financeiros apontam que R$ 521.772,24 foram destinados ao serviço de impressão dos 

fascículos. 

Vale destacar que não há registro de nenhum fascículo reprovado, mas o(a) Professor(a)-

especialista 9 lembrou que elaborar o material didático de uma disciplina era “[...] uma 

experiência legal de tentar tornar o texto palatável e ao mesmo tempo não fazer um negócio 

muito superficial [...]. Ora a gente queria trazer elementos mais teóricos, ora queríamos 
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utilizar outro tipo de linguagem. Foi um processo cuidadoso [...]”. 

Sobre a Qualidade do material, mesmo diante das análises que realizamos na discussão das 

dimensões da autonomia, diálogo e estrutura do curso, o(a) professor(a)-tutor(a) 12 representa 

uma leitura positiva dos esforços e dos resultados dos fascículos no curso: 

 [...] o material didático, a apostila era muito completa. Acredito que seja um 
material invejável. Eu, quando na graduação da Ufes, não tive acesso assim. Era um 
material didático impresso realmente com que os alunos tinham que ter contato. Eles 
podiam pegar e era o mesmo, inclusive, que estava também digital. Em qualquer 
momento, e eles tinham acesso a todo material. 

No entanto, a mediação do tutor ou do próprio fascículo só faria sentido se o(a) professor(a)-

estudante agisse diante do curso e dos elementos que o provocavam. Para isso, retomamos a 

necessidade do exercício da autonomia, ou seja, das “[...] capacidades diferentes para tomar 

decisões a respeito de seu próprio aprendizado” (MOORE; KEARSLEY, 2007, p. 245), 

analisando a rotina de estudos daqueles que cursavam o Pró-Licenciatura em Educação Física 

do Cefd/Ufes.  

Ao rememorar a organização para os estudos, nove professores(as)-estudantes (64,29%) 

disseram que foi necessário definir uma certa quantidade de horas semanais para se dedicarem 

ao curso. Além deles, dois (14,29%) afirmaram que não tinham horas semanais ou um tempo 

dedicado ao estudo e que, simplesmente, deixavam as coisas acontecerem e, quando e da 

maneira que dava, cumpriam suas obrigações com a formação. Um (7,14%), inicialmente, 

sentiu-se sobrecarregado diante das exigências de estudo, outro  (7,14%), ao dizer que não 

estudava, ressignificou o conceito de estudo, pois, quando rememorou que entrava na 

plataforma para realizar as postagens, percebeu que estudava para isso e, um último, só 

estudava no encontro presencial, inclusive, realizando as postagens das atividades nesse 

momento (7,14%).  

Quando definimos que nosso foco de análise se sustentaria numa teoria de formação a partir 

do sujeito aprendente, assumimos as narrativas como histórias que emanariam do processo de 

integração em interações com outras subjetividades (JOSSO, 2010). Por isso, o(a) 

professor(a)-estudante vivia uma experiência formadora ao reconstruir a sua caminhada nas 

suas recordações-referências de diferentes níveis de atividades e de registros psicológicos, 

psicossociológicos, sociológicos, políticos, culturais e econômicos (JOSSO, 2010).  
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As narrativas nos possibilitam identificar que o(a) professor(a)-estudante do curso representou 

sete subcategorias de perfis de estudantes EaD. Foram elas: 

a) o estudante de menos de uma hora diária: 

Eu estudava umas seis horas na semana, mas deveria ser mais. Eu penso que deveria 
ser mais. Mas, dentro da minha rotina, eu não conseguia colocar mais horas. Era, 
mais ou menos, uma hora por dia e como eu trabalhava de plantonista, não tinha 
final de semana [...]. Era dia sim e dia não que eu estava no hospital e fazia escala de 
24 horas: eu trabalhava 12h, ia pra casa nas próximas 12 horas, mas ficava de 
sobreaviso [...]. Então, eu acabava tendo mais 12 horas que aí era pra cuidar das 
outras coisas, né? E aí também eu tinha outras atividades que eram remuneradas, 
que eram pra ganhar uma grana [...]. Tinha que conciliar tudo (INFORMANTE 14). 

Eu acho que, até a primeira metade do curso, eu consegui me virar dentro da minha 
rotina de trabalho, [...] os meninos entravam no ônibus e iam embora, e eu sentava 
no computador. Então eu tinha das 10h às 11h, de meio-dia às 13h30m e, das 4h às 
5h da tarde [...]. Conseguia fechar todos os meus afazeres aqui, pois me sobrava uma 
hora, [...] uma hora e meia [...] que eu me virava com o que tinha que fazer, se eu 
tinha tarefas, se eu tinha que escrever, eu consegui me organizar. Quando chegou o 
TCC, alguns trabalhos que exigiam mais escrita, [...] tinha que acordar às quatro 
horas da manhã pra fazer, porque eu sabia que não iria dar conta. Dava umas cinco 
ou seis horas de estudo. Isso aí e, se pegar bem feito, dava umas quatro horas por 
semana em casa e aqui, no trabalho, com os exercícios de plataforma [...]. Não tinha 
para onde correr. Ou você espreme a laranja, ou você só olha pra ela 
(INFORMANTE 17). 

Por semana, em torno de três, quatro horas por semana. Fora o encontro presencial. 
Eu tinha um horário que eu já estipulava para fazer as minhas leituras prévias. Eu 
gostava muito de chegar no encontro já com alguma coisa preestabelecida para 
poder já discutir, tanto que eu era o que mais falava. Eu era o que mais dava 
trabalho, na verdade (INFORMANTE 22). 

b) o estudante de mais de uma hora diária: 

[...] tive que criar estratégias de estudo. Como que eu fazia? Eu não tinha 
computador em casa [...]. Eu fechava a farmácia [...] e ficava estudando [...]. Depois 
ia para a minha casa pois no dia seguinte abria às sete horas e ficava até umas oito 
da noite. Como eu queria aproveitar o ambiente de trabalho para estudar, eu ficava 
até às dez. Eu ficava das sete às dez, mas, sabendo que os intervalos eram de pouco 
movimento, meu patrão tinha a sensibilidade de me deixar fazer uma leitura de 
fascículo. Ele só falava assim: ‘Não te impeço de estudar, desde que você não deixe 
de atender ao cliente”. Então, o meu tempo era administrado junto com os clientes e 
eu estudava assim. Nos finais de semana, era até bom quando eu ficava de plantão, 
porque eu tirava o dia praticamente todo para [...] estudar. Então, fiz a Faculdade na 
Farmácia. Falo isso porque em casa eu não tinha computador. Só fui adquirir no 
final do curso, um ano antes de encerrar (INFORMANTE 21). 

[...] eu estudava de madrugada e estudava à noite quando chegava [do trabalho]. 
Mas, sempre que eu percebia que chegava às cinco da tarde e estava cansada, sabia 
que o meu estudo não renderia. [...] eu trabalhava na esterilização e sempre tinha 
muitos materiais e era suja, limpa. E corria para cobrir o pronto-socorro na hora do 
almoço. Então eu comecei a chegar em casa, tomar um banho, comer alguma 
coisinha e ia dormir um pouco e colocava o despertador para eu estudar depois. 
Rendia melhor [...]. Ou estudava muito ou não acompanhava os conteúdos, 
não acompanhava as atividades. A gente viu que é bem diferente daquilo que era 
falado [...]. A gente tinha muito conteúdo para ler sempre, desde o início tinha 



238 
 

bastante coisa para ler [...]. Ficava umas três horas por dia, às vezes mais [...] e, 
quando não dava, menos (INFORMANTE 19). 

Toda hora que eu tinha vaga eu tentava futucar alguma coisa. Como era uma 
ferramenta nova para mim também, dava dez minutos, vinte minutos, todo momento 
estava futucando a plataforma. Só que daí, geralmente, das 21 até uma hora, mais ou 
menos, da manhã para dar uma ênfase mesmo de estudo. Mas, eu procurava sempre 
ver, porque, se tivesse alguma coisa que facilitasse, uma ferramenta que usa aqui e 
tal, eu ia lá para entender, no caso, o programa em si, porque, querendo ou não, a 
gente tem que entender não só a disciplina, mas também a parte da computação 
(INFORMANTE 27). 

Uma média de duas horas por dia, dez, doze horas por semana. Era muito pouco [...]. 
Fora o de sala de aula. [...] Quinze horas por semana eu me dedicava ao curso, ao 
seu material, à plataforma, ao computador, à internet. Eram muitas demandas e 
precisava acompanhar tudo, mesmo tendo uma rotina de trabalho e de viagens 
(INFORMANTE 24). 

c) o estudante que percebeu que quantidade de horas não é sinônimo de qualidade de estudos 

e por isso não estipulou uma rotina de horas, mas, sim, um atendimento sistematizado às 

demandas: 

Era uma coisa nova, então eu fui pegando aos poucos [...]. Eu não conseguia ter 
aquela rotina de todo dia estar entrando. Acho que nem todos de início tinham essa 
consciência de tirar uma hora, duas horas por dia para estar entrando, mas sempre 
procurava entrar nos fóruns para dar as opiniões. Como era tudo novo, a gente 
também era avaliado pelo tempo que ficava na plataforma, pelas postagens, pela 
participação, interação, mas com interação que tivesse fundamento [...]. Aos poucos 
as pessoas foram vendo que não era a quantidade que importava, mas, sim, a 
qualidade do que você estava escrevendo ali para poder debater. Então acredito que 
a minha rotina começou devagar [...] apesar que eu estudava bastante nesses tempos 
vagos. Eu acabei lendo mais do que tendo aquela participação on-line de inicio. E aí, 
com o tempo, a gente foi pegando mais intimidade com a plataforma, foi explorando 
mais ela, vários links também que davam direcionamento para vídeos [...]. Então, 
acredito que tenha sido essa a minha rotina. De início, eu me atentava mais à parte 
física do fascículo e depois eu fui utilizando mais a plataforma [...] (INFORMANTE 
16). 

d) o estudante intenso de final de semana: 

[...] deixava mais para o final de semana [...]. Como eu sempre fui muito caseira, 
então eu deixava mais para o final de semana mesmo. Se, durante a semana, eu 
tivesse um tempinho, então eu estudava. Fora isso, deixava mais para o final de 
semana. No sábado e no domingo, eu fazia as atividades, participava do fórum, fazia 
tudo [...]. Mas, quando tinha prova, aí eu tinha que tirar tempo durante a semana, 
porque o meu trabalho tinha essa flexibilidade de eu poder fazer o meu horário 
(INFORMANTE 20). 

e) o estudante que, apesar de ter noção da estrutura do curso, estuda quando pode e busca dar 

conta das exigências: 

Você tinha que entender que aquilo era importante e acompanhar para que você 
desenvolvesse o curso e, quando apertava o calo, então você tinha que estar mais 
presente. Então, acho que isso daí era muito importante, porque dia de segunda-feira 
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eu poderia estudar de oito as nove, e na terça, estudar só de noite, por exemplo. 
Então ficou um negócio assim, bem tranquilo, né? Eu não sou muito metódico, mas, 
ainda assim, cada um, com seu cada um tem um jeito de ser e de se inserir na 
sociedade. Agora, eu já não tinha nenhum horário. Eu [...] estudava à noite, de tarde, 
quando tinha oportunidade (INFORMANTE 23). 

Eu trabalhava de sete as dez da noite, todos os dias. Então o horário que às vezes eu 
tinha era depois das dez horas pra mexer em alguma coisa. Chegava esgotado, o dia 
todo no administrativo e trabalhava em academia [...]. Ainda, às vezes, tinha as 
escolinhas. Era coordenador de todas as escolinhas do município. Então eu estudava 
mais à noite quando eu chegava do trabalho [...]. Resolvia as coisas da plataforma 
(INFORMANTE 26). 

f) o estudante que, sem saber o que era a EaD, se surpreende com as demandas, e durante o 

percurso formativo, ressignifica a própria vontade de ser e estar no curso: 

 [...] lembro que, às vezes, chegava do plantão de madrugada, meia-noite, duas horas 
da manhã, às vezes cansado para o outro dia e ia estudar [...]. Devido à minha 
sobrecarga e minha rotina na época, por mais que o curso aparece como uma 
oportunidade flexível da graduação, [...] eu entrei em choque com tudo que 
precisava fazer. Foi quando eu pensei em desistir. Em um primeiro momento eu 
tranquei e entrei meio que em estresse por tanta coisa. O acúmulo de atividades, e eu 
era muito comprometido com as minhas coisas e, como via que era algo eu não 
conseguiria dar conta, preferi não assumir aquilo dali [...]. Então, eu preferi sumir 
naquele momento ao invés de ficar tendo cobranças às quais eu não pudesse 
corresponder. [...] não via a dimensão da importância do curso na minha carreira e 
na minha vida em si (INFORMANTE 18). 

g) o estudante que passa pelo curso sem compreender o que ele foi e como a sua formação 

ocorreu: 

Não sei como eu formei [...]. Eu não tirava notas boas nas provas. Às vezes, tirava a 
média ou um pouco mais. Não estudava [...]. Mas o processo me ajudava muito, 
minha facilidade na plataforma. Fazia os registros [...]. O sistema de avaliação 
facilitou. Eu garantia mais nota no processo do que na prova. Eu falo que não 
estudava, mas quando ia participar da plataforma, eu lia e, quando você responde 
uma questão, você estuda (INFORMANTE 15).  

Estudava só no encontro presencial e entrava no AVA para cumprir exigências [...]. 
Me perdi no percurso mas acabei formado. Não sei como formei. Eu não estudava 
quase nada. Me dedicava no momento do polo. Fiz muito repercurso. Me sinto 
preparado para ser professor mas não pelos estudos no curso (INFORMANTE 25). 

Dentre os(as) professores(as)-não formados que responderam ao questionário, também 

identificamos que sete (53,83%) estudavam até quatro horas semanais, ou seja, limitavam os 

seus estudos ao tempo equivalente ao encontro presencial. Outros cinco (39,95%) disseram 

dedicar-se ao curso entre cinco e oito horas semanais. Um último grupo (7,22%) afirmou que 

ficava cerca de 12 horas às atividades do Pró-Licenciatura em Educação Física. Dez dos(as) 

treze professores(as) dessa categoria de informantes relacionaram o motivo de desistência do 
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curso com a falta de tempo para os estudos, para participar dos encontros presenciais e para ir 

até a Ufes nos eventos semestrais. 

Para Kearsley e Moore (2007, p. 245), “[...] uma perspectiva de equilíbrio, que aceitasse as 

isiossincrasias e a independência dos alunos como um recurso valioso em vez de uma 

perturbação que desvia a atenção”, contribuiria para a construção da autonomia do(a) 

professor(a)-estudante sem comprometer o consumo (CERTEAU, 2009) que cada indivíduo 

faria do curso e da formação.  

Foi isso que encontramos na análise da variável. Agora, se ela foi suficiente diante da 

estrutura e do diálogo adotados, só podemos afirmar se respeitarmos as singularidades que 

cada indivíduo assume no seu processo formativo e o resultado gerado após a concretização 

do processo, nas contribuições significativas para os(as) professores(as)-estudantes derivadas 

do Pró-Licenciatura em Educação Física do Cefd/Ufes.  

No entanto, de maneira geral, ao considerarmos que um turno letivo presencial tem, em 

média, quatro horas-aula com 50 minutos cada uma, e que cinco dias da semana são letivos, 

esse dado sinaliza que, na formação em EaD, o aluno despende menos tempo e dedicação aos 

estudos. Portanto, tal condição pode impactar a formação e a sua qualidade.   

4.5 LIMITES E POSSIBILIDADES CURRICULARES DO PRÓ-LICENCIATURA DO 

CEFD/UFES 

Como coletivo e campo acadêmico-profissional do ser professor, na individualidade, 

subjetividade, história de vida, trajetória escolar e atuação docente (UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, 2008), o curso considerou a prática como ação 

pedagógica que constrói relações sociais a partir de uma intencionalidade consciente ou 

inconsciente, responsável pela formação humana. Mas a perguntou que ficou foi: que prática 

era essa? Era aquela realizada pelo(a) professor(a)-estudante no seu exercício docente? Era a 

dos autores e atores do currículo praticado?  

O projeto do curso priorizou uma dimensão e uma formação, mas, na materialização do 

currículo, o que observamos foram ações astuciosas de sujeitos ordinários (CERTEAU, 

2009), o que nos leva a perguntar que professor o curso formou. Para tratar dessa questão, há 

necessidade de enfrentamento de um dilema anterior e que motivou esta pesquisa: como 

formar professores de Educação Física respeitando as dimensões e garantindo sustentação 
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para o futuro exercício docente, considerando os conhecimentos específicos da área 

contemplados no currículo? 

Tal angústia assemelhou-se às questões de Gatti, Barreto e André (2011), quando 

questionavam como poderia uma formação a distância formar para o exercício profissional no 

presencial. No caso do currículo da licenciatura em Educação Física do Cefd/Ufes, 

respeitando as devidas características do ensino presencial ou a distância, a formação era de 

professor de Educação Física que teria um limitado contato com as práticas corporais. 

Objetivando “Formar, de modo consistente e contextualizado, os professores de Educação 

Física que já atuam no sistema público de ensino – Municipal ou Estadual, nas séries finais do 

Ensino Fundamental e/ou no Ensino Médio e que não têm habilitação legal [...]” 

(UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, 2008a, p. 25), o curso visou ao 

respeito à experiência acumulada do público que atenderia na problematização da sua prática 

docente, na articulação de teorias pedagógicas e princípio educativo e na noção de ação-

reflexão-ação. 

A dimensão dos saberes específicos da Educação Física poderia ser articulada com os saberes 

da experiência que os(as) professores(as)-estudantes, tutores e especialistas traziam consigo, 

mas, mesmo assim, não ocorreria da mesma maneira para todos, principalmente se 

considerarmos aqueles que ingressaram amparados pelo Edital n°. 6/2008. Essas pessoas não 

detinham o saber da experiência. 

Como consequência de um processo seletivo que permitiu o ingresso não apenas de 

professores em exercício na escola, mas de um público diversificado e, inclusive, que nem 

sempre tinha experiência com o ambiente escolar, essa questão precisou ser repensada ao 

longo do curso pela Coordenação, professores(as)-especialistas e professores(as)-tutores(as). 

Realizando uma apropriação das ideias de Certeau (1995), parece-nos que a equipe 

pedagógica queria fazer do curso o que o autor chama de “obra de valor na pesquisa 

histórica”, isto é, “Aquela que pode ser situada num conjunto operatório. Aquela que 

representa um processo em relação ao estatuto atual dos ‘objetos’ e dos métodos [...]” 

(CERTEAU, 1995, p. 22). Mas como o curso se fez diante do cenário que lhe era imposto e 

das decisões que delimitavam as suas ações formativas? 
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Corroborando as categorias de análise propostas em Pasquali, Furtado e Lazzarottti Filho 

(2018), no Pró-Licenciatura em Educação Física do Cefd/Ufes, identificamos que, dentre as 

aprendizagens significativas, destacavam-se o letramento digital e a inclusão social. Isso 

porque todos os(as) professores(as)-estudantes formados participantes da pesquisa concluíram 

o curso familiarizados com o computador, com o acesso à plataforma e com as possibilidades 

de uso da internet. Além disso, afirmaram que o curso foi a oportunidade de concluir o ensino 

superior e que, se não fosse a maneira como ocorreu, não o teriam feito até hoje. 

A respeito dos saberes pedagógicas, algumas questões pairam sobre a pesquisa e reforçam a 

complexidade de realizar estudos dessa natureza: quanto tempo de estudo é necessário para 

uma formação em EaD? Como superar a ideia convencional de aulas na graduação? É 

possível concluir um curso a distância sem estudar? Quem o currículo formou?  

As subjetividades nas salas de aula, nas quadras e nos diferentes espaços da Educação Física 

foram pouco contempladas no currículo que analisamos. Muito se disse que seria feito, mas o 

curso praticado, vivido, experienciado, materializado limitou-se a erros e acertos de uma 

experiência que pouco parece ter formado dentro da profissão e que, quando o fez, não 

acompanhou seus resultados de perto.  

Não podemos afirmar que o professor formado no curso compreendeu seu papel na formação 

do aluno nos mais diferentes espaços de atuação em uma escola. Não é possível dizer que 

mesmo a distância, aqueles(as) 13 profissionais que não eram professores(as), mas que foram 

habilitados(as) pelo Pró-Licenciatura, conseguem atuar no ensino presencial e garantir o 

desempenho da sua função na escola. Estamos diante de uma condição da própria EaD que ao 

apostar na autonomia do aluno, dá a ele a condição de decidir a respeito das suas 

aprendizagens, e que poderia ser compreendida melhor e apreendida na aproximação da 

prática pedagógica daqueles que estão atuando. 

A oportunidade de formação inicial para cidadãos do interior do estado, a continuidade de 

estudos e de formação continuada para os(as) professores(as)-tutores(as), o material didático 

impresso que pode ser “reutilizado” para diferentes fins e meios, as descobertas de caminhos 

pedagógicos pelos(as) professores(as)-especialistas se não os do ensino presencial, a 

ressignificação da EaD como possibilidade de ensino são exemplos do que o curso deixa de 

contribuição para seus envolvidos, para o Cefd, para a universidade e para a própria Educação 

Física. 
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Da análise realizada, ainda não é possível levantar se os elementos garantiram a formação de 

professores de Educação Física a distância. Ao sinalizar que o contexto prioritário foi o AVA, 

mas que o curso tem uma relação com o saber que não se limita a ler e escrever, já que requer 

fazer e movimentar-se, demonstramos fragilidades da proposta que diz apostar em inúmeras 

alternativas, mas que, efetivamente, se deu em um ambiente virtual e nos acertos e erros de 

um grupo de pessoas comprometido com um projeto formador. 

A trajetória curricular de consolidação do Pró-Licenciatura em Educação Física da Ufes é 

marcada pela preocupação de construir coletivamente, mas a pregunta que fica é se isso seria 

suficiente. As variáveis diálogo, autonomia e estrutura relacionam-se muito mais com o aluno 

que o curso a distância atende do que com os indivíduos que conduzem a formação. Parece 

que o perfil do aluno foi, em alguns casos, esquecido.  

Adiante abordaremos as unidades curriculares nos quais identificamos que a formação de 

professor de Educação Física ocorreu na intensidade do formar dentro da profissional 

(NÓVOA, 1992; 2009) que tanto defendemos. Analisaremos como ela ocorreu e se, 

efetivamente, garantiu a relação com o saber necessário para formar professor de Educação 

Física capaz de realizar um trabalho emancipado nas escolas de educação básica. 
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CAPÍTULO V 
 

O TRATO COM O SABER NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE       

EDUCAÇÃO FÍSICA NO PRÓ-LICENCIATURA 

 

5.1 A FORMAÇÃO EM EAD PARA UMA ÁREA DE CONHECIMENTO PRÁTICA: POR 

ONDE COMEÇAR? 

Se as Diretrizes Nacionais (BRASIL, 2015) defendem uma educação contextualizada que se 

efetive, de modo sistemático e sustentável, nas instituições educativas e nos diferentes níveis, 

etapas e modalidades de educação básica e, ainda, se a formação depende do aprender como  

ação interna que dispara a disposição para o aprendizado que tem que ser 

motivado/incentivado (CHARLOT, 2000, 2013), começar reconhecendo quem é o aluno 

parece um bom caminho para um curso constituir-se como possibilidade formadora de 

professores, independentemente da modalidade. 

Na EaD, Neder (2009) já dizia da necessidade de considerar o aluno a quem o ensino se 

destina como alternativa para evitar alguns dos problemas que acompanham o campo da 

formação no país, logo, mais que assumir a lógica da contextualização e da motivação 

da/na/para a aprendizagem, parece que o ponto de partida está na caracterização de quem 

chega à modalidade e no respeito às singularidades daqueles que almejam a formação, 

adequando o processo para essas pessoas.  

O Pró-Licenciatura em Educação Física do Cefd/Ufes, apesar da preocupação em capacitar os 

tutores, reformular o AVA para potencializar a mediação e a interação, acompanhar o 

processo de formação sistematicamente, apresentou dificuldades em assumir essa dimensão. 

Limitar-se ao currículo prescrito do presencial ou não estrutura-lo a partir da entrada efetiva 

de um determinado perfil de aluno, adequando-o para a formação também daqueles(as) 

muitos(as) professores(as)-estudantes que não estavam e nunca tinham atuado com o ensino 

da Educação Física na escola, foi uma decisão que impactou diretamente a qualidade da 

formação. Mesmo com as adaptações, o curso inteiro parece ter sido conduzido, 

prioritariamente, com base na premissa de que os(as) professores(as)-estudantes conheciam, e 

bem, o ambiente escolar e o ensino da Educação Física.  
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Conforme avançamos na pesquisa, confirmamos a ideia inicial de que formar professores de 

Educação Física a distância é uma tarefa que depende de inúmeros fatores. Se a formação em 

si é assim, na modalidade, também passa a ser. Neste caso, as demandas foram intensificadas, 

pois a distância geográfica e a física passam a ser mais um fator a considerar, visando à 

garantia da qualidade da formação. 

Então, vamos nos aproximar das operações efetuadas nas/com as práticas cotidianas 

(CERTEAU, 2009) do curso. Primeiramente, é preciso conhecer o aluno e ter o seu perfil bem 

definido para propor e realizar o processo de ensino e aprendizagem conforme suas 

condições. Isso já está claro.  

O que os inscritos no processo seletivo sabiam de informática? Qual a proximidade com o 

computador? Que idade tinham? Há quanto tempo estavam fora da escola? Como aconteciam 

suas rotinas diárias? Que tempo seria destinado aos estudos? Questões como essas vão ao 

encontro da necessidade apontada por Neder (2009) e podem evitar futuros problemas no 

percurso formativo. 

Depois, a transposição de um currículo de ensino presencial para a modalidade a distância 

carece de algo a mais, além de estratégias e conteúdos adaptados. Não basta a regulamentação 

legal exigir que o currículo seja o mesmo. Mais que uma adaptação à modalidade, torna-se 

necessária a preocupação com a relação com o saber específico da área de conhecimento que 

envolve. No caso da Educação Física, formar pessoas para ensinar vôlei, basquete, jogos, 

futsal, dança, capoeira, ginástica geral, atletismo, natação, tênis de mesa, rugby e tantas outras 

práticas corporais requer que os conteúdos sejam sentidos, experimentados, vivenciados. Mas 

como fazer isso? foi a nossa pergunta propulsora para este capítulo. 

Não estamos dizendo que o professor de Educação Física deve ser um poliatleta. Estamos, 

sim, reafirmando um elemento importante da teoria da profissionalidade de Nóvoa (1992, 

2009) e que também foi discutido no Capítulo II, quando convidamos Charlot (2000) para 

tratar das dimensões do saber.140 Ser professores que sentiram o nado, que tiveram seus 

corpos na água, que experimentaram sensações de medo, de frio, de prazer nos possibilita 

ensinar a Educação Física de maneira outra que aqueles profissionais que não vivenciaram 

essa oportunidade durante seu processo formativo. Como podemos falar do empuxo, por 

exemplo, se na abstração de um conceito não sabemos o que ele é?  

                                                             
140Ver Capítulo II, p. 126. 
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Estamos diante de um dilema do campo da formação que é intensificado pela modalidade a 

distância. Na pesquisa, isso ficou claro nas disciplinas do subeixo Fundamentos biológicos e 

dinâmicos do movimento, como Anatomia, Fisiologia e Cinesiologia. Os objetos de 

aprendizagem complementavam o ensino, mas não substituíram algumas dimensões do 

aprendizado, julgadas como imprescindíveis pelos(as) professores(as)-estudantes, como a 

experiência em um laboratório de anatomia e o contato com as peças reais do corpo humano. 

O currículo, que antes precisava de adaptações, requer agora outros métodos de ensino que 

superem as necessidades advindas da modalidade. Nossa sugestão é que ele explore lugares 

que, além da sala de aula virtual ou presencial, oportunizem experimentações e ampliação de 

conhecimentos práticos.  

Partindo desse contexto e reconhecendo que dois elementos curriculares poderiam ser mais 

potentes na formação investigada, analisamos a sustentação da proposta de formação de 

professores de Educação Física assumida na sua relação com a modalidade e com o saber 

específico da área.  

Com os objetivos de compreender os elementos curriculares que garantem a aproximação 

com o “ensino de” na Educação Física e explicitar, nas memórias de formação, os 

conhecimentos teóricos e práticos que estruturaram a formação pela experiência, 

interdisciplinaridade e reflexividade crítica, as ODs e o Esup, destacaram-se durante a 

produção dos dados da pesquisa pela recorrência nas narrativas dos(as) professores(as)-

estudantes. 

Acreditamos que, nos dois componentes curriculares, houve possibilidades de formar na 

profissão, privilegiando a articulação das dimensões dos saberes (CHARLOT, 2000) que 

constituem a essência da Educação Física. No entanto, tal formação só seria possível se 

consideradas as tensões e características que constituem a profissão, o ensino a distância e a 

própria Educação Física como área de conhecimento. Foi a isso que nos dedicamos neste 

momento da análise.  
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5.2 FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO EM EAD: A POTÊNCIA DO 

CAMPO DE TENSÕES 

5.2.1 Tensão 1: O que é ser professor de Educação Física hoje?  

Por acreditarmos que a formação é um dos aspectos que define o profissional, falamos das 

suas dimensões, fatores e elementos, considerando a docência na Educação Física. A partir 

das produções da área, identificamos que currículo, legislação, pesquisa, estágio, objeto de 

ensino e, principalmente, a formação docente foram os itens que mais se destacaram nas teses, 

dissertações e artigos de periódicos da área, entre os anos de 2005 e 2014  (MAFFEI; 

VERALDI; PESSÔA FILHO, 2016). 

Vimos, também, que as bases teóricas que fundamentam uma formação na Educação Física 

ainda são pouco difundidas (DUTRA, 2013) e muito heterogêneas; que as DCNEFs 

(BRASIL, 2004a), em partes, defendem características conservadoras da área e por isso 

separam o pensar do fazer (QUELHAS; NOZAKI, 2008); que o professor é professor 

independentemente de onde atua, escola ou em outros espaços, e a formação deve pressupor o 

exercício da docência (DUTRA, 2013; QUELHAS; NOZAKI, 2008).  

Atentamo-nos para o fato de as DCNEFs serem determinantes de currículos de formação 

(SOUZA; FUCHS; RAMOS, 2014; MARQUES; FIGUEIREDO, 2014; ALVES; 

FIGUEIREDO, 2014; ALMEIDA; SILVA, 2014), além de conhecer outras possibilidades de 

discutir a maneira que tem se formado professor de Educação Física a distância no Estágio 

supervisionado (PIMENTEL et al., 2014); na formação continuada (LUIS et al., 2014); na 

Prática como componente curricular (ARAÚJO; LEITINHO, 2014); em novas propostas 

institucionais (HILDEBRANDT-STRAMANN, 2014); e para a atuação no SUS (MENDES et 

al., 2014). 

A exemplo do que fez Ferreira Neto (1997), ao investigar a contribuição do militarismo para a 

constituição de uma pedagogia da Educação Física brasileira, neste momento, também 

enfrentamos uma questão até então obscura. Dedicamo-nos a dizer o que é ser professor de 

Educação Física nos dias de hoje. Como os estudos mapeados não avançam nessa pretensão, 

talvez o professor que está vivendo o chão da escola seja aquele que pode nos ajudar a 

sistematizar uma resposta. 
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Por isso, temos, como ponto de partida, a produção acadêmica mapeada e os informantes da 

pesquisa de campo que estavam no exercício da docência na educação básica quando as 

entrevistas foram realizadas, isso porque reconhecemos e valorizamos a riqueza de detalhes 

das experiências da/na e com a escola.  

Em nenhum momento as conversas tiveram uma questão específica que versasse sobre o que 

é ser professor de Educação Física nos dias de hoje, mas, os indícios das narrativas daqueles 

que viviam as exigências do campo profissional indicavam elementos que nos possibilitaram 

avançar numa caracterização profissional. 

Dois professores(as)-estudantes do polo de Santa Teresa e três de Vitória, 35,71% dos 

informantes dessa categoria, atuavam como professores de Educação Física no ano de 2017. 

Além deles(as), os(as) professores(as)-tutores(as) também estavam inseridos em redes de 

ensino. Suas narrativas pouco tratavam do perfil profissional, já que ficaram concentradas na 

proposta de formação e no desenvolvimento do curso. Apesar disso, delas foi possível 

extrairmos dois trechos que destacamos para problematizar o perfil profissional: “[...] formar 

professor crítico, que compreenda a realidade do seu aluno e que consiga levar para a escola 

uma Educação Física diferente daquela das décadas de 1970, 1980 [...]” (INFORMANTE 12); 

“[...] professor de formação teórica e prática, que compreenda teoria e saiba ensinar práticas 

corporais” (INFORMANTE 13). 

Dentre os elementos que nos ajudam a compreender a constituição profissional na área, esses 

professores(as)-estudantes destacaram alguns relacionados com a realidade social da 

educação, da escola, da profissão e do aluno. O Quadro 15 sistematiza as ideias centrais de 

cada narrativa. 

Quadro 15 – Elementos das narrativas que definem o professor de Educação Física na atualidade 
(continua...) 

Identificação do(a) 
professor(a)-estudante 

Indícios das características do ser professor de Educação Física 

Informante 15  Torna-se professor no exercício da docência 
 Varia o trato com os conteúdos e ensina mais de que esportes 
 Precisa reconhecer que as dificuldades inerentes às condições de trabalho e da 

escola definem seu trabalho 

Informante 20 
 
 
 

 

 Torna-se professor, inicialmente, no curso de licenciatura 
 Assume princípios da formação como base para o trabalho docente 
 Identifica a Educação Física como uma área de diversidade de conteúdos que 

pode contribuir para a formação do cidação crítico que luta pelos seus direitos 
 Compreende que o objeto do seu trabalho afeta a formação pessoal do aluno, a 

sua identidade pessoal 
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Quadro 15 – Elementos das narrativas que definem o professor de Educação Física na atualidade 
(conclusão) 

Identificação do(a) 
professor(a)-estudante 

Indícios das características do ser professor de Educação Física 

Informante 22  Faz a diferença para a Educação Física indo além dos conteúdos mais 
convencionais ou daqueles que domina (ex.: a capoeira, neste caso) 

 Torna-se importante para o aluno a ponto de ele sentir sua falta quando se 
ausenta da escola 

 Marca a vida das pessoas sendo mais que professor de conteúdos 

Informante 24  Torna-se professor no exercício da docência 
 Ressignifica suas práticas constantemente 
 Trabalha com as condições que a escola oferece, adaptando-se à realidade 
 Modifica o discurso diante das mudanças na escola, mas se encontra nas 

caracteristicas da docência consolidadas ao longo da carreira 

Informante 27  Ensina conhecimentos novos que consideram quem são os alunos 
 Faz com os alunos e não para eles 
 Assume-se como profissional criativo em relação ao conteúdo e condições de 

trabalho 
 Estuda, planeja e dá conta dos documentos pedagógicos (ex.: os diários) 
 Enxerga a relevância social das práticas corporais 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Como aspectos mais recorrentes dessa categoria, destacamos que ser professor de Educação 

Física nos dias de hoje é: lidar com uma profissão cujo objeto de ensino é variado (80%); em 

virtude do que ensina, assumir características peculiares e por isso não desenvolver suas aulas 

entre as quatro paredes de uma sala, carecendo de condições diferenciadas nem sempre 

garantidas pela escola (60%); constituir-se no/do/com/pelo trabalho docente, no exercício 

constante do ser professor e nas oportunidades geradas no contato com o conteúdo, com os 

pares e com os alunos (40%).  

As dimensões social e política da educação, da instituição escolar e da própria profissão 

determinam o que e como ensinar, impactando a definição do trabalho do professor. Ter uma 

formação em um curso de licenciatura (20%), estudar, planejar e cumprir as exigências 

pedagógicas da profissão (20%), fazer com os alunos e não para eles (20%) são demandas de 

um trabalho que, situado em um contexto mais amplo, pode contribuir para a formação do 

cidadão socialmente consciente. 

Essa condição supera rótulos, como o assumido pelo(a) Informante 20 que diz ser um(a) 

professor(a) crítico(a) e reflexivo(a), um(a) professor(a) pesquisador(a). Além disso, 

contrapõe dilemas inerentes à constituição histórica do profissional e da área. Ao comentar 

que antes trabalhava como um “[...] técnico de esportes e agora vive uma busca incessante de 

melhorias, [e que, apesar de ensinar] jogos de carta, dama, dominó, xadrez [...] o vôlei foi o 
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conteúdo de [...] praticamente o ano todo [...]”, o(a) Informante 24 tenta exemplificar que a 

Educação Física de hoje é diferente daquela que realizava anos atrás.  

No entanto, o(a) profissional, com 60 anos de idade e muito tempo de carreira docente, traz 

em seu discurso uma contradição. Por mais que afirme ser um(a) “[...] professor que não tinha 

toda a qualidade [de] hoje [...]” e que o curso o transformou, sua prática pedagógica parece 

ser sustentada pelas ações que se consolidaram ao longo da sua trejatória docente.  

Amparados pela classificação dos ciclos de vida profissional de Huberman (2007), em 

Pozzatti et al. (2015), discutimos o quanto esse momento da carreira é marcado por níveis 

mais altos de serenidade em situações de sala de aula e mais baixos de ambição e 

investimento pedagógico. O(a) professor(a)-estudante em questão se sente provocado a 

modificar a sua prática, mas não efetiva essa dimensão que, por sua vez, seria objetivo da 

oferta do Pró-Licenciatura.  

O programa teve como propósito habilitar professores que atuavam nas escolas públicas sem 

formação legal para o exercício da função e melhorar a qualidade de ensino na educação 

básica por meio de formação inicial consistente e contextualizada do docente em sua área de 

atuação. A prática pedagógica escolar foi o ponto de partida, de maneira que a experiência do 

dia a dia do docente servisse de instrumento de reflexão (BRASIL, 2005a), mas o único 

profissional, dentre os 14 entrevistados, que atendia a esse quesito demonstrou que o curso 

apenas o habilitou/certificou. 

Por isso questionamos: sobre o docente que foi formado, como a proposta pode nos ajudar a 

definir o professor de Educação Física das escolas de hoje? Voltamos em todas as 25 

narrativas e identificamos que, como disse o(a) Informante 8, estamos diante de uma questão 

delicada, pois 

[...] É difícil avaliar isso [...] porque a gente não tem esse controle ainda [...]. 
Possivelmente, um [professor] que foi levado a exercitar algumas coisas durante o 
curso, com uma postura de analisar a escola, de questionar o que faz, que propõe 
mesmo se dá certo ou não. Mas por que que eu acho difícil? Por que isso foi um 
convite [...] se, de fato, ele aceitou isso pra vida dele, não sei [...]. 

A pesquisa de campo mostrou que o curso formou professores que se dizem questionadores, 

reflexivos, críticos, pesquisadores, bons (INFORMANTES 1, 4, 12, 13, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 

26 e 27). Além disso, quem estava na escola foi mais bem formado (INFORMANTES, 12, 24 

e 27), enquanto os(as) professores(as)-estudantes com mais tempo de carreira quase não 
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foram afetados (INFORMANTEs 23, 24). Podemos dizer que houve os que se formaram e os 

que se certificaram. Todavia, isso não é uma exclusividade do ensino a distância.  

Houve, ainda, os que compreenderam que estavam se formando professores e que poderiam 

atuar em outros lugares além da escola (INFORMANTES 14, 25 e 26), conforme a narrativa 

do(a) Informante 14:  

O curso não me formou apenas para ser professora de escola. Ele também me 
formou pra trabalhar também na saúde. O professor de Educação Física, não é isso 
que ele faz? Promover saúde também. Saúde e educação, não é? Ele educa, ele 
ensina criança a viver na cultura e cultura também é saúde, ne? Cultura é tudo que 
abrange a vida do indivíduo como um todo. É isso que eu tirei do curso, eu percebo 
a vida assim, e onde eu trabalho eu sou professora também. 

A narrativa representa um exemplo das inúmeras possibilidades de consumo, de apropriação 

(CERTEAU, 2009) que cada participante pode realizar do curso. Ao mesmo tempo, traz à 

tona questões delicadas da Educação Física, comumente identificadas no metiê da formação: 

qual a função dos cursos de licenciatura? O licenciado em Educação Física está apto a atuar 

em quais espaços profissionais? Na escola, a promoção da saúde é o foco do seu trabalho? 

Conhecimentos para a vida, como destaca o(a) professor(a)-estudante, também são garantidos 

nos cursos de licenciatura, mas sua função maior, segundo Gatti (2015), é formar professores 

para atuar nas escolas com os saberes que compõem um currículo como os da área, das 

metodologias de práticas e da própria formação em educação. Além disso, formar na cultura 

como um complexo ampliado da constituição do indivíduo, aí envolvendo, inclusive, a 

dimensão da saúde. Como o curso formou para vida é uma questão que merece ser 

compreendida na prática pedagógica dos profissionais que ali se formaram e coloca-se como 

necessidade para investigações futuras. 

Nesse movimento de selecionar o que é dimensão da profissão e do profissional professor de 

Educação Física, elementos característicos de um curso EaD, como a escrita e a autonomia, se 

fizeram recorrentes nas narrativas, seja dos(as) professores(as)-estudantes, seja dos(as) 

professores(as)-especialistas. Por estarmos diante de uma formação a distância cuja mediação 

ocorreu, prioritariamente, com a comunicação em uma plataforma digital, a escrita foi 

apontada como sinônimo da qualificação da formação (INFORMANTES 1, 3, 4, 6, 9, 17 e 

20). Já a autonomia foi marcada pela dedicação individual de cada professor(a)-estudante 

como fator que determina a qualidade dessa formação (INFORMANTES 1, 6, 8, 9, 12, 13, 23 

e 27). 



252 
 

No entanto, avaliamos que escrever e dedicar-se aos estudos não são suficientes para formar 

um professor de Educação Física. Formar esse profissional é uma ação que lida, ainda, com os 

elementos específicos da área de conhecimento, principalmente porque sua relação com o 

saber se assume em outra esfera, se não a da própria escrita. O que o professor ensina nas 

escolas se faz por meio do movimento e, vale dizer, da reflexão dessa ação. São saberes que 

não podem ser apreendidos apenas na escrita, já que sua compreensão também se faz pela 

experimentação. 

O programa apareceu em um contexto, inicialmente, proposto para a habilitação profissional 

emergente de uma necessidade do campo de trabalho, mas, depois, incumbiu-se da obrigação 

social, garantindo o direito de acesso e a democratização do ensino. Nesse sentido, o(a) 

Informante 24 diz que “[...] o curso chegou justamente como um encaixe porque [o(a) 

professor(a)] precisava ter essa formação”.  

O que nos chamou a atenção foi a importância que os investigados deram à autonomia do(a) 

professor(a)-estudante. Em 95,83% das narrativas, ela apareceu como determinante da 

formação oferecida e/ou do perfil de professor que se formava. Foi apontada como uma 

exigência que garantiria a qualidade profissional e anulou as outras variáveis de Moore 

(1990), que, sequer, foram citadas. O que parecia interessar era o(a) aluno assumindo o 

protagonismo do seu processo formativo, sem considerar como isso ocorreria.  

Em tempos de redução de investimentos na educação, da popularização das propostas de 

privatização do ensino, de questionamento da formação superior, de reforma trabalhista, de 

expansão da EaD, esse dado carece de uma reflexão ainda mais cuidadosa. “A formação foi 

boa para quem quis”, “A qualidade depende do aluno”, “Quem quis fez um curso excelente”, 

são falas que podem gerar polêmicas. 

Ser autônomo é assumir-se como protagonista da formação. No entanto, a formação não 

depende apenas do sujeito aluno e da sua tomada de decisão. Em uma profissão cujo 

conhecimento é histórico, construído e apreendido na interação com o outro, o trabalho 

dos(as) professores(as)-especialistas, as condições de aprendizagem, a interação interpessoal, 

o material didático de linguagem acessível, tudo isso é fator determinante para que o(a) 

professor(a)-estudante seja ator(a) e autor(a) do seu processo formativo. 
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Com uma proposta de formação marcada pela reflexividade da prática pedagógica, pela 

pesquisa como eixo articulador e por questionamento da ação docente dita hegemônica e 

tecnicista na Educação Física (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, 

2008a), o curso talvez tenha deixado a desejar na preparação profissional conforme o campo 

de atuação tem exigido. E isso é mais que ter autonomia. Sobre essa dimensão, o(a) 

Informante 21 analisa: 

[...] talvez tenha formado mais um tutor que um professor de educação básica [pois] 
[...] deu mais aporte de formação no sentido de estabelecer outras relações de ensino 
[...] mediação, de chamar junto. Como falei, muito da forma como eu lido hoje com 
os alunos, de dar aula, de querer fazer essa mediação usando essas tecnologias, se 
deve a essa preparação que o curso ofereceu e que parece ter criado uma identidade 
com o ensino, Mas quando eu chego na escola é o mundo real, estou ali e eu preciso 
fazer algo. Mas eu faço como?! (INFORMANTE 21). 

Ser professor é mediar, mas é também exercer um conjunto de saberes que se articulam e se 

constroem cotidianamente, na formação inicial e continuada, nos momentos da intervenção 

pedagógica e naqueles que os antecedem e sucedem.  

No curso investigado, a mediação esteve fortemente evidenciada e, por partir da experiência 

formadora dos informantes, foi existencial, agitando as coerências de uma vida e os critérios 

dessas coerências (JOSSO, 2006). A questão delicada é como lidou com a ausência de 

conhecimentos ou com a especificidade da Educação Física. Formar professor nessa área é 

atentar-se para a articulação de diferentes saberes ao saber do conhecimento inerente às 

manifestações corporais construídas sócio-histórico-culturalmente. 

5.2.2 Tensão 2: O que é se formar em EaD na atualidade?  

O potencial formativo de um curso depende da maneira como a estrutura, o diálogo e a 

autonomia (MOORE; KEARSLEY, 2008) são estabelecidos e praticados. Com uma proposta 

de estudo individualizado e coletivamente partilhado com a mediação da orientação 

acadêmica e na realização de atividades interativas virtuais, o Pró-Licenciatura em Educação 

Física do Cefd/Ufes envolveu experiências formadoras na escola. Essa configuração exigiu 

uma organização estrutural explicitada na constituição da tutoria e na dinamicidade do AVA 

do curso que foi sendo ajustado no decorrer do processo. 

Da experiência vivida extraímos elementos da plataforma, dos materiais didáticos, dos 

documentos da universidade que indiciaram certa inexperiência institucional e do Cefd, ao 
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mesmo tempo em que apontavam para a vontade de acertar e disposição para discutir os 

caminhos e meios. E foi dessa maneira que o curso ocorreu. 

A segunda tensão que nos propusemos discutir é sobre a concretização da EaD no processo de 

ensino e aprendizagem, o que mobilizou uma busca por respostas a questionamentos comuns 

nos dias de hoje. A EaD é uma modalidade de ensino mais fácil que a presencial? O aluno 

aprende em um curso assim? Existe distância no ensino a distância? 

Sobre ser fácil ou difícil, os(as) professores(as)-estudantes investigados desmistificam a ideia 

de que a modalidade tem menos exigências e é um caminho mais facilitado. A proposta do 

curso estruturou-se na desconstrução da aula presencial convencional e na exploração de 

novos espaços que pudessem ser ocupados pela formação. Para o(a) Informante 26, as 

dificuldades estavam na comodidade de um sistema de ensino consolidado: “A questão de não 

ter o professor diariamente, como estávamos acostumados, não foi fácil, porque nós tivemos 

que construir e, muitas vezes, desconstruir o que acreditávamos ser o ideal. Isso foi 

importante, mas difícil, porque a própria pessoa tem que se formar [...]”. Da categoria 

professores(as)-não formados(as), 38,5% disseram que relacionam a 

desistência/abandono/evasão/reprovação no curso, em parte, com o fato de estudarem 

sozinhos, o que requer autonomia e organização de cada um. 

Entre os(as) 14 professores(as)-estudantes, dois não chegaram a esse tipo de análise em suas 

narrativas. Sequer se colocaram a pensar nisso. Os outros 12 nem sempre se posicionaram 

avaliando esse quesito do curso, mas elencaram justificativas que demonstram que a 

dificuldade pode derivar de diferentes fatores (Quadro 16). 

Quadro 16 – Elementos que justificam as dificuldades com o curso  

Justificativas para as dificuldades enfrentadas no curso  Identificação do(a) professor(a)-
estudante 

% 

Excesso de exigências Informantes 16, 17, 18, 22, 24, 27 42,86 

Informática e internet Informantes 20, 21 e 25 21,43 

Falta da experiência docente que era a base do currículo Informantes 15, 23, 24, 25 28,57 

Articulação da rotina diária com a de estudo Informantes 14, 17, 22, 23 e 24 35,72 

Ausência da figura do professor Informantes 17, 19, 21, 26 28,57 

Fonte: Elaborado pela autora. 

O fato é que os dados comprovam que as ideias de ser o ensino a distância mais fácil e 

constituir-se modalidade que pode ser acessada por qualquer pessoa não procede. Quando 

Neder (2009) alertou para a questão que à dificuldade da própria EaD eram somados os 
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problemas educacionais já existentes, dizia, também, indiretamente, que não é toda pessoa 

que consegue lidar com seus desafios constantes. 

A dimensão do conteúdo não apareceu em nenhuma narrativa, levando-nos a concluir que as 

dificuldades inerentes à modalidade de ensino foram além daquelas do trato com a área de 

conhecimento. No entanto, quando o(a) Informante 15 comentou que “[...] o curso foi 

certinho, considerando que os professores já tinham experiência com a Educação Física na 

escola”, repensamos tal constatação, afinal, 92,85% dos(as) professores(as)-informantes 

participantes da pesquisa não estavam atuando quando ingressaram no Pró-Licenciatura. Daí 

se fez a necessidade de compreender o consumo dos conhecimentos na docência advindos da 

formação, o que se constitui demanda para estudos futuros. 

Quanto ao aprendizado que um curso a distância pode oferecer, identificamos, além das 

aprendizagens significativas discutidas no Capítulo IV, mais que saberes específicos de uma 

determinada área. Ao nos depararmos com narrativas do tipo “[...] percebi que é possível 

aprender mesmo você não estando no dia a dia na sala de aula, mesmo você estando do outro 

lado da tela do computador você aprende, você cresce. Não é só aprender, você muda sua 

maneira de pensar e de agir [...]” (INFORMANTE 14), compreendemos que o sentido 

individual do aprendizado não se limita a saber voleibol, conhecer as fases de 

desenvolvimento da criança ou ter condições de elaborar um plano de aula coerente com a 

realidade da escola onde atua.  

Estamos diante de um consumo produtivo (CERTEAU, 2009) muito mais complexo, já que 

todos avaliam que aprenderam muito com o curso. É consenso que a experiência se fez 

crescimento pessoal e profissional para os envolvidos, mas cabe compreender o que destacam 

ter aprendido. O Quadro 17 é nossa tentativa de extrair das narrativas essas aprendizagens. 

Quadro 17 – Aprendizagens no/do curso EaD 

Elementos aprendidos  Identificação do(a) professor(a)-estudante % 
Conteúdos da Educação Física Informantes 16, 17, 19, 24, 25, 26 e 27 50,0 

Crescimento pessoal Informantes 14, 19 e 21 21,43 

Crescimento profissional: aprendeu a ser professor Informantes 20 e 25 14,29 

Olhar o aluno como sujeito de direito Informantes 17 e 18 14,29 

Utilização das tecnologias e da informática Informantes 14, 16, 17, 19, 20, 21 e 25 50,0 

Fonte: Elaborado pela autora. 

As necessidades da modalidade, antes mascaradas nas dificuldades de acesso e manejo da 

plataforma, agora são elencadas como aprendizagens do curso. Tais conhecimentos são 
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importantes e apontam para outros caminhos na própria escola de educação básica, que, 

dependendo de onde está situada, tem a tecnologia digital como um elementos do seu 

contexto educativo. Além disso, como diz o(a) Informante 23 

[...] o mundo mudou por meio da tecnologia. São oportunidades, mudanças no 
transporte e tudo mais. Por que você precisa ficar cinco anos dentro da faculdade, se 
você pode ter um feedback com seu professor em inúmeras situações? Pode 
conversar com ele, marcar momentos para tirar dívidas e tudo mais. Antigamente 
você tinha que ir para a biblioteca e o mundo ficava ali. Mas o conhecimento hoje 
está em todos os lugares. 

É possível aprender em um curso a distância? Os dados confirmam que sim. A aprendizagem 

pode ser variada, ocorre de maneiras e intensidades diferentes. O meio é que muda, mas a 

finalidade é a mesma da modalidade de ensino presencial: oportunizar acesso a 

conhecimentos sistematizados sócio-historicamente construídos. Esses conhecimentos 

formam a dimensão pessoal e profissional do indivíduo, como expressa a narrativa a seguir: 

Tenho curso de Nível 3 de voleibol [...]. É um dos maiores níveis no voleibol. Só 
que aí você pensa: ‘O que um curso a distância vai completar de voleibol naquilo 
que eu aprendi na minha vida toda?’. E me surpreendi porque ensinou e muito! 
Muito do que foi ensinado representava o tempo da criança. Isso foi fundamental e 
serviu para eu compreender muitas situações que eu não entendia no próprio esporte. 
No curso de Nível 3, eu aprendi que o menino tem que dar a passada correta, tem 
que bater a diagonal. Isso [...] é teoria do esporte, mas não era a teoria que a gente 
precisava para a escola. E nisso o curso me ajudou (INFORMANTE 26). 

Analisamos, ao lidar com nossa Tensão 2, se existe distância na EaD. Cinco professores(as)-

estudantes (35,71%) não mencionaram isso em suas narrativas (INFORMANTES 17, 18, 23, 

26, 27), mas os demais sim. De alguma maneira, essa discussão surgiu nas falas e 

apresentava-se como algo que poderia ser sentido e vivido de diferentes maneiras, todas 

relacionadas com a mediação. Conforme a narrativa do(a) Informante 16, o trabalho realizado 

pela equipe de cada polo era decisivo para efetivar ou não essa distância: “[...] no nosso caso 

não tanto, [...] a gente via relato em outros polos que os tutores acabavam deixando [...] de dar 

o feedback“ (INFORMANTE 16). 

Além disso, a distância foi identificada quando um(a) professor(a)-estudante analisou que a 

formação foi mais conceitual que prática  (INFORMANTE 15); quando a relação teoria e 

prática esteve fragilizada, predominando a dimensão teórica (INFORMANTES 14, 19, 21, 

25), quando as questões pessoais geravam intempéries na organização da própria vida do 

indivíduo e resultavam em dificuldades pedagógicas e afetivas que comprometiam o 

desenvolvimento do curso (INFORMANTE 19); quando as poucas idas a universidade 

enfraqueciam o sentimento de pertencimento àquele lugar (INFORMANTE 22).  
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Formar-se na EaD é ter autonomia e, consequentemente, disciplina de estudo; é usufruir das 

possibilidades de mediação – no caso do curso, fascículos, interação com os tutores no AVA, 

encontros presenciais, SACs – porque aprender não é um ato solitário; é compreender a 

tecnologia como aliada do processo formativo e utilizá-la para fins específicos.  

Por isso, se o curso é pela rede, então é preciso conhecimentos de computador e acesso a uma 

boa internet, o que se configura como mais um desafio para os adeptos à modalidade, pois das 

experiências com os polos de Santa Teresa e Vitória, percebíamos a diferença da qualidade de 

sinal entre um local do interior do estado e outro da capital. O interior ainda é muito carente 

nesse aspecto. Esse dado nos fez pensar nas condições efetivas de alcance da formação a 

distância no nosso país. 

Formar professor em EaD é, acima de tudo, ampliar a concepção de escola e de 

aprendizagem. A sociedade já expandiu, inclusive, na noção de comunicação. Como é virtual, 

torna-se necessário explorar lugares de experimentação e contato com a intervenção. Estamos 

diante das condições imprescindíveis para a constituição de um professor que, após formado, 

atuará com o ensino presencial. É, na perspectiva de Nóvoa (1992, 2009), sentir, agir, viver, 

ser, pensar professor. A distância geográfica impossibilita alguma dessas dimensões, mas a 

articulação com outros lugares, com os meios tecnológicos e entre sujeitos pode suprir essa 

característica, oferencendo suporte para uma efetiva aprendizagem. 

Na Educação Física isso pode se efetivar com a articulação mais direta do campo de trabalho 

com o da formação profissional. Ampliar as condições de estágio e de prática de ensino, por 

exemplo, pode contribuir para essa dimensão articulada da formação, levando o(a) estudande 

a compreender as singularidades da relação teoria e prática da área, as características da 

escolas e as dimensões do processo de ensino e aprendizagem. 

5.3 A FORMAÇÃO DE SI E PARA SI: O EXERCÍCIO DE SER PROFESSOR DE 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

As tensões reforçam a necessidade de uma formação que amplie o trato com o objeto de 

ensino, considerando as potencialidades da EaD, ao mesmo tempo em que respeita as 

condições da modalidade. Como já anunciado, falaremos de momentos do curso que lidaram 

com as práticas corporais e com a intervenção pedagógica. 
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5.3.1 O “momento” das práticas  no curso: o contato com os saberes-domínio da 

Educação Física  

Ao problematizar as decisões curriculares e, depois, apresentar a estrutura curricular assumida 

no curso investigado, situamos as ODs como o momento predominante da vivência e da 

experimentação prática do Pró-Licenciatura em Educação Física do Cefd/Ufes, pois as 

disciplinas dos eixos Práticas corporais e forma escolar e Pedagogia da Educação Física 

assumiram outros enfoques senão o de oportunizar as experiências corporais com os saberes 

objeto de ensino da área.141 

Por tudo isso, e considerando a centralidade que as ODs ocuparam nas narrativas de 100% 

dos(as) professores(as)-estudantes investigados, a partir de agora, concentraremos esforços 

para responder às seguintes questões: como esse elemento curricular ocorreu? Qual seu papel 

na formação dos(as) professores(as)-estudantes? Como o curso garantiu o trato com o objeto 

de ensino da área por meio das ODs? 

Inicialmente, podemos dizer que elas foram realizadas presencial e semipresencialmente.  

Eram de livre escolha do(a) professor(a)-estudante e integraram o currículo entre o quarto e o 

décimo módulo do curso, ministradas diretamente pelos(as) professores(as)-especialistas em 

salas na plataforma disponibilizada para esse fim (UNIVERSIDADE FEDERAL DO 

ESPÍRITO SANTO, 2008). Organizavam-se em 22 horas de estudo e discussão no AVA e em 

8 horas de encontros presenciais na universidade, para vivência e ampliação da formação. 

As salas na plataforma contemplavam a discussão do objeto central da OD e do seu 

planejamento, já que, como produto final, era exigido um plano de ensino sobre o conteúdo 

discutido. A comunicação e a mediação ocorriam, prioritariamente, no espaço virtual, mas a 

análise do cronograma de trabalho disponibilizado em todas as ofertas de OD do curso 

possibilitou a compreensão da lógica de organização do componente curricular durante o 

semestre. 

                                                             
141Conforme apresentamos, as disciplinas Ensino da Educação Física na Educação Infantil, Ensino Fundamental 

I, Ensino Fundmental II e Ensino Médio preocuparam-se muito mais com a problematização de um contexto 
social que define a criança, o adolescente e o jovem com os elementos imprescindíveis  para o ensino da 
Educação Física para essas faixas etárias e níveis da educação básica. A disciplina Metodologia do Ensino da 
Educação Física voltou-se para a discussão das abordagens que, no final da década de 1980 e meados dos anos 
1990, diziam o que era e como deveria ocorrer a Educação Física. Da mesma maneira, as disciplinas 
Conhecimento e Metodologia do Ensino da Dança, da Ginástica, do Jogo, dos Esportes Individuais e Coletivos 
tinham objetivos outros senão o trato com o ensino de. 
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Após inscritos na oficina de suas preferências, os(as) professores(as)-estudantes eram 

matriculados em turmas de, em média, 20 pessoas. Inicialmente, nas salas acontecia a 

apresentação dos participantes e, além das questões pessoais, o fórum destinado a esse fim 

também continha as relações individuais com a Educação Física e as reflexões de como o(a) 

professor(a)-estudante percebia a sua formação e a proposta das oficinas. Respeitando a 

redação do documento orientador, quando pertinente, nessse momento os materiais didáticos 

eram disponibilizados.   

Na sequência, ocorria o mapeamento da experiência com a prática corporal em discussão na 

OD. Depois, a introdução da tematização da prática corporal em questão nas aulas de 

Educação Física, o que era mantido como proposta de atividade por cerca de quatro ou cinco 

semanas. Todo o debate era para consolidar uma proposta de intervenção que deveria ser 

postada em dois momentos: uma versão preliminar, que era corrigida e problematizada pelo 

professor(a)-especialista, e outra final, encerrando a disciplina. 

As disciplinas optativas oportunizavam um contato com determinada prática corporal, 

geralmente alimentado por uma apresentação do conteúdo e nos locais de diálogo. As salas 

(Figura 41), portanto, eram compostas de mpateriais didáticos, fóruns como espaços para 

mediação e locais de postagem das atividades.  

Figura 41 – Print da sala virtual da Oficina de Docência 

 
Fonte: <http://www.ef.neaad.ufes.br/course/view.php?id=33>.  Acesso em: 23 fev. 2018. 

Os encontros presenciais realizados semestralmente e subsequentes aos SACs ocorriam na 

Ufes, na interação direta entre os(as) professores(as)-especialista e os(as) professores(as)-
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estudantes, com a experimentação do conteúdo e a ampliação e aprofundamento dos 

conhecimentos. A Figura 42 apresenta um panorama da oferta desse componente curricular. 

Figura 42 – Relação das Oficinas de docência142 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

As ODs estiveram sob a responsabilidade de 19 professores, dentre eles, dois da UFRN, 

identificados no quadro em azul, e cinco ex-professores(as)-tutores, indicados em amarelo. 

Em cinza temos as propostas que localizamos no PPC do Pró-Licenciatura 

(UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, 2008), mas que não compuseram o 

currículo vivido do curso. 

                                                             
142Ocorreram três ofertas regulares das ODs durante os Módulos IV, V e VI. Nos módulos seguintes, não houve 

oferta de novas oficinas. O que observamos foi a reoferta dos módulos anteriores. O aluno deveria cursar, ao 
menos, cinco ODs para cumprir a carga horária mínima exigida para essa dimensão do currículo. 
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Além disso, apenas nove das 15 ODs ofertadas, ou seja, 60%, continham material didático 

elaborado pelo(a) professor(a)-especialista e 53,33% eram impressos (Figura 43). Em todos os 

casos, as ODs disponibilizavam materiais na sala do AVA. Eram textos, reportagens, 

animações, mídias somados às ferramentas de diálogo, como fóruns, webconferência e chats.  

Figura 43 – Fascículos impressos das Oficinas de Docência 

 
Fonte: Acervo de pesquisa da autora. 

Assumindo o mesmo padrão do material didático das demais disciplinas do curso, os 

fascículos de OD foram orientadores das disciplinas e continham o conteúdo básico das 

práticas corporais discutidas no curso. Não seguiram uma organização linear ou uniforme, o 

que demonstra autonomia do(a) professor(a)-especialista na definição do que ensinar. 

Continham ilustrações de como fazer, esquemas táticos, relato de experiência de alunos do 

próprio curso, descrição e problematização das práticas. 

O formato de texto assumido demonstra a lógica do material: eram livros com conceitos e 

fundamentação teórica das práticas, geralmente elaborados na perspectiva acadêmica, com 

citações de autores de referência. Levando em consideração o perfil do aluno que o curso 

atendeu, cabe questionarmos se a linguagem e o formato foram as melhores escolhas. O 

material didático, por vezes, foi o primeiro – e quem sabe único – contato do(a) professor(a)-

estudante com a prática corporal. 
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Anteriormente, durante a discussão da questão curricular assumida pelo Pró-Licenciatura do 

Cefd/Ufes, alertávamos para a fragilidade de um curso, como o de Educação Física, limitar o 

aprendizado das práticas corporais aos componentes curriculares optativos e de carga horária 

reduzida. Isso também foi motivo de crítica para 78,58% dos(as) professores(as)-estudantes. 

Ao  analisarem que a oferta das práticas corporais reduziam-se às oficinas, os participantes da 

pesquisa indicavam que a quantidade de opções era pequena diante do próprio currículo que 

trazia uma variedade de conteúdos possíveis para/da área. 

Tal indignação, a princípio, foi relacionada com a recondução do público-alvo durante o 

processo seletivo, já que antes o curso era para professores atuantes nas redes de ensino e com 

experiência docente na área. Nestes casos, o(a) Informante 24 afirmava que a pouca prática 

seria suficiente para dominar os conteúdos: “[...] a pouca prática que a gente tinha no curso foi 

suficiente [...]. Busquei mais teoria porque a prática eu já tinha um pouco”.  

No entanto, ao analisar o trato que o currículo e a formação do Pró-Licenciatura do Cefd/Ufes 

deram ao saber-domínio da Educação Física, percebemos que os(as) professores(as)-

estudantes apresentavam a necessidade desse contato e aprofundamento. Além disso, 

indicavam três momentos importantes para explorar essa dimensão da formação. O Gráfico 8 

contém cada um deles e a recorrência em que foram percebidos pelos 14 informantes. 

Gráfico 8 – Momentos de formação do saber da Educação Física 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

Apesar de adotar um formato “[...] a distância e com poucas aulas práticas [,,,]” 

(INFORMANTE 21), as ODs se constituíram memória-referência (JOSSO, 2010) para 

aqueles que fizeram o curso, pois aproximavam o saber do saber-fazer. Era o momento de 

“[...] construção progressiva de um sistema de valorizações egocentradas que resulta do 

conhecimento e da experiência daquilo que temos necessidade individualmente, para nos 
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sentirmos ‘bem na nossa pele’ e confortáveis [...] em relação com o outro [...]” (JOSSO, 2010, 

p. 133). 

Na narrativa do(a) Informante 21, ficou evidenciado que a maneira como essa dimensão do 

currículo foi organizada gerou demandas futuras para quem não era mas se tornou professor 

pelo Pró-Licenciatura: “[...] tive que dar conta do conteúdo quando cheguei na escola. Então, 

a gente vai adaptando depois e, assim, vai muito de como a gente valoriza aquele conteúdo ali 

e é uma busca [...], o professor está sempre ali tendo que estudar [...]”. 

Podemos, ainda, considerar, com base no(a) Informante 17, que o profissional que não estava 

na escola nem sempre era aquele que não tinha experiência e conhecimentos com/na/da 

Educação Física e que a prática não é só o fazer com. Existem aspectos do ensino que 

antecendem o momento da vivência e que são tão importantes quanto experienciar a prática 

corporal. 

[...] como eu já sou da prática, sobre isso tenho uma opinião crítica mais 
aprofundada. Nunca gostei de nada mais ou menos. Em todas elas eu saía 
impressionado com o nível de profissionalismo que era passado pra gente [...]. Das 
práticas eu não tenho nada a me queixar [...] na prática, o que me ajudou muito foi 
quando nós entramos ali, naquela parte da Didática, planejamento de aula, das 
oficinas e dos estágios [...]. Foi exigido da gente aquela obrigação de montar um 
planejamento de aula, um plano de aula. Aquilo me deu uma bagagem muito boa 
(INFORMANTE 17). 

As narrativas aqui selecionadas representam elementos que fazem da formação do professor 

de Educação Física a distância algo que merece cuidado e atenção. O momento da prática foi 

potencializado, em alguns casos, nas atividades presenciais do polo, como sinalizaram os(as) 

professores(as)-estudantes de Santa Teresa. Lá, os tutores, presencial e a distância, planejaram 

encontros de contato com o ensino de, seja nas orientações em formato prático, seja na adesão 

a propostas de atendimento à comunidade, geralmente oportunizadas pelo próprio polo. 

Mas esse ensino de também se fez nas intervenções pedagógicas. Por isso, chegamos ao Esup, 

último elemento da formação do Pró-Licenciatura que nos propusemos discutir neste estudo. 

Não foi por acasao que ele ficou para o final. Como foi proposto e vivido? Quais os sentidos 

que os praticantes do currículo atribuíram a esse momento da formação? A seguir, 

abordaremos essas questões. 
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5.3.2 O Esup do Pró-Licenciatura do Cefd/Ufes 

A compreensão da legislação mostra que o Esup ganha força no exercício integrado e 

indissociável da docência na educação básica. É uma atividade específica que fornece 

elementos para o desenvolvimento das habilidades e dos conhecimentos necessários ao 

professor, articulando conteúdos da matriz curricular com a alocação em tempos e espaços de 

regência.  

Partindo desse contexto, questões como: de que maneira o Esup se constituiu proposta 

formadora do curso investigado? Como formou professores pesquisadores na/com/pela 

iniciação à docência? Qual a percepção que os alunos em EaD têm do papel da 

experimentação docente e da pesquisa por meio do Estágio na sua formação? orientaram esse 

momento da escrita que tomou como central o conceito de espaço de Certeau (2009, p. 184), 

pois o “[...] efeito produzido pelas operações que o orientam, o circunstanciam, o 

temporalizam e o levam a funcionar em unidade polivalente de programas conflituais ou de 

proximidades contratuais”, constituindo o que chamamos de lugar praticado. 

Para Lima (2012), o Esup é potencializado na articulação de espaços e fazeres-docentes. A 

autora afirma que a ação dos estagiários nas escolas é definida por experiências acumuladas 

não apenas na formação inicial, mas também nos seus trajetos de escolarização e a “bagagem” 

acumulada de cada um é acrescida dos impactos diretos, positivos e negativos, gerados nas 

relações estabelecidas entre os sujeitos que participam do momento formativo. 

Na Educação Física, estudos, como o de Souza Neto, Sarti e Benites (2016), que discutem o 

estágio, consideram a complexidade desse processo formativo e colocam em xeque sua 

eficiência, tanto para os fins de estreitamento da relação IES e educação básica, quanto para a 

própria valorização do trabalho docente como exercício estruturador da formação, indicando 

que ainda é preciso dar conta de premissas que anunciam ser a essência desse componente 

curricular da formação de professores, mas que, na imersão cotidiana da docência, se 

apresentam como lacunas que comprometem seus propósitos. 

Além disso, a implementação de algo regido pelas diretrizes de formação requer 

enfrentamentos diversos que se esbarram numa dimensão organizacional e que envolve “[...] o 

reconhecimento e a valorização da cultura do magistério como fonte de conteúdo para a 

formação; a composição de equipes pluricategoriais de formadores e um acompanhamento 
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formativo dos estagiários durante a permanência nas escolas [...]” (SOUZA NETO; SARTI; 

BENITES, 2016, p. 312). 

Ao ser apropriado pelos seus praticantes nos usos que fazem dos artefatos disponibilizados 

para consumo (CERTEAU, 2009), esse “Campo de conhecimento que se produz na interação 

entre cursos de formação e o campo social no qual se desenvolvem as práticas educativas” 

(PIMENTA; LIMA, 2004, p. 29), carece ser compreendido e ressignificado para, então, ter 

condições de cumprir suas atribuições na formação de professores.  

Defendemos que o Esup se constitui na articulação da dimensão teórico-prática dos saberes da 

área e por isso consideramos a necessidade de uma formação dentro da própria profissão 

(NÓVOA, 1992, 2009), que se faz na aproximação e experimentação prática do ser docente 

no chão da escola, ou seja, do professor já formado com aquele em formação, da continuada e 

inicial.  Reconhecer na docência as condições concretas para a efetivação da formação é mais 

que definir uma lista de competências que precisam ser incorporadas pelo professor ao longo 

do seu processo formativo (PIMENTA; LIMA, 2004). É dar estatuto à prática (CERTEAU, 

2009). 

As regulamentações de orientações legais e os dilemas que, muitas vezes, são resultado de 

preposições que não se efetivam na almejada aproximação e no estreitamento das relações e 

das ações em prol de uma formação com/na/da/pela associação da teoria com a prática geram 

tensões para o campo da formação de professores. Nos diferentes espaços e tempos 

pedagógicos da EaD e nas críticas em relação à sua qualidade, a oportunidade de flexibilidade 

e acesso resultam em configurações particulares que precisam ser conhecidas e 

problematizadas. 

Currículos orientados pelas especificidades de um curso a distância e da área de conhecimento 

disciplinar podem constituir iniciativas singulares de estágio e, quem sabe, indicar elementos 

para o debate da formação, pois, apesar de o componente curricular ser compreendido de 

maneira similar ao presencial, considera as particularidades da modalidade na sua orientação, 

realização, supervisão e avaliação, assumindo diferentes “maneiras de fazer”. 

O Esup do Pró-Licenciatura parece ter ocorrido em um cenário de contradições. Ao mesmo 

tempo em que foi constituído das questões comuns aos dilemas da formação, colocou-se 

como possibilidade de produção de saberes pedagógicos, específicos e da profissão, ajudando 
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a perspectivar o que Nóvoa (1992, p. 12) chama de “[...] ‘nova’ profissionalidade docente, 

estimulando a emergência de uma cultura profissional no seio do professorado e de uma 

cultura organizacional no seio das escolas [...]”. 

As fontes sinalizaram que o currículo em ação se apropriou das orientações da Resolução 

Cepe/Ufes nº. 74/2010 e do Regulamento dos Estágios obrigatórios e não obrigatórios do PPC 

e oportunizou a vivência da dicotomia “Estágio prescrito” e “Estágio vivido”, com certas 

diferenças do ensino presencial. A maior delas, sem dúvida, se fez na sua condição de projeto 

de formação integrado por quatro disciplinas que complementam uma única proposta 

formativa. 

Ao buscar compreender tal proposição, mergulhamos no PPC e nos fascículos. Na primeira 

fonte, as disciplinas caracterizavam-se como um “[...] trabalho prático-reflexivo junto a uma 

ou mais turmas devidamente identificadas e acompanhadas [...] em uma escola do ensino 

fundamental ou médio do estado visando ao desenvolvimento pleno da regência de classe” 

(UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, 2008a). Já o material didático, de 

acordo com a Resolução n°. 74/2010, diz que elas  

[...] compõem o eixo articulador das dimensões teóricas e práticas do currículo dos 
cursos de formação de professores de Educação Física [...] [e] são consideradas uma 
forma de conexão entre os componentes curriculares da formação docente comum e 
os da formação específica em Educação Física, um modo de garantir a inserção do 
licenciando no exercício profissional dessa área (VENTORIM et al., 2011, p. 9). 

Ainda nessa segunda fonte, as orientações para a realização do mapeamento da realidade 

educacional no Espírito Santo indiciam que o Esup poderia ocorrer em qualquer escola de 

educação básica: 

[...] tem como meta a amplitude, ou seja, envolver todo o nosso Estado para que 
possamos conhecer as escolas e os professores que ministram a disciplina Educação 
Física [...]. Portanto, conhecer as instituições de seu município lhe forncerá 
subsídios para escolher seu campo de Estágio e, também, para a elaboração de seu 
projeto de ensino de Estágio [...] (VENTORIM et al., 2011, p. 59). 

Nos diferentes documentos, identificamos que a estruturação adotada previa momentos 

presenciais no polo para a troca, construção de conhecimentos e orientação, debate no AVA 

com professores(as)-especialistas e tutores(as), imersão na realidade das escolas públicas do 

Espírito Santo. Além de se fundamentar nos Referenciais de Qualidade para a Educação 

Superior a Distância (BRASIL, 2007c), assumia uma configuração própria do projeto que se 
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propunha a desenvolver. A exemplo, mencionamos a exigência de os(as) professores(as)-

estudantes atuar, preferencialmente, em uma mesma instituição e com a mesma turma. 

Segundo o(a) Informante 3, essa configuração se justifica como possibilidade de atender à 

demanda de estágio que o curso colocava no campo e, conforme sinalizado em Santos et al. 

(2016, p. 124), derivou de “[...] uma decisão difícil, pois ao mesmo tempo em que permitia 

maior experiência no campo de atuação profissional gerando em torno de quarenta aulas 

ministradas, não possibilitava a troca em outros segmentos de ensino”.  

Tal característica é avaliada como limitadora para a formação por 28,6% dos(as) 

professores(as)-estudantes. A narrativa do(a) Informante 18 justifica o motivo comum aos que 

compartilharam tal opinião. 

Usualmente, dentro de um currículo presencial na escola, nós temos a exigência de 
você atuar com a educação infantil, no Fundamental I, no outro Fundamental II, e 
até no ensino médio. No nosso caso, você tinha a opção de permanecer durante três 
semestres na mesma escola. Então, eu acho que  [...] aí limitou a formação [...]. Eu 
não sei como é dar aula para os alunos de outras idades. 

Vale dizer, tudo isso ficava evidente no material didático produzido pelos professores-

especialistas e no currículo vivido rememorado pelos participantes da pesquisa. Assim como 

ocorreu com os demais componentes curriculares, mesmo diante da mudança do público-alvo 

previsto para o curso, os princípios formadores do Esup se mantiveram conforme previsão do 

PPC, e a unidade curricular constituiu-se um movimento entre os sujeitos, instituições e 

possibilidades profissionais;  uma oportunidade de pesquisa; um lugar de constituição da 

identidade docente; uma possibilidade de trabalho colaborativo como mediador da formação 

inicial e continuada (VENTORIM et al., 2011). 

Identificamos uma distância entre os documentos prescritos, como o PPC e a orientações 

institucionais do Esup, e as práticas cotidianas que compuseram os fascículos e as narrativas 

dos(as) informantes. Ao mesmo tempo, percebemos uma preocupação em fazer desse 

momento da formação, a articulação entre a prática e a teoria constituintes da docência e das 

práticas escolares, considerando a inter-relação entre os processos de problematização da 

realidade educacional, de intervenção pedagógica e de pesquisa e produção de conhecimento 

sobre o/no cotidiano escolar no ensino da Educação Física (UNIVERSIDADE FEDERAL 

DO ESPÍRITO SANTO, 2008a). 
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O Esup I buscou trabalhar com a compreensão geral do componente curricular, ao mesmo 

tempo em que iniciou as atividades nas escolas, com a realização de uma pesquisa 

diagnóstica, em um momento de aproximação dos alunos com a realidade escolar.  

Os Esups II e IIII envolveram a regência na educação básica. Para isso, inicialmente, era 

exigido que uma escola fosse selecionada para um movimento de aprofundamento da 

aproximação e do planejamento da intervenção e, depois, concentrasse as intervenções 

propriamente ditas.  

O Esup IV finalizava esse momento da formação e sem imersão física nas escolas, dedicava-

se à produção de um texto metarreflexivo sobre a experiência vivida. Suas atividades foram 

orientadas por um roteiro fundamentado na escolha de um eixo sugerido pelos 

professores/especialistas – Formação e pesquisa; Formação e prática colaborativa; Formação 

e identidade docente; Formação e prática pedagógica – e construídas a partir de uma ficha de 

acompanhamento. 

O lugar praticado no Esup assumiu-se como potencial formador do SER professor, seja nas 

suas atividades de intervenção, seja na alimentação do seu fazer pedagógico. A Figura 44 

apresenta os conteúdos das unidades e as intencionalidades do seu material didático. 

Figura 44 – Apresentação do Material Didático do Esup 
(continua...) 
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Figura 44 – Apresentação do Material Didático do Esup 
(conclusão) 

 

 

 

Fonte: Fascículo de Esup I, II, III e IV. 

Considerando que os Referenciais que previam que o material didático, “[...] tanto do ponto 

de vista da abordagem do conteúdo, quanto da forma, deve estar concebido de acordo com os 

princípios epistemológicos, metodológicos e políticos explicitados no projeto pedagógico” 

(BRASIL, 2007c, p. 13), os professores-especialistas de Estágio, mesmo sem terem atuado, 
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até então, com a docência no ensino a distância, fizeram dos fascículos guias articuladores e 

lugar praticado da formação (CERTEAU, 2009). 

Das diferenças entre a formatação do Esup no PPC e no material didático, elaboramos a 

Figura 45, que contém uma apresentação da caracterização geral dos estágios e, de alguma 

maneira, reforça o que Santos et al. (2016) sinalizam, quando destacam que os(as) 

professores(as)-especialistas buscaram investir na pessoa e na sua experiência, na profissão e 

nos seus saberes e na escola e nos seus projetos. 

Figura 45 – Elementos estruturantes do Esup 

Fonte: Elaborado pela autora. 

O encontro com os instrumentos teóricos e metodológicos que facilitaria a compreensão da 

escola e das suas demandas e as maneiras do fazer docente constituídas pela ação dos(as) 
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professores(as)-estudantes materializaram-se nas intervenções em parceria/colaboração com o 

professor, professores(as)-tutores(as) e com o supervisor da escola-campo. 

Assumindo o papel de "[...] eixos articuladores do currículo do curso de formação de 

professores, que levam à mobilização dos diferentes conhecimentos e experiências da 

formação [...]" (VENTORIM et al., 2011, p. 12), os estágios aconteceram a partir da segunda 

metade do curso e foram compostos por 420 horas, organizadas em quatro disciplinas de 105 

horas cada uma. O currículo, incorporado da modalidade presencial, nesse momento, 

constituía-se na profissionalidade do professor e aproximava-se da condição defendida por 

Nóvoa (2004) de não separar o eu pessoal do eu profissional. 

Seus princípios norteadores, a aproximação pontual e, ao mesmo tempo, contínua com a 

realidade escolar, a seleção de uma escola-campo, o planejamento da ação educativa, a 

intervenção como prática pedagógica fundamentada e a metarreflexão como formação 

pela/da/na prática se fizeram nas atividades colaborativas e na ação-reflexão-ação da regência, 

visando a garantir a proposta e as representações dos sujeitos envolvidos, compreendidas 

como objetos sociais produzidos na fabricação e no consumo (CERTEAU, 2009). 

Foi no Esup que os(as) professores(as)-estudantes experimentaram a docência na Educação 

Física escolar. Para um deles (7,15%), isso não foi novidade, afinal, já atuava na rede de 

ensino. Para oito (57,14%) se consolidou como a primeira oportunidade de ser professor na 

escola. Para  cinco (35,71%) não foi possível confirmar se já tinham atuado com o ensino da 

Educação Física na escola em outro momento.  

Quanto aos sentimentos em relação ao momento formativo, em 85,71% das narrativas, havia 

indícios da importância do Esup para a formação. Para 57,14% dos(as) professores(as)-

estudantes constitui-se como um divisor de águas no curso e, para 78,58%, assumiu o lugar de 

experiências, de acertos e erros para com o ensino da Educação Física na escola. 

Esses consumos geram a necessidade de considerar as experiências dos professores como 

elementos potenciais para a formação, pois, conforme defende Nóvoa (2009, p. 19), as “[...] 

propostas teóricas só fazem sentido se forem construídas dentro da profissão, se forem 

apropriadas a partir de uma reflexão dos professores sobre o seu próprio trabalho”. Assim, 

fundamentação teórica e as experiências podem auxiliar na constituição do processo 

identitário docente, que, não sendo uma propriedade e nem um dado adquirido, “[...] é um 
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lugar de lutas e de conflitos, é um espaço de construção de maneiras de ser e de estar na 

profissão” (NÓVOA, 2000, p. 16). 

Fundamentada em uma orientação conceitual e metodológica (BRASIL, 2002a, 2002b, 2004a, 

2007c; UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, 2008a; NASCIMENTO et al., 

2012) que determina como e o que fazer nos usos e apropriações (CERTEAU, 2009) que os 

professores(as)-estudantes e especialistas praticaram durante o Esup, a experiência 

apresentada parece ter se consolidado, via mediação, estratégia de formação que move uma 

reflexão sobre como esses docentes criaram e recriaram, no âmbito da formação e da prática 

docente, as representações do aprendido, vivido, pensado, constituído. 

Uma parte dessas representações pode ser conhecida no material didático do próprio Esup do 

curso. As produções colaborativas expressas em 21 textos representam trabalhos produzidos 

por 5,29% dos(as) seus(as) professores(as)-estudantes e, ao serem explícitas nos fascículos, 

trazem as apropriações do aporte teórico e metodológico do projeto de formação defendido 

pelos professores(as)-especialistas e dão voz aos sujeitos que juntos materializaram a proposta 

de formação defendida. A intencionalidade do produzir com os atores do cotidiano escolar 

estava explícita, inclusive, nas próprias capas dos fascículos  

De acordo com a narrativa do(a) Informante 3, 

[...] uma ideia de composição, de uma aquarela que você não sabe onde começa e 
onde termina, porque são muitas as nossas referências. Então, não é só a 
fundamentação teórica, o modo de fazer Educação Física. São os modos diferentes 
das nossas formações, cada um de nós estudamos elementos diferentes, culturas 
diferentes e os alunos e tutores vinham também com suas bagagens. Objetivamos 
fazer esse curso com um diálogo diferente com os alunos, valorizando a produção 
deles, mesmo sabendo que produzir academicamente na graduação não é uma coisa 
fácil. Não era fácil nem para os tutores que já eram mais qualificados, imagina para 
os alunos? Então esses desafios simbolizam muitos dos desafios que nós fomos 
vencendo [...]. 

A formação, o ensino e a pesquisa eram os pilares da proposta e corroborando o que defende 

Ventorim (2005), foram assumidos como elementos potencializadores do desenvolvimento 

profissional, da melhoria da prática e da produção de conhecimentos sobre o ato de ensinar. 

Isso se fez nas práticas de estágio dos(as) professores(as)-estudantes e na pesquisa foi possível 

ser captado no próprio material didático, nas narrativas dos entrevistados e no material de 

pesquisa do Esup I. Não esgotamos as descobertas de um estágio produzido no consumo 

qualificado (CERTEAU, 2009), mas apresentamos parte das suas experiências formadoras, 

conforme narrativas dos(as) informantes a seguir: 
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[...] os alunos gostaram bastante porque eu desenvolvi outra coisa que o professor 
havia planejado e que não chegaria no conteúdo. Pelo que li do plano de ensino dele, 
vi que iria dar primeiros-socorros, dança, capoeira, handebol e o vôlei. Ia ser o 
trimestre de 30 aulas mais ou menos. Aí eu fui escolher o que era para mim mais 
interessante [...]. E eu falei: ‘Vôlei você já deu, né?! Handebol também! Então 
vamos para a dança’. Aí eu tinha na turma duas meninas que faziam dança alemã. 
Eu puxei as duas para trazer essa cultura para a aula [...]. Descobri que dois meninos 
dançavam dança italiana. Chamei eles também [...] e fui desenvolvendo a proposta 
em conjunto com os alunos [...]. Tinha que pesquisar e experimentar como fazer 
isso, mas aquilo me marcou e hoje é uma prática comum nas minhas aulas. Construo 
conhecimento considerando o aluno e isso eu aprendi no estágio, quando me 
permitiram ser professor (INFORMANTE 27). 

[...] a gente tinha a oportunidade de pesquisar a escola, de conhecer um Projeto 
Político-pedagógico, de compreender a escola e a comunidade a partir da realidade 
que se colocava, como se você tivesse que fazer isso para uma escola em que já 
estivesse ensinando [...]. Depois de formado não tive dificuldade de fazer, embora 
isso nem seja muito feito nas escolas junto com os professores. Essa imersão inicial 
fica a cargo mais pelo pedagogo que, às vezes, até faz sozinho [...]. Mas o curso 
ensinou o como fazer, como deve acontecer escola e comunidade, e o que de pode 
contribuir para fazermos um bom trabalho [...]. Isso ficou em mim e percebi quando 
fui ser professora depois de formada (INFORMANTE 19). 

Ao analisarmos a recorrência da palavra pesquisa nos fascículos, por exemplo, observamos 

que, em Ventorim et al. (2011), ela apareceu 163 vezes; em Nascimento et al. (2012), 103; em 

Nunes et al. (2013), 156; e em Santos et al. (2016) foram 148, sendo utilizada ora como 

instrumento para conhecer as realidades escolares e, posteriormente, definir a escola-campo, 

como no Esup I (VENTORIM et al., 2011), ora como metodologia de aula ou suporte para o 

planejamento das intervenções, como nos Esups II, III e IV (NASCIMENTO et al., 2012; 

NUNES et al., 2013; SANTOS et al., 2016). 

Nos textos de produção colaborativa (Quadro 18), as diferentes experiências de 17 

professores(as)-estudantes, durante os momentos de formação com o Esup, fortalecem o que 

Santos et al. (2016, p. 112) destacaram como a marca dos(as) professores(as)-especialistas no 

processo de formação, ou seja, “[...] na parceria com todos os interlecturores, a construção de 

experiências docentes que fortaleceram a perspectiva de formação como prática social que se 

amplia na escuta e no contato com o outro”. 

Quadro 18 – Relação dos textos que compunham o Material Didático de Esup 
(continua...) 

 Título do texto Professor(a)-
estudante 

Professor(a)-tutor(a) Polo 

E
su

p 
II

 

Educação Física Escolar: reflexões sobre 
as condições de trabalho no município de 
Santa Maria de Jetibá/ES 
 

Jean Fabian 
Freire 

Mariana Pozzatti Santa 
Teresa 

Condições de trabalho e carreira docente: 
problematizações acerca da Educação 
Física na educação básica no município de 
Santa Teresa/ES 

Raynner 
Martinho 
Barcelos 

Mariana Pozzatti 
 

Santa 
Teresa 
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Quadro 18 – Relação dos textos que compunham o Material Didático de Esup 
(continuação...) 

 Título do texto Professor(a)-
estudante 

Professor(a)-tutor(a) Polo 

 Aproximações com a realidade da 
Educação Física no município de Santa 
Maria de Jetibá/ES 
 

Ronildo Stieg Mariana Pozzatti Santa 
Teresa 

Condição e trabalho docente em Educação 
Física no município de Iconha/ES 
 

Geraldo Luiz 
Silva Cardoso 

Paula Abreu Cachoeiro 
de 
Itapemirim 

Trabalho docente em Educação Física no 
município de Alegre: desafios para a 
prática pedagógica 
 

Welma Guerra Flavia Ribeiro 
 

Alegre 

E
su

p 
II

I 

Aprendendo com os desafios: narrativas 
de experiências vividas no Estágio 
Supervisionado em Educação Física 
 

Alcimara Leal 
Russine 

Isabel dos Santos Celestino 
Rachel Borges C. Pelissar 

São 
Mateus 

Do Estágio Supervisionado à docência: 
reflexões sobre a prática pedagógica 
 

Ellen Bernardes 
Berçaco Petino 

Audrei J. Zeferino Vogel 
Christiani N. de Faria 
Pereira 
 

Cachoeiro 
de 
Itapemirim 

As possibilidades e contribuições do 
ensino infantil para a vida humana 
 

Jádina de Jesus 
Souza Neves 

Gilson Cruz Junior 
Isabel dos Santos Celestino 
Anderson Freitas Silva 
 

São 
Mateus 

Uma visão do Estágio Supervisionado: 
educação a distância/Educação Física 
 

Jean Fabian 
Freire 
 

Tereza Penedo 
Mariana Pozzatti 

Santa 
Teresa 

Motivação dos alunos do ensino médio 
nas aulas de Educação Física: as 
descobertas do Estágio Supervisionado 
 

Jorge Efrahim 
Magalhães 
Berto 

Tereza Penedo 
Mariana Pozzatti 

Santa 
Teresa 

Estágio Supervisionado II: entre as 
perspectivas e as dificuldades 
 

Ronildo Stieg Tereza Penedo 
Mariana Pozzatti 

Santa 
Teresa 

Educação Física: novas oportunidades de 
experiência na prática escola 

Sueli Rocha dos 
Santos 

Anderson Freitas Silva 
Gilson Cruz Junior 
Isabel dos Santos Celestino 
 

São 
Mateus 

Estágio Supervisionado em Educação 
Física: sujeitos em formação no ensino 
médio em Pedro Canário 
 

Zione dos 
Santos Souza 
Nunes 

Anderson Freitas Silva 
Gílson Cruz Júnior 
Isabel dos Santos Celestino 

São 
Mateus 

E
su

p 
IV

 

Formação e identidade docente: como as 
experiências vividas no estágio podem 
ajudar a ressignificar a atuação 
profissional? 
 

Tarcia Caliman Soraya Reginato da Vitória 
Antonio Marcos Ferreira 

Linhares 

Formação e docência: possibilidades de 
ações crítico-reflexivas  

Ellen Bernardes 
Berçaco Petino 

Audrei J. Zeferino Vogel 
Christiani N. de Faria 
Pereira 
 

Cachoeiro 
de 
Itapemirim 

Estágio Supervisionado: formação e 
identidade docente 

Wanderson 
Soares da Silva 

Audrei J. Zeferino Vogel 
Christiani N. de Faria 
Pereira 
 

Cachoeiro 
de 
Itapemirim 

Formação e identidade docente: o tornar-
se professor nas experiências vividas no 
estágio 
 

Zenilda Rozi 
Mendonça 

Audrei J. Zeferino Vogel 
Christiani N. de Faria 
Pereira 

Cachoeiro 
de 
Itapemirim 

Narrativa da prática de Estágio 
Supervisionado: do tornar-se professor 

Thiago Igo 
Rodrigues da 
Silva 
 

Bruno Almeida Faria 
Gilmar dos Santos 

Nova 
Venécia 
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Quadro 18 – Relação dos textos que compunham o Material Didático de Esup 
(conclusão) 

 Título do texto Professor(a)-
estudante 

Professor(a)-tutor(a) Polo 

 Estágio Supervisionado: formação, 
oportunidade, prática, pesquisa e 
identidade docente 
 

Sueli Rocha dos 
Santos 

Anderson Freitas Silva 
Gilson Cruz Júnios 
Isabel dos Santos Celestino 

São 
Mateus 

Estágio Supervisionado: uma análise sobre 
a práxis pedagógica no contexto 
educacional EMEF Professora Maria 
Olíria Sarcinelli Campagnaro 
 

Carla Fabrícia 
Conradt 

Soraya Reginato da Vitória 
Patrícia Guio Bragato 
Rocha 

Colatina 

Formação e identidade docente construída 
ao longo do Estágio Supervisionado em 
Educação Física 
 

Rosenilda 
Santana Hecher 

Anderson Freitas Silva 
Gilson Cruz Júnior 
Isabel dos Santos Celestino 

São 
Mateus 

Fonte: Fascículos Esup II, III e IV. 

Os textos selecionados representavam sete diferentes polos, com destaque para a produção em 

Cachoeiro de Itapemirim, Santa Teresa e São Mateus, e para os(as) professores(as)-estudantes 

Ellen Bernardes Berçaco Petino, Jean Fabian Freire, Ronildo Stieg e Sueli Rocha dos Santos, 

que tiveram suas experiência publicizadas por duas vezes, uma referente ao Esup I e outra 

sobre o Esup II.  

Quanto aos tutores atuantes na coautoria e orientação das produções, observamos o 

envolvimento de 15 diferentes professores(as). Mariana Pozzatti e Isabel dos Santos Celestino 

foram as mais recorrentes, atuando em seis textos cada uma. Anderson Freitas Silva  e Gilson 

Cruz Júnior vieram em seguida, trabalhando em cinco cada um, e, Audrei J. Zeferino Vogel e 

Christiani N. de Faria Pereira, posteriormente, em quatro textos. Em menor ocorrência, 

também encontramos outros(as) elencados no Quadro 18. 

As produções colaborativas apareceram como elemento relevante da sustentação da proposta 

de formação assumida. Ao mesmo tempo em que estavam presentes no aporte teórico e 

metodológico assumido pelos(as) professores(as)-especialistas, davam voz aos sujeitos que 

juntos materializaram o ESUP. O lugar praticado assumiu-se como potencial formador do 

SER professor, seja nas suas atividades de intervenção, seja na alimentação do seu fazer 

pedagógico no fazer com o outro. 

Para cada um(a) dos(as) professores(as)-estudantes, eram lançados os desafios das tensões 1 e 

2 que problematizamos no início deste capítulo: ser professor de Educação Física e formar-se 

na modalidade a distância. A Figura 46 é resultado de um apanhado realizado nos textos dos 

fascículos de Esup que representam, parcialmente, o que é ser professor de Educação Física 
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formado no curso na modalidade a distância, apresentando experiências docentes de 

professores(as)-estudantes do curso nos muncípios de Pedro Canário, Santa Maria de Jetibá, 

Conceição da Barra e Muqui. 

Figura 46 – Práticas do Estágio Supervisionado em Educação Física 

 
Fonte: Fascículos 

As imagens sinalizam experiências de um estágio condutor do processo de constituição 

docente e gerador experiências formadoras no consumo do lugar produzido pela rede de 

professores de Educação Física. Nesse sentido, a pesquisa indica que ser professor de 

Educação Física é lidar com saberes que envolvem o movimento independente da faixa etária, 

que explora outros espaços senão a sala de aula, que vive as questões da escola, como aqueles 

referentes à infraestrutura, por exemplo.  

Mesmo que formados na modalidade a distância, os(as) professores(as)-estudantes do Pró-

Licenciatura viveram um estágio supervisionado marcado pela presença física e pela 

aproximação com o contexto escolar.  Suas aprendizagens foram, neste caso, perceptíveis nas 

narrativas e nos relatórios da pesquisa do Esup I, nos textos de Esup II e III e nas 

metarreflexões do Esup IV, construídas a partir de uma ficha de acompanhamento (Figura 

47). 
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Figura 47 – Print do roteiro de orientação para elaboração do texto metarreflexivo de Esup IV 

 
Fonte: http://www.ef.neaad.ufes.br/course/view.php?id=69. Acesso em 17 abr. 2018. 

Nóvoa (2009) tem defendido a formação dentro da profissão, respeitando o estatuto da 

experiência. As disciplinas de Esup resultaram em uma “[...] fonte geradora de problemas e de 

produção de conhecimento, constituindo-se em espaço/tempo de apropriação e construção da 

prática docente no e a partir do enfrentamento das questões concretas da escola [...]” 

(VENTORIM et al., 2011, p. 24). Eram, a nosso ver, a oportunidade de explorar a potência da 

formação no seio do professorado. 

As fontes analisadas asseguram que a interação com outros participantes do curso, seja 

professores, seja tutores, seja alunos, somada ao suporte do material didático, teve seus 

lugares de reconhecimento no processo formador, garantindo, o que Nóvoa (2002b) chama de 

exercício dos trabalhos individual e coletivo necessários para o desenvolvimento profissional 

do professor. Ressaltamos, ainda, que, conforme emergências apontadas pelo mesmo autor, o 
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projeto de formação desenvolvido ocorreu com a iniciação à docência no seio da própria 

profissão. 

A ideia de que a formação inicial, mais do que a certificação, é oportunidade de apreensão de 

conhecimentos necessários ao desenvolvimento da profissão foi, de alguma maneira, moldada 

para atender às especificidades da EaD, situadas em um contexto de complexas relações 

sociais e escolares, exigindo uma construção e reconstrução de conhecimentos e experiências 

formativas profissionais. Os dados sinalizam que o Esup acompanhou essa necessidade e 

adaptou-se, do início ao fim, para atender aos seus propósitos e aos do PPC, mesmo que 

prescritivamente nada tenha mudado. 

Para o Esup se tornar proposta formadora, diferentes aspectos e sujeitos precisam ser 

considerados. A formação de professores, diríamos que, neste caso, presencial e a distância, 

efetivou-se com/nos/pelos espaços, tempos, negociações, diálogos, articulações, reflexões, 

conhecimentos, mediações e ressignificações de professores, alunos e comunidade escolar da 

educação básica e do ensino superior. 

Como defende Nóvoa (2017), o ponto de referência para a consolidação da formação partiu da 

escola e o Esup apareceu como um facilitador desse processo, pois, conforme nos diz Lima 

(2012, p. 68-69), 

[...] entre a porta da escola e o interior da sala de aula há diferentes lições para os 
estagiários, como a cultura escolar e a escola como organização educativa, as quais 
se acrescentam uma especial atenção para a escola em movimento, para as coisas 
que parecem comuns, para pequenos detalhes que somente um olhar curioso e 
interessado na profissão magistério pode captar. 

Ao discutir a perspectiva de formação empregada nos Estágios, Santos et al. (2016) apoiam-se 

nos estudos de António Nóvoa e expressam os princípios do caminho percorrido na produção 

da vida do professor, valorizando a pessoa e as suas experiências, a profissão, com seus 

devidos investimentos e saberes, e a escola, como lugar de investimento institucional e de 

consolidação de projetos. Também valorizam a reflexão e a escrita como elementos 

formadores.  

Neste estudo, trouxemos isso à tona reconhecendo as particularidades de um curso em EaD. 

Os professores(as)-estudantes compreenderam a formação profissional como “[...] um 

processo de transformação individual, na tripla dimensão do saber (conhecimentos), do saber 

fazer (capacidade) e do saber ser (atitudes)” (SANTOS et al., 2016, p. 120). 
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5.4 CONCLUSÕES ACERCA DAS ESPECIFICIDADES DA FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA NA EAD 

Lançamos algumas pistas nos Capítulos I e II sobre o caminho que os dados tomariam diante 

do que defendíamos, incialmente, como essencial para a formação de professores de 

Educação Física em EaD. A produção que indicava experiências institucionais com o ensino 

de na Educação Física, foi tomada como referência e reconheceu a mediação como o princípio 

fundamental da comunicação que permearia os conceitos de tecnologia, EaD e profissão 

docente.  

Mas agora, finalizando a Parte II da tese e fazendo isso com a discussão específica que traz à 

tona a relação com o saber da Educação Física em um curso de formação de professores na 

modalidade EaD, percebemos que, por mais que as operações realizadas com astúcias pelos 

seus praticantes (CERTEAU, 2009) tenham sido apreendidas no curso, foi no contato direto e 

contínuo com as escolas que os(as) professores-especialistas, tutores(es) e estudantes 

desenvolveram ações tornando-se produtores de um uso de certas alternativas que permitem a 

manipulação, a seu modo, dos produtos e das regras (CERTEAU, 2009) que constituem os 

espaços e as práticas escolares.  

Neste capítulo, as fontes e a empiria, ou seja, a realidade conhecida pelas narrativas das 

experiências demonstraram as respectivas expressividades formadoras das ODs e dos Esups. 

No primeiro caso, o contato com o conteúdo da Educação Física e o aprender a lidar com a 

prática corporal foram oportunidades de o(a) professor(a)-estudante que não tinha experiência 

escolar com a área conhecer e experimentar parte dos conteúdos que podem ser ensinados na 

escola. No segundo, ocorreu a aproximação com a escola, campo de atuação profissional 

privilegiado pelos cursos de licenciatura e, neste caso, pelo programa investigado. 

As fases de desenvolvimento motor da criança, as interfaces de um currículo, a diversidade 

cultural que compõe a sociedade e a escola, a interferência das políticas educacionais, a 

relação professor-aluno no processo de ensino e aprendizagem, as dimensões do trabalho 

docente e os elementos de uma didática condizente com o público atendido  poderiam, a partir 

dos componentes curriculares OD e Esup, ser experimentados, repensados e reconstruídos 

pelos(as) professores(as)-estudantes do curso. 
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No entanto, mesmo considerando que as narrativas indicam o que foi construído e apreendido, 

os potenciais formadores dos momentos do curso direcionados ao fazer Educação Física na 

escola foram limitados, seja pelo reduzido número de práticas corporais acessadas, seja pelo 

acesso a um único nível da educação básica, demonstrando que certas decisões curriculares 

afetam diretamente o perfil profissional almejado. 

A respeito desse perfil, os dados nos levaram a duas tensões. A primeira refere-se a como 

formar professores de Educação Física habilitados a buscar a compreensão das complexas 

relações presentes no cotidiano escolar e na cultura da escola, se o curso oferece reduzidas 

oportunidades para esse contato. Tanto a pesquisa documental quanto a de campo 

comprovaram que a proposta do curso até poderia ser ideal para os(as) professores(as)-

estudantes do primeiro edital de seleção, mas, com certeza, seria insuficiente para os do 

segundo edital. 

A segunda questão pode, quem sabe, contribuir para esclarecer todas as lacunas que, 

porventura, ficaram da Parte II da tese. Ela concentra-se em um elemento fundamental de um 

currículo de formação de professores e pode ser explicitada nas seguintes questões: que 

professor de Educação Física é esse que se diz formar? O que seria “torná-lo” ator ativo de 

sua prática pedagógica, construtor e reconstrutor de seu conhecimento na escola? 

Tais questões surgiram no encontro e confronto com a narrativa do(a) único(a) professor(a)-

estudante que atuava com o ensino da Educação Física na rede pública e, como já dissemos, 

esbarrou-se em um estudo anterior que fizemos sobre a relação da saúde do docente de 

Educação Física do Espírito Santo e as fases/ciclos de desenvolvimento profissional 

(POZZATTI et al., 2015). “Tornar um profissional ativo, construtor e reconstrutor de seu 

conhecimento” é pretensão ambiciosa para um curso de formação, no entanto pode ser 

possível, desde que os meios sejam garantidos. Além disso, a formação inicial é o impulso 

para uma constante trajetória formativa que se faz na arituclação de ações, sujeitos e lugares. 

A pesquisa de campo demonstrou que, se não fossem essas lacunas da dimensão 

epistemológica do currículo, a proposta do curso teria mais sentido para os que não eram 

público-alvo inicial, do que para aqueles que eram. Também ficou claro que essa condição 

não foi gerada por adequações no currículo prescrito. Talvez o currículo praticado seja o que 

tenha dado o tom da formação. 
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Os conhecimentos teóricos e práticos que estruturaram o “ensino de” na Educação Física 

extrapolaram as ODs e os Esups, conforme indicaram três professores(as)-estudantes 

investigados. Será que uma saída para potencializar essa dimensão do currículo não poderia 

ter sido conduzida nos próprios encontros presenciais? Em um polo isso ocorreu e foi 

rememorado como ação positiva e formadora. O que precisamos entender, diante dos dados 

que “nos gritam”, é que fazer formação de professores na EaD é mais que colocar conteúdo 

em salas digitais e propor um cronograma de estudos para o aluno, e dar autonomia, 

tampouco, é deixá-lo descobrir e fazer seu percurso formativo sozinho. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Quais são as possilibidades e os limites para a formação de professores de Educação Física 

em EaD? Quando nos propusemos a ingressar nesta discussão, tendo como referência a 

experiência realizada no Cefd/Ufes, entre os anos de 2008 e 2014, tínhamos uma outra 

opinião sobre a modalidade e a proposta formadora em questão. Nem melhor, nem pior, era 

apenas diferente, pois se fazia numa força dos laços de parentesco, conforme discute Josso 

(2006). 

Durante a realização desta pesquisa, o contato com estudos sobre o tema, a ampliação teórica 

dos conceitos Tecnologia, EaD e Formação de professores, bem como as vozes dos 

informantes e as falas dos documentos demonstraram que é inevitável abordar a temática e 

não relacioná-la, de inúmeras maneiras, à preocupação com sua eficiência.  

Entre os estudiosos responsáveis pela produção acadêmica do Capítulo I e os professores que 

compuseram os Capítulos III, IV e V, assumindo as categorias de especialista, tutor ou 

estudante e ainda, aqueles(as) não formados(as), o destaque se forja na busca por uma 

formação de qualidade, mesmo quando não se tem muita clareza do que está sendo feito. As 

orientações das políticas nacionais e as características organizacionais e curriculares das 

iniciativas institucionais espalhadas pelo país demonstram que fazer EaD na formação de 

professores é mais que uma vontade; é uma necessidade imposta por uma modalidade que 

veio para ficar, mas que ainda se faz com muitos desafios, alguns sem solução para o 

momento. Estamos nos referindo, como exemplo, à fiscalização das IES e de suas propostas. 

Apesar de as expressões utilizadas nas chaves de busca definirem os estudos que seriam 

selecionados, ao mesmo tempo em que excluíam parte da produção, acreditamos que as teses 

e dissertações se vinculam aos orientadores que sustentam linhas de pesquisa e projetos de 

formação que se disseminam em artigos publicados nos periódicos, atendendo aos requisitos 

dos indicadores de atividade científica (LOPES et al., 2012). No entanto, isso ocorre sem a 

sustentação de linhas específicas de investigação, o que explica a incidência de estudos 

pontuais e a característica de uma produção que não se faz na continuidade de pesquisas. 

Ainda há muito o que avançar nesse quesito. 

Mesmo diante das dúvidas que pairavam sobre a modalidade de ensino, a impressão que 

tínhamos da expansão que percebíamos após a promulgação da LDBEN de 1996 e, depois no 



283 
 

final da primeira década deste século, era de consolidação de uma alternativa formadora e que 

viria a ser explorada pelas políticas de formação como uma oportunidade de democratização e 

melhoria da educação pública. “O fato é que acesso não se traduz em qualidade” (ALONSO, 

2005, p. 3). Contraditoriamente, os estudos que mapeamos demonstraram, e os números que 

trouxemos confirmaram que, mesmo a instância pública estando à frente da discussão e 

reflexão da EaD no Brasil, a sua oferta tem se concentrado nas IES privadas e pouco ainda se 

sabe do seu impacto positivo na qualidade da educação.  

Não estamos dizendo que a qualidade está diretamente relacionada a uma esfera 

administrativa em detrimento de outra. Estamos, sim, apontando que inúmeros fatores irão 

determiná-la: investimento tecnológico; capacitação de recursos humanos; concepção de 

formação. E nesses anos do século XXI vemos um movimento de investimento pra esses fins 

muito mais concentrado nas IES públicas que nas privadas. 

Nesse ponto, inclusive, está um dos grandes dilemas que enfrentamos no desenvolvimento da 

pesquisa e que pode ser percebido por questões como: a preocupação maior da formação na 

modalidade é pedagógica ou mercadológica? Qual a qualidade de formação garantida pelo 

Governo Federal quando subsidia programas que se fazem na EaD e que objetivam, 

claramente, reduzir o déficit histórico de professores da educação básica? Como essa 

dimensão qualitativa pode ser referência para uma formação tida como a solução para o 

enfrentamento dos problemas econômicos que se colocam para as instituições particulares em 

face aos desafios da atualidade? 

À alternativa metodológica é atribuída a responsabilidade de solucionar os velhos problemas 

da educação (PRETI, 2000; GIOLO, 2009). Já a dimensão pedagógica, talvez, fique mais a 

cargo das instituições que se aventuram em oferecê-la em meio a um cenário de desconfianças 

e, em muitos casos, de rejeição, constituído pela comunidade acadêmica e pelos próprios 

pares, conforme sinalizado pelos(as) sete professores(as)-especialistas investigados. Além 

disso, em um país de exageradas prescrições legais, constantemente atualizadas, além da 

incipiente fiscalização, podemos perceber a ausência de uma identidade como referência para 

a educação, seja básica, seja superior. 

Estamos dizendo que, conforme sinaliza Nóvoa (2009), a escola no Brasil assume-se como 

lugar indiferenciado, sem identidade. Isso também vale para o campo da formação de 

professores, marcado por inconstâncias e por uma dinamicidade que descaracterizam uma 
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lógica de formação, além daquela pensada, e claramente defendida, para atingir índices de 

população escolarizada. 

Os(as) 14 professores(as)-estudantes e os(as) 13 professores(as)-não formados(as) 

investigados corroboram o fato de, com o advento da modalidade mediada pelas tecnologias, 

não há como negar que mais pessoas tiveram acesso à universidade. Os programas de 

interiorização, associados à proposta como o Reuni e ao avanço acelerado dos meios 

tecnológicos, têm oportunizado diferentes usos e consumos (CERTEAU, 2009), apropriações 

de propostas e de oportunidades,  que expandem a oferta, mas, ao mesmo tempo, podem gerar 

outros problemas para a educação, já que, em partes, rompem ou ressignificam etapas do 

processo de ensino e de aprendizagem.  

Por isso, a questão que se coloca agora é: qual formação está sendo oferecida nesses cursos, 

sejam públicos, sejam privados? Mais que isso, como essas propostas na EaD têm dado conta 

das especificidades da área de conhecimento? A formação parece uma aposta de desejos, 

princípios e percepções, somada à cautela e as prescrições curriculares. Apresenta resultados 

questionáveis, mas se faz em processo contínuo de ação-reflexão-ação que, nestes moldes, 

necessitaria de mais tempo e de novas ofertas para ser ajustada e qualificada. As 

particularidades da Educação Física, por sua vez, ainda não recebem a atenção necessária e 

por isso, sem o cuidado e trato pedagógico que o saber fazer necessita, não é possível dizer 

que é possível formar bem professores de Educação Física na modalidade a distância. 

No universo dos 54 trabalhos mapeados no Capítulo I – 15 teses (27,78%), 26 dissertações 

(48,15%) e 13 artigos de periódicos científicos (24,07%) – ficou evidenciado, dentre outros 

aspectos, que, apesar de a produção acadêmica estar concentrada nas Ciências Humanas, não 

prioriza a discussão da modalidade nas áreas de conhecimentos disciplinares (68% não 

identificam uma área). Apenas cinco estudos (8,78% dos 54) nos ajudaram a refletir sobre as 

apropriações da modalidade pela Educação Física e, dentre eles, somente um se dedicou à 

análise de três disciplinas que tratam das práticas corporais e, posteriormente, indicaram que o 

saber prático inerente à área é pontualmente ensinado no curso EaD de uma instituição de 

Goiás. 

As características de um curso mapeado direcionaram nosso olhar durante a pesquisa de 

campo com o Pró-Licenciatura em Educação do Cefd/Ufes que, em 2005, no curto período 

destinado à elaboração da sua proposição, assumia a ideia inicial de oferecer formação inicial 
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a distância a professores em exercício nos anos/séries finais do ensino fundamental ou ensino 

médio dos sistemas públicos de ensino. No entanto, logo em 2008, com a flexibilização do 

edital de seleção de alunos, teve sua finalidade desconstruída e desafiou-se a habilitar outro 

perfil de professor(a)-estudante ingressante, com pouca ou nenhuma experiência com o ensino 

da Educação Física no ambiente escolar. Se o público fosse professor da escola a formação 

seria outra? A tática empregada para produzir sentidos na formação teria uma 

intencionalidade diferente? 

Considerando que a EaD é uma metodologia de ensino, cujo elemento mediador se faz nas 

alternativas tecnológicas, os dados produzidos mostram que o contato com o saber específico 

da área era imprescindível para a formação de professores de Educação Física. Como um 

curso é determinado “[...] pela filosofia educacional da organização de ensino, pelos próprios 

professores, pelo nível acadêmico dos alunos, pela natureza do conteúdo e pelos meios de 

comunicação empregados” (MOORE; KEARSLEY, 2007, p. 243), os capítulos III, IV e V 

apontaram inúmeros elementos que justificam a necessidade de um curso de licenciatura se 

fazer próximo ao campo de atuação profissional. 

A iniciativa investigada situa-se na quarta geração da modalidade (RUMBLE, 2000), ou seja, 

no ensino pela/com a internet e em computador próprio. No entanto, assim como constatou o 

estudo de Silva, Alonso e Maciel (2016), mesmo com tanta tecnologia, os momentos 

presenciais se fazem necessários. A leitura dos(as) professores(as)-estudantes investigados 

sinalizam que, as especificidades inerentes ao saber da área podem não ter sido suficientes 

para garantir uma formação direcionada à atuação na escola. Como conclusão apontamos que 

a aproximação com a instituição escolar como lugar de apropriação, exercício e definição dos 

saberes específicos da docência é imprescindível na formação na modalidade EaD.  

Além disso, está claro que o aluno recebido no curso dedicava poucas horas semanais da sua 

rotina aos estudos, o que coloca em xeque a própria qualidade do curso. Diante do tempo 

destinado aos estudos, quais elementos podem comprovar que a formação inicial oferecida 

impactou na constituição do trabalho desses(as) professores(as) formados(as)? Conhecer a 

prática pedagógica dos profissionais formados nessa iniciativa ajudaria a compreender esses 

elementos e a repensar e propor rumos mais acertados para novas iniciativas de formação. 

Isso se coloca também como possibilidade de estudos futuros. 
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Com uma rede de comunicação, materiais didáticos, processo de acompanhamento e 

avaliação como parte de um sistema, o Pró-Licenciatura foi desenvolvido na proposta pioneira 

da universidade de oferecer formação para professores de Educação Física na modalidade a 

distância no Espírito Santo. No entanto, o caminho percorrido pelos propositores e pela 

própria IES não permitiu uma consolidação permanente da oferta do curso e, como instaurou 

uma única iniciativa formadora, não impactou a política de formação de professores no 

Espírito Santo. Considerando os investimentos em pessoal, em material e financeiros, e ainda, 

uma possível necessidade por formação na área, é lamentável que não houve continuidade do 

projeto. 

Seu legado pode ser identificado em, pelo menos, quatro elementos:  

 primeiro, a formação inicial de pessoas que, talvez, jamais tivessem acesso ao ensino 

superior – tampouco público –  com aprendizagens significativas que influenciam sua 

atuação profissional e pessoal como professores(as)-estudantes, em letramento digital 

e em mudanças de vida;  

 segundo, o incentivo e a garantia de condições para a elaboração de materiais 

didáticos de referência que não apenas subsidiam práticas docentes dos egressos, 

como também operam como referência no ensino presencial;  

 terceiro, a formação continuada de professores(as)-tutores que tiveram a oportunidade 

de refletir sobre a atuação profissional e, no estreitamento de laços com a 

universidade, alavancar sua formação verticalizada;  

 quarto, as descobertas de novas estratégias docentes que ampliam as condições de 

trabalho do(a) professor(a)-especialista pelo uso intensificado das tecnologias. 

Os elementos que desenharam sua implementação e materialização constituíram um percurso 

marcado por erros e acertos que se tornaram evidentes no aprofundamento das análises dos 

documentos e nas narrativas dos(as) 25 informantes que contribuíram com a pesquisa. Dentre 

as leituras possíveis, realizamos aquelas que nos fizeram, inclusive, ressignificar a experiência 

e a opinião acerca da proposta formadora. 

Foi no contato com os escritos de Preti (2000) que percebemos que a prática comum de 

definir a metodologia antes mesmo dos conteúdos, objetivos e sujeitos de um curso ainda está 

presente nos dias de hoje. Oito anos após a publicação do trabalho do autor, o Pró-

Licenciatura inicia as suas atividades configurando-se como um clássico exemplo de um 
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equívoco que parece ser perpetuado, mesmo diante do conhecimento do quanto ele pode gerar 

situações delicadas para a formação. 

Era sabido que o curso queria formar professores de Educação Física pela modalidade EaD e 

que isso deveria respeitar a orientação de programa do Governo Federal com financiamento 

próprio. Também estava claro que o público que seria atendido corresponderia a uma 

definição prévia do próprio programa. Todavia, as demandas originadas das inúmeras 

decisões tomadas no desenvolvimento da proposta, seja no MEC, seja na universidade, seja 

no Cefd, resultaram em desafios constantes a serem superados cotidianamente. Elas podem 

ser justificadas na articulação de diferentes elementos como: a boa vontade e, ao mesmo 

tempo, a inexperiência daqueles que conduziam o processo; os conflitos internos político-

institucionais da Ufes e do Cefd; o excesso de confiança em um recém-reformulado currículo 

que poderia, quem sabe, dar conta das demandas da formação; o envolvimento e compromisso 

por algumas pessoas e não por todo um grupo de profissionais da área que, mesmo divergindo 

ideologicamente, poderiam ter somado esforços e contribuído para uma melhoria da formação 

ofertada. 

Todo esse cenário contribuiu para que a distância entre um perfil de estudante perspectivado 

no PPC e outro efetivamente aceito como professor(a)-estudante do curso resultasse em um 

dos maiores desafios do Pró-Licenciatura em Educação Física do Cefd/Ufes que, ao mesmo 

tempo, demonstra a fragilidade de um currículo de formação. Estamos nos referindo à 

mudança de público-alvo que ocorreu durante o processo seletivo. De professor com 

experiência na área, o curso passou a receber pessoas com pouco ou nenhum contato com o 

ensino da Educação Física escolar. 

Entre os raros participantes com experiência na EaD, estava um público que, além de todas as 

dificuldades inerentes ao próprio processo de adaptação à modalidade, precisava formar-se 

na/da/com/pelos saberes da Educação Física, pois o currículo do ensino presencial foi 

assumido como orientador de uma formação para pessoas que não detinham o conhecimento 

da experiência e que se formavam em espaços e tempos diferentes dos convencionais, sem 

quadras, sem aulas práticas regulares, sem contato com sala de ginástica, pista de atletismo, 

ou bolas das diferentes modalidades esportivas. 

Alonso (2005), ao investigar uma proposta de formação que diz considerar as demandas dos 

alunos que já enfrentam tantas outras intempéries para se formar – como distância do polo até 
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a sua residência e local de atuação profissional, intensa jornada de trabalho –,  destaca que 

assumir um currículo em construção é um dos principais mecanismos para a garantia de uma 

formação coerente com as características do público-alvo. O PPC sinaliza que o currículo se 

fez o cotidiano praticado do curso, mas também aponta que muito do qu foi feito precisaria de 

uma nova oportunidade de execução, construção e materialização para resolver arestas até 

então significativas. 

O Pró-Licenciatura atendeu a professores de Educação Física sem habilitação e 

treinadores(as) de escolinhas de projeto social, funcionários(as) públicos(as), técnicos(as) em 

enfermagem, pedagogos(as), balconista de farmácia, agente penitenciário(a), agente de saúde, 

gerente municipal de esportes, educador(a) físico(a), auxiliar de escritório, vistoriador(a) 

veicular. Na aproximação com o currículo praticado, nas falas dos informantes e na 

intensidade em que a formação das e nas práticas corporais se fazia presente demonstram que 

mesmo diante de tantas alterações curriculares, a proposta não contemplou ações que a 

reconfigurassem conforme quem atendia. 

A reformulação do AVA, apresentada no Capítulo IV, tentou garantir a mediação e tornar a 

formação mais efetiva, fornecendo orientação e aconselhamento. A busca incansável e, às 

vezes, frustrada pelo diálogo era uma referência, mesmo quando a estrutura garantia menos 

autonomia para os(as) professores(as)-estudantes. A apropriação da tecnologia se constituiu 

aliada de toda a formação e, durante o curso, deixou de ser o “fantasma” que assolava as 

práticas de estudo para assumir-se, tudo indica, como a aprendizagem mais significativa que o 

Pró-Licenciatura em Educação Física do Cefd/Ufes oportunizou a seus envolvidos. 

O fato é que a formação para professores com saberes da experiência acabou sendo feita para 

professores de Educação Física sem habilitação, sem experiência e sem conhecimentos 

com/na/da área. Por isso, a sua qualidade pode ser questionada, assim como a de inúmeros 

cursos espalhados pelo estado e, quem sabe, pelo país. Nossa pesquisa constatou que a 

definição dos elementos que Preti (2000) trouxe como importantes para uma proposta em EaD 

deve ser antecedida da definição coerente e real do público que um curso pretende atender. 

Isso é muito importante, pois, mesmo Moore (1990) defendendo a autonomia como elemento 

primordial da formação em EaD, os dados nos fizeram pensar que essa modalidade não é para 

qualquer pessoa. Preocupantemente, o discurso das propagandas dos diferentes cursos 

espalhados pelo país dizem, exatamente, o contrário. 
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Ao entender que a EaD é uma forma de estudo que permite que a educação chegue com 

qualidade ao maior número de pessoas, em menor tempo, Peters (2004) traz as tecnologias, a 

individualização e as necessidades de realização pessoal e profissional mais descentralizadas 

como aspectos relevantes de abordagem voltada para a superação da distância física, cujos 

elementos estruturantes não precisam, necessariamente, existir no mesmo espaço e tempo. Por 

isso, da oportunidade de comunicação que envolve o processo educativo de um indivíduo 

consigo mesmo e com elementos mediadores, a modalidade se concretiza na  

[...] ideia de independência do aluno e pela possibilidade de a distância ser na 
realidade uma força positiva para ajudar alunos adultos, individualmente e em 
grupos, a ter maior controle de seu aprendizado e mais independência do controle 
exercido por instituições educacionais (MOORE, KEARSLEY, 2008, p. 238). 

A expansão da EaD surge como um novo formato de processo de ensino-aprendizagem “[...] 

centrado no aluno, baseado no resultado, interativo, participativo, flexível quanto ao currículo, 

às estratégias de aprendizado e envio e não muito preso a instituições de aprendizado superior, 

porque pode também se dar nos lares e nos locais de trabalho” (PETERS, 2004, p. 43). 

Nossa experiência com o ensino da Educação Física na educação básica é suficiente para 

dizer que não temos uma formação capaz de alimentar a autonomia e outras exigências de 

estudo imprescindíveis para a emancipação humana e necessárias para a utilização da 

modalidade de ensino na formação superior. A educação, vista como herança cultural que tem 

pelo menos duas possibilidades bem demarcadas na sociedade, de um lado, a escola e, 

consequentemente, a formação, perpetua a reprodução de um sistema de diferenças; e, do 

outro lado, reconhece as potencialidades das pessoas e dos espaços em diferentes momentos 

de atuação e formação.  

De qualquer maneira, atualmente essa dimensão é lacunar e necessitaria de uma reformulação 

da instituição escolar muito além daquela que tem sido realizada nos dias de hoje, com a 

implementação de uma Base Nacional Curricular Comum. Estamos nos referindo à 

incorporação da potência de aprendizagens significativas que não são garantidas na 

escolarização básica do indivíduos, que superam a dimensão conteudista e que se dão, por 

exemplo, no gosto pela leitura, no incentivo à reflexão e no ensino guiado pelas perguntas. 

Por isso, a  maneira como entendemos o conceito formação nos respalda dizer que o Pró-

Licenciatura formou a partir de outras aprendizagens, mas não deu conta das exigências do 

trabalho do professor de Educação Física na escola. O formato de tutoria específico, o sistema 
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de avaliação peculiar e a ideia de uma formação voltada para a experiência dos(as) 

professores(as)-estudantes como ponto de partida da reflexão sobre a prática pedagógica – 

mesmo que nem todos estivessem no exercício docente – construíram situações que 

favoreceram aprendizagens, menos aquelas voltadas para o ensino das práticas corporais. 

Contudo, a EaD tem vivido uma expansão, diríamos, assustadora. As instituições privadas, 

instância que, conforme sinalizamos é a que mais forma nas licenciaturas, estão vivendo um 

movimento de hibridismo do ensino e os cursos, até então presenciais, têm se tornado 

bimodais. Apesar de todo esse espaço no mercado e no campo da educação, sua organização 

ainda é definida por leis de 2005 e 2007: respectivamente, Decreto n°. 5.622 (BRASIL, 

2005b) e Referenciais de Qualidade para a Educação Superior a Distância (BRASIL, 2007c). 

Volta-se, ainda, para uma possibilidade de formação de professores por competências, cada 

dia mais disseminada no país e parece acontecer sem grandes preocupações com a própria 

formação e com a especificidade da área de conhecimento. 

Todas essas questões nos levam de volta à tese que defendemos nesta pesquisa: o Pró-

Licenciatura em Educação Física do Cefd/Ufes foi uma experiência de formação a distância 

com qualidade diferenciada, pois articulou ações/medidas que oportunizaram a formação 

na/da relação com o saber da área dentro da própria escola, apontando caminhos para reduzir 

as lacunas da formação de professores de Educação Física na modalidade de ensino e habilitar 

profissionais, constituindo identidades docentes condizentes com as demandas da atualidade 

De alguma maneira, isso ocorreu no curso investigado, mas não na intensidade necessária 

para garantir a formação almejada. Talvez, em um formato presencial, as arestas tivessem 

sido menores, mas, na modalidade a distância, o que percebemos foi um curso repleto de 

ideias, vontade, aprendizagens, mas com uma maneira delicada de lidar com os saberes da 

área na docência em Educação Física. 

Considerando a estrutura de formação de professores atualmente e respeitando o perfil do 

aluno que ingressa na universidade, a EaD mostra-se mais qualitativa para a formação 

continuada do que para a inicial. Depois de inseridos no campo de trabalho, os informantes 

conseguiram analisar a formação e suas respectivas posturas diante do processo formativo. 

Como proposição, mas ainda inalcançável para o modelo de escola e de formação que temos 

hoje, sugerimos que a estreita relação entre o campo da formação e o campo do trabalho, IES 
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e educação básica, se faça nas recorrentes visitas a museus, laboratórios, com participação em 

eventos, aproximação do chão da escola. Tais alternativas são concretizadas quando diferentes 

lugares de formação integram as figuras do aprender, alimentam a relação dialógica da teoria 

e da prática (CHARLOT, 2000), ressignificam a dimensão teoria-prática e consideram as 

dimensões da área e da modalidade, aproximando o(a) professor(a)-estudante da escola, 

realizando a indução profissional (NÓVOA, 1992) e potencializando experiências formadoras 

(JOSSO, 2010).  
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

CENTRO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

O Sr.(a) está sendo convidado(a) para participar como voluntário(a) da pesquisa  

FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA NA MODALIDADE 

A DISTÂNCIA: A EXPERIÊNCIA DO PRÓ-LICENCIATURA DO CEFD/UFES. 

Tal estudo indicará reflexões que podem auxiliar na estruturação de um modelo 

formativo de professores mais condizente com as especificidades da modalidade e da 

Educação Física, já que propostas institucionais autônomas, ora mais caracterizadas 

pelos princípios do ensino a distância ora menos, acabam incorporando diferentes 

formatos de oferta do ensino presencial e desvalorizam a área de conhecimento. 

Com base no respeito aos seus valores culturais, sociais, morais, religiosos e éticos e na 

desobrigação de qualquer custo financeiro, a seguir, apresento elementos que 

esclarecerão a respeito da pesquisa e de seu envolvimento nela: 

Objetivo: Compreender o projeto de formação de professores de Educação Física a 

distância realizado na oferta única do Pró-Licenciatura do Centro de Educação Física e 

Desportos da Universidade Federal do Espírito Santo (CEFD/Ufes), nas suas dimensões 

política, institucional, curricular e epistemológica, tanto da área quanto da modalidade.  

Fase da pesquisa: Sua participação consistirá em uma entrevista que tratará do 

desenvolvimento do Pró-Licenciatura em Educação Física realizado no CEFD/Ufes 

entre os anos de 2008 e 2014, com foco na sua experiência individual e relação com o 

referido curso. A partir das suas respostas sobre questões iniciais, outras perguntas serão 

inseridas na conversa que será gravada e filmada. A previsão é que sua duração seja de 

40 a 60 minutos e as imagens e áudio serão de uso exclusivo para transcrições. 

Riscos e desconfortos: Conforme prevê a Resolução n° 466/2012 do Conselho 

Nacional de Saúde, toda pesquisa envolve risco e/ou desconforto aos seus participantes. 

Neste caso, há risco de constrangimento por tocar, de alguma maneira, em situações do 

curso que lhe trazem alguma lembrança que provoque incômodo.  

Benefícios: Como proveito direto ou indireto, imediato ou posterior, destaco que sua 

participação permitirá a sua reflexão da sua experiência formadora vivida no curso; 
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oportunizará questionamentos e tensionamentos referentes à sua profissionalidade 

docente; e, esclarecer como seu momento de formação na/pela/da reflexão foi vivido no 

curso investigado. 

Acesso aos resultados das análises: Será disponibilizada uma cópia digital da tese para 

cada um dos participantes do estudo.  

Garantias: Considerando a natureza do estudo e o que preconiza a Resolução n° 

466/2012, é garantido ao informante: 

a. Sigilo e privacidade: Preservação da identidade, garantindo seu anonimato nos 

padrões profissionais de sigilo e utilizando as informações apenas para fins 

acadêmicos e científicos. 

b. Recusa em participar da pesquisa ou interrupção e retirada de seu 

consentimento: Inclui a possibilidade de recusa imediata ou de interrupção da 

participação a qualquer momento da pesquisa, sem nenhum prejuízo. 

c. Ressarcimento de despesas com a participação da pesquisa: Todas as 

despesas da pesquisa são de responsabilidade da pesquisadora. Caso haja algum 

tipo de despesa do informante com a participação da pesquisa, haverá reembolso 

financeiro.  

d. Indenização: Obriga, em caso de eventuais danos decorrentes da pesquisa e 

quebra de acordo por parte da pesquisadora, pagamento de indenização ao 

informante. 

A entrevista será gratuita, podendo ocorrer no Instituto de Pesquisa em Educação e 

Educação Física (Proteoria), do Centro de Educação Física e Desportos da Universidade 

Federal do Espírito Santo situado no Campus Goiabeiras, ou em outro local de sua 

preferência. A pesquisadora se dispõe a realizar o deslocamento necessário para a 

concretização desta fase do estudo e informa que todo o acompanhamento necessário 

será feito por ela.  Após a transcrição das falas, também se compromete em encaminhar, 

via e-mail, uma versão da conversa para que sejam realizados os ajustes necessários. 

Este Termo de Consentimento Livre e Esclarecido encontra-se impresso em duas vias 

originais, que serão assinadas e rubricadas em todas as páginas pelo informante e pela 
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pesquisadora. Uma via será arquivada no instituto de Pesquisa em Educação e Educação 

Física (Proteoria), na Ufes, e a outra será fornecida ao Sr. (a). 

Em caso de dúvidas, entrar em contato com a pesquisadora responsável pelo estudo: 

Mariana Pozzatti. Endereço: Avenida Fernando Ferrari, 514 - Goiabeiras, Vitória - ES, 

29075-910; Telefone: 27 99968-1540; Endereço eletrônico: 

marianapozzatti@gmail.com. 

Em caso de denúncia e/ou intercorrência de qualquer natureza, você poderá procurar o 

Comitê de Ética em Pesquisa da UFES. Endereço: Avenida Fernando Ferrari, 514 - 

Goiabeiras, Vitória - ES, 29075-910, Telefone: (27) 3145-9820; Endereço 

Eletrônico: cep.goiabeiras@gmail.com. 

Agradeço sua participação e contribuição e me coloco à disposição. 

 

Mariana Pozzatti 

 

AUTORIZAÇÃO 

 

Eu _________________________________________________________, fui 

informado(a) dos objetivos, métodos, riscos e benefícios da pesquisa FORMAÇÃO 

DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA NA MODALIDADE A 

DISTÂNCIA: A EXPERIÊNCIA DO PRÓ-LICENCIATURA DO CEFD/UFES, 

de maneira clara e detalhada e esclareci minhas dúvidas e estou ciente que haverá 

gravação da entrevista. Sei que a qualquer momento poderei solicitar novas 

informações e modificar minha decisão de participar se assim o desejar. 

Declaro que concordo em participar desta pesquisa. Recebi uma via original 

deste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido assinado por mim e pela 

pesquisadora, que me deu a oportunidade de ler e esclarecer todas as minhas dúvidas. 

 

_____________________________________________________________ 

 

Data: _____/_____/________ 

mailto:cep.goiabeiras@gmail.com
mailto:marianapozzatti@gmail.com


 

GRADE DA PESQUISA 

ROTEIRO INICIAL DE ENTREVISTA 

 

Nome completo: _________________________________________________________  

Idade:____________ Categoria de informante:
1
 ________________________________  

Ocupação profissional: ____________________________________________________  

Atual formação: _________________________________________________________  

Endereço:  ______________________________________________________________  

_______________________Cidade: _______________________Estado ____________  

Local de atuação profissional: ______________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

Tel.: (___)______________ E-mail: _________________________________________  

1. Como o Pró-Licenciatura em Educação Física do CEFD/Ufes chega a até você? 

2. Qual e como era a sua proximidade com a educação a distância antes de participar do 

curso? 

3. Como ele passa a compor a sua vida? Me refiro ao programa integrando seu trabalho, 

sua rotina, a formação. 

4.  Como você percebe o curso integrando a proposta formadora da Universidade? 

5. Fale da estrutura que o curso assumiu (encontros presenciais; ambiente virtual; SAC; 

material didático; modelo de tutoria/orientação assumido; TCC). 

6. Fale da relação teoria e prática. 

7. Fale da formação dentro da profissão. 

8. Fale da pesquisa como eixo articulador do curso. 

9. Como você percebeu a utilização das tecnologias no curso? 

10. Como diferenciaria o Pró-Licenciatura em EaD ofertado no CEFD/Ufes de um curso 

presencial? 

11. O que mais lhe chamou a atenção no curso?  

12. Sua atual ocupação profissão relaciona-se ao curso? De qual maneira? 

                                                           
1
 Ex-aluno; ex-tutor/orientador acadêmico; ex-professor conteudista; ex-coordenação de curso; 

funcionário do Sead. 
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EaD Pró-Licenciatura Educação Física
Olá! Me chamo Mariana e fui tutora do Prolicen. Atualmente, sou aluna do doutorado do Programa 
de Pós-graduação em Educação Física do Cefd/Ufes e este questionário integra os instrumentos da 
minha pesquisa de doutoramento que objetiva compreender as dimensões política, institucional, 
curricular e epistemológica do curso de formação de professores de Educação Física na modalidade 
a distância realizado no Cefd/Ufes durante os anos de 2008 e 2014. Com ele, minha intenção é dar 
voz aos professores-estudantes que evadiram, desistiram, abandonaram ou reprovaram no referido 
curso, buscando identificar elementos relevantes para a política institucional e nacional de oferta de 
formação na modalidade. 
Sua participação será pontual e, ao mesmo tempo, de grande importância para meu estudo. Ela 
consiste em responder o questionário que foi organização em três partes: a primeira é de 
identificação pessoal; a segunda concentra questões que buscam compreender os seus 
conhecimentos sobre a EaD quando se inscreveu no curso; e a última parte relaciona-se, 
diretamente, com os motivos que o(a) levaram a não concluir a formação no Pró-Licenciatura em 
Educação Física do Cefd/Ufes.  
Apenas para fins de orientação, informo que ao finalizar uma seção precisará clicar em PRÓXIMA. 
O tempo médio de resposta de todo o questionário é de 15-20 minutos. 
Ressalto que suas respostas serão utilizadas apenas para fins de pesquisa acadêmica e que seu 
sigilo será garantido na apresentação dos resultados. 
Desde já agradeço e me coloco à disposição para eventuais dúvidas. 
Mariana Pozzatti 
marianapozzatti@gmail.com 
(27) 99968-1540

* Required

1. Email address *

2. 1 IDENTIFICAÇÃO - Sexo: *
Mark only one oval.

 Feminino

 Masculino

3. 

4. 2 IDENTIFICAÇÃO - Idade atual: *
(Preencha apenas com os números).

5. 3 IDENTIFICAÇÃO - Estado civil em 2008: *
Mark only one oval.

 Casado(a).

 Solteiro(a).

 Separado(a) ou Divorciado(a).

 Não era casado(a) mas morava com um(a) companheiro(a).

 Não era casado(a) mas morava com um(a) companheiro(a) e filhos(as).

 Viúvo(a)

mailto:marianapozzatti@gmail.com
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6. 4 IDENTIFICAÇÃO - Polo onde concorreu a vaga do Pró-Licenciatura: *
Mark only one oval.

 Alegre

 Cachoeiro de Itapemirim

 Colatina

 Linhares

 Nova Venécia

 Santa Teresa

 São Mateus

 Venda Nova do Imigrante

 Vila Velha

 Vitória

7. 5 IDENTIFICAÇÃO - Município onde residia
em 2008, quando se inscreveu no curso: *

8. 6 IDENTIFICAÇÃO - Atuação/ocupação
profissional que exercia quando se
inscreveu no curso: *
(Dizer em que trabalhava em 2008)

9. 7 IDENTIFICAÇÃO - Qual a sua relação com a Educação Física na época em que se
inscreveu no curso? *
(Dizer o que o(a) habilitava a participar do edital de seleção em 2008).
Mark only one oval.

 Era professor de Educação Física em escola.

 Realizava substituições em Educação Física com frequência.

 Atuava em projetos sociais.

 Teve experiências pontuais com a Educação Física (oficina de expressão corporal;
trabalhos artísticos)

 Other: 

10. 8 IDENTIFICAÇÃO - Quando se inscreveu no curso, tinha algum envolvimento com sala de
aula em escola? *
(Entende-se por possibilidade de envolvimento: dar aula de Educação Física ou de outras
disciplinas; fazer substituições).
Mark only one oval.

 Sim

 Não



27/12/2018 EaD Pró-Licenciatura Educação Física

https://docs.google.com/forms/d/1p-PG6WuWb_bT2eFSnKKgaOcDtbDmOgQtGI4GvkxvPqw/edit 3/8

11. 9 IDENTIFICAÇÃO - Você fez outro curso superior (outra graduação) depois que
abandonou/reprovou/desistiu/evadiu do Pró-Licenciatura em Educação Física?
Mark only one oval.

 Sim e conclui.

 Sim, mas não conclui.

 Não, não tenho ensino superior completo.

 Não, mas já tenho ensino superior completo realizado antes de 2008.

12. 10 IDENTIFICAÇÃO - Porque você se inscreveu no Pró-Licenciatura em Educação Física
da Ufes? *
(Sinalizar o motivo de ter se inscrito no curso. Você tem até 250 caracteres para responder a
essa questão).
 

 

 

 

 

CONHECIMENTOS SOBRE A FORMAÇÃO EM EaD

13. 1 Você sabia que o Pró-Licenciatura era a distância? *
Mark only one oval.

 Sim

 Não

14. 2 Você sabia utilizar o computador quando se inscreveu no Pró-Licenciatura em 2008? *
Mark only one oval.

 Não. Nem ligar eu sabia.

 Mais ou menos. Acabava me virando.

 Sabia razoavelmente.

 Sim, dominava a tecnologia.

15. 3 Em 2008, quando o curso efetivamente começou, você tinha computador em casa? *
Mark only one oval.

 Sim.

 Não.

16. 4 Você utilizava a internet em 2008? *
Mark only one oval.

 Não sabia navegar e por isso não utilizava.

 Sabia navegar mas não utilizava no meu dia a dia.

 Utilizava frequentemente.
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17. 5 Em 2008, quando o curso efetivamente começou, você tinha acesso à internet na sua
casa?
Mark only one oval.

 Sim e o acesso era bom.

 Sim, mas o acesso não era de qualidade.

 Não tinha acesso

18. 6 Você sabia que teriam encontros presenciais semanais no polo? *
Mark only one oval.

 Sim.

 Não.

19. 7 Você chegou a iniciar o curso? *
(Entende-se por iniciar o curso o ato de participar das atividades dos encontros presenciais e/ou
da plataforma Moodle) SE RESPONDEU NÃO, VÁ PARA A QUESTÃO 10 DESSA SEÇÃO.
Mark only one oval.

 Sim, pois realizei atividades nele (que pode ser um encontro presencial ou registro na
plataforma).

20. 8 Qual sua opinião sobre a Plataforma Moodle?
(Questão OBRIGATÓRIA apenas para quem chegou a frequentar o curso. Após ler todas as
opções, marque aquela que melhor representa a sua opinião).
Mark only one oval.

 Era importante para o curso e assumiu uma linguagem e um formato facilitados.

 Não era importante para o curso, apesar de assumir uma linguagem e um formato
facilitados.

 Era importante para o curso mas não assumiu uma linguagem e um formato facilitados.

21. 9 Houve distância no Pró-Licenciatura em Educação Física?
(Questão OBRIGATÓRIA apenas para quem chegou a frequentar o curso. Pense no período em
que esteve no curso e escolha a opção que melhor representa sua resposta).
Mark only one oval.

 Sim, pois me sentia distante da proposta de formação e não conseguia acompanhá-la.

 Sim, pois a modalidade EaD não é adequada à minha maneira de compreender e
participar dos processos de formação.

 Não, avalio que as distâncias eram solucionadas pela tutoria (a distância, presencial e de
seminário de estudos) e pela maneira como a plataforma era proposta.

 Não, pois enquanto fiquei no curso, corri muito atrás para cumprir as suas demandas.

22. 10 Qual sua opinião sobre a formação a distância de professores de Educação Física? *
(Espaço destinado para você expressar sua opinião sobre cursos de licenciatura em Educação
Física na modalidade a distância. Você tem até 250 caracteres para responder a essa questão).
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ABANDONO, DESISTÊNCIA E REPROVAÇÃO: MOTIVOS DA
EVASÃO NO PRÓ-LICENCIATURA

23. 1 Em que momento desistiu/abandonou/reprovou/evadiu do Pró-Licenciatura em
Educação Física? *
(Marque a opção que corresponde ao ano em que considera seu desligamento definitivo do
curso).
Mark only one oval.

 Nem cheguei a iniciar o curso.

 Desisti/abandonei/reprovei/evadi ainda em 2008.

 Desisti/abandonei/reprovei/evadi no ano de 2009.

 Desisti/abandonei/reprovei/evadi no ano de 2010.

 Desisti/abandonei/reprovei/evadi no ano de 2011.

 Desisti/abandonei/reprovei/evadi no ano de 2012.

 Desisti/abandonei/reprovei/evadi no ano de 2013.

 Desisti/abandonei/reprovei/evadi no ano de 2014.

24. 2 Assinale as alternativas que representaram dificuldades para o seu envolvimento com o
curso: *
(Não há limites de número de respostas, ou seja, pode marcar quantas representarem suas
dificuldades).
Check all that apply.

 Dificuldade do uso do computador.

 Dificuldade de acesso à internet.

 Falta de tempo para estudar.

 Dificuldade de participar dos encontros presenciais.

 Dificuldade de ir até a Ufes para as atividades institucionais (SACs, Congressos).

 Falta dos fascículos impressos.

 Dificuldade de compreender o conteúdo.

 Orientação de baixa qualidade por parte dos(as) tutores(as).

 Distância da sua residência até o polo de apoio presencial.

 Dificuldades de diálogo e contato com o(a) tutor(a).

 Dificuldades de diálogo e contato com a Coordenação de Curso.

 Nível de dificuldade alto do curso como um todo (curso difícil).

 Recorrência de reprovações nas disciplinas.

 Other: 
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25. 3 Qual a principal natureza dos motivos que o(a) levaram a não concluir o curso? *
Mark only one oval.

 Questões pessoais relacionadas ao tempo (tinha um acúmulo de tarefas e o curso não
coube na sua rotina)..

 Questões pessoais relacionadas a dinheiro (não tinha condições financeiras que
permitissem ir aos encontros presenciais, às escolas nos estágios, à Ufes para os eventos).

 Questões pessoais relacionadas à identificação com a Educação Física.

 Questões pessoais relacionadas à identificação com a modalidade a distância.

 Questões institucionais relacionadas às tecnologias digitais (computador, internet).

 Questões institucionais relacionadas à baixa qualidade do curso.

 Questões institucionais relacionadas à duração do curso (5 anos).

 Questões didático-pedagógicas relacionadas à tutoria.

 Questões didático-pedagógicas relacionadas ao material didático;

 Questões didático-pedagógicas relacionadas à maneira como se deu a avaliação nas
disciplinas.

 Other: 

26. 4 O fato de você não ter concluído o curso tem alguma relação com seu domínio das
tecnologias? *
(Entende-se por tecnologias os aparatos digitais exigidos no curso como computador, internet,
máquina fotográfica).
Mark only one oval.

 Sim, totalmente relacionado pois não sabia usar o computador e a internet, por exemplo.

 Em parte, sim.

 Não, nenhuma relação.

27. 5 O fato de você não ter concluído o curso tem alguma relação com a sua não-
identificação com a Educação Física? *
Mark only one oval.

 Sim, totalmente relacionado.

 Em parte, sim.

 Não, nenhuma relação.

28. 6 O fato de você não ter concluído o curso tem alguma relação com a sua dificuldade de
estudar sozinho? *
Mark only one oval.

 Sim, totalmente relacionado, pois eu não estava habituado a compreender determinados
conteúdo, ou seja, a estudar na escola, com o apoio da explicação de um professor

 Em parte, sim, pois estudar sozinho requer autonomia e organização que passam a
depender apenas de nós na EaD.

 Não, nenhuma relação.

 Other: 
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29. 7 Qual a sua opinião sobre as aulas do ensino presencial que não ocorrem na EaD?
Mark only one oval.

 Não fazem falta na EaD.

 Precisam ser repensadas em outro formato, pois, o aluno depende da explicação do
conteúdo para aprender.

 Fizeram muita falta e deveriam ocorrer nos encontros presenciais semanais.

30. 8 O fato de você não ter concluído o curso tem alguma relação com a distância entre sua
casa e o polo de apoio presencial? *
Mark only one oval.

 Sim, totalmente relacionado.

 Em parte, sim.

 Não, nenhuma relação.

31. 9 Qual era a distância aproximada em km da
sua residência até o polo de apoio
presencial? *
(Caso você NÃO SAIBA, é preciso responder 0).

32. 10 O fato de você não ter concluído o curso tem alguma relação com a reorganização dos
seus planos para seu futuro profissional? *
Mark only one oval.

 Sim, totalmente relacionado pois esses "novos" planos não incluíam ser professor.

 Sim, totalmente relacionado pois esses "novos" planos não incluíam atuar na Educação
Física.

 Em parte sim, mas o motivo não está relacionado com as alternativas anteriores.

 Não, nenhuma relação.

33. 11 Durante o período em que participou do
curso, quantas horas semanais destinava
aos estudos dos conteúdos e ao
cumprimento de atividades?
(Questão OBRIGATÓRIA para quem chegou a
participar do curso. É preciso respondê-la
apenas em número, considerando a quantidade
de horas na semana que eram destinadas às
atividades do curso).

34. 12 Como você se sentia em relação ao curso durante o período em que participou? *
Mark only one oval.

 Não cheguei a participar do curso.

 Me sentia perdido diante de tantas novidades (tecnológicas, pedagógicas, estruturais,
relacionais).

 Me sentia em processo de adaptação mas estava em patamar inferior em relação aos
meus colegas de polo.

 Me sentia sozinho(a), desemparado(a) e perdido(a) em relação ao que fazer.

 Me sentia motivado(a) a participar e acompanhar o curso.
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35. 13 Para você, é possível formar professor de Educação Física na modalidade a distância?
*
(Considerando o que conheceu do curso, assinale sua opinião em relação à formação a
distância).
Mark only one oval.

 É impossível, pois não possibilita formar professores com qualidade para atuar na escola
presencial.

 É possível se houver articulação entre o curso de formação e a escola onde o professor
futuramente irá atuar.

 Other: 

36. 14 Considerando seu período de permanência no curso, você o avalia de qual maneira?
(Pergunta OBRIGATÓRIA apenas para quem chegou a particicpar do Pró-Licenciatura).
Mark only one oval.

 Como um curso muito difícil.

 Como um curso parcialmente difícil.

 Como um curso semelhante aos outros que ouço dizer.

 Como um curso parcialmente fácil.

 Como um curso muito fácil.

37. 15 Qual a sua opinião geral sobre o Pró-Licenciatura Educação Física do Cefd/Ufes? *
(Considerando tudo o que o compõem, o tempo em que você fez parte do Pró-Licenciatura e o
que sabia dele, escreva como você avalia o curso. Você tem até 300 caracteres para responder
a essa questão).
 

 

 

 

 

 Send me a copy of my responses.
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