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Oculista 
 
“No verão chamam a atenção as pessoas 
gordas, no inverno as magras. 
Na primavera percebe-se, com o claro 
tempo do sol, o jovem broto, na chuva fria o 
galho ainda sem brotos. 
Como transcorreu uma noitada com 
convidados, quem ficou por último vê com 
um olhar, pela posição dos pratos e 
xícaras, dos cálices e manjares. 
Princípio fundamental da conquista: fazer-
se sétuplo; colocar-se setuplamente em 
torno daquela que se deseja. 
O olhar é o fundo do copo do ser humano”. 
 

Walter Benjamin 
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RESUMO 
 

 

Esta dissertação pertence à linha de Educação e Linguagens do Programa de Pós-

Graduação em Educação da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES). 

Inscreve-se no debate sobre o uso de Novas Tecnologias da Informação e 

Comunicação (TICs) na Educação a Distância (EAD), a partir da mediação imagética 

na interação entre sujeitos. Busca revelar as mediações da imagem na educação da 

distância (EAD) no Curso de Licenciatura Pedagogia ofertado em modalidade semi-

presencial pelo Núcleo de Educação Aberta e a Distância (NE@AD) da UFES – 3ª 

entrada. Parte da premissa de que a mediação imagética pode atribuir novos 

significados às mensagens educacionais, favorecendo o processo de ensino-

aprendizagem, quando utilizada como ferramenta de comunicação entre os sujeitos 

e pode auxiliar no processo de reconhecimento destes e na diminuição da sensação 

de isolamento. É empírica, de caráter teórico e exploratório. Objetiva verificar fatores 

relevantes no uso da imagem na EAD. O aporte teórico tem fundamentos sócio-

históricos baseados em Vigotski, Benjamin, Lukács, Freire, Libâneo, Kenski, entre 

outros. Discute mediação; imagem e formação da linguagem, memória e cultura; 

imagem como significação e linguagem; linguagem visual como processo de 

produção sócio-histórico; a influência da tecnologia e das TICs; conceitos de 

videoconferência e telepresença; educação e EAD para todos; a presença das TICs 

na educação; a produção de material didático na educação e na EAD. O estudo 

exploratório utiliza pesquisa documental; quantitativa via questionário; qualitativa por 

entrevistas semi-estruturadas e observação. Coletam-se dados dos professores 

especialistas, orientadores acadêmicos, alunos e com o NE@AD. Conclui que a 

capacitação dos autores e a formação de equipe experiente para produzir material 

didático e videoconferência são importantes na redução de tempos e angústias de 

produção; para encontrar soluções que atendam às demandas dos sujeitos; e, na 

valorização de outras linguagens como a visual.  

 

Palavras-chave: Mediação. Linguagem. Imagem. Educação a Distância – 

Videoconferência.  
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ABSTRACT 
 

 

The present work is linked to the Education and Languages research line of the 

Program of Post-Graduation in Education of the Universidade Federal do Espírito 

Santo (UFES). It is enrolled in the debate on the use of new technologies of 

Information and Communication (TCI’s) on the Distance Education (EAD), from the 

mediation of the image and interaction between professionals. Tries to reveal the 

image mediation on the Distance Education (EAD) on the Course of Pedagogy 

offered in the form of half-showing from the Nucleus of Open Education and Distance 

(NE@AD) of UFES – 3rd entrance. It’s based on the fact that the mediation of the 

image can have new meaning of the educational messages, promoting the process 

of learning-teaching, when used as a communication tool among professionals and it 

can help in the process of recognition of them and the decreasing of sense of 

isolation. It is based on the empirical data but has technical and exploratory 

characteristics. This work has the objective of verifying the relevant facts of the 

usage of image on the EAD. The theorical leading is based on the socio-historical 

Vigotski, Benjamin, Lukács, Freire, Libâneo, Kenski, among others. Discusses the 

mediation; image and language forming, memory and culture; image as meaning and 

language; visual language as a process of socio-historical production; the influence 

of the technology and of TCI’s; concept of conferences through video and 

telepresence; education and EAD for all; the presence of the TCI’s on education; the 

production of teaching material on education and on EAD. The exploratory study 

uses documental researches; quantitative through questionnaire; qualitative trough 

semi-structured interview and observation. Is collects data from especialists 

professionals, academic advisors, students and NE@AD. The work ends showing 

that the empowerment of authors and the training of experienced team to produce 

the teaching material and videoconference are important for the reduction of time and 

anguish of productions, to find solutions that fulfill the professional demandings; and, 

on the recovery of other languages such as visual. 

 

Key-words: Mediation. Language. Image. Distance Education – Videoconference. 
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APRESENTAÇÃO  
 
 
Posso apresentar-me como uma pessoa que tem uma formação eclética. Optei pela 

formação em Artes Plásticas – Bacharelado pela UFES, ingressei no Curso em 

1989, foi uma escolha difícil. Nesta época a informática começava a tornar-se 

acessível para uso doméstico. Tive meu encantamento com a tecnologia telemática 

e acesso ao mundo do computador nos laboratórios da universidade, pois 

paralelamente às atividades acadêmicas, fazíamos um pequeno jornal para o 

Rotaract Club de Vitória – Rotação –, para nos comunicar com os pares em todo o 

Brasil, que era editorado no laboratório do Centro Tecnológico da UFES, montado, 

xerografado e enviado pelo correio. Brinco com os alunos: “- Sou do tempo do 

telefone, dos computadores sem disco rígido e de disquetes realmente flexíveis”.  

 

O laboratório de informática no Centro de Artes foi montado quando eu já estava à 

beira da formatura. O contato com a computação gráfica aconteceu em cursos de 

escolas particulares de informática e em casa, usando o método ‘tenta-testa-tenta de 

novo’ e com a ajuda de grandes amigos. Em 1994, a Internet estava desenvolvendo-

se rapidamente e em casa de onde tinha acesso a ela, me perdia em sua rede 

intricada, lenta, morosa e, ainda, estranha. Em 1995, por sugestão de um amigo, 

comecei a estudar a linguagem básica da Internet chamada HTML – Linguagem de 

Marcação de Hipertextos ou Hypertext Mark up Language. 

 

Poucas pessoas da área de comunicação visual estavam trabalhando na construção 

de páginas para Internet. Busquei um site sobre a linguagem e acabei encontrando 

uma escola de informática, em Recife, Pernambuco, que desenvolvia o curso de 

HTML a distância. O Curso era textual, havia pouca interação com a equipe técnica 

e de tutoria, não havia turmas. O processo era simples, após a matrícula, 

recebíamos uma senha para ter acesso à área restrita onde estavam armazenados: 

o conteúdo do curso e um fórum no qual poderíamos postar perguntas. Cada aluno 

desenvolvia seu processo de aprendizado, cada qual a seu tempo, praticamente 

sem interação. 
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Nesta ocasião iniciei minha primeira Especialização em Administração de Empresas 

Privadas no Centro Universitário Vila Velha (UVV) em uma fase concomitante ao 

ingresso profissional na área de design. Neste período descobri a capacidade 

criativa de captar as mensagens e associá-las às percepções de tantos outros 

interessados. Descobri-me associativa de idéias, de mesclagem de dados e códigos, 

forjando coincidências. 

 

Novamente por intermédio dos mesmos amigos, que me apresentaram a outros 

amigos, iniciei minhas atividades profissionais na área da interatividade na empresa 

Unitera. Tive oportunidade, enquanto estagiária voluntária e funcionária, por quase 3 

anos, entre 96 e 99, de participar de projetos de páginas de Internet, Intranet, 

aplicativos stand-alone – sistemas para quiosques de auto-atendimento – e 

multimídias (CD-ROM), para instituições privadas e públicas.  

 

Acompanhei, nesse período, o desenvolvimento das principais tecnologias de 

interatividade e o desenvolvimento vertiginoso dos softwares para tratamento e 

criação de imagens. As mudanças tecnológicas dessa época foram marcantes, 

novos programas, equipamentos e tecnologias surgiam diariamente, ambiente de 

trabalho onde os termos obsoleto e up grade eram termos corriqueiros. 

 

Profissionalmente inserida nesse contexto, com formação artística, cercada de 

profissionais de tecnologia, participei de diversas reuniões e fóruns de discussão on-

line sobre a formação do profissional hoje designado de webdesigner. “Parece-nos 

que a função do artista deve ser a de mediador entre arte e a técnica, ambas 

indispensáveis e complementares. Para poder ser veículo legítimo da 

expressividade de sua época e de seu meio, o artista deve estar arraigado neste 

meio. [...]” (BRILL, 1988, p. 76). 

 

Em janeiro de 2000, empreendi minha própria empresa de design digital e gráfico. 

Nesse mesmo ano, em julho, fui convidada a dar aulas de Editoração Eletrônica no 

UVV para o curso de Publicidade e Propaganda. A coordenação buscava um 

profissional que pudesse ministrar a disciplina enfatizando a produção gráfica e a 

produção de conteúdo para multimídias e hipermídia.  
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Iniciada a atividade docente, percebi que a dificuldade dos alunos era dominar 

tantas técnicas simultaneamente: o computador, os softwares, as normas técnicas 

de produção de arquivos para produção gráfica e digital e, ainda, comunicar idéias 

por meio de imagens. Dificuldade em criar imagens, desenhar no computador, fazer 

montagens observando iluminação, proporção, perspectiva e, principalmente, lê-las 

transformando-as com criatividade, mediante as linguagens dos softwares, a 

capacidade dos equipamentos e as técnicas de produção de arquivos. Esse era o 

desafio. 

 

Em 2001, me foi oferecido um novo projeto pela coordenação do curso, destinado a 

discutir tecnologia em um programa da TV universitária. Desenvolvemos o projeto 

“Interface”. Ao longo de um ano e seis programas de TV para falar de Internet. O 

projeto foi finalizado em 2002, quando a equipe de alunos, desenvolveu seu projeto 

de conclusão de curso, sobre o programa. Aprendi muito com os alunos e com os 

técnicos. 

 

Com o projeto Interface e a disciplina de Editoração Eletrônica e Planejamento em 

Computação Gráfica, foi possível aprofundar as discussões sobre comunicação e 

novas mídias, suas técnicas de produção, causas e conseqüências na sociedade. 

Junto à Coordenação e com o corpo docente, começamos a discutir a influência da 

imagem na comunicação social e sua importância dentro das técnicas 

comunicacionais. Preocupou-me, nesse momento, verificar que a sociedade, que 

consome imagens largamente via televisão, cinema, revistas, tem uma visão restrita 

do poder de comunicação que elas representam, bem como, cada vez mais, a 

sociedade atende aos apelos de consumo das mídias visuais e pretere as mídias 

com conteúdo textual e informativo.  

 

Que profissional eu estaria ajudando a formar? Profissionais aptos a seguir regras e 

receitas prontas do ‘como-fazer’ ou críticos e criativos em frente às tecnologias? A 

arte e a cultura são as formadoras do senso estético e representação simbólica de 

um grupo social. Era necessário ampliar o espaço de discussão sobre a 

comunicação visual, tão utilizada na comunicação de massa. 
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Ainda no ano de 2001, fui convidada pela coordenação para assumir a função de 

professora orientadora de laboratórios dos Cursos de Comunicação Social - 

Publicidade Propaganda, Jornalismo, Relações-Públicas. Aprendi muito, sempre 

com o coração na imagem e as mãos na técnica, a busca da conciliação da imagem-

mensagem-meio. Em 2002, também encerrei as atividades de minha empresa, pois 

me vi totalmente imersa no mundo acadêmico.  

 

Na medida em que a grade do Curso pôde ser reformulada e, participante da 

Coordenação do Curso, colocamos em discussão a necessidade de estudar mais 

sobre imagem, a que resultou na introdução das disciplinas de criatividade e história 

da arte, reformulações nas disciplinas de Introdução a Informática e Computação 

Gráfica no então currículo de 2002. De 2001 até o final de 2003 foi feita, junto à 

equipe da Coordenação do Curso de Comunicação Social, a revisão dos projetos de 

implantação dos laboratórios e o acompanhamento da montagem dos laboratórios. 

Para esse intento, assumi carga horária integral na UVV, participando, como 

Orientadora de Laboratórios, do reconhecimento das três habilitações do Curso junto 

ao Ministério da Educação (MEC), em 2002 e 2003. 

 

Com os cursos de comunicação já reconhecidos e laboratórios montados, busquei 

como meta para 2004 e 2005, retomar os estudos e buscar uma formação que 

aliasse as áreas de conhecimento em que vinha trabalhando: com imagem, novas 

tecnologias, comunicação e educação. Tive dificuldades em encontrar ‘o curso’. O 

que encontrava era em área complementar ou tangencial a minha formação, não 

atendiam a minha demanda por horários mais flexíveis, em função do trabalho. Vi 

um anúncio de jornal que falava do Curso de EAD (a distância), interessei-me, 

guardei. Fui em busca de informações sobre a validade dos Cursos de Pós-

graduação a distância no Brasil. Verifiquei, então, a possibilidade de outras 

especializações, mas as aulas presenciais e obrigatórias exigiam grandes 

deslocamentos.  

 

Em meados de 2004, retomei o anúncio de jornal e iniciei nova pós-graduação lato 

sensu, junto à Universidade Católica de Brasília (UCB), no curso de EAD. O curso 

foi feito em modalidade a distância, o pólo na Faculdade Salesiana de Vitória, 

facilitou o acesso aos poucos encontros presenciais, na apresentação do Curso, na 
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apresentação da monografia, na prova final. Foi uma experiência positiva e 

engrandecedora, pois permitiu aprender e experimentar as possibilidades de 

interação e aprendizado do e-learning e desta modalidade de ensino.  

 

A opção pelo Mestrado em Educação foi uma conseqüência do percurso de vida 

para aprofundar conhecimentos sobre educação, na linha de Educação e 

Linguagens, pesquisando sobre imagem. Docente em cursos de educação superior, 

sem formação específica em educação, vivi as dificuldades e alegrias nos 

enfrentamentos da sala de aula e da pressão das instituições particulares em 

aumentar carga horária em sala, com resultados qualitativos, mas, também, 

quantificáveis e uma contínua pressão por qualificação dos professores. 

 

Ao iniciar as atividades como discente no mestrado, pude então mergulhar 

novamente no universo do aluno em sala de aula, da carteira, do caderno, das 

atividades para casa – muita leitura – e dos trabalhos em grupo. As disciplinas 

trouxeram muitos questionamentos e fundamentações à minha prática profissional 

como docente. A vontade é continuar aluna, continuar a aprender, continuar a 

buscar novas soluções para o caleidoscópico objeto de pesquisa que é viver. E 

várias dificuldades também para conciliar e fazer bem os tempos dos diversos 

papéis que assumem: aluna-pesquisadora, profissional-docente, dona de casa-

esposa, filha-nora, irmã-cunhada, tia-sobrinha, amiga-colega, cidadã-mulher, enfim, 

humana.  

 

Várias opções de vida foram feitas durante este percurso. Opções que resultaram 

em necessidades de mudanças, que nem sempre são simples para aqueles que nos 

acompanham cotidianamente e, principalmente, para nós mesmos: criar prioridades 

para si e para a família, reduzir tempo no emprego, parar de trabalhar, sair da sala 

de aula, trabalhar temporariamente, voltar à sala de aula, assumir novos desafios, 

definir prioridades de vida, adiar planos, adiar os tempos até os nossos mais tênues 

limites.  
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1  INTRODUÇÃO 
 
 

1.1  ORIGEM DO TEMA 
 
 
O tema surge da congruência de vários fatos, em um daqueles momentos da vida 

em que se parece estar encerrando um ciclo para iniciar outro. As bases para a 

problematização para o projeto de Mestrado surgiram quando, na especialização em 

EAD, se discutiam as formas de gestão de equipe de cursos a distância, no módulo 

de Administração da EAD, e foi sugerida a atividade de se fazer uma análise de 

estrutura administrativa de um curso de EAD disponível na Internet. Aproveitou-se o 

projeto para fazer tal análise sobre uma instituição do Espírito Santo que estivesse 

desenvolvendo cursos em nível de extensão, nível superior ou pós-graduação em 

modalidade a distância, com equipe e estrutura sediadas no Estado do Espírito 

Santo, que desenvolvessem o conteúdo, a transmissão e o acompanhamento 

totalmente dentro do Estado do Espírito Santo, pois deve-se conhecer e incentivar 

os projetos da comunidade em que se vive.  

 

Na época, a única instituição que preencheu esta expectativa foi a UFES, por meio 

do NE@AD. Em uma visita ao NE@AD tive acesso à proposta pedagógica e de 

desenvolvimento dos cursos. Fiquei surpresa, pois a tecnologia e os métodos 

utilizados por este núcleo diferiam, em vários aspectos comunicacionais dos 

recursos utilizados nos cursos a que tive acesso, enfatizando a vídeoconferência no 

contato entre o professor especialista, orientador acadêmico e apostilas para o 

alunado. A área de atuação do NE@AD é o Espírito Santo, seu público-alvo, até 

então, docentes em atuação nas escolas públicas de ensino básico e fundamental 

do Estado.  

 

Simultaneamente, ao rever conceitos e textos sobre comunicação visual para a nova 

disciplina e discutindo o fator ‘distância’ no Curso de pós-graduação, houve a 

percepção de que no e-learning pouco se sabe sobre os tutores ou colegas, 

restringe-se ao que está descrito na plataforma, pois, à distância, não se esbarra em 
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corredores, prédios ou lanchonetes pelo campus. Somente há ‘encontros’ nos 

momentos de fóruns ou chats, também textuais e pontuais. A possibilidade de 

interação via e-mail, entre tutor e aluno, é mais freqüente. Entre os colegas esta 

comunicação, mesmo quando incentivada pelo tutor, pouco se efetivava.  

 

Começa aqui um processo de ponderação sobre o uso da imagem no ensino a 

distância, idéias ainda abstratas sobre o que é presença, ressignificação, 

aprendizagem, tecnologias, vivência, interação, comunicação visual, interatividade, 

viabilidades, isolamento, imagem e reconhecimento, e como a imagem didática está 

envolvida neste processo educacional tão verbal.  

 

Alguns cursos de EAD são essencialmente textuais e as imagens restringem-se às 

funções de ilustrar uma abordagem que está comentada no texto, ou a indicar um 

hiperlink para partes complementares e sites externos. Não são desenvolvidas 

animações, interativas ou não, vídeos ou áudios. As possibilidades de interação 

dadas pela multimídia e hipermídia não acontecem com todo seu potencial. São 

pouco utilizadas as possibilidades da imagem com interação para demonstração, 

prática, vivência, avaliação, ou seja, a ação educativa por meio das possibilidades 

que as novas tecnologias permitem de imagens e áudio para a consecução do 

processo de aprendizagem.  

 

Neste período, percebe-se que houve uma forte veiculação publicitária de cursos via 

e-learning, baseados em plataformas Internet. Também tiveram início no Brasil as 

discussões sobre repositórios de objetos de aprendizagem, o que mereceria 

investigação mais aprofundada, tendo em vista a relevância e abrangência que esta 

temática toma neste novo cenário da ‘educação tecnologizada’. 

 

Como os recursos de imagens e interatividade das novas mídias poderiam auxiliar 

no processo educativo? O isolamento poderia ser quebrado pelo uso de 

videoconferência, visto que existe o reconhecimento fisionômico e gestual entre os 

agentes do processo educativo através de sua imagem?  

 

Para responder a todas essas perguntas, o mestrado tornou-se um caminho 

extremamente importante a ser trilhado. Os módulos da especialização, as 
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atividades docentes, e o processo de seleção para o mestrado foram finalizados no 

ano de 2005. As atividades de conclusão do Curso de especialização – monografia – 

foram desenvolvidas no primeiro semestre de 2006, junto ao primeiro semestre do 

mestrado. 

 

O desenvolvimento da monografia na especialização (LINS, 2006), sobre a 

discussão teórica e uso da imagem na EAD foi um desafio, em primeiro lugar pela 

demora na aceitação do tema junto ao Curso da UCB devido à formação dos 

professores, pelo enredamento dos conteúdos e pelas poucas fontes que 

abarcassem o assunto parcial ou totalmente.  

 

A proposta apresentada para o mestrado de educação tem um enfoque direcionado 

para desvendar as mediações da imagem na EAD – com o diferencial da 

perspectiva do uso de videoconferência (VC) e fascículos pelo NE@AD/UFES como 

mídia de interação entre os sujeitos do processo de aprendizagem, professores, 

orientadores e alunos. Busca-se verificar neste cenário como os processos de 

mediação da imagem interferem na construção do conhecimento e no 

reconhecimento dos sujeitos do processo educacional a distância.  

 

Para tanto, várias áreas do conhecimento serão abordadas na busca dessas 

mediações e no desenvolvimento desta pesquisa. Em linhas gerais, são elas a 

linguagem, a imagem, a tecnologia e a educação.  
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1.2  CONTEXTUALIZAÇÃO E JUSTIFICATIVA DO TEMA 
 

 

A EAD cresce em larga escala no Brasil. Os cursos a distância ocupam cada vez 

mais espaço. Segundo Moran [s.d.], este rápido crescimento deve-se a uma 

demanda reprimida de alunos não atendidos, por motivos financeiros, em sua 

maioria adultos que agora podem cursar o ensino superior e cursos de 

especialização. Aponta o autor que, em uma Avaliação do Ensino Superior a 

Distância no Brasil, existem diversas modalidades de cursos em andamento, para os 

mais diversos fins de formação.  

 

Este esforço envolve cursos individualizados para alunos, cursos para pequenos 

grupos, para grupos grandes em âmbito nacional e supranacional; cursos que por 

suas dimensões só se efetivam em parcerias e consórcios privados e/ou públicos; 

redes e comunidades institucionais para disponibilização de conteúdos. Modelos de 

aula em teleconferência, VC, redes telemáticas, on-line, impressos, aulas gravadas, 

cursos síncronos, assíncronos e blended (mistos).  

 

O autor complementa essas idéias, afirmando que algumas tendências de 

mudanças na educação a curto e médio prazo estão se tornando evidentes, tais 

como a transição gradual do presencial para o semipresencial, ou seja, uma 

progressiva virtualização dos processos pedagógicos e gerenciais, com a inserção 

de plataformas, objetos de aprendizagem, laboratórios e recursos informatizados. O 

surgimento do blended learning, aprendizado por modalidades mistas. “[...] O ensino, 

mesmo fundamental, terá momentos e atividades não presenciais, acentuando-se o 

virtual na medida em que os alunos vão se tornando adolescentes e, principalmente, 

adultos. [...]” (MORAN, 2006).  

 

Para o autor, o ensino sairá da previsibilidade e passará por momentos de 

experimentação para romper com o modelo tradicional de organizar o ensino-

aprendizagem, momentos de experimentação que provavelmente durarão décadas. 
 
Com a prática aprenderemos a dar o valor adequado a estarmos juntos, 
conectados, a conciliar a flexibilidade individual com a grupal, a saber 
trabalhar sozinhos e juntos, aproveitando as inúmeras tecnologias de 



 27

comunicação multimídia que estão convergindo velozmente por vários 
caminhos, de várias formas e que terão profunda influência em todos os 
níveis e formas de educação (MORAN, 2006).  
 

Segundo o Anuário Brasileiro Estatístico de Educação Aberta e A Distância 2007 

(AbraEAD 2007), valores expressivos podem ser verificados, tais como um aumento 

de 151% no aumento de alunos entre os anos de 2004 e 2006, no Brasil em 

Instituições autorizadas pelo sistema de ensino a ministrar EAD no Brasil 

(SANCHEZ, 2007).  

 

Atingiu-se em 2006 um número de 2.279.070 (dois milhões, duzents e setenta nove 

mil e setenta) matriculados em cursos EAD, segundo os dados do anuário. Ainda, 

nos dados apresentados no anuário percebe-se que maior crescimento tem sido 

registrado em projetos financiados pelas grandes empresas, em ações corporativas 

para formação e informação profissional.  

 

Outro fator relevante para os números da educação, em especial da EAD, no Brasil 

vem do favorecimento pelas políticas do MEC com grande investimento nacional em 

formação dos professores em atuação nas redes públicas de ensino. Desde 1999, o 

MEC vem investindo em políticas para formação dos professores em projetos de 

parcerias com Municípios e Estados, inclusive com a criação de uma Secretaria 

Especial para Educação a Distância (SEED). 

 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei n.º 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996 (LDB) – atribuiu aos Municípios, Estados e União realização de 

programas de formação para todos os professores em exercício, “[...] utilizando para 

isso também os recursos da Educação a Distância” conforme descrito no Art. 87, 

parágrafo 3º, inciso III, com um prazo para que a partir do fim da Década da 

Educação, ou seja, até o ano 2006, somente sejam admitidos “professores 

habilitados em nível superior ou formados por treinamento em serviço”, assim 

descrito no Art. 87 parágrafo 4º. 

 

Como meta nacional, surge a demanda pela formação em nível superior dos 

docentes leigos em atuação no ensino público. O Censo do professor de 1997 feito 

pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), 
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mostra, nos seguintes dados (sintetizados) abaixo, o quadro da formação dos 

professores dos mais de três milhões e cem mil professores em atuação em todas 

as escolas do Brasil (públicas e privadas): 

 

Tabela 01 – Número de Docentes por Grau de Formação em 1997 
 

  
1º Grau Completo e 

Incompleto 
2º Grau 

Completo 

3º Grau 
Completo ou 

mais 
Não 

Informado 
Educação Básica 113867 709788 785637 8319 
Pré-Esc. e Alfabetização 30531 120946 52364 803 
Ensino Fund. - 1ª a 4ª Série 74965 382217 157432 2342 
Ensino Fund. - 5ª a 8ª Série 1622 103939 327635 1795 
Ensino Médio 222 24450 212543 1374 
TOTAL 221207 1341340 1535611 14633 
TOTAL (%)  7,11% 43,09% 49,33% 0,47% 

Fonte: INEP, Censo 1997 (1997). 
Nota: Dados adaptados pelo autor. 

 

 

Já o Censo dos Profissionais do Magistério da Educação Básica 2003, promovido 

pelo INEP, foi bem mais abrangente em termos de dados, mas aferiu somente a 
educação básica. Em seus dados sobre a formação dos docentes atuantes nesse 

nível dos sistemas de educação houve uma mudança sensível nos parâmetros que 

mostram o resultado efetivo e positivo na formação de docentes em nível médio e 

superior, conforme a tabela a seguir: 

 

Tabela 02 – Dados comparativos do número de docentes da 
Educação Básica por grau (completo) de formação em 1997 e 2003 

 
  Total Fundamental Médio Superior Não informado 

Censo 1997 1617611 113867 709788 785637 8319 
  (100%) 7,00% 44,00% 49,00% 1,00% 

Censo 2003 1542878 17690 344703 1091701 888a 
  (100%) 1,15% 22,34% 70,76% 5,76% 

Fonte: INEP, Censo 1997 (1997); INEP, Censo 2003 (2003). 
Nota: Dados adaptados pelo autor. 

 

 

Outro dado comparativo interessante mostra que em 1997 o Estado do Espírito 

Santo (ES) possuía em atuação nos diversos níveis de ensino 60.228 (sessenta mil, 

duzentos e vinte oito) professores, como mostra a seguinte tabela: 
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Tabela 03 – Número de Docentes por Grau de Formação em 1997 no ES 
 

  
1º Grau Completo e 

Incompleto 
2º Grau 

Completo 

3º Grau 
Completo ou 

mais 
Não 

Informado 
Educação Básica 205 17316 13699 169 
Pré-Esc. e Alfabetização 54 4021 1602 20 
Ensino Fund. - 1ª a 4ª Série 83 8033 2588 38 
Ensino Fund. - 5ª a 8ª Série 7 2790 5266 43 
Ensino Médio 3 844 3418 29 
TOTAL 352 33004 26573 299 
TOTAL (%)  0,58% 54,80% 44,12% 0,50% 

Fonte: INEP, Censo 1997 (1997). 
Nota: Dados adaptados pelo autor. 

 
 

Somente no ensino básico perfaziam o total de 31.389 (trinta e um mil, trezentos e 

oitenta e nove) docentes no total sendo que destes 15.964 (quinze mil, novecentos e 

sessenta e quatro) pertenciam aos quadros de Instituições de ensino privadas. 

Refazendo o quadro comparativo entre os Censos de 1997 e 2003 encontra-se 

neste período um grande incremento na formação em nível superior no Estado do 

Espírito Santo, alterando largamente os números de docentes qualificados nos 

níveis: médios e superior:  

 

Tabela 04 – Dados comparativos do número de docentes da  
Educação Básica por grau (completo) de formação em 1997 e 2003 no ES 

 
  Total Fundamental Médio Superior Não informado 

Censo 1997 31389 205 17316 13699 169 
  (100%) 0,65% 55,17% 43,64% 0,54% 

Censo 2003 29629 156 4901 22749 1823 
  (100%) 0,53% 16,54% 76,78% 6,15% 

Fonte: INEP, Censo 1997 (1997); INEP, Censo 2003 (2003). 
Nota: Dados adaptados pelo autor. 

 
 

Segundo o Censo de 2003, 43.207 (quarenta e três mil, duzentos e sete) 

professores no Brasil freqüentavam cursos de nível médio e 338.438 (trezentos e 

trinta e oito mil, quatrocentos e trinta e oito) freqüentavam cursos de nível superior. 

No ES esses números são de 783 professores cursando o nível médio; 7.656 

cursando licenciaturas, somados a 1.981 que freqüentavam outros cursos de nível 

superior. 
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Outro dado impressionante mostra que 44,93% dos professores do ensino básico 

estão graduados a cerca de 10 anos, enquanto 29,05% possuem menos de 5 anos 

de graduação, o que vem corroborar a perspectiva de que a LDB foi um incentivo 

para a busca por formação e favoreceu implantação de novos cursos em novas 

modalidades de ensino para esse intento, seja pela força da lei para a formação 

obrigatória na contratação ou pela necessidade de busca por formação dos 

docentes em atividade nas redes de ensino. Mas ainda não mostra na totalidade as 

investidas feitas pelas Universidades em EAD para a formação destes profissionais. 

Esses dados deverão ser reveladores em um próximo censo. 

 

O censo de 2003 mostra outra realidade pelo número de profissionais no magistério 

da Educação Básica, por sua participação em programas de capacitação para 

utilização de tecnologias, no caso: TV e vídeo; rádio; computador; Internet. Percebe-

se que os índices gerais do ES não são diferentes dos totais nacionais. Buscou-se 

avaliar esse cenário indiferente ao fato de os docentes terem recebido ou não 

formação específica para o uso das tecnologias. Nota-se que, mesmo tecnologias 

que já estão em uso há mais de 50 anos, como o rádio, ainda apresentam um índice 

considerável de profissionais não-habilitados ao seu uso.  

 

Esse cenário complica-se quando aponta para o uso das chamadas novas 

tecnologias: o computador e a Internet. Enquanto o rádio e a televisão têm uma 

inserção média de mais de 65% de profissionais que sabem lidar com estes 

recursos e um índice de 10% de profissionais que não sabem, o computador e a 

Internet acabam por perfazer um cenário à parte. Cerca de 40% dos docentes 

afirmaram saber usar os recursos, enquanto 25% informaram que não sabem lidar 

com eles. Outrossim, o percentual de profissionais que lidam com dificuldade com as 

chamadas novas tecnologias, aproxima-se de 10% em média.  
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Tabela 05 – Número de Docentes da Educação Básica 
 e sua relação com o uso de tecnologias 

 

    
Sabem  

usar 
Não sabem 

 usar 
Tem dificuldade 

 em usar 
Não  

informado 
TV e vídeo Brasil 1067661 134786 42679 297752 

   69,20% 8,70% 2,80% 19,30% 
 ES 22003 1443 681 5502 
   74,30% 4,90% 2,30% 18,60% 

Rádio Brasil 898708 199631 11686 432853 
   58,20% 12,90% 0,80% 28,10% 
 ES 17739 3460 1779 197 
    59,90% 11,70% 6,00% 0,70% 

Computador Brasil 663973 360140 231780 286985 
   43,00% 23,30% 15,00% 18,60% 
 ES 13391 6236 4605 5397 
   45,20% 21,00% 15,50% 18,20% 

Internet Brasil 538941 523704 105483 374750 
   34,90% 33,90% 6,80% 24,30% 
 ES 11045 9196 2415 6973 
    37,30% 31,00% 8,20% 23,50% 

Fonte: INEP, Censo 2003 (2003). 
Nota: Dados adaptados pelo autor. 

 

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) na pesquisa de 

Sistema de Informações e Indicadores Culturais 2003-2005, que utiliza como base a 

Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF), apontam para um crescimento nos bens 

duráveis relacionados à cultura. Afirma o documento:  
 
Podemos observar que a TV em cores foi o bem que mais se difundiu no 
período compreendido entre as três pesquisas. Enquanto em 1987-1988, 
42,6% das famílias não possuíam este bem, em 2003 este percentual caiu 
para 6,8% . Chama ainda a atenção o fato de que, das mais de 92% de 
famílias que possuíam TV em cores, 36% tinham mais de um aparelho.  
[...] 
Os aparelhos de videocassete apresentaram um aumento no percentual de 
famílias entre 1996 e 2003. Em 1996, 35% das famílias possuíam 
videocassete, enquanto, em 2003, este número sobe para 43,9%, sendo 
que 3,5% possuíam mais de um deste item. Este foi um aumento 
significativo, considerando-se o efeito da entrada dos aparelhos de DVDs no 
mercado no período entre as duas pesquisas. Quanto ao aparelho DVD, 
que só foi pesquisado na POF 2002-2003, apenas 6,6% do total de famílias 
possuíam esse item, tendo-se constatado a sua maior posse entre as 
famílias após esse período, principalmente pelo barateamento dos 
aparelhos reprodutores como da mídia.  
No que diz respeito à posse de microcomputador, o percentual do total de 
famílias que possuíam este bem subiu de 6,9%, em 1996, para 21,9%, em 
2003, um crescimento de 15 pontos percentuais (IBGE, 2007, p. 74-75). 
 

A pesquisa com alunos que fizeram o Exame Nacional de Desempenho dos 

Estudantes de 2004 (ENADE) mostrou dados que são indicadores do poder de 

influência dos meios de comunicação de massa e das novas mídias junto à 
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sociedade, principalmente junto aos jovens, segundo notícia veiculada pela sala de 

imprensa do INEP.  
 
Mais de 60% dos ingressantes e concluintes das IES públicas e privadas 
optam pela TV para se manterem atualizados sobre os acontecimentos do 
mundo contemporâneo Os ingressantes e os concluintes das IES públicas 
utilizam mais a TV para se manterem atualizados do que seus colegas das 
IES privadas. Estes, por sua vez, preferem a Internet (INEP, 2005) 
 

Sobre o uso da Internet em uso estritamente domiciliar, em um universo de mais de 

cinco milhões e seiscentas mil pessoas no Brasil com mais de 10 anos de idade: 

67% dos entrevistados afirmaram usar a mídia para fins de educação e aprendizado; 

70% para comunicação com outras pessoas; 56% para atividades de lazer e 48% 

para a Leitura de jornais e revistas, segundo dados do IBGE na Pesquisa Nacional 

por Amostras de Domicílio (2005).  

 

O Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística (IBOPE) de pesquisa afirma 

que “O número de pessoas com acesso no ambiente residencial também é recorde 

e em maio atingiu pela primeira vez os 35,5 milhões de brasileiros, bem como o 

número de internautas ativos, que chegou ao recorde de 23,1 milhões de pessoas 

no mesmo mês” (IBOPE, 2008). Em outros ambientes como casa, trabalho, escola, 

cibercafés e bibliotecas, entre outras possibilidades os dados do primeiro trimestre 

de 2008 revelam que mais de 41 milhões de pessoas com 16 anos ou mais 

declararam ter acesso à Internet, segundo pesquisa de junho de 2008. 

 

Esses dados apontam para uma realidade, a exposição da sociedade às mídias: 

rádio, televisão, Internet, outdoors, cartazes, panfletos, filmes e, em conseqüência, a 

exposição às suas mensagens. A utilização das novas tecnologias em comunicação 

e informação, fato inquestionável, disponibiliza para a sociedade ainda mais 

possibilidades de acesso a informações. Portanto, se algo faz parte das vivências 

sociais, é importante estudar a sua aplicação à educação. Os debates sobre as 

novas tecnologias em comunicação e informação (TIC) em educação são 

fundamentais para possibilitar a transmissão de mensagens educacionais em texto, 

em áudio e vídeo, e animações de todos os níveis, das mais simples às mais 

complexas.  
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Não se pode olvidar o apelo visual das mídias na atualidade. Há tempos as novas 

mídias abriram espaço para os profissionais de design e comunicação. As 

possibilidades técnicas dadas pela mixagem de elementos audiovisuais que cada 

nova tecnologia traz, aliada às possibilidades de interatividade com os recursos da 

informática, constituem um novo paradigma tecnicista. No século XX a arte, a 

fotografia, o cinema e a televisão fizeram um importante serviço de divulgação e 

estruturação de uma linguagem audiovisual. 

 

Atualmente a imagem na mídia impressa é presença fundamental e crescente. A 

evolução das tecnologias de impressão possibilitaram a reprodução da imagem com 

qualidade e em larga escala, favorecendo sua presença nos impressos e, com isso, 

os textos vêm perdendo espaço para as imagens. Mediante as características da 

representação e verossimilhança da imagem, os públicos com maior dificuldade de 

leitura optam por estas mídias. A ausência da imagem em produtos de comunicação 

o estigmatiza para um ‘público seleto’. Já a imagem é popular, assume não mais um 

caráter ilustrativo, assume o papel de comunicadora, fala sua linguagem. A mídia 

televisiva, de informação e de entretenimento, reforça a presença da oralidade e da 

imagem, aponta tendências para estas áreas, cria e divulga valores éticos, morais e 

estéticos. Como tem sido o enfrentamento entre a educação e as tecnologias de 

comunicação e informação? Compreendendo a educação como a formalização de 

conhecimentos culturais, sua função é tornar o ser humano apto à convivência 

dentro de um grupo social, reconhecendo seus valores, idéias e tradições. A 

imagem, hoje, é o elemento preponderante na maioria dos meios de comunicação. 

Se, ainda, não é categoricamente a mais utilizada, lentamente toma espaço dos 

meios de veiculação, nas revistas e jornais, e, também, nos livros didáticos, 

facilitada pelas técnicas gráficas e de transmissão de dados lineares e em rede. 

 

Como a imagem e a sua linguagem têm ingressado nas academias? É importante 

estudar se os novos aparatos técnicos, mediante as possibilidades da imagem e da 

interação, concorrem para ampliar as possibilidades de aprendizagem e para 

minimizar a sensação de isolamento propiciada pela dificuldade de comunicação e 

distanciamento físico entre os agentes educacionais, crítica contumaz à EAD.  
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1.3  PROBLEMATIZAÇÃO E HIPÓTESE 
 

 

Na distância, as interações entre o professor e o aluno ‘enevoam-se’, em contatos 

por meios que, em geral, não permitem a fluência da linguagem visual e gestual. 

Como será possível fomentar vivências na EAD com as técnicas de interatividade na 

comunicação, para um aluno que deverá estudar em isolamento? O que fazer para 

que a imagem e a técnica sejam pensadas como elementos comunicativos, 

permitindo novas abordagens para as propostas de estudo? E quando a fluência da 

linguagem e gestual acontecem a distância, como no caso das tele e 

videoconferências: como se dão as mediações imagéticas no processo de 

comunicação da educação? Quais são estas mediações? Como influem no 

reconhecimento dos sujeitos? Auxiliam no processo de quebra da percepção de 

isolamento? 

 

Por que as imagens são relegadas a papéis secundários no processo de ensino e de 

aprendizagem, inclusive quando os recursos prioritários de comunicação entre os 

participantes desse processo acontecem em mídias audiovisuais e multimidiáticas? 

As imagens e suas possibilidades técnicas nas novas mídias possibilitam a 

aproximação entre os agentes da EAD (professor conteudista, orientador e aluno) 

criando um processo de reconhecimento e afeição, tornando-se um fator facilitador 

de ressignificação e da troca de saberes, por conseqüência, facilitando o processo 

de aprendizagem e reduzindo a sensação de isolamento? 

 
Tem-se como hipótese que a mediação imagética pode atribuir novos significados às 

mensagens educacionais, favorecendo o processo de ensino-aprendizagem, bem 

como, quando utilizada como ferramenta de comunicação entre os sujeitos, pode 

auxiliar no seu processo de reconhecimento destes e na diminuição da sensação de 

isolamento. 
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1.4  OBJETIVOS 
 
 
O objetivo geral deste trabalho é pesquisar as mediações da imagem na EAD, em 

vista das possibilidades de interação e interatividade das novas mídias. Busca-se 

como os objetivos específicos:  

a) Compreender a imagem como processo mediador de conhecimento. 

b) Compreender as possibilidades dialógicas dadas pelas imagens. 

c) Compreender a produção social da imagem e os valores a elas referenciados. 

d) Compreender a importância das tecnologias para o uso e a significação social 

da imagem. 

e) Compreender a relevância das tecnologias e das imagens para a educação 

formal. 

f) Reconhecer os principais meios de comunicação que levam a imagem ao 

aluno. 

g) Compreender a EAD como modalidade de educação para todos. 

h) Compreender os processos de produção de conteúdo para educação, em 

especial os processos do NE@AD / UFES. 

i) Delimitar dentro do universo empírico os processos mediadores que 

particularizam a imagem no contexto do Curso de Licenciatura Básica para 

Séries Iniciais – 1ª a 4ª Séries – em modalidade EAD (NE@AD / UFES) – 3ª 

entrada. 

j) Verificar se o uso desses meios favoreceram a interação entre os sujeitos do 

processo educativo. 
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1.5  OBJETO DE EMPIRIA 
 

 

Para a validação mútua entre a pesquisa teórica e a pesquisa exploratória, buscou-

se acesso ao Curso de Licenciatura Plena em Educação Básica Séries Iniciais – 1ª a 

4ª séries na modalidade EAD1 desenvolvido no NE@AD da UFES.  

 

O NE@AD da UFES foi escolhido para o desenvolvimento da pesquisa pela 

peculiaridade que traz ao utilizar, como meio de comunicação e interação principal 

entre a UFES e os pólos (CRE@ADS), a VC. Em tempos de plataformas on-line e e-

learning, a UFES escolhe uma tecnologia síncrona, que permite a visualização dos 

interlocutores. A IES, também, dispõe dos recursos de comunicação tradicionais, 

telefone, fax etc. e de outros meios de comunicação on-line baseados em 

possibilidades da Internet. Sua configuração estrutural permite ainda a criação 

multimídias (stand alone ou em rede) e a diagramação apostilas.  

 

É um núcleo de referência para o desenvolvimento de cursos de formação 

acadêmica a distância no estado do Espírito Santo, dispondo de materiais de análise 

que estão em pleno funcionamento, e em desenvolvimento, o que permite a análise 

do material didático que foi produzido e que está em processo de produção.  

 

Segundo as informações na página do NE@AD no site da UFES: 
 
Os cursos desenvolvidos na UFES, na modalidade de EAD, são 
estruturados através da combinação das modalidades de ensino a distância 
e presencial, numa prática bimodal ou semipresencial. Um terço das 
atividades acadêmicas são realizadas presencialmente, por meio de 
videoconferências “abertas”, orientação acadêmica individual ou para 
grupos e a apresentação de seminários temáticos semestrais. As provas 
são realizadas presencialmente (UFES, NE@AD).  
 

                                                 
1 O Curso de “Licenciatura Plena em Educação Básica Séries Iniciais – 1ª a 4ª séries na modalidade 

EAD” é denominado pela totalidade dos sujeitos que dele participaram por abreviações: “Curso de 
Pedagogia do NE@AD”, “Curso de Pedagogia – séries iniciais em EAD”, ou ainda, formas 
similares. As abreviações serão adotadas para referenciar o Curso ao longo do texto da 
dissertação, em função de sua concisão. Esta denominação também reflete a divisão entre as 
modalidades presenciais e a distância. Tornando-se necessária para designar a qual Curso / Setor 
da UFES estava-se vinculado, bem como, reflete um momento de 'cisma' de alguns quanto à forma 
implantação da modalidade e às conseqüências, em atos e fatos, que dela derivaram e que 
aparecem, em parte, descritas na dissertação de Moreto (2006). 
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Pertencendo a uma universidade pública, o NE@AD surge das determinações 

Federais que reforçam a necessidade da Interiorização dos cursos das 

Universidades Públicas Brasileiras, ou seja, a expansão do atendimento a uma 

demanda de formação profissional para os municípios do interior dos Estados que 

tem dificuldade de deslocamento para a capital por motivos socioeconômicos. 

 

Cita o Programa de Interiorização da UFES na Modalidade Aberta e a Distância 

(Anexo I da Resolução nº 65/2000 – Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – 

CEPE) que: 
 
Apesar da Emenda Constitucional n.º 14, de 1996 ter suprimido tal 
obrigatoriedade, a Universidade buscando desenvolver ações também 
voltadas para a interiorização, criou a Coordenação de Interiorização 
através do Conselho Universitário, Resolução n.º 04 de 20 de janeiro de 
2000 (UFES, CEPE, 2000). 
 

Quanto ao processo de interiorização, desde 1990 a UFES vem estudando e 

implantando o PINES – Plano de Interiorização da UFES no norte do Espírito Santo 

(ES). O Pólo Universitário de São Mateus - que atualmente está em processo de 

desmembramento para a efetivação da Universidade Federal de São Mateus - é um 

dos resultados do PINES.  

 

O fato mobilizador que determinou as iniciativas e estudos de viabilidades para a 

implantação da modalidade de EAD na UFES, encontra-se, em 1996, com a nova 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei N.º 9.394/96) que em seu Art. 

62, determina que para atuar como docente na educação básica seria necessária a 

formação em IES, bem como institui que só poderiam ser contratados novos 

docentes para as séries iniciais do Ensino Fundamental devidamente “habilitados 

em nível superior ou formados em treinamento para lecionarem nas séries iniciais do 

Ensino Fundamental” (BRASIL,1996). 
 
Dados das Secretarias Estadual e Municipais de Educação – SEDU – 
SEMEC’S, revelam que no ES a formação dos professores que atuam nas 
Séries Iniciais – objeto deste Projeto – reclamam ao atendimento em torno 
de 12 mil profissionais, em exercício nas Redes Estadual e Municipal de 
Ensino (UFES, CEPE, 2000). 
 

Segundo consta no Projeto do Curso de Licenciatura Plena em Educação Básica 

Séries Iniciais – 1ª a 4ª séries na modalidade EAD (Anexo II da Resolução n° 
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65/2000 - CEPE), cerca de 12 mil profissionais estavam em exercício docente nas 

séries iniciais, sem a formação determinada pela Lei 9.394/96 (LDB).  

 

A partir do ano de 2000, com a reformulação no Programa de Interiorização da 

UFES para que pudesse atender a esta demanda de formação docente no Estado 

do Espírito Santo, bem como continuar com ofertas de cursos diversificados para o 

Interior, a nova Coordenação de Interiorização, criada na reformulação do PINES em 

2000, apresentou a proposta de criação do NE@AD na UFES. Com “[...] a 

implantação de uma estrutura estadual, regionalizada e aberta de educação, insere-

se em um contexto de profundas alterações nas relações produtivas e socioculturais 

e comunicacionais das sociedades contemporâneas” (UFES, CEPE, 2000). 

 

Buscando atender às demandas federais e mediante os percalços estruturais que a 

demanda de alunos e o tempo para completar a formação exigiam, a Coordenação 

de Interiorização da UFES, buscou a parceria com outra Instituição que já tinha um 

trabalho reconhecido e aprovado no MEC: o NEAD do Instituto de Educação da 

UFMT, estabelecendo-se um convênio para a: 

a) socialização da experiência empreendida;  

b) curso de Especialização em EAD para os Professores da UFES e 

Orientadores Acadêmicos (OA);  

c) fornecimento inicial do material didático já impresso;  

d) assessoria e acompanhamento durante a implantação e execução do 

Curso de Licenciatura Plena em Educação Básica – 1a a 4a Séries, na 

modalidade EAD. 

 

Segundo o Diretor Administrativo em atuação na época, a UFMT foi indicada pelo 

MEC como modelo de implantação, já com ampla prática em EAD na formação de 

professores. 

 
– Quando a UFES foi credenciar-se junto ao MEC para trabalhar com 
educação aberta, o MEC nos disse que não se poderia credenciar a 
Instituição no abstrato. Mas teria que credenciar a Instituição já 
apresentando um produto ou um curso. Então, na época, nos recomendou 
devido a um compromisso que eles tinham de atender uma grande 
demanda em nível nacional, que na época, em 2001, estava em torno de 
400.000 (quatrocentos mil) professores do ensino fundamental sem 
graduação [...]. Nos recomendou que entrássemos com o curso de 
graduação na área de Pedagogia – séries iniciais. E que naquele momento 
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a universidade que tinha iniciado uma experiência na produção de material 
didático e saindo do parcelado para a educação aberta era a UFMT com o 
curso de pedagogia. Então ele nos recomendou que o ideal era que 
formássemos uma parceira com o Mato Grosso para iniciar o nosso 
processo de implantação, mediante isso, nós fizemos um contato com a 
UFMT e vimos que o material que eles já tinham produzido na época era 
bom. Em cima disso firmamos a parceria. Além do material, firmamos uma 
parceria que eles desenvolveriam conosco um curso de especialização para 
OAs. Que na época nos abrimos 650 (seiscentas e cinqüenta) vagas, 
estando aí, vagas abertas para todos os municípios do Espírito Santo, que 
nós queríamos abrir aí a discussão sobre educação aberta no estado todo. 
Então, cada município proporcionalmente ao seu tamanho, nós abrimos 
uma quantidade de vagas, então um ano depois, nós já tínhamos no estado 
do Espírito Santo, em todos os municípios, pelo menos um professor 
especializado em EAD – Orientação Acadêmica. Com isso abriu-se a 
discussão em nível estadual e incluso nessas vagas os professores da 
Universidade foram convidados e abrimos um número de vagas por cento. E 
dando preferência para o Centro de Educação pois o curso seria de 
pedagogia (DIRETOR ADMINISTRATIVO, 2007). 
 

Segundo Foerste (2005), as experiências da UFMT vêm obtendo sucesso em 

desenvolver projetos de parceria entre a Universidade Federal e as escolas públicas 

municipais. Sua atuação recorre a 1970, quando a UFMT ofertou cursos de 

Licenciatura parcelada em pólos regionais.  

  

O modelo de EAD desenvolvido pela UFMT foi escolhido para implantação pela 

UFES, pois: 

a) permite acessibilidade aos municípios do interior, por meio da criação de 

CRE@ADs, atendendo às demandas quantitativa de aluno em seus locais de 

origem e possibilitando deslocamentos curtos;  

b) proporciona especialização de profissionais locais para a orientação 

acadêmica em EAD;  

c) cria uma infra-estrutura básica com laboratórios, biblioteca, auditório, salas 

para as atividades acadêmicas. 

 

Os Professores Especialistas (PEs) reúnem-se via videoconferência (VC) com os 

Orientadores Acadêmcios (OAs) para gerenciar as atividades didáticas, esclarecer 

dúvidas e dialogar sobre as necessidades gerais dos CRE@ADs. Se necessário, em 

caso específicos, os Professores, os Orientadores ou os CRE@ADs podem agendar 

entre si VCs para solucionar questões específicas de um local ou de discussão de 

uma temática, ou ainda, palestra para os alunos. A VC, portanto, além de ser um 
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recurso síncrono de presença e comunicação dos sujeitos, funciona como um 

‘manual do OA’, de caráter dinâmico. 

 

Para os alunos, os cursos são semipresenciais e o material didático essencialmente 

apostilados, em função de diversas dificuldades com as novas tecnologias tanto em 

nível institucional – nas escolas – quanto variantes em função das habilidades dos 

sujeitos. Constitui-se em modalidade semipresencial pois são feitos encontros 

regulares entre os alunos e os OAs nos CRE@ADs. Neste momento são discutidas 

dúvidas, organizadas atividades, é feita a gerência dos tempos de aprendizado dos 

módulos, apresentados trabalhos e socializados conhecimentos. 

 

Com relação a outras possibilidades de interação, quando necessário podem ser 

desenvolvidas palestras via VC para os alunos, acesso à plataforma via Internet e, 

ainda, criação de materiais complementares, como CD-ROM e sites, o que torna 

‘maleável’ o acesso aos conteúdos didáticos. Os materiais didáticos são 

desenvolvidos mediante o público e o Curso em questão tornando-os mais 

adequados a cada situação. 

 

Para a implantação do Curso de Licenciatura Plena em Educação Básica Séries 

Iniciais – 1ª a 4ª séries na modalidade EAD da UFES foram conveniadas várias 

ações conjuntas entre o NEAD/UFMT e o recém-criado NE@AD/UFES. Entre estas 

atividades estava a formação dos Orientadores Acadêmicos e dos Professores 

Especialistas da UFES em EAD pela UFMT e o uso dos materiais didáticos deste 

Núcleo pelos PEs da UFES. E, em um segundo momento previsto em convênio com 

a UFMT, após a implantação e estruturação do NE@AD/UFES, este Núcleo passou 

a produzir seu material, em frente às necessidades dos Especialistas da UFES, aos 

objetivos do curso e sua regionalidade.  

 

A produção do material sofreu vários problemas de percurso como atrasos e só foi 

completamente implantado com a entrada da 3ª turma do Curso de Pedagogia. Até 

então foram utilizados os materiais didáticos da UFMT, com exceção dos fascículos 

de geografia e história que abordavam conteúdos locais e que foram produzidos por 

PEs da UFES, necessitando para isso que esses módulos fossem remanejados para 

o final do curso. 
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De maneira geral o material autorado pelos PEs e produzidos pela UFES, foi 

aplicado uma única vez para a 3ª entrada do Curso de Pedagogia. Nos volumes 

Metodologia EAD I e Metodologia EAD II, que apresentam o curso de Pedagogia do 

NE@AD/UFES, explica-se como esta IES pretende que se efetive o processo de 

ensino-aprendizagem a distância; percebe-se que existe uma proposta de 

desenvolvimento de uma comunicação visual integrada em todos os fascículos, bem 

como uma postura direcionadora quanto ao seu uso, na aplicação da imagem nos 

materiais impressos e como devem ser entendidos como elementos ilustrativos, o 

que parece diferir das necessidades de algumas disciplinas conforme será abordado 

no estudo de caso.  

 

Pelos fatores acima descritos e dentre os cursos que estavam em desenvolvimento, 

no momento dos encontros iniciais para autorização do desenvolvimento da 

pesquisa nesta Instância, optou-se pelo Curso de Pedagogia – séries iniciais, com 

foco específico na 3ª entrada. Os motivos que levaram a optar por este curso foram: 

a) O Curso foi aquele que efetivou e viabilizou a criação do NE@AD. 

b) Ainda estava em andamento, e já tinha formado mais de três mil alunos até 

então, no início das atividades de pesquisa em setembro de 2006. Estavam 

em andamento as duas últimas ‘entradas’, cada qual com cerca de mil e 

trezentos alunos. 

c) Os PEs, em sua maioria, são professores ligados ao CE da UFES e, alguns, 

ainda ligados ao PPGE, fato que viabilizaria o acesso aos professores. 

d) Os materiais didáticos foram criados especialmente para o Curso, por 

professores da UFES. 

e) As VCs para orientação destes materiais estavam acontecendo neste ínterim. 

f) Os Centros Regionais de Educação Aberta e a Distância (CRE@ADS) 

estavam montados e estruturados. 

g) Os sujeitos já estavam ambientados aos recursos disponíveis de 

comunicação, possibilitando que a observação in loco fosse pouco invasiva. 

h) A grande maioria dos sujeitos: a Diretoria, os alunos, os OAs e PEs são 

professores ou estão diretamente ligados à docência, o que habilita a 

especular mais sobre a importância da imagem na educação como elemento 

mediador de processos de conhecimentos.  
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i) Apenas a equipe administrativa e técnica do NE@AD não é constituída 

docentes; a equipe técnica foi formada em sua maioria por discentes 

estagiários da UFES. 

 

Quanto aos Centros Regionais de Educação Aberta e a Distância, foram criados 15 

CRE@ADS, para o atendimento inicial do Curso de Pedagogia – séries iniciais em 

todo o Estado. Ao final da terceira entrada, 13 CRE@ADs estavam em 

funcionamento com os mesmos equipamentos de VC e de informática. 

 
– Só que já são seis anos desses equipamentos e em tecnologia de 
informação, seis anos correspondem a um século. [...] Nós conseguimos 
manter ainda funcionando, hoje, 13 das 15 estações de vídeo [...] 
(COORDENADOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – TI, 2007). 
 

 
 

 
Mapa 01 – Mapas de distribuição de Municípios por CRE@ADS (à esquerda implantação 

inicial em 2001, à direita implantação ao final da 3ª entrada em 2008). 
Fonte: Moreto (2006); UFES, NE@AD, Mapas2. 

 
 

                                                 
2 UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO. Núcleo de Educação Aberta e a Distância. 

Característica da Educação na Modalidade Aberta e a Distância. Disponível em: 
<http://www.neaad.ufes.br/>. Acesso em: 30 nov. 2007. 
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Os CRE@ADs foram criados em parceria com a Secretaria de Educação do Estado 

do Espírito Santo e das Prefeituras Municipais, onde acontece o encontro presencial 

(quinzenal) entre o aluno e o Orientador Acadêmico. Nessa estrutura ficam 

disponibilizados recursos de biblioteca, equipamentos audiovisuais, laboratórios de 

informática, espaços para as Orientações e auditório para a VC. 
 
Os municípios participantes do projeto de Licenciatura Plena em Educação 
Básica serão organizados em Centros Regionais – cre@ad’s, com infra–
estrutura e organização de serviços que permitam o desenvolvimento das 
atividades de cunho administrativo e acadêmico exigidas por um curso 
universitário a distância. Cada cre@ad atenderá aproximadamente 350 
alunos por entrada, dependendo da demanda verificada (UFES, CEPE, 
ANEXO I, 2000). 
 
Cada Centro Regional de EAD contará com uma equipe de Orientadores 
Acadêmicos, na proporção de 25 a 35 alunos por Orientador (UFES, CEPE, 
ANEXO II, 2000). 
 

Das 9.000 vagas oferecidas pelo Curso de Pedagogia/EAD, um total de 7050 alunos 

(professores da rede pública) foram atendidos pelo Curso nas três entradas.  

 

O que representa, no universo de pessoas vinculadas à 3ª entrada, 1.667 alunos em 

todo o Estado do Espírito Santo. Para, tanto, somente na terceira entrada atuaram 

23 PEs; 3 Diretores; equipe técnico-administrativa em torno de 10 a 15 pessoas no 

NE@AD; 1 Coordenador de Curso; 13 Coordenadores de CRE@AD; 62 OAs; mais 

as equipes técnico-administrativas de cada um dos 13 pólos, conforme necessidade 

e disponibilidade das Prefeituras Municipais. 

 

No CRE@AD Vitória, na 3ª entrada, o universo era de 345 alunos e 13 OAs. Os 

alunos eram provenientes dos municípios de Alfredo Chaves; Cariacica; Serra; 

Viana e Vitória. Não foram levantados dados de quantos especificamente eram de 

cada Município, apenas conseguimos a informação de que cerca de 20 a 25 alunos 

eram de Alfredo Chaves, município que não faz parte da área metropolitana da 

Grande Vitória. Ao longo de todo o Curso o CRE@AD Vitória foi responsável pela 

formação de 1.448 alunos, ou seja, 20,53% de todos os alunos. 
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1.6  MÉTODO EM PROCESSO: O CONTATO COM O OBJETO 
 
 
As primeiras visitas ao NE@AD / UFES aconteceram no início de 2006-2. Nesse 

período o intento era fazer-me conhecer junto aos sujeitos deste Núcleo e buscar 

alguns dados para o projeto de qualificação. Neste período tive acesso a alguns 

fascículos, pude assistir a uma videoconferência e ir à reunião de encerramento dos 

módulos de Linguagens no CRE@AD Vitória. 

 

Esperava-se por diferenças tecnológicas na veiculação do Curso, mas foi notável a 

diferença tecnológica do NE@AD quanto aos equipamentos da infra-estrutura 

administrativa com relação à existente do Curso de Pedagogia (presencial). Outro 

fato interessante é o ritmo da tomada de decisão, mais ágil, que em outros setores 

da UFES. A estrutura administrativa hierarquizada, diferente dos colegiados e 

conselhos, dá ao NE@AD uma perspectiva de Instituição Privada, com ações e 

funções claramente distribuídas e respeitadas, com respostas rápidas. 

 

A proposta inicial da pesquisa era entrevistar o maior número possível de sujeitos do 

Curso de Pedagogia – séries iniciais, que de alguma maneira atuassem com-na 

terceira entrada, por meio de questionários eletrônicos, disponibilizados via Internet 

em um site a ser construído. A proposta fazia-se plausível em função das diversas 

facilidades que o meio propicia: acessibilidade, padronização de formatação, 

recepção e armazenamento de dados, e tabulação dos dados já coletados em mídia 

digital. A proposta foi apresentada, aprovada e endossada sua viabilidade pela 

Diretoria da época. Houve, somente, uma solicitação verbal que se apresentasse o 

rol de questões à Coordenadora de Pesquisas antes de sua aplicação para que não 

houvesse duplicação de dados a serem pesquisados, com pesquisas anteriores já 

feitas pelo Núcleo.  

 

Foi autorizada a permanência da pesquisadora no NE@AD, nos horários que melhor 

lhe conviessem, onde foi disponibilizado espaço na sala destinada aos PEs, para 

alocação de computador pessoal e autorização para acesso à Internet, com a 
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finalidade de auxiliar a pesquisa documental e a entrevista com a equipe técnica, 

diretoria, coordenação e com os PEs.  

 

Afirmou-se, ainda, que todos os CRE@ADS tinham acesso à Internet e que os OAs 

encaminhariam a aplicação dos questionários junto aos alunos, visto que as 

pesquisas do NE@AD eram feitas em meio eletrônico e ambos já estariam 

acostumados com o recurso. Também os PEs, tinham acesso à Internet e usavam 

esses recursos com freqüência, em função do Curso.  

 

O então Diretor Administrativo, encaminhou e-mail a todos os Coordenadores de 

CRE@AD, apresentando a pesquisa e a pesquisadora, e solicitando a todos que 

atendessem às demandas solicitadas para fins da pesquisa. Quanto aos PEs, seus 

dados e informações deveriam ser coletados junto à Coordenação do Curso de 

Licenciatura Plena em Educação Básica Séries Iniciais – 1ª a 4ª séries na 

modalidade EAD.  

 

Iniciou-se a pesquisa documental pelo NE@AD e entrevistas de sua equipe 

administrativa e técnica. Em paralelo, foi desenvolvida a montagem de um site3 com 

informações superficiais do que tratava a pesquisa e a formatação do questionário 

para os orientadores.  

 

No percurso do semestre ocorreram alguns problemas. Ao entrar em contato com a 

Coordenação de Pesquisas, em um diálogo rápido foi possível verificar que as 

atividades de pesquisa do NE@AD, estavam paralisadas por falta de estagiários 

para tabular os dados; as pesquisas não eram feitas por páginas de Internet, e sim, 

por documentos eletrônicos encaminhados e recebidos por e-mail, impressos para 

tabulação; a Coordenadora de Pesquisa estava assoberbada com as atividades de 

Coordenação de Curso EAD em implantação – Administração, com os debates 

sobre a UAB, entre outras atividades docentes/profissionais - e com isso não se 

conseguia conciliar horários para dialogar, sobre os dados dos questionários, e 

forma de aplicação.  

                                                 
3 O site foi desenvolvido para a pesquisa e o questionário de pesquisa on-line feito para os 

Orientadores Acadêmicos. Ambos estão disponíveis na Internet. LINS, A. Olhar. Disponível em: 
<http://www.olhar.pro.br/orientador/>. Acesso em: 28/07/2008. 
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Foi necessário então tomar a frente e encaminhar o endereço do site com a 

ferramenta de pesquisa e uma apresentação da pesquisadora e da pesquisa aos 

Coordenadores de CRE@AD, convidando à participação neste propósito. Neste 

ínterim dois fatores foram relevantes para a não-consecução desta forma de 

pesquisa. Houve um embate entre os OAs, as Prefeituras Municipais, aos quais são 

vinculados, e a UFES sobre os pagamentos de oito meses em atraso, o que 

obviamente causou constrangimentos de diversas ordens. Além disso, os serviços 

de e-mail e conexão com os pólos do NE@AD tiveram uma série de problemas, o 

que inviabilizou os contatos, retornando os e-mails à pesquisadora e, por 

conseqüência, inviabilizando a consecução da pesquisa por meio digital. 

 

Entre aguardar respostas dos e-mails e questionários, reencaminhar e-mails, e os 

processos da banca de qualificação, em 08 de novembro de 2006 surge a 

oportunidade de ir ao evento de encerramento dos módulos de linguagem para a 3ª 

entrada no CRE@AD Vitória. As percepções colhidas neste evento estão 

sistematizadas no capítulo empírico e foram fundamentais para afirmação dos 

problemas para esta pesquisa. 

 

Neste período a PE do módulo de geografia, que fazia VC, permitiu acompanhar a 

transmissão do estúdio, o que auxiliou em muito a reformulação do roteiro semi-

estruturado para entrevista com os PEs, equipe técnica e diretoria. Os dados obtidos 

junto ao NE@AD, com a Diretoria e equipe técnica do NE@AD, a Coordenação do 

Curso de Pedagogia EAD e desta VC serão apresentados junto às considerações da 

pesquisa.  

 

Por outra frente, foi solicitado por carta à Coordenação do Curso de Pedagogia do 

NE@AD, acesso aos dados dos PEs para contato e consecução da pesquisa e, 

autorização para acompanhar as VCs em andamento, no dia 19 de abril de 2007. 

 

O então Coordenador do Curso, solicitou que a carta fosse encaminhada ao 

Colegiado do Curso. Em 23 de maio de 2007 obteve-se a autorização do Colegiado 

do Curso. Autorizava o acesso aos contatos dos PEs e solicitava a autorização 

pessoal de cada PE para tal.  
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A diretoria do NE@AD autorizou o empréstimo dos fascículos produzidos até então. 

De posse dos fascículos foi possível identificar aqueles que fizeram uso mais 

intensivo de recursos imagéticos. Seus autores, ou especialistas que conduziam as 

VCs, foram priorizados para serem entrevistados, focando o processo de construção 

do fascículo e o processo de contato com a tecnologia de VC. Dos 23 PEs que 

atuaram diretamente com a 3ª entrada, 4 professores foram entrevistados, sendo 

estes das áreas de artes (PE 01), língua portuguesa (PE 02), geografia (PE 03) e 

ciências (PE 04). 

 

Em função das dificuldades com os contatos por e-mail e telefone com os 

CRE@ADs, optou-se por fazer da pesquisa um estudo de caso, com os sujeitos 

atuantes no CRE@AD – Vitória e no NE@AD, onde se poderia estar 

presencialmente para aplicar os questionários, fazer entrevistas com as OAs e com 

os alunos e retornar caso necessário. Neste momento, foi necessário fazer um 

recorte no objeto para atender aos tempos do mestrado e os imperativos da 

tecnologia.  

 

O contato inicial com a Coordenadora do CRE@AD Vitória se deu no próprio 

NE@AD, quando por casualidade, as OAs deste Centro foram assistir a VC do 

módulo III de Ciências no estúdio em 01 de junho de 2007, em função de problemas 

de recepção da VC no CRE@AD Vitória.  

 

Foi agendada com a Coordenadora deste Centro uma participação na reunião da 

Equipe do CRE@AD – Vitória no dia 22 de junho de 2007. Nesta reunião com a 

presença de oito OAs, de um universo de onze foi apresentada a pesquisa, fez-se a 

entrevista em grupo. A pedido do grupo distribuíram-se questionários para serem 

aplicados aos alunos da 3ª entrada, com retorno do material para 15 dias após.  

 

Neste momento, a 2ª entrada estava se formando e todas as atenções do NE@AD, 

do Curso e dos CRE@ADs se voltaram para as atividades de conclusão do curso e 

acompanhamento das diversas cerimônias de formatura por todo o estado. As 

atividades de aula da 3ª entrada foram reprogramadas/adiadas para que esses 

eventos pudessem acontecer. 
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No novo universo, estabelecido, para o CRE@AD Vitória, definiu-se por uma mostra 

de 100 alunos, de um universo de 345, que utilizaram material produzido pelos PEs 

da UFES, portanto, apenas os alunos da terceira entrada e o máximo possível de 

OAs. 

 

A aplicação dos questionários aconteceu em dois momentos distintos. Um primeiro 

momento, citado acima, houve um consenso que questionários deveriam ser 

aplicados pelas próprias OAs, em função da semipresencialidade do curso e dos 

diversos horários de orientação para cada turma. Os questionários deveriam ser 

devolvidos à Coordenadora do CRE@AD e recolhidos, pela pesquisadora, a 

posteriori.  

 

A adesão não foi a esperada. Dos 100 questionários retornaram 10, ou seja, 10% 

(dez por cento) após um mês. E recolhidos 22 questionários de alunos após quase 

dois meses. Nenhum outro questionário foi preenchido por OAs. Vários dos 

questionários aplicados aos alunos no CRE@AD Vitória se perderam neste 

entremeio entre a reunião e a formatura, já em final de agosto sem respostas de 

vários questionários, optou-se por aplicar novamente o questionário, 

presencialmente, para se ter um volume de dados representativo, bem como a 

acompanhar as VCs no CRE@AD, junto às OAs.  

 

Foi necessário tomar outra postura, de estar no CRE@AD aplicando os 

questionários, nos horários de Orientação. Assim sendo, retorna-se ao CRE@AD no 

período de 3 de setembro até o dia 13 de setembro, diariamente. Neste ínterim 

foram aplicados 74 (setenta e quatro) questionários para os alunos e 3 questionários 

à OAs.  

 

Foram recolhidos então 96 (noventa e seis) questionários de alunos e 10 (dez) 

questionários de OAs. No dia 21 de setembro de 2007, quando fui acompanhar uma 

VC me foram entregues mais 7 (sete) questionários, que foram deixados na 

secretaria do CRE@AD e não na coordenação, totalizando assim, 103 (cento e três) 

questionários, dos quais 29 (vinte nove) aplicados pelas OAs e 74 (setenta e quatro) 

por mim. 
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No CRE@AD Vitória, junto com as OAs, foram assistidas três VCs. Uma do módulo 

de Ciências IV e a outra, que por motivos técnicos foi interrompida e reprogramada 

para a semana seguinte de Matemática. Totalizando o acompanhamento de duas 

VCs em estúdio do NE@AD e duas no CRE@AD – Vitória. 

 

Ao longo das duas semanas de permanênica diária no CRE@AD descobriu-se que 

pode ter havido uma pequena contaminação da pesquisa. Foi relatado que alguns 

alunos da segunda entrada também responderam aos questionários, mas não havia 

como identificá-los ou separá-los.  

 

De maneira geral, quando se estabeleceu a presença da pesquisadora no CRE@AD 

e NE@AD, o curso de Pedagogia caminhava para o seu encerramento. A terceira e 

última entrada de alunos encerraria suas atividades no final de 2007. Neste período 

da pesquisa, instaurava-se um estado de ânimo de preocupação junto às OAs, 

sobre o seu retorno às Instituições Educacionais de origem, quase seis anos de 

ausência e dedicação ao Curso de Pedagogia. 
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1.7  METODOLOGIA DA PESQUISA 
 

 

Esta pesquisa é de natureza empírica de caráter teórico e exploratório4. A pesquisa 

empírica possibilita o recolhimento das experiências sensíveis e pode ser 

organizada em dois elementos essenciais, segundo Dencker e Da Via (2001), pela 

busca e a observação dos fatos e, pela sua análise sistemática dos fatos. “Sem o 

segundo elemento, a busca e a observação empírica são superficiais; sem o 

primeiro, a análise sistemática fica reduzida ao conhecimento filosófico [...]” 

(DENCKER; DA VIÁ, 2001, p. 64).  

 

Segundo essas autoras, não existe uma receita ou modelo sistemático para a 

pesquisa empírica, suas exigências básicas são critérios de verificabilidade, 

falsificabilidade, quantificabilidade e repetibilidade. A finalidade principal da pesquisa 

empírica “[...] é responder às perguntas colocadas acerca de um fenômeno, 

procurando aumentar o grau de conhecimento existente [...]” (DENCKER; DA VIÁ, 

2001, p. 66) por meio de procedimentos padronizados de observação e de 

processamento lógico de raciocínio.  

 

A pesquisa teórica permite a “[...] generalização e interpretação dos fatos 

observados, estabelecendo relações entre eles [...]” (DENCKER; DA VIÁ, 2001, p. 

67) e permitindo a construção de modelos de análise. Por meio de pesquisa 

bibliográfica buscam-se os fundamentos teóricos de base sócio-histórica para o 

diálogo entre as áreas de conhecimento que particularizam este objeto de pesquisa, 

visando dar fundamentos teóricos e metodológicos para auxiliar a busca pelas 

principais mediações a que o objeto da pesquisa está interdisciplinarmente exposto 

e, ainda, favorecer ao reconhecimento das categorias que serão utilizadas para 

análise dos dados coletados na pesquisa exploratória para este estudo de caso. A 

                                                 
4 Segundo Dencker e Da Via (2001, p. 59) “O estudo exploratório aumenta a familiaridade do 

pesquisador com o fenômeno ou com o ambiente que pretende investigar, servindo de base para 
uma pesquisa futura mais precisa. São também utilizados para esclarecer ou modificar conceitos. 
As descrições, nesse caso, tanto podem ser qualitativas quanto quantitativas. Os métodos de 
coleta de dados também podem variar da pesquisa bibliográfica e documental ao uso de 
questionário, entrevista ou observação. Esses estudos não precisam de amostragem e utilizam de 
modo bastante freqüente os procedimentos da observação participante e a análise de conteúdo 
[...]”. 
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pesquisa exploratória foi escolhida porque busca os conhecimentos básicos, sendo 

essencialmente informativa. 

 

Utilizam-se para o desenvolvimento da pesquisa exploratória diversos métodos e 

instrumentos de coleta de dados, buscando encontrar e verificar alguns dos 

processos de mediação da imagem no Curso de Licenciatura Plena em Educação 

Básica Séries Iniciais – 1ª a 4ª séries na modalidade EAD: 

a) Pesquisa documental foi feita em documentos da UFES sobre a criação e 

constituição do NE@AD; documentos de criação e gestão do curso aos quais 

se teve acesso, em boa parte das apostilas do Curso desenvolvidas pelos 

PEs (ANEXO D); e, nos dados disponíveis na página da Internet do NE@AD. 

A finalidade desta pesquisa foi buscar dados históricos e técnicos que 

definissem as características do curso e um possível perfil (padronização) no 

modus operandi da produção imagética do curso. 

 

b) Pesquisa quantitativa via questionário (APÊNDICE A e B) com perguntas 

fechadas e abertas para os alunos do Curso de Pedagogia e para as OAs do 

CRE@AD Vitória; com estes instrumentos busca-se verificar a acessibilidade 

dos alunos do Curso a meios de comunicação, principalmente os imagéticos; 

a recursos captação-produção, tratamento ou veiculação de imagem; às VCs 

durante o curso e sua habilidade em lidar com estas tecnologias; os principais 

hábitos culturais de recepção de informação; e, nas perguntas abertas 

verificar o reconhecimento dos sujeitos do processo educacional EAD por 

suas funções neste processo.  

 

Dencker e Da Viá (2001, p. 155) afirmam que técnicas de entrevista e 

questionários “baseiam-se na descrição verbal do entrevistado sobre os fatos 

observados”. A entrevista permite estabelecer uma relação mais próxima com 

o entrevistado, com um contato direto por meio de comunicação oral. Já o 

questionário é uma forma mais impessoal. Em ambos instrumentos pode 

haver perguntas abertas e fechadas (padronizadas). No caso deste trabalho 

as entrevistas possuíam um roteiro semi-estruturado e perguntas foram feitas 

com base nas respostas dos entrevistados. Os questionários possuíam 

perguntas fechadas e abertas. 
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c) Pesquisa qualitativa por meio de entrevistas com roteiro semi-estruturado 

(APÊNDICE C, D e E) foram feitas de forma individual com o corpo de 

Diretores do NE@AD5, com professores especialistas, com membros da 

equipe técnica, com PEs e com a Coordenadora do CRE@AD Vitória. Sua 

finalidade foi levantar dados técnicos e subjetivos quanto à participação da 

técnica e dos sujeitos no processo de VC; o reconhecimento de suas funções 

ao longo do andamento do Curso; as dificuldades e revelações encontradas 

no processo de construção do material didático e depoimentos e percepções 

sobre o processo de VC: sua participação e dos demais sujeitos técnicos, 

orientadores e alunos. 

  

d) Pesquisa qualitativa por meio de entrevistas em grupo com as OAs do 

CRE@AD Vitória (APÊNDICE F). Optou-se pelo formato em grupo para 

otimizar o tempo com as OAs, conduzindo a entrevista em busca de questões 

que refletissem aspectos comuns enfrentados pelas OAs em frente às VCs e 

aos seus papéis no processo de ensino-aprendizagem. 

 

e) Observação assistemática de VCs no CRE@AD Vitória e no NE@AD. 

 
Pela pesquisa teórica debatem-se alguns dos conceitos epistemológicos 

problematizadores que são: imagem, linguagem, técnica e tecnologia, meios de 

comunicação e educação. Por meio do entendimento aprofundado destes conceitos 

se buscam seus possíveis entrelaçamentos, para então localizar as mediações a 

que está submetida a imagem no processo de EAD. 

 

Compreende-se mediação como os processos que, de alguma maneira, influenciam 

a particularização de um evento, tornando-o sui generis para a atividade de 

pesquisa. O objeto de pesquisa é fruto da influência dos processos mediadores, da 

                                                 
5 Por todos os movimento de conclusão do Curso, ficou difícil entrevistar o Coordenador. Em termos 

de cronograma de atividades, ficou estabelecido que o diálogo com ele seria mais frutífero se já 
houvesse dados da pesquisa coletados, assim podendo perguntar e confrontar informações já 
percebidas. Entretanto, esta estratégia mostrou-se ruim, pois com o encerramento da terceira 
entrada, muitos processos burocráticos e cerimoniais, necessitaram da atenção do professor até o 
início de 2008. Sabe-se que suas palavras fizeram falta à pesquisa, contudo, foi necessário 
encerrar as atividades de campo. 
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interação das forças sociais instituídas e dos sujeitos sobre dado evento. Essas 

forças são as formas de organização que a sociedade e os sujeitos utilizam para 

lidar particularmente com situações, recursos e necessidades que repercutem 

diretamente sobre o que é este objeto.  

 

As forças que promovem as mediações, assim que identificadas, são organizadas 

em categorias de análise do objeto de estudo, em seu todo, e devem conseguir 

abarcar e identificar os principais processos mediadores que perfazem deste evento 

uma singularidade a ser estudada.  
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1.8  REVISÃO DE LITERATURA 
 
 

A mediação da imagem na EAD, como recurso de comunicação e vivência do 

processo educacional é o objeto deste trabalho. Busca-se, então, localizar outras 

pesquisas – artigos, dissertações e teses - que possam auxiliar no diálogo deste 

objeto.  

 

Para tal intento, definiram-se algumas linhas de busca para delimitar a abrangência 

da revisão de literatura. Optou-se por não delimitar temporalmente a busca, em vista 

da especificidade do assunto, e as buscas foram iniciadas pelo Lattes, a fim de 

encontrar nos currículos dos pesquisadores vinculados à instituições de ensino e 

pesquisa no Brasil, trabalhos que levassem aos temas: VC, mediação, imagem, EAD 

e novas mídias.  

 

A partir de um método aleatório de combinação das palavras-chaves, chegou-se a 

uma coleta de 38 nomes de pesquisadores. Então, foi feito um refinamento da 

busca, identificando aqueles que reuniam em seus currículos trabalhos que, 

efetivamente, tivessem abordado temáticas correlatas e eliminando aqueles que não 

condissessem com esta pesquisa. Para este intento, buscou-se encontrar os artigos, 

teses e dissertações em repositórios on-line das instituições que estavam apontados 

pelo Lattes e, nesses repositórios, foram feitas novas buscas para encontrar outros 

sujeitos que tivessem desenvolvido temas concomitantes. 

 

Após a apuração, destaca-se o trabalho de doutorado de Cruz (2001). Sua tese tem 

o objetivo de buscar soluções eficazes para a formação de uma equipe docente 

qualificada para a EAD por VC e apresenta em suas conclusões a necessidade de 

uma formação docente específica, com tempo e apoio para os sujeitos adaptarem-

se à transição tecnológica de um novo ambiente de trabalho. 

 

Nos trabalhos acadêmicos produzidos pelo Programa de Pós-graduação em 

Educação da UFES foi feito um recorte temporal de 2000 até 2007. Para verificar a 

antecedência de pesquisas desenvolvidas no PPGE da UFES buscou-se: a 
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Biblioteca do Centro de Educação por dissertações e teses e o banco de 

dissertações e teses da página de Internet do Programa.  

 

Destaca-se a dissertação de Moreto (2006), que tem como temática a “Formação de 

professores de séries iniciais do ensino fundamental na modalidade de educação 

aberta e a distância: um estudo sobre parceria entre professores da escola básica e 

professores da universidade”. Em sua dissertação trata de um outro viés do Curso 

de Pedagogia oferecido pelo NE@AD/UFES, as práticas de parceria favorecidas 

pela vivência no Curso entre OAs do CRE@AD/São Mateus e PEs da UFES. 

 
Trata das práticas de parceria favorecidas pelo Curso de Pedagogia na 
modalidade de educação aberta e a distância entre os orientadores 
acadêmicos (professores de escola de educação básica) que atuam no 
Centro Regional de Educação Aberta e a Distância de São Mateus e os 
professores especialistas (professores da universidade), que atuam no 
Núcleo de Educação Aberta e a Distância (MORETO, 2006). 
 

Embora os olhares para este Curso de Pedagogia sejam diferentes, pois esta 

dissertação trilha a linha de pesquisa Educação e Linguagens, e a dissertação de 

Moreto pertença à linha de formação de professores, o trabalho dele contribui para 

esta pesquisa ao ampliar o cenário da EAD na UFES, desde a implantação do Curso 

de Pedagogia, e favorecer uma compreensão mais ampla de alguns embates em 

seus movimentos iniciais, bem como na etapa de formação / profissionalização 

docente em EAD dos OAs e PEs, e da implantação do sistema de VC.  

 

Apontam-se as dissertações de: Miranda (2007), Arrivabeni (2004) e Moreira (2003). 

A dissertação de Miranda (2007), não tanto por abarcar a temática, mas por ser da 

linha Educação e Linguagens e por ter a autora desenvolvido seu objeto de estudo 

enquanto OA do CRE@AD do Município de Serra / ES no Curso de Pedagogia - 

NE@AD/UFES, possibilitou, nas orientações das disciplinas deste curso, encontrar 

seu objeto de estudo “a leitura de imagens”, questionando as mediações na 

particularidade do enredo cultural Serrano em meio à formação de professores a 

distância, temática que abarca formação de identidade e cultura popular.  

 

A dissertação de Arrivabeni (2004) trata de “A Tendência Atualizante na EAD”, 

investigando esse processo no Curso de Pedagogia – séries iniciais do Centro 

Regional de Educação Aberta e a Distância do Município de Vila Velha, na linha de 
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formação de professores. Moreira (2003) trata do Curso de Especialização dado 

como formação inicial aos Orientadores Acadêmicos para a implantação da 

modalidade EAD na UFES. Não foram encontradas outras dissertações ou teses 

que fizessem abordagens à VC, a imagem na EAD, ao NE@AD/UFES e aos cursos 

oferecidos por este Núcleo.  

 

Sobre trabalhos (teses e dissertações) desenvolvidos sobre o Curso de Pedagogia – 

NE@AD/UFES em outras IES, aponta-se a tese de Gomes (2007), defendida no 

Centro de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o acesso a 

essa tese aconteceu por meio de palestra proferida pela autora no ‘II seminário EAD 

em debate na UFES - Formação de tutores para a UAB’ em 22 de outubro de 2007. 

Sob o título “Formação de professores da 1ª a 4ª série do Ensino Fundamental nas 

modalidades a distância e presencial: um estudo na UFES”, a tese da autora buscou 

avaliar a desconfiança sobre a qualidade do Curso em modalidade EAD, fazendo 

uma comparação entre as aquisições de conteúdo das duas modalidades 

(presencial e semipresencial - 1ª entrada) por meio de testes de conteúdo cognitivo, 

perfil socioeconômico e cultural nas duas modalidades. 
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1.9  QUADRO TEÓRICO 
 

 

Os temas isolados aqui propostos não são novos, datam da história de existência do 

homem e assumem diversas facetas ideológicas ao longo do tempo: imagem, 

linguagem, comunicação, educação, distância, técnica, presença e mediação. 

Entretanto, unir todos esses elementos em um único tecido, tomando como linha 

epistemológica as correntes sócio-históricas, constituiu-se um grande desafio.  

 

O histórico de cada tema foi abordado diretamente em cada capítulo, pois a temática 

central é inter e multidisciplinar. Vários temas se encontraram ao longo do caminho 

da história, como arte e tecnologia; tecnologia e imagem; mediação e estética; 

mediação e comunicação; tecnologias e mediação; e educação e tecnologia, entre 

tantos outros encontros. Mas, apenas com as possibilidades das tecnologias de 

comunicação e informação, surgem debates em vários nichos do conhecimento. 

Novos campos do saber surgem, mesclam-se e, também, desvanecem. 

Educomunicação, tecnologia educacional, educação para mídias, mídias educativas, 

novas mídias, revolução técnico-científica, mídias imagéticas, arte digital e 

tecnologia da informação são apenas alguns dos nomes dados a esses encontros. 

 

A literatura básica utilizada para o debate do tema é bastante variada, assim como 

as áreas de estudo que a permeiam. Inicia-se esse debate teórico buscando 

compreender como as mediações atuam nos processos, com ênfase nos processos 

imagéticos. Para isso, são abordados conceitos em Mészarós (2006), Konder 

(1998), Smolka e Nogueira (2002), Lukács (1979), Vigotski (2003), Ciavatta (2004), 

Orozco (2002) e Martin-Barbero (1997). Esses autores foram fundamentais para a 

compreensão da dimensão do conceito de mediação no contexto sócio-histórico e, 

também, de sua especificidade em vários dos aspectos estudados, entre eles a 

imagem. 

 

Para definir o tipo de imagem desta pesquisa foram fundamentais Joly (1996), 

Caprettini (1994) e Schütz-Foerste (2004). Esses autores auxiliaram na definição do 
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conceito de imagem como produção humana, materializada em processos 

produtivos de representação subjetivos e sociais.  

 

Era necessário, ainda, buscar dentro da linha sócio-histórica, embasamentos 

teóricos que afirmassem que a imagem tem uma linguagem própria. O estudo de 

Vigotski (1998), inclusive por outros autores como Pino (2005) e Oliveira (1993), foi 

fundamental para a compreensão dos processos de percepção da imagem e os 

embates desta percepção para os sujeitos e para a sociedade. Neste debate 

utilizou-se: Joly (1996), Duarte Jr. (2006) e Flusser (2002). 

 

Ao compreender como os sujeitos percebem as imagens, busca-se conceituar o que 

são as imagens mentais e sua importância para a memória e a formação da cultura 

em Vigotski (1998) e Pino (2005). As imagens mentais não são o foco deste 

trabalho, mas são fundamentais para a compreensão de como se dá a formalização 

da linguagem imagética nos sujeitos. 

 

Em seguida, com o auxílio de Pino (2005), debate-se o que são imagens 

materializadas, imagens como produção humana e a importância das imagens 

materializadas para a formação dos sujeitos e da sociedade, e buscam-se diretrizes 

que auxiliem a afirmação de que a imagem constituiu-se em linguagem em um 

processo sócio-histórico, junto com a evolução da humanidade e dos processos 

artísticos e educacionais. Para isso, aporta-se em um debate com historiadores da 

arte e da educação como Hauser (1982), Frutiger (1999), Cambi (1999); filósofos da 

atualidade como Lévy (1999); pesquisadores da educação e da linguagem tais 

como: Vigotski (1998, 2003), Benjamin (1994), Oliveira (1993) e Pino (2005). 

 

Para a compreensão de como valores sociais, dados pela estética ao longo da 

história, transformaram os estilos visuais e seus elementos característicos em 

estruturas da linguagem visual, tal como estão sendo utilizados atualmente. Para 

isso, recorre-se a: Janson (1986), Marx (1985), Gombrich (1988), Hauser (1982) e 

Benjamin (1994). 

 

Devido à importância dos processos produtivos na constituição da linguagem 

imagética, e amparados nos estudos de Santaellla e Nöth (2005) sobre os 
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paradigmas de produção de imagem discorre-se mais cautelosamente sobre seus 

apontamentos, adindo a eles contribuições de pensadores, como, Benjamin (1994), 

Hauser (1982), Lukács (1978) e Couchot (1993).  

 

Os processos produtivos geram técnicas, e as técnicas geram tecnologias. Uma 

técnica esmerada é arte, ou seja, é o resultado do apuro técnico da humanidade em 

Nunes (2005), Chauí (2003) e Lukács (1972). Mas as técnicas são também 

excludentes, e o uso da tecnologia muitas vezes é permeado de interesses 

dominadores ou humanitários, como apontam Kenski (2007), Adorno e Horkheimer 

(1985), Benjamin (1994), Lévy (1999), Ianni (1999), Figueiredo e Giangrande (1999), 

Mcluhan (1998), Lima (2000) e Johnson (2001). 

 

Quanto às denominadas novas tecnologias de informação e comunicação – TICs –, 

estão também inseridas em novos paradigmas e trazem novos valores sociais: 

Johnson (2001), Castells (2000) e Lévy (1999). A mistura destas tecnologias com os 

sistemas de comunicação de massa geraram uma nova forma de comunicar 

informações, produtos e serviços (a mídia tecno-interativa e a mídia-simulacro): 

Rabaça e Barbosa (1989), Dizard Jr. (1998), Lévy (1988, 1999), Babin e 

Kouloumdjian (1989), Johnson (2001) e Schwarzelmüller (s.d.) 

 

Nessa nova experienciação com a tecnologia está a VC, meio de comunicação do 

NE@AD e, cujos ditames técnicos busca-se compreender por Bordignon (2001). 

Dela surge o debate sobre a possibilidade de uma telepresença por meio dos 

recursos de multimídia e de interação das redes globais e dos recursos de imagem 

digital, como diz Araújo (2005). 

 

Neste novo ambiente é necessário refletir sobre o que é educação e como prover 

educação para todos, bem como quais são os parâmetros neste ambiente tecnicista 

e tecnológico que encaminham para um ensino de qualidade: Freire (1996, 2001), 

Cambi (1999), Gómez (2001), Tedesco (2002) e Kenski (2007). Pois as tecnologias 

são necessárias à escola e à formação cidadã dos sujeitos, como diz Freire (1996), 

Libâneo (2006) e Cruz (2001), tanto para os alunos quanto para os docentes. Elas 

mudam as formas de ser e estar do ser humano na sociedade, como indicam Kenski 

(2007), Babin e Kouloumdjian (1989). 



 60

 

A modalidade EAD surge neste paradigma tecno-midiático como uma possibilidade 

de solução para a socialização da educação. Fez-se necessário então buscar os 

conceitos do que é esta Educação Aberta e a Distância, que se apresenta na 

atualidade e quais seus principais embates: Belloni (2005), Kenski (2007) e Moran 

[s.d.]. Como a EAD se propõe como técnica para minimizar tantas dificuldades de 

acesso e tantas disparidades sociais? Como a presença e a distância dos sujeitos 

neste processo são vistas por esses autores?  

 

Alguns autores apontam que a sensação de presença da EAD está na linguagem. 

Principalmente na linguagem que se encontra nos materiais didáticos, que podem 

hoje ser fascículos impressos, áudio, vídeo, interfaces e objetos de aprendizagem 

interativos: Sposito (2006), Horton (2003), Wiley (2000), Benjamin (1994), Ferro 

(1983) e Gibbons (2000). Por fim, Cruz (2001) apresenta a VC enquanto recurso da 

EAD e reforça a necessidade de formação dos sujeitos para que compreendam 

todos os processos e modos de fazer destes processos, para que a ênfase da 

educação esteja, acima de tudo, na mensagem e não no uso da técnica. 
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1.10  ORGANIZAÇÃO DOS CAPÍTULOS 
 

 

O desenvolvimento dos assuntos e temáticas deste trabalho se faz, 

metaforicamente, em movimentos de pulsação – contração e expansão recursivos. 

Devido à interdisciplinaridade dos temas, fica complexo interconectar todos de forma 

linear e simultânea. Assim, buscou-se como forma da narrativa um movimento de 

construção contínua, com elementos já apresentados em capítulos e partes 

anteriores, com expansão por elos a novas ligações. Os elos da complexidade se 

imbricam e é difícil desvencilhá-los, mas é necessário, para encontrar as mediações 

da imagem na EAD. 

 

Os capítulos se organizam em torno das grandes áreas, o objeto central abarca: 

mediação, linguagem, imagem, tecnologia – novas mídias – e educação. O primeiro 

capítulo apresenta e contextualiza a pesquisa.  

 

O segundo inicia um debate teórico para a compreensão do que é mediação em 

uma pesquisa sócio-histórica, viés que conduzirá à descoberta das categorias 

mediadoras para a análise empírica do objeto. No caso da mediação da imagem na 

EAD, as categorias – ou macrocategorias, pois se subdividem em vários complexos 

– são a própria conceituação de imagem; a compreensão da imagem como 

linguagem; os processos produtivos da imagem; as tecnologias e seus embates; e 

os processos educacionais – em seus princípios, meios e fins. 

 

O terceiro capítulo busca verificar como os sujeitos percebem a informação e as 

conduzem para o entendimento de uma linguagem. Como o objeto de pesquisa é 

imagético, buscou-se identificar quais elementos apontariam para a importância da 

imagem na consecução do aprendizado da linguagem e se a imagem poderia ser 

compreendida como um elemento portador de linguagem, e esse como um processo 

de mediação sígnica (ou semiótica) para a constituição do saber humano.  

 

O quarto capítulo desvela como os processos de produção e veiculação da imagem, 

com ênfase nos processos tecnológicos nascidos no século XX – cinema, fotografia, 
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indústria gráfica e computação gráfica –, conferiram à imagem a categoria de 

linguagem para as grandes massas populacionais, estabelecendo significações para 

diversas especificidades da imagem que perpassam por sua composição, sua 

materialidade, veiculação, autoria etc.  

 

O quinto capítulo apresenta uma discussão sobre a sociedade no paradigma 

tecnológico: como a técnica e a tecnologia alcançadas no século XX influenciam os 

sujeitos e as instituições sociais, mudam hábitos, transformam os meios de 

comunicação e a própria sociedade. Encontra-se, nestes estudos, a busca pelas 

mediações dadas pelas técnicas, em frente às possibilidades que acontecem no 

desenvolvimento de processos de produção materiais, de serviços e, também, as 

subjetivações que lhes são inerentes. Outrossim, compreender o processo de 

produção da VC, como esse tecnologia está inserida nas novas tecnologias e quais 

as pertinências – e conseqüências – do seu uso. Procura-se identificar as principais 

questões sobre a presença da tecnologia na educação, seus benefícios e mazelas, 

pontos que necessitam de constante inflexão e reflexão dos valores sociais e 

econômicos postos nos processos de inserção ou modificação tecnológica em um 

ambiente acadêmico. 

 

O sexto capítulo focaliza os processos de educação e EAD, com ênfase na busca 

por elementos que encaminhem ao entendimento daquilo a que a sociedade se 

refere quando debate e enseja uma educação para todos. Verificam-se os caminhos 

e dificuldades de produção de materiais de apoio ao ensino-aprendizagem, 

principalmente os de cunho tecnológico, bem como os valores que lhes são 

agregados mediante as técnicas.  

 

O capitulo sétimo contextualiza os dados coletados na pesquisa empírica.  

 

Por fim, as considerações finais, recomendações e anexos. 
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2  MEDIAÇÃO 
 
 
O termo mediação é bastante utilizado na atualidade e possui vários entendimentos 

conforme o autor que o apresenta. Na maioria deles, percebe-se que o conceito 

mediação é dado como uma ‘potência organizadora’.  

 

Segundo Mészáros (2006, p. 94), Hegel foi o criador do termo mediação, 

identificando este processo como “entidades do pensamento”. Outros autores, 

posteriores a Hegel, desenvolveram este conceito, entretanto, somente por Marx foi 

possível compreender que lidar com mediações é  

 
[...] identificar na realidade os complexos elos intermediários dos múltiplos 
fenômenos sociais, encontrar as leis que governam suas 
institucionalizações e transformações recíprocas, as leis que determinam 
sua relativa ‘fixidez’, bem como suas ‘modificações dinâmicas’, demonstrar 
tudo isso na realidade, em todos os níveis e esferas da atividade 
humana.[...] (MÉSZÁROS, 2006, p. 94). 
 

O que se percebe claramente na fala de Mészarós e replica-se nos autores 

influenciados pela corrente sócio-histórica é uma idéia conceitual de ‘mediação’ 

muito mais abrangente que o fato de descobrir um elemento em interposição entre 

dois ou mais fatores. A mediação, portanto, não é mais um dos elementos de análise 

de processos sociais, ela se constitui em uma instância organizadora da pesquisa ou 

do objeto de trabalho. Esta indicação pode ser corroborada pelas idéias de Konder 

(1998), Smolka e Nogueira (2002), Lukács (1979), Vigotski6 (2003), Ciavatta (2004) 

entre outros autores, resguardados, é claro, os objetos de estudo e influências de 

cada autor em seu percurso de desenvolvimento sócio-histórico.  

 

Nas proposições de Vigotski, a mediação se dá no campo da linguagem por meio de 

signos, e as significações implícitas nestes elementos são dadas pelos outros 

(sujeitos sociais) ao sujeito aprendente. A mediação proposta por este autor é 

denominada por ele de ‘mediação sígnica' ou 'mediação semiótica’, por alguns de 

seus estudiosos, seu objeto de estudo está no campo da linguagem. Para o autor, a 

                                                 
6 São encontradas várias grafias para o sobrenome deste autor, quais sejam: Vigotski, Vygotsky, 

Vigotsky. Visto que este é um fator de tradução e que não altera a identificação do autor, adota-se 
Vigotski, conforme é utilizado pela Editora Martins Fontes, atual editora de suas obras no Brasil. 
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mediação semiótica está presente em todos os processos da vida humana e é 

fundamental no processo de aquisição de conhecimento. É, ainda, a característica 

organizadora das outras mediações nas atividades sociais que promovem 

transformações nos sujeitos e nos processos e, para Vigotski (2003), é isto que 

torna a mediação semiótica um interessante recurso para a educação. 

 

Em Lukács (1979), a mediação é um importante recurso metodológico que auxiliará 

a determinação do objeto de estudo e o recorte do campo de pesquisa. A mediação 

é para o autor o exato ponto onde se firma o objetivo do estudo. O que permite 

examiná-lo por outros ângulos. A mediação presta-se à apreensão do total pelo 

particular, que é a essência do método dialético. Para o autor, as mediações existem 

entre os planos da empiria, da vida e do pensamento cotidiano por um lado e o 

plano da atividade transcendental, formando uma grande rede de mediações, o que 

compõe tanto o ser humano, quanto a sociedade, em um complexo de complexos, 

aberto, em perpétuo devir de interações.  

 

Por objetivar mediações, compreende-se em Lukács, a determinação do ‘exato 

ponto’ que torna o objeto de estudo uma particularidade; neste caso, o exato ponto 

onde se firma a importância da imagem para um processo educacional. Assim que o 

ponto está fixado, fica mais clara a identificação e estabelecimento do locus da 

pesquisa e, conseqüentemente, a determinação de seus recortes metodológicos e 

epistemológicos, ou seja, a definição dos ângulos em que o objeto de pesquisa será 

examinado, sempre em busca de uma visão global por meio do estudo de um 

elemento em particular. 

 

Corroborando a idéia de Lukács, ao tratarem da mediação enquanto recurso 

metodológico, Smolka e Nogueira (2002) afirmam que a mediação possibilita a 

interpretação das ações humanas como social e semioticamente mediadas, mesmo 

quando a presença ou a participação do outro não está visível. Destacam que um 

dos aspectos deste princípio é “[...] a incorporação desses instrumentos técnicos e 

simbólicos na estrutura da atividade humana, e que a atividade humana individual só 

se constitui na dinâmica das relações sociais” (SMOLKA; NOGUEIRA, 2002, p. 83). 

Em Smolka e Nogueira percebe-se a influência das teorias de Vigotski e uma 



 65

interessante subdivisão entre os objetos de estudo influenciados ora pela linguagem, 

ora pelo social - de caráter socialmente instituído.  

 

Os autores destacam como importante fator na mediação social e semiótica ‘os 

instrumentos técnicos e simbólicos’ – que no contexto deste trabalho são as 

imagens veiculadas em meios de comunicação social para a consecução da EAD. 

Smolka e Nogueira, por conseguinte, chamam a atenção para o fato de que por 

vezes ‘se exporta’ o objeto de estudo para longe do contexto social ou para longe do 

contexto em que está sendo semioticamente mediado. Isto é, extraí-o da estrutura 

da atividade humana, colocando-o como fenômeno isolado de causas e 

conseqüências sociais. Nesse caso, os meios de comunicação são apropriados para 

fins educativos, no NE@AD da UFES em parceria com diversas prefeituras 

municipais do Estado do Espírito Santo (ES). 

 

Para Ciavatta (2004, p. 46) a mediação “[...] São as relações articuladas que são 

reconstruídas no nível do conhecimento histórico, dentro de determinada totalidade 

social que faz parte do mundo objetivo”. Mediação não é um meio, são processos 

mais complexos com diversos significados que dependem dos sujeitos e da própria 

dinâmica dos fenômenos envolvidos.  

 
“A mediação implica uma perspectiva de análise que começa com a própria 
definição do objeto, e não constitui, stricto sensu, solução para uma relação 
insuficiente de causalidade, empiricamente estabelecida (ou dada por 
hipótese). A perspectiva teórica das mediações implica incluir como 
propriedades do objeto, as conexões que o determinam em situações de 
tempo e espaço determinado, única forma de encontrar a explicação de um 
objeto sem cair no esquema abstrato de uma relação mecânica. Trata-se de 
não perder de vista o significado que o objeto tem não apenas como 
singularidade, mas, também, como particularidade. A mediação é o passo 
necessário para descrever a particularidade do objeto, a relação do 
aparente, singular ou contingente, como processo mais compreensivo que o 
determina” (CIAVATTA apud CIAVATTA, 2004, p. 46). 
 

Konder (1998) propõe uma observação realizada por ‘operações de síntese e 

análise’ que só podem se efetivar mediante um conhecimento profundo do objeto de 

estudo. Para ele, somente após a realização dessas operações é possível abstrair o 

que é das camadas aparentes ‘imediatas’ e das camadas mediatas, ou seja, das 

camadas ‘mediadas’. 
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Afirma o autor que o avanço do conhecimento da realidade se aprofunda, indo além 

das aparências, penetrando na essência dos fenômenos, e para isso é preciso 

realizar ‘operações de sínteses e de análise’ que esclareçam a dimensão imediata e, 

também, a dimensão mediata. Para o autor, as mediações não estão nas camadas 

imediatas da exploração de um fenômeno, mas sim em seus meandros. A dimensão 

mediata, palco das mediações, não é imediatamente perceptível, como afirma o 

autor: “A experiência nos ensina que em todos os objetos com os quais lidamos 

existe uma dimensão imediata (que se percebe imediatamente) e existe uma 

dimensão mediata (que vai se descobrindo aos poucos)” (KONDER, 1998, p. 47). 

 

Assim, tomando os autores antes apresentados, percebe-se que 

metodologiacamente é necessário verificar as relações de mediação que ocorrem 

tanto no meio social, quanto em suas influências no processo de mediação 

semiótica, durante o processo de pesquisa. Para num posterior processo de síntese, 

então desvelar as camadas de mediações para descrever o objeto em sua 

particularidade, mas sem afastá-lo de sua realidade social. 

 

Segundo Orozco (2002, p. 26), o conceito de mediação no campo da comunicação 

social foi dado inicialmente como uma propriedade exclusiva dos meios, e diz que, 

posteriormente, Martin-Barbero utiliza este conceito com outra intencionalidade, qual 

seja, significar a descentralização da comunicação dos meios, passando a mediação 

principal a ser a cultura e, ainda, em outras etapas derivando em outras diversas 

mediações mais específicas. Ou seja, historicamente, o conceito de mediação perde 

como foco a técnica, passa para a cultura e, posteriormente, para outras mediações 

mais específicas como a estética e o discurso, por exemplo. 

 

Afirma o autor que para compreender o ‘jogo atual da mediação’ deve-se abandonar 

a idéia de que as mediações vêm somente dos meios ou que são extensão das 

mídias. Para Orozco (2002, p. 26) “[...] Las mediaciones hay que entenderlas como 

procesos estructurantes provienentes de diversas fuentes, que inciden en los 
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procesos de comunicación y conforman las interacciones comunicativas de los 

actores sociales”.7 

 

Orofino (2005, p. 63-64), ao apresentar o conceito de mediação de Orozco8, reforça 

a idéia de que, este processo de audiência, em um meio de comunicação é feito por 

sujeitos e que o processo de interação acontece em negociações por uma via de 

duplo sentido onde “[...] um processo estruturante que configura e reconfigura tanto 

a interação das audiências como os meios, como a criação – por parte das 

audiências – do sentido desta interação”. Este processo não é passivo, nele 

acontecem apropriações, recusas e contraposições aos conceitos e informações 

elaborados junto às outras instituições formadoras de opinião como a família, a 

escola, os amigos, o grupo social etc. 

 
Con este entendimiento sobre las mediaciones, lo que actualmente estamos 
presenciando es un interjuego distinto de su peso específico en la 
comunicación social. Si antes las mediaciones institucionales propias de las 
diversas instituciones sociales a las que las audiencias pertenecían eran 
muy importantes en la definición y orientación de las producciones de 
sentido, como la escuela o el Estado por ejemplo, ahora esas instituciones 
típicas de la modernidad y del siglo pasado han perdido fuerza9 (OROZCO, 
2002, p. 26). 
 

Cabe aqui explicar que, para Orozco (apud OROFINO, 2005, p. 64), as mediações 

são complexos entrelaçados no ‘cenário da recepção’. Segundo a autora, Orozco 

apresenta em seu quadro teórico quatro tipos de mediações, as quais denomina de 

‘múltiplas mediações’: 

a) a mediação individual – “leva em conta as dimensões cognoscitivas e 

subjetivas dos atores sociais (articuladas em categorias de gênero, idade, 

etnicidade e classe social, orientação social)”; 

                                                 
7  “[...] As mediações têm que ser entendidas como processos estruturantes provenientes de diversas 

fontes, que incidem nos processos de comunicação e conformam as interações comunicativas dos 
atores sociais” (tradução nossa). 

8  Utilizamos Orofino (2005) para apresentar as problematizações de Orozco sobre mediação, pois, 
apesar de o autor ter vários artigos disponibilizados na Internet, não foi encontrada nestes textos a 
conceituação formalizada pelo autor, somente debates superficiais que apontam a outros textos 
seus, que não foram localizados. 

9  “Com este entendimento sobre as mediações, o que atualmente estamos presenciando é um 
‘interjogo’ diferente do peso específico que assume na comunicação social. Se antes das 
mediações institucionais, próprias das diversas instituições sociais e a que as audiências 
pertenciam, eram muito importantes na definição e orientação das produções de sentido, como a 
escola e o Estado, por exemplo, agora estas instituições típicas da modernidade estão perdendo 
força” (tradução nossa). 
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b) a mediação situacional – que leva em consideração os diferentes ambientes e 

cenários em que ocorre interação entre os meios de comunicação (no caso a 

TV, que é seu objeto de estudo) e as audiências; 

c) a mediação institucional – as falas, vozes e/ou discursos dos sistemas e 

estruturas sociais, tais como família, escola, cultura de bairro e outras 

instituições, formais ou informais; 

d) a mediação vídeotecnológica – “que busca compreender que a televisão (ou o 

outro meio que estiver em estudo) como instituição social não reproduz 

simplesmente outras mediações”. A autora afirma ainda que, para Orozco, a 

TV produz sua própria mediação, ou seja, esta mídia utiliza recursos próprios 

e particulares com a finalidade de representar10 uma realidade social. 

 
Orozco (2002, p. 26) afirma que o interjogo das mediações na comunicação social 

adquire novos contornos e uma importância desmedida, enquanto outras mediações 

desaparecem concomitantemente e as capacidades cognoscitivas se alteram 

mediante as novas possibilidades tecnológicas, consumo de informação – 

principalmente imagens.  

 
[...] Con la tecnología audiovisual y la convergencia tecnológica entre lo 
digital y lo televisivo, la percepción adquiere dimensiones insólitas, que 
incluso trastocan el mismo sistema nervioso y las habilidades visomotoras. 
[...] la percepción está en el centro de las transformaciones presentes y 
futuras en el ámbito de la comunicación, cada vez más estimulada por la 
mediación tecnológica11 (OROZCO, 2002, p. 27). 
 

Sobre a imagem, continua Orozco, ela adquire junto com ‘o perceptivo’ outro dos 

maiores desordenamentos comunicativos vigentes, ou seja, uma ‘autolegitimação da 

imagem’, principalmente da imagem em movimento, que passa a ganhar autoridade 

junto aos sujeitos da recepção em função de sua verossimilhança dada pelos meios 

tecnológicos: “[...] Los simulacros de realidad que a veces resultan más reales que la 

realidad misma que simulan, son ejemplos de la explosión de lo que podemos 

                                                 
10 Interpretamos o conceito representar como o dado na discussão sobre o caráter de representação 

da imagem, ou seja, uma apropriação do sentido de algo real que está sendo adaptado por meio 
de técnicas para outras veiculações que podem inclusive tomar outros significados. 

11 “[...] Com a tecnologia audiovisual e a convergência tecnológica entre o digital e o televisivo, a 
percepção adquire dimensões insólitas que inclusive ‘transtocam’ o mesmo sistema nervoso e as 
habilidades visiomotoras. [...] a percepção está no centro das transformações presentes e futuras 
no âmbito da comunicação, cada vez mais estimulada pela mediação tecnológica” (tradução 
nossa). 
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considerar la mediación visual en las creencias de los usuarios y en los criterios de 

verdad” 12 (OROZCO, 2002, p. 27). 

 
A mediação compreende os processos que, de alguma maneira, influenciam a 

particularização de um evento, tornando-o sui generis para a atividade de pesquisa. 

A cada objeto de pesquisa, as categorias de análise necessitam ser repensadas, 

para que não sejam esquecidas mediações importantes durante o processo de 

compreensão do próprio objeto de pesquisa em sua totalidade.  

 

                                                 
12 “[...] Os simulacros de realidade que às vezes resultam mais reais que a realidade mesma que 

simulam, são exemplos da explosão do que podemos considerar a mediação visual nas crenças 
dos usuários e nos critérios de verdade” (tradução nossa). 
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3  IMAGEM E LINGUAGEM 
 

 

Inicia-se o debate teórico pela imagem por acreditar na relatividade dos caminhos, 

pois há várias formas de se ver o mundo e por isso o mundo se parece a um 

caleidoscópio de cores e imagens. Este é o elemento que une sujeito-pesquisador e 

objeto-pesquisado e, dele se fez a pesquisa.  

 

O primeiro passo nessa caminhada é a compreensão da complexidade e amplitude 

do conceito de imagem, para caracterizar as imagens que estão presentes na 

Educação Aberta e a Distância, proposta pelo NE@AD / UFES, para o curso de 

Pedagogia, nos fascículos e nas videoconferências. Diz-se complexidade e 

amplitude, pois o termo imagem remete a diversas significações que envolvem 

desde seu modo de percepção, vivência, aprendizado, comunicação, produção, 

exibição e representação. 

 

A imagem é o que se vê, se percebe, mas não somente isso. O termo imagem, vem 

do latim imagine, cujo significado passa por ‘pertencente a uma imagem’ e no latim 

tardio o termo imagem-figura ostenta o conceito ‘que serve como semelhante’. 

Percebe-se que neste conceito a imagem é uma representação feita pelo homem 

por meio de técnicas manuais ou recursos técnicos do que foi ou está sendo 

percebido em dado momento e que servirá para representá-lo.  

 

Joly (1996, p. 13) diz que a diversidade de significações dada à palavra imagem é 

impressionante e, mesmo assim, se consegue compreendê-la, pois em todas as 

significações – mesmo que não remetam a imagens visíveis – a imagem “toma 

alguns traços emprestados do visual e de qualquer modo, depende da produção de 

um sujeito: imaginária ou concreta, a imagem passa por alguém que a produz ou a 

reconhece”. 

 

Para quem observa a imagem produzida e reconhece os elementos visuais ali 

postos, a imagem passa a assumir o lugar do objeto representado. E por este jogo 

de reflexos, de ser representante e representada, a palavra ‘imagem’ passou a ser 
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usada em diversos sentidos com uma ampla abrangência, como afirma Caprettini 

(1994), quando reforça que o campo da imagem nem sempre é tão claro, pois as 

imagens são constituídas por outras imagens que cada sujeito faz do mundo, ou 

seja, representações dentro de representações. 
 

O campo da imagem, os seus contornos e o seu fundo nem sempre claro 
tendem a sobrepor-se no nosso saber, que se constitui por meio de 
imagens, mas que pode também ser pensado como um objecto fora de nós 
que nos dá precisamente uma certa ‘imagem’ de si (CAPRETTINI, 1994, p. 
177). 
 

Em conceito “A imagem, relaciona-se à idéia ou ao modelo de alguma coisa”, 

conforme afirma Schütz-Foerste (2004, p. 19).  
 
“Decorre daí que a imagem está sempre posta em relação a outra coisa. 
Seu caráter de analogia, ou de semelhança, faz dela uma representação. 
Tem função de evocar ou colocar-se em lugar do objeto representado, não 
sendo, assim, percebida como ela própria, mas como signo” (SCHÜTZ-
FOERSTE, 2004, p. 21). 
 

É possível identificar um conflito entre a noção de imagem como representação 

visual e como imaginação mental, segundo Schütz-Foerste (2004), ou seja, esses 

termos são essencialmente diferentes quanto às suas propriedades funcionais na 

sociedade. A representação visual corresponde ao campo de estudo da linguagem e 

a imaginação mental ao campo cognição e memória.  

 

Percebe-se pela apresentação do conceito da imagem por Joly, Caprettini e Schütz-

Foerste que este é um campo amplo, pois abarca todos os elementos que trazem 

em si características de visível e de visual, ou seja, do que é visto, do que pode ser 

visto e do que já foi visto e passa a ser memória.  

 

A complexidade deste conceito, em suma, se apresenta nos seguintes fatores: 

a) as imagens são produções dos sujeitos, independente se são imagens que 

estão subjacentes no sujeito ou se foram produzidas materialmente por ele ou 

por outros;  

b) as significações são dadas às imagens de forma coletiva e individual em 

frente às vivências de cada sujeito em seu contexto socio-histórico;  

c) as imagens são formadas por elementos visíveis e/ou visuais que tendem a 

evocar referências de outras informações em si. 
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As imagens produzidas são representações de outras imagens ou elementos 

visíveis, representando algo que não está efetivamente ali. Estes elementos 

visualmente presentes, organizados em composições, são portadores de 

significações postas em uma proposta de comunicação visual, que será vista e 

ressignificada por seus espectadores, conforme suas vivências pessoais e sociais. 

 

Este capítulo discorrerá em nível teórico pela percepção da imagem e pela 

importância da imagem como formação da memória e da cultura. A finalidade deste 

capitulo perpassa por: 

a) verificar a influência das imagens materializadas na formação dos sujeitos em 

seu contexto sócio-histórico; 

b) compreender a imagem como um elemento carregado de informação cultural; 

c) verificar se as informações culturais postas nas imagens redefinem-se em 

significação; 

d) e, se mediante estas significações, na imagem pode estar posta uma 

linguagem estruturada, que passa a mediar conhecimentos para a formação 

dos sujeitos.  

 

Estabelecido o conceito de imagem, outras dimensõesmsobre tecnologia e 

educação passarão a ser incluídas neste debate. Importantes para se compreender 

a imagem no campo da educação aberta e a distância (EAD), estas dimensões inter-

relacionam a imagem com o processo de apreensão e compreensão do mundo - os 

processos de aprendizagem; verificam as influências das técnicas na imagem e da 

imagem nas tecnologias; verificam os modos de presença da imagem na EAD como 

recurso importante inclusive para o reconhecimento dos sujeitos dentro deste 

processo educativo.  
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3.1  PERCEPÇÃO DA IMAGEM 
 

 
“No começo, havia imagem. Para onde 
quer que nos voltemos, há imagem” 
(JOLY, 1996, p. 17). 

 

 

Ver imagem é ver luz que incide e reflete dos materiais aos olhos. Para ver luz, 

deve-se coexistir com a luz, com as matérias reflexivas e ter sistemas orgânicos 

biologicamente adaptados e relativamente funcionais para que se possa vivenciar 

estas experiências. Entretanto vivenciar a imagem que chega pelos olhos é um 

processo complexo, pois a vivência exige cooptar as percepções dos olhos com as 

sensações dos demais sentidos perceptivos e sistemas fisiológicos e, ainda, 

significar estas sensações para que se possa compreendê-las e comunicá-las com 

os outros.  

 

Afirmando a importância da imagem, Joly (1996) diz que antes de se aprender a ler 

ou mesmo falar, já se articula o ver. Antes de articular letras em palavras se fazem 

expressões gestuais e garatujas para se expressar visualmente. É importante notar 

que Joly aponta que o universo da imagem não está só em suportes técnicos, como 

o papel, telas e monitores. Fazer imagem é também gesto e movimentação, 

interação com o ambiente. É por meio desta vivência que se iniciará o processo de 

compreensão e articulação com os outros e com o mundo. 

 

Segundo Joly (1996, p. 16), imagens nascem com o ser humano e com ele se 

desenvolvem. O autor introduz um conceito de imagem que é ainda maior que a 

possibilidade da visão. O complexo sistema da visão humana é responsável por 

grande parte da recepção das informações que se recebem diariamente. Estão 

englobados nesse sistema fatores biológicos, físicos, neurológicos e psicológicos.  

 

Um sistema isolado não consegue abarcar todo o processo de percepção de 

imagens. Todos os sentidos participam conjuntamente da percepção do mundo, 

entretanto, o processo visual é tão intenso que, muitas vezes, atribuímos às imagens 

sensações outras dadas por um conjunto de sentidos, tal é a sua relevância.  
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Assim sendo, para Joly, o ver está muito mais próximo das capacidades inatas de 

um ser humano do que o falar ou o ler. Ver relaciona-se com o reconhecimento das 

habilidades corpóreas junto aos outros sentidos perceptivos. O reconhecimento de 

um ‘universo’ e das formas com que se relaciona permite o desenvolvimento de 

aptidões para a localização, locomoção e comunicação.  

 
Dentro da linha sócio-histórica, Vigotski13 propõe que “o ser humano é constituído 

por uma dupla série de funções, as naturais, regidas por mecanismos biológicos, e 

as culturais, regidas por leis históricas” (PINO14, 2005, p. 29-30). Para a percepção 

de imagens (visão) é necessário o uso de ambas funções, as naturais, dos 

mecanismos biológicos, meio pelo qual as luzes são refletidas nas texturas das 

formas e refratadas aos olhos e transmitidas ao cérebro.  

 

Entretanto, imagens podem ser vistas sem serem percebidas pelos sujeitos. As 

funções culturais acontecem na experimentação coletiva e individual, ou seja, 

‘filtradas’ pelos valores morais e estéticos do sujeito e das referências sociais 

formadas pelos outros sujeitos com quem convive. Estes valores incidirão sobre a 

percepção e vivência do sujeito com a imagem, portanto, esta relação é regida pelas 

leis históricas.  

 

Nesta regência das leis históricas cabem duas observações: 

a) A percepção da imagem é individual. Cada sujeito terá sua própria leitura de 

uma imagem, conforme seus mecanismos biológicos e as suas experiências 

pessoais. Estas experiências pessoais são influenciadas pelos meios sociais 

que o sujeito vivenciou ao longo de sua existência, fato que não se pode 

                                                 
13 Deve-se indicar algumas questões que podem ser percebidas na apropriação dos conceitos de 

Vigotski para a compreensão da relevância da imagem na EAD. A primeira e principal é que 
Vigotski não desenvolve uma teoria de linguagem, nem trata especificamente de analisar a 
linguagem visual, ou uma teoria sobre a imagem, nem sobre EAD. De toda forma é importante 
ressaltar que Vigotski traz importantes e fundamentais referências sobre aprendizagem e que em 
seus estudos não pôs de lado a imagem, a música e outros sistemas comunicativos, nem a 
relevância dos sistemas perceptivos como tato, olfato e paladar. Pelo contrário, aponta diversas 
vezes em seus escritos a relevância destes sistemas para o desenvolvimento das habilidades de 
comunicação dentro do grupo social. Em especial a percepção visual. 

14 Para o entendimento de alguns conceitos de Vigotski trabalha-se com Pino (2005) e Oliveira 
(1993), que nos apresentam de forma bastante organizada as idéias de Lev S. Vigotski. 
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olvidar. Portanto, mesmo que as experiências pessoais tenham um caráter 

individualizado, são permeadas pela forma de vida do grupo social. 

b) A imagem é uma ‘criação’ do ser humano, portanto, manipulada ou 

manufaturada de alguma forma por ele, para ser vista por outros seres 

humanos e, por isso, é permeada pelas influências culturais tanto de quem as 

produziu, quanto pela forma com que está sendo exibida, ou seja, o contexto 

em que está inserida. “A cultura – diz Vigotski – não cria nada, apenas 

modifica os dados naturais para adaptá-los aos objetivos do homem” 

(VIGOTSKI, apud Pino, 2005, p. 89). 

 

Outra questão apontada por Vigotski trata da percepção do campo visual. Para o 

autor, a percepção de um campo visual é integral, enquanto a fala requer um 

processamento seqüencial, possibilitando outras formas de perceber diferentes da 

linguagem escrita. 

 
O papel da linguagem na percepção é surpreendente, dadas as tendências 
opostas implícitas na natureza dos processos de percepção visual e da 
linguagem. Elementos independentes num campo visual são percebidos 
simultaneamente; nesse sentido, a percepção visual é integral. A fala, por 
outro lado, requer um processamento seqüencial. Os elementos, 
separadamente, são rotulados e, então, conectados numa estrutura de 
sentença, tornando a fala essencialmente analítica (VIGOTSKI, 1998, p. 43, 
grifo do autor). 
 

O que está sendo visto não são somente elementos soltos. São elementos com 

formas, texturas e cor que estão emoldurados pela abrangência perceptiva do 

sistema visual e/ou de um suporte matérico, sob um ângulo de observação e sob as 

influências ambientais de seu local de exibição/percepção. Todos estes elementos 

fazem parte deste complexo de percepção do objeto de forma simultânea, por isso, 

seu caráter integral. Entretanto, é na vivência que se tem com os objetos em sua 

função social e a partir do desenvolvimento da linguagem – no caso verbal – ao 

longo da vida, que se pode identificá-los e significá-los dentro de um campo visual, 

traspassando as suas características plásticas para abarcar toda uma gama de 

conceitos dados socialmente. 

 
Assim, por exemplo, quando olhamos para um par de óculos, não vemos 
“duas coisas redondas, ligadas entre si por uma tira horizontal e com duas 
tiras mais longas presas na parte lateral”, mas vemos, imediatamente, um 
par de óculos. Isto é, nossa relação perceptual com o mundo não se dá em 
termos de atributos físicos isolados, mas em termos de objetos, eventos, 
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situações, rotulados pela linguagem e categorizados pela cultura 
(OLIVEIRA, 1993, p. 73, grifo do autor). 
 

Segundo Oliveira (1993), para Vigotski a percepção se torna cada vez mais 

complexa ao longo do desenvolvimento humano, afastando-se das ‘determinações 

fisiológicas dos órgãos sensoriais’, mas não se desvinculando desses órgãos – 

conforme as possibilidades biológicas que possuímos de interagir com o mundo.  
 
[...] Ao longo do desenvolvimento, entretanto, principalmente através da 
internalização da linguagem e dos conceitos e significados culturalmente 
desenvolvidos, a percepção deixa de ser uma relação direta entre indivíduo 
e meio, passando a ser mediada por conteúdos culturais (OLIVEIRA, 1993, 
p. 73). 
 

Vigotski enfoca que a percepção, em todos os seus sistemas, é a porta de entrada 

das informações. É por meio das sensações perceptivas que a criança entra em 

contato com os objetos reais e isto a auxilia, ainda em tenra idade, a comunicar-se 

com seu mundo “[...] entendo que o mundo não é visto simplesmente em cor e 

forma, mas também como um mundo com sentido e significado” (OLIVEIRA, 1993, 

p. 44).  

 

O contato visual com a forma, a cor e a textura favorecem a formação de sentido e 

significado, entretanto, o autor reforça que a percepção visual não é a única ou 

principal instigadora do processo de significação. Vigotski denomina de campo de 

atenção ‘a totalidade das séries de campos perceptivos potenciais’, ou seja, são 

todos os sistemas perceptivos em sua forma de funcionamento, que é ‘dinâmica e 

sucessiva’.  
 
A transição, no desenvolvimento para formas de comportamento 
qualitativamente novas, não se restringe a mudanças apenas na percepção. 
A percepção é parte de um sistema dinâmico de comportamento por isso, a 
relação entre as transformações dos processos perceptivos e as 
transformações em outras atividades intelectuais é de fundamental 
importância (VIGOTSKI, 1998, p. 44). 
 

Propõe que ao longo do tempo a criança transpasse de uma estrutura denominada 

‘simultânea do campo visual’, isto é, onde os outros sentidos atuem em parceria com 

a visão para a construção do sentido, para uma ‘estrutura sucessiva do campo 

dinâmico da atenção’. Isto acontece na medida em que a criança reconstrói 

atividades que lhe permitam perceber a origem dos sentidos requeridos para cada 
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atividade, tornando-se ‘um componente de séries dinâmicas de atividade 

psicológica’, ou seja, uma informação introspectada. 
 
Assim, o campo de atenção da criança engloba não uma, mas a totalidade 
das séries de campos perceptivos potenciais que formam estruturas 
dinâmicas e sucessivas ao longo do tempo. A transição da estrutura 
simultânea do campo visual para uma estrutura sucessiva do campo 
dinâmico da atenção é conseguida através da reconstrução de atividades 
isoladas que constituem parte das operações requeridas. Quando isso 
ocorre, podemos dizer que o campo da atenção deslocou-se do campo 
perceptivo e desdobrou-se ao longo do tempo, como um componente de 
séries dinâmicas de atividade psicológicas (VIGOTSKI, 1998, p. 48). 
 

Afirma Pino (2005) que os processos perceptivos, inicialmente de caráter físico-

químico, acabam por desenvolver complexos processos de codificação e 

decodificação destes sinais, determinando diferentes formas de ação. “[...] esses 

processos conduzem à reconstituição interna do mundo externo em forma de 

imagens sensoriais” (PINO, 2005, p. 144). Para os seres humanos, as imagens se 

tornam ‘objeto de consciência’, uma capacidade adquirida de gerar uma imagem 

diferente do real que representa dada circunstância, mas que o ser humano sabe 

distinguir de suas próprias imagens. As imagens, portanto, representam tanto o 

mundo real quanto o mundo do imaginário. 

 

Segundo o autor, a percepção consciente dá impressão de que existe uma 

correspondência entre o que está sendo visto, percebido nas imagens, e os objetos 

da realidade que elas representam. Mas existe um lapso nesta situação, pois 

agregam-se à imagem representações simbólicas pertencentes a sistemas de 

signos socialmente aceitos, convencionados e utilizados para substituir uma 

realidade. Afirma Pino “Se a transformação de sinais naturais em imagens sensoriais 

constitui ainda um problema para os especialistas, a representação das imagens 

sensoriais por signos constitui um problema ainda maior” (PINO, 2005, p. 145, grifo 

do autor). 

 

A sociedade, principalmente a partir do século XX, passou a buscar formas de 

compreender como as imagens sensoriais se portam como signos e a buscar formas 

de estabelecer se existe uma linguagem estruturada, ou ainda, quais são os 

elementos básicos dessa linguagem.  
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Mas, a reflexão suscitada pela afirmação de Pino não se encerra somente neste 

âmbito, encaminha a um outro debate: Como está sendo percebido o significado do 

verossimilhante posto nas imagens e nos significados que representam? Esse 

debate acontece no âmbito educacional? Como o professor prepara imagens para 

sua aula? Quais os sentidos que estão postos nas comunicações preparadas para a 

aula? Quais signos estão postos em uma imagem que será utilizada com fins 

educacionais? E o que efetivamente representam para aquele grupo social? Estas 

respostas extrapolam os limites deste trabalho. Mas, levantam a discussão sobre 

quais os sentidos que a imagem tem tomado dentro da educação. 

 

Aponta Duarte Jr.15 (2006) que se deve reconhecer a percepção como fonte das 

informações sensíveis que ganharam sentido a partir da vivência do corpo. O 

mundo, antes de ser inteligível é apenas sensível, ou seja, é cor, textura, odor, 

sabor, som, temperatura. O autor mostra que existe uma duplicidade na palavra 

sentido e busca o entendimento do sentido dado aos sentidos perceptivos, ou seja, 

“tudo aquilo que é imediatamente acessível a nós através dos órgãos dos sentidos, 

tudo aquilo captado de maneira sensível pelo corpo, já carrega em si uma 

organização, um significado, um sentido” (DUARTE JR., 2006, p. 12). Para ele, a 

palavra sentido perpassa por “constelar-se um bom número de referências à 

capacidade humana de apreender a realidade de modo consciente, sensível, 

organizado e direcionado (ou intencionado, [...])”. 

 

Propõe o entendimento de estesia, tradução literal para o português da original 

grega estética – aisthesis, como um sentido de ‘vibrar em comum, sentir em 

uníssono, experimentar coletivamente’ e a promoção de uma ‘educação dos 

sentidos’, isto é, desenvolver e refinar os sentidos, na escola e principalmente no 

âmbito familiar. Segundo o autor, a modernidade em seu modo de se construir o 

conhecimento trouxe a sociedade a uma crise coletiva, uma crise dos sentidos, com 

uma percepção especializada e parcializada do mundo e da vida. Afirma Duarte Jr:  
 

                                                 
15 Duarte Jr. trabalha a importância de uma educação estética, pela via da fenomenologia. O autor 

leva à compreensão de que todos os seres são sensíveis e por isso há necessidade de uma 
educação estética, que não se trata de compreender as regras históricas da estética das artes. 
“Trata-se, antes, de um projeto radical: o de um retorno à raiz grega da palavra ‘estética’ – 
aisthesis, indicativa da primordial capacidade do ser humano sentir a si próprio e ao mundo num 
todo integrado” (DUARTE JR., 2006, p. 13, grifo do autor) 
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[...] é inevitável a constatação de que o estilo moderno de conhecer a 
realidade e de com ela manter relações tenha atingido um ponto crítico, cuja 
principal característica parece ser a dificuldade em se harmonizar as 
múltiplas partes e segmentos em que a existência foi partida. Melhor falar-
se em crise, crise da modernidade, ainda que a esquizoidia definidora 
destes tempos modernos já tenha celeremente evoluído para os perigosos 
limites de uma esquizofrenia (DUARTE JR., 2006, p. 65). 
 

Estas colocações abrem os sentidos para as conseqüências da crise de 

modernidade16: uma anestesia ou a perda ‘do sentido dos sentidos’ em função das 

rotinas tecnicistas, com seus códigos de dominação, que vêem assimetricamente 

acontecendo na cultura mundial na primeira metade do século XX e que ora se 

apresenta diariamente, nas atividades diárias, nos meios de comunicação na maioria 

dos lares. Duarte Jr. evoca a necessidade de um cuidado especial ao abordar tanto 

a unidade do humano, quanto a sua diversidade conjuntural, e afirma: 
 

[...] Não se pode, em nome de uma abstrata racionalidade universalista, 
desprezar os modos peculiares às diferentes culturas, mas é também 
sumamente pernicioso tomar tais maneiras diversas de existir como 
absolutamente fechadas em si mesmas e, portanto, como inquestionáveis 
do ponto de vista de uma razão plenamente humana e universal [...] 
(DUARTE JR., 2006, p. 121). 
 

As contribuições de Duarte Jr. fazem com que se questione como proporcionar ou 

redimensionar este contato sensível por meio das tecnologias de comunicação. 

Quais sentidos recaem sobre as imagens utilizadas na educação e, principalmente, 

nas imagens utilizadas pela EAD – que impõem maior restrição dos sentidos 

perceptivos – no momento de ressignificar informação em conhecimento? E as 

respostas parecem vir com Vilém Flusser (2002, p. 9): “Trata-se de alienação do 

homem em relação a seus próprios instrumentos”. 

 

Diz esse autor que as imagens são para aqueles que estão biologicamente aptos a 

enxergar e são um importante recurso para a compreensão e interação com o 

mundo. “Imagens são mediações entre homem e mundo [...]”, afirma Vilém Flusser 

(2002, p. 9), pois o mundo não está acessível de imediato, ou seja, há espaços-

tempos-fatos-objetos-crenças cuja existência só se tem condições de vivenciar por 

meio da imagem. Enfim, a imagem serve ao seres humanos para ter acesso a um 

mundo que os próprios seres humanos fizeram e para o qual atribuíram o papel de 
                                                 
16 Santos (1999, p. 34), afirma que esta fase de transição entre a modernidade e algo que ainda não 

tem nome e cuja ausência de nome vem sendo denominado de ‘pós-modernidade’ é sobre tudo 
uma fase de transição epistemológica, visando a racionalização da vida social e individual pela 
mercantilização e mercadorização capitalística que visa acumulação de riquezas. 
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‘representar o mundo’ para as imagens. Desta forma as imagens ‘entrepõem-se 

entre mundo e homem’.  

 

Flusser afirma que “O homem se esquece do motivo pelo qual imagens são 

produzidas: servirem de instrumentos para orientá-lo no mundo” (2002, p. 9). Explica 

o autor: 
 
Seu propósito é serem mapas do mundo, mas passam a ser biombos. O 
homem, ao invés de se servir das imagens em função do mundo, passa a 
viver em função de imagens. Não mais decifra as cenas da imagem como 
significados do mundo, mas o próprio mundo vai sendo vivenciado como 
conjunto de cenas. Tal inversão da função das imagens é idolatria. Para o 
idólatra – o homem que vive magicamente -, a realidade reflete imagens. 
Podemos observar, hoje, de que forma se processa a magicização da vida: 
as imagens técnicas, atualmente onipresentes, ilustram a inversão da 
função imaginística e remagicizam a vida (FLUSSER, 2002, p. 9). 
 

O autor atribui essa alienação do ser humano ao próprio desenvolvimento da cultura 

humana, que torna imaginação em alucinação, retirando do homem a capacidade de 

‘decifrar imagens e de reconstruir as dimensões abstraídas’. Flusser dá a 

compreender que ele não deseja tratar apenas das dimensões métricas, mas 

também das dimensões sociais e históricas onde cada imagem é produzida, o que 

acaba por lhe conferir sentidos. 

 

Imagem é também tudo que faz rememorar outras imagens que já foram vivenciadas 

e é tudo que se cria para ser visto e por isso são carregadas de sentidos 

historicamente construídos. Muitas delas perderam sua conexão com um sentido 

natural ou original, ou contrapõem-se às sensações naturais da percepção, 

reforçando os conceitos estéticos comerciais e afastando-se dos sentidos de estesia 

proposto por Duarte Jr. 

 

As imagens divulgadas nos meios de comunicação de massa estão carregadas de 

ideologias historicamente postas, além de serem na maioria das vezes modeladas 

pela estética de outros locais, com interesses globais. São estas imagens que 

permeiam as imagens mentais e modelos estéticos dos sujeitos e, como disse 

Duarte Jr., causam uma anestesia para sentir o mundo, não permitindo saborear 

suas sensações. 
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Enfim, percebe-se a imagem em sua perspectiva natural (inata e individual) e 

cultural (fruto da experimentação e de sistematizações coletivas), auxiliar importante 

na aquisição de vários outros processos naturais, como a localização, locomoção, 

compreensão e produção, e representação simbólica (da linguagem oral à 

concepção de valores estéticos). A imagem é, ao mesmo tempo, espelho e biombo 

do mundo e em todos os casos é mediação. 

 

Adiante, organiza-se a imagem em duas categorias: as imagens mentais e as 

imagens materializadas (materializadas ou não em suportes materiais). As imagens 

mentais, ou seja, as imagens postas como imaginação e imaginário, que 

‘perpassam’ a mente, serão apresentadas neste trabalho, para fins de conceituação 

e debate de alguns conceitos de imagem como memória e mediação semiótica.  
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3.2  IMAGENS MENTAIS, MEMÓRIA E FORMAÇÃO DA CULTURA 
 

 

As imagens mentais fazem parte das imagens do repertório de cada sujeito na sua 

mente17, imaginário, imagem de si, imaginação, memória. Na mente está tudo aquilo 

que não se pode acessar diretamente com o tato, o que não se pode deter ou reter 

do outro e, por vezes, nem de si próprio. São dados e informações dos sujeitos, que 

fluem por seu corpo, por sua mente, e que dificilmente são compreensíveis sem a 

interação das linguagens instituídas socialmente. Na mente estão as percepções, 

cognições e significações de cada sujeito. As imagens, que estão na mente, são 

frutos de percepções, são memória, imaginação e sonhos. 

 

A imaginação é a capacidade de o ser humano fantasiar, permitindo ao espírito 

representar imagens, muitas vezes de objetos que já foram percebidos ou ainda de 

formar novas imagens de objetos que não foram percebidos, realizando novas 

combinações de imagens. A imaginação é também a coisa imaginada, uma 

invenção da mente. Quando a imaginação é narrada como experiência vivida por 

grupo ou sujeito, pode-se dizer que é uma superstição ou crendice. Mas a 

imaginação, é sobretudo a capacidade de criar a partir das percepções, criar novas 

possibilidades. 

 

O sonho é uma outra forma de imagem mental. São imagens, representações, atos, 

idéias, que involuntariamente ocorrem durante o sono. O sonho é ainda um desejo 

veemente ainda não realizado, uma aspiração que está ainda na mente. O sonho 

também pode ser aquilo que não foi ou pode ser materializado e que se quer 

conquistar. É o produto da imaginação.  

 

Existem diversas significações do senso comum sobre alguns termos ligados às 

imagens mentais, bem como diversas correntes da psicologia que têm como objeto 

                                                 
17 No uso comum a palavra mente é utilizada para designar várias funções e compreensões das 

subjetividades humanas, tais como o intelecto, o pensamento, o entendimento, o psicológico. 
Mente também pode ser sinônimo de alma e espírito, uma energia vital que co-existe com o corpo 
e o personifica. Mente inclui em seus significados as atividades de criação e imaginação, 
associação de idéias para a solução de problemas. E, ainda, a palavra mente abre espaço para os 
significados de: intenção, intuito, desígnio, disposição, tenção. 
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de estudo as imagens, sonhos, alucinações etc. Aqui serão abordadas as imagens 

mentais pela perspectiva de Vigotski na psicologia social, quando este autor faz 

referência ao campo visual e ao desenvolvimento da habilidade de combinar os 

elementos dos campos visuais do presente e do passado, o que fomentará a 

formação de coleção organizada e inter-relacionada de informações e permitirá a 

formação da memória.  

 
Para este autor “A possibilidade de combinar elementos dos campos visuais 

presente e passado (por exemplo, o instrumento e o objeto-alvo) num único campo 

de atenção leva, por sua vez, à reconstrução básica de uma outra função 

fundamental, a memória [...]” (VIGOTSKI, 1998, p. 48, grifo do autor). A imagem 

quando armazenada na memória está agregada a significações e sentidos. Estas 

imagens de experiências passadas serão utilizadas para auxiliar no processo de 

novas situações. Isto é denominado por Vigotski de funções superiores18, ou seja, “a 

estimulação autogerada, isto é, a criação e o uso de estímulos artificiais que se 

tornam a causa imediata do comportamento” (VIGOTSKI, 1998, p. 53). 

 
[...] As mudanças que ocorrem na memória são similares àquelas que 
ocorrem no campo perceptivo da criança, onde os centros de gravidade são 
deslocados e as relações figura-fundo19 alteradas. A memória da criança 
não somente torna disponíveis fragmentos do passado como, também, 
transforma-se num novo método de unir elementos da experiência passada 
com o presente (VIGOTSKI, 1998, p. 48). 
 

As imagens já vivenciadas do passado ou do presente, quando utilizadas para 

arquivar informações, por mais simples que sejam, modificam a estrutura psicológica 

do ser humano, pois permitem substituir estes elementos visuais por informações 

agregadas a eles, ou seja os elementos passam a ser representações de um 

significado maior. 

 
Mesmo essas operações relativamente simples, como atar nós e marcar um 
pedaço de madeira com a finalidade de auxiliares mnemônicos, modificam a 

                                                 
18 “As funções elementares têm como característica fundamental o fato de serem total e diretamente 

determinadas pela estimulação ambiental” (VIGOTSKI, 1998, p. 53). 
19 “Há muitos exemplos, contudo, nos quais a bidimensionalidade prevalece no sentido de que a 

imagem consiste de dois ou mais planos ou espaços pouco profundos que se estendem 
paralelamente ao plano frontal e aparecem distâncias diferentes do observador. A 
bidimensionaliade como sistema de planos frontais é representada na forma mais elementar pela 
relação figura-fundo. [...] Uma delas se encontra na frente da outra. Uma é figura, a outra, o fundo. 
As inúmeras investigações do fenômeno figura-fundo destinam-se mormente para explorar as 
condições que determinam qual das duas formas se encontra na frente. [...]” (ARNHEIM, 2000, p. 
217-9). 
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estrutura psicológica do processo de memória. Elas estendem a operação 
de memória para além das dimensões biológicas do sistema nervoso 
humano, permitindo incorporar a ele estímulos artificiais, ou autogerados, 
que chamamos de signos. Essa incorporação, característica dos seres 
humanos, tem o significado de uma forma inteiramente nova de 
comportamento (VIGOTSKI, 1998, p. 52-53). 
 

Vigotski (1998, p. 65) diz que associações elementares não suprem a ‘função 

instrumental‘ necessária à produção de lembrança. É necessário desenvolver 

‘funções psicológicas mediadas‘, nesse caso, a memória mediada. Afirma que 

adicionar figuras para auxiliar a memorização de adultos não facilita o processo, pois 

a memorização mediada já está desenvolvida e os processos de memorização 

acontecem independente de auxiliares externos especiais. 
 
A verdadeira essência da memória humana está no fato de os seres 
humanos serem capazes de lembrar ativamente com a ajuda de signos. 
Poder-se-ia dizer que a característica básica do comportamento humano em 
geral é que os próprios homens influenciam sua relação com o ambiente e, 
através desse ambiente, pessoalmente modificam seu comportamento, 
colocando-o sob seu controle. Tem sido dito que a verdadeira essência da 
civilização consiste na construção propositada de monumentos de forma a 
não esquecer fatos históricos. Em ambos os casos, do nó e do monumento, 
temos manifestações do aspecto mais fundamental e característico que 
distingue a memória humana da memória dos animais (VIGOTSKI, 1998, p. 
68). 
 

A memória é, então, um importante instrumento para ligar os sujeitos a sua cultura; 

estão ali postos os fatos, objetos, elementos que compõem significação ao sujeito. 

Mesmo que tenham uma conotação individual, as informações armazenadas são 

produtos da percepção do sujeito e de sua convivência social. A compreensão ou 

produção de imagens por um sujeito e por seu grupo sofrerá, conseqüentemente, 

influência da vida social e das atividades sociais que são realizadas em grupo e no 

grupo por cada sujeito em suas atividades sociais, portanto a forma de produção de 

imagem é cultural, bem como as mensagens ali postas são carregadas de 

significações culturais. A “Cultura é o produto, ao mesmo tempo, da vida social e da 

atividade social do homem” (VIGOTSKI, apud PINO, 2005, p. 88).  

 

Afirma Vigotski que a cultura “[...] é o conjunto das produções humanas, as quais, 

por definição, são portadoras de significação, ou seja, daquilo que o homem sabe e 

pode dizer a respeito delas” (VIGOTSKI, apud PINO, 2005, p 59). Ora, mediante 

este conceito, como contestar a imagem como parte da cultura? A imagem é uma 

produção humana e é portadora de significação.  
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Segundo as teorias de Vigotski, os sistemas de idéias chegam aos sujeitos por meio 

da mediação pelo outro, pois é no meio social que se aprende a lidar com os meios 

técnicos e compreender os objetos simbólicos dali pertencentes.  
 

Por isso poderíamos dizer que é por meio dos outros que nos tornamos nós 
mesmos e esta regra se aplica não só ao indivíduo como um todo, mas 
também à história de cada função separadamente. Isso também constitui a 
essência do processo do desenvolvimento cultural traduzido numa forma 
puramente lógica. O indivíduo torna-se para si o que ele é em si pelo que 
ele manifesta aos outros (VIGOTSKI, apud PINO, 2005, p. 66). 
 

Cada sociedade desenvolveu ao longo de sua história, suas técnicas, estéticas e 

sistemas simbólicos de representação e produção imagéticos. Ao longo das 

gerações e contatos nem sempre pacíficos entre os grupos sociais as técnicas, as 

estéticas e os sistemas simbólicos foram sendo ‘aprimorados’, esquecidos, 

idealizados, ideologizados e ressignificados conforme as situações históricas.  

 

Afirma Vigotski que nas relações sociais o uso e função de cada instrumento, 

incluindo a produção de imagens, é dada pela mediação entre sujeitos. Para tanto, 

Vigotski apresenta dois conceitos a serem analisados: 

a) As relações sociais são entendidas no sentido da sociabilidade humana geral, 

de onde nasce o conceito de intersubjetividade em Vigotski, que são: as 

“Relações espontâneas entre pessoas em razão de interesses subjetivos ou 

sentimentos particulares” (PINO, 2005, p. 106). 

b) As relações sociais se convertem em funções pedagógicas, onde existe o 

objetivo de ensinar e aprender, para a sobrevivência junto ao grupo social. As 

funções pedagógicas assumem um caráter mais amplo que o professor, o 

aluno e a escola. Permeia este conceito o aprendizado para o trabalho e os 

sistemas de relações sociais20 que dele derivam no meio cultural. 

[...] Existe, portanto, uma estreita dependência entre o modo de produção 

                                                 
20 “Um sistema de relações sociais é um sistema complexo de posições e de papéis associados a 

essas posições, as quais definem como os atores sociais se situam uns em relação aos outros 
dentro de uma determinada formação social e quais condutas (modos de agir, de pensar, de falar e 
de sentir) se esperam deles em razão dessas posições. As relações sociais concretizam-se, 
portanto, em práticas sociais. Resumindo, nos termos em que fala Vigotski, as ‘funções mentais 
superiores’ traduzem a maneira como os indivíduos se posicionam uns em relação aos outros no 
interior do sistema de relações sociais de uma determinada sociedade, e esse posicionamento se 
concretiza nas práticas sociais. Conclui-se então que essas funções se constituem no sujeito à 
medida que ele participa das práticas sociais do seu grupo cultural” (PINO, 2005, p. 106-7) 
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(trabalho social), o tipo de relações sociais que daí decorrem e o modo de ser 

dos homens (sua essência) [...] que eles não controlam (PINO, 2005, p. 105). 

 

O meio cultural é, portanto: “o conjunto de condições reais de existência que cada 

grupo familiar – restrito ou ampliado – oferece aos seus membros” (PINO, 2005, p. 

152). As grandes diferenças no domínio de sistemas lingüísticos21 em um meio 

social se devem as variáveis condições das sociedades modernas cujas decisões 

são feitas por um grupo detentor de poder e em função de seus interesses.  
 
[...] Sistemas esses geradores de desigualdades entre os homens. [...] 
Desigualdades que determinam, em grande medida, as possibilidades que 
cada um deles tem de acesso aos bens culturais, materiais e espirituais, 
necessários para uma existência humana (PINO, 2005, p. 152).  
 

O desenvolvimento cultural da criança “[...] mais do que inserção dela na cultura, é a 

inserção da cultura nela para torná-la um ser cultural” (PINO, 2005, p. 152, grifo do 

autor). Este vem sendo o papel da educação: a inserção22 de uma cultura na 

criança, e, por que não, a inserção de uma cultura no adulto, visto que os adultos 

não são obras acabadas, são seres em constante formação.  

 

As imagens mentais auxiliam a formação de concepção de mundo, são 

conseqüência da experimentação, vivência e trocas culturais. São os sonhos, 

memórias e imaginação. São a chave para o que se denomina de criatividade, um 

repertório de fundamentos para desenvolver processos inovadores de 

materialização das imagens por meio de tecnologias e técnicas. 

                                                 
21 Códigos Lingüísticos, considerando aqui todos os códigos, não somente o verbal. 
22 O termo inserção nos dá a dimensão exata do caráter não-dialógico e pouco democrático da 

imposição de um sistema de idéias. Colocar, introduzir, intercalar, incluir, pôr, meter, entranhar, 
fixar-se, implantar-se. 
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3.3  IMAGEM COMO SIGNIFICAÇÃO 
 

 

Retomando a introdução deste capítulo, caracteriza-se a imagem materializada 

como uma representação de algo que não é o objeto em si, mas que carrega as 

informações deste objeto por sua verossimilhança segundo Schütz-Foerste. É 

concreta segundo Joly, visto que é palpável e acessível aos outros, pertence ao 

mundo da materialidade. E, como resume Caprettini, é um objeto fora de nós que 

tem como propriedade comutar com seu observador uma imagem de si (subjetiva). 

Enfim, considera-se imagem materializada, os objetos visíveis e visuais produzidos 

pelo ser humano para serem fonte de significação. 

 

Por Vigotski, os “Instrumentos e símbolos constituem os dois meios de produção da 

cultura [...]” (PINO, 2005, p. 90). Se a imagem é instrumento de comunicação, pois 

está carregada de símbolos, pressupõe que promova algum diálogo entre sujeitos 

na produção de sua cultura. Pino (2005, p. 92-93) propõe dois subconjuntos de 

produções humanas ou objetos culturais: 

 

a) O primeiro é produto da ação física do homem sobre a natureza, com a 

mediação dos meios técnicos, conferindo-lhe uma forma material que veicula 

uma significação (agregado simbólico), que expressa o objetivo da realização 

dessa ação. O produto é uma materialidade cuja forma revela a intenção que 

dirigiu sua fabricação (sua significação). Ex.: Cadeira.  

 
A significação que traduz a postura do homem perante a natureza quando 
ele se tornou capaz de nomeá-la, entender como funciona, interpretar seus 
sinais criando modelos explicativos e dizer aos outros o que ele percebe, 
sente e pensa dela e dele mesmo. Tarefas todas essas que a criança 
deverá desempenhar, mas para as quais é imprescindível o ‘monitoramento’ 
do Outro, detentor da significação e seu guia na aventura da existência 
cultural (PINO, 2005, p. 167). 
 

b) O segundo subconjunto é formado pelas produções resultantes da atividade 

mental do homem sobre objetos simbólicos (idéias), com o uso de meios 

simbólicos (diferentes tipos de linguagens), cuja comunicação aos outros se 

faz por intermédio das formas materiais de expressão (fala, escrita, formas: 

sonoras, gráficas, estéticas etc.). Neste produto, mesmo que o processo 
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produtivo seja idêntico ao anterior, o resultado é a concretização de um objeto 

material com uma forma de expressão simbólica em produções artísticas, 

instituições sociais, tradições e sistemas de idéias.  

 

Sem perder o foco do objeto deste trabalho: a imagem na EAD, apresentam-se os 

itens que virão a seguir. Dentro do primeiro subconjunto proposto por Pino, ela é 

fruto da ação física humana e se constitui em um produto. Sendo produto, faz-se 

necessário compreender a influência das técnicas de produção sobre a imagem. 

Para tal, utilizar-se-ão os paradigmas de produção propostos por Santaella e Nöth 

(2005) – pré-fotográfico, fotográfico e pós-fotográfico – os quais permitem encontrar 

indícios de como a forma de produção de imagens passa a aferir-lhe novas 

significações, ou seja, mediante as situações sócio-históricas, tanto a imagem, a 

matéria, a técnica e o que representa aquele momento da história compõem uma 

significação que é transportada junto com a imagem. Teria a imagem uma 

linguagem própria? 

 

Uma possível gênese da linguagem visual está explicitada em Vigotski quando 

aponta dois momentos que enlaçam geneticamente o gesto e o signo escrito (1998, 

p. 186-187): 

a) um primeiro momento pelas garatujas das crianças, que ao desenhar 

passam a representar, assinalar com gestos o que pretendem representar 

e as linhas desenhadas não são mais que complementos do gesto; 

b) e um segundo, são os jogos infantis, onde toda a atividade simbólica 

representacional está cheia de gestos indicadores. 

 

Os gestos também estão na origem do desenho, na garatuja. Já o desenho é uma 

forma de grafar a memória por meio de gestos. Aqui “[...] podemos considerar que el 

dibujo infantil es uma etapa previa al lenguaje escrito. Por su función psicológica, el 

dibujo infantil es un lenguaje gráfico peculiar, um relato gráfico sobre algo”23 

(VIGOTSKI, 1991, p. 192). Portanto, pode-se considerar a origem da linguagem 

                                                 
23 “[...] podemos considerar que o desenho infantil é uma etapa prévia à linguagem escrita. Por sua 

função psicológica, o desenho infantil é uma linguagem gráfica peculiar, um relato gráfico sobre 
algo” (tradução nossa).  



 89

visual: o gesto, a linguagem oral e as suas formas de narrativa, que são linguagens 

prévias à linguagem escrita. 

 

Afirma Vigotski que a história da linguagem escrita na criança inicia-se quando 

aparecem os primeiros signos visuais e se sustenta da mesma forma que o 

nascimento dos signos na história da linguagem nos seres humanos. “El gesto, 

precisamente, es el primer signo visual que contiene la futura escritura del nino igual 

que la semilla contiene al futuro roble. El gesto es la escritura en el aire y el siglo 

escrito es, frecuentemente, um gesto que se afianza [...]”24 (VIGOTSKI, 1991, p. 

183). 

 

O maior problema do ensino da linguagem escrita é que esta é uma linguagem 

artificial, “[...] que exige enorme atencion y esfuerzos por parte del maestro y del 

alumno [...]”25 (VIGOTSKI, 1991, p. 183). Este autor afirma , do ponto de vista 

psicológico, o desenvolvimento da escrita está ligado à mais primordial linha de 

desenvolvimento cultural, visto que é relacionada a um sistema externo de meios 

elaborados e estruturados no processo de desenvolvimento sócio-histórico do ser 

humano. 

 

O aprendizado não se processa somente na escola, se dá fora dela em qualquer 

ambiente, mediado pelo outro. “[...] o aprendizado das crianças começa muito antes 

de elas freqüentarem a escola” (VIGOTSKI, 1998, p. 110). O que realmente promove 

o aprendizado é a forma como as informações são disponibilizadas e mediadas e 

isto se dá pelo que o autor denominou de Zona de Desenvolvimento Proximal. 
 
[...] Zona de Desenvolvimento Proximal é a distância entre o nível de 
desenvolvimento real, que se costuma determinar através da solução 
independente de problemas, e o nível de desenvolvimento potencial, 
determinado através da solução de problemas sob a orientação de um 
adulto ou em colaboração com os companheiros mais capazes (VIGOTSKI, 
1998, p. 110). 
 

Segundo Oliveira (1993), a Zona de Desenvolvimento Proximal refere-se ao caminho 

que será percorrido pelo indivíduo para a formação para desenvolver funções em 

                                                 
24 “O gesto, precisamente, é o primeiro signo visual que contém a futura escritra da criança igual à 

semente que contém o futuro carvalho. O gesto é a escritura no ar e o signo escrito é, 
freqüentemente, um gesto que se consolida [...]” (tradução nossa).  

25 “[...] que exige enorme atenção e esforços por parte do professor e do aluno [...]” (tradução nossa).  
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processo de amadurecimento, tornando-se posteriormente consolidadas, ou seja, 

estabelecidas no nível do desenvolvimento real. “[...] a escola tem o papel de fazer a 

criança avançar na compreensão do mundo a partir de seu desenvolvimento já 

consolidado, tendo como meta etapas posteriores, ainda não alcançadas” 

(OLIVEIRA, 1993, p. 62). 

 

Segundo Pino (2005, p. 134), o interesse de Vigotski pela semiótica é uma 

necessidade de buscar explicações para as necessidades sociais e culturais do ser 

humano, fato que distingue estes seres dos animais. A mediação semiótica permite 

a compreensão e evolução dos sistemas lingüísticos, bem como habilita ao uso de 

ferramentas para a adaptação da natureza às necessidades humanas. Isto se dá 

pela intermediação de outro ser humano por meio do trabalho.  

 

É preciso observar, experimentar, testar, enfim vivenciar socialmente os elementos 

da natureza, suas características e propriedades, avaliar as possibilidades para 

poder transformá-la. Ainda assim é necessário adaptar ferramentas para a 

consecução de tarefas. Neste sentido, a imagem mental (o que é visível ou visual e 

a memória), as experiências sensoriais anteriores auxiliaram as tentativas e tomadas 

de decisão. Isto só é possível mediante as funções mentais superiores, que 

permitem memorizar, associar e utilizar as informações aprendidas de forma criativa 

na solução de problemas. Vigotski faz do signo o mediador das relações dos 

homens entre si por meio do outro. 

 
Vigotski sustenta que a união da atividade prática com o signo ou palavra 
constitui ‘o grande momento do desenvolvimento intelectual em que ocorre 
uma nova organização do comportamento da criança’. Mas é errado pensar 
que essa união é um processo natural ou resultado do hábito, como dizem 
certos psicólogos. Muito pelo contrário, essa união ‘é o produto de um 
processo profundamente enraizado de desenvolvimento em que a história 
do sujeito individual está completamente ligada à sua história social’ 
(VIGOTSKI, apud PINO, 2005, p. 137). 
 

Benjamin (1994) afirma que a experiência é passada de pai para filho, ou seja, a 

experiência é comunicada aos jovens por meio dos ditados populares, provérbios, 

estórias. Em comparação com os pressupostos de Vigotski, poder-se-ia dizer que o 

pai (ou sujeito mais experiente) seria o ‘outro’ proposto por Vigotski.  
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A mediação semiótica é, portanto, fundamental para a introdução de um sujeito no 

grupo social, pois é a partir dela que se dará seu aprendizado, tornando-o apto à 

participar e compreender o seu grupo social, pois é o mecanismo responsável por 

explicar o que é essencial na natureza do processo de desenvolvimento cultural da 

criança. 

a) “A mediação semiótica opera como o conversor que permite a 

transposição de planos das funções humanas” (VIGOTSKI, 1998, p. 160). 

Os signos são convertidos em significação pela criança da mesma 

maneira que os impulsos elétricos tornam possível a transposição dos 

sinais procedentes do mundo externo para o mundo interno do cérebro 

que eles ativam. Os signos operam como conversores, permitindo que 

novas significações culturais sejam incorporadas por cada pessoa, cada 

qual com suas peculiaridades, mas conservando as ‘significações sociais’. 

b) “[...] a ‘mediação semiótica’ permite à criança apropriar-se do saber 

humano que a capacita a interpretar o mundo e lhe dá condições para 

comunicar-se com os outros” (VIGOTSKI, 1998, p. 160). 

 

Em termos da comunicação audiovisual que se perfaz hoje no século XXI, a 

mediação semiótica deveria atender às demandas dos signos postos pelas mídias, 

visto que hoje em dia, se vivenciam as experiências de forma diferenciada. 

 

No caso do desenvolvimento da linguagem, as sensações advindas das percepções 

sensoriais são fundamentais para a construção de um significado mais amplo dos 

conceitos. A vivência e a experimentação possibilitaram associar estes aspectos 

percebidos entre os objetos e situações experimentadas. A imagem, os sons, as 

temperaturas, as texturas, os odores são, portanto, portadores de significados, sua 

mediação semiótica se dará da mesma forma que a linguagem. 

 

Este processo de mediação, quando acontece por meio do signo lingüístico (ou a 

palavra para Vigotski) refere-se a uma estrutura composta por três elementos: a 

palavra (é um sinal escrito ou falado), o referente (é uma realidade) e o significado (é 

aquilo em que o sinal representa na realidade, e a realidade define sua natureza). O 

signo é um sinal com uma função organizadora, que sintetiza diversas informações e 
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conceitos de um referente, tornando-se ou ‘transportando’ para aquele sinal o 

significado daquela dada realidade. 

 
Embora a inteligência prática e o uso de signos possam operar 
independentemente em crianças pequenas, a unidade dialética desses 
sistemas no adulto humano constitui a verdadeira essência no 
comportamento humano complexo. Nossa análise atribui à atividade 
simbólica uma função organizadora específica que invade o processo do 
uso de instrumentos e produz formas fundamentalmente novas de 
comportamento” (VIGOTSKI, 1998, p. 32-33, grifo do autor). 
 

São três as idéias principais de Vigotski sobre a mediação semiótica por meio de 

signos (no caso da pesquisa do autor, por palavras): 
 

“a) A união do signo (palavra) e da ação prática modifica radicalmente a 
relação entre o homem e a natureza (sentido do trabalho). 
b) A presença do signo (palavra) na ação prática introduz nesta a mediação 
do outro, ou seja, a mediação social; pois a palavra é palavra do outro antes 
de ser palavra própria. 
c) O controle da ação prática pelo signo (palavra) confere ao ser humano a 
autodeterminação, tornando-o senhor das suas ações, mas sem esquecer 
que a palavra foi antes controle social, ou seja, algo exercido pelo outro” 
(PINO, 2005, p. 137). 

 
É, entretanto, difícil aplicar estas três idéias ao universo visual. A imagem tem um 

sistema de significados estabelecido socialmente, entretanto, elaborado de forma 

diferente da linguagem verbal, seus signos se encontram na materialidade, na 

plasticidade, na composição dos elementos dentro de um recorte espacial e na sua 

contextualização sócio-histórica, ou seja, disponibilidade e usos dentro de cada 

sociedade. É uma linguagem cheia de sutilezas, mas com grande impacto, pois cada 

possibilidade matérica aplicada à imagem ou ao objeto visual os dota de outros 

significados. Ressignifica-se a imagem e surge a necessidade de renomeá-la. 
 
Assim como um molde dá forma a uma substância, as palavras podem 
moldar uma atividade dentro de uma determinada estrutura. Entretanto, 
essa estrutura pode, por sua vez, ser mudada e reformada quando as 
crianças aprendem a usar a linguagem de um modo que lhes permitia ir 
além das experiências prévias ao planejar uma ação futura (VIGOTSKI, 
1998, p. 38). 
 

Para o autor, o estágio mais avançado do desenvolvimento do significado da palavra 

é o símbolo. “As formas mais elevadas da comunicação humana somente são 

possíveis porque o pensamento do homem reflete uma realidade conceitualizada 

[...]” (VIGOTSKI, 1998, p. 5). A linguagem oral é a primeira forma de comunicação 

especializada e sistematizada que a criança assume. A linguagem escrita é para o 
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autor uma linguagem que nasce das outras linguagens naturais, como a linguagem 

oral, o gesto, e o desenho, como linguagem visual.  

 

É com o conhecimento ou reconhecimento do matérico ou matéria plasmada 

mediado pelo outro que se pode experimentar e desenvolver ferramentas 

necessárias para cada situação. Neste momento de vivência se passa a nomeá-las 

e nomear seus processos. O desenvolvimento da linguagem verbal não é um 

atributo somente da oralidade, mas de todos os sentidos de forma conjunta. Com a 

linguagem estabelecida, as crianças podem buscar ou referenciar os instrumentos e 

processos que desejam desempenhar. 
 
[...] a capacidade especificamente humana para a linguagem habilita as 
crianças a providenciarem instrumentos auxiliares na solução de tarefas 
difíceis, a superar a ação impulsiva, a planejar uma solução para um 
problema antes de sua execução e a controlar seu próprio comportamento. 
Signos e palavras constituem para as crianças, primeiro e acima de tudo, 
um meio de contato social com outras pessoas. As funções cognitivas da 
linguagem tornam-se, então, a base de uma forma nova e superior de 
atividade nas crianças, distinguindo-as dos animais (VIGOTSKI, 1998, p. 
38). 
 

Vigotski (2003) reconhece que o mundo da experiência precisa de uma estruturação 

maior para que seja transformado em símbolo.  
 
[...] De acordo com Edward Sapir, o mundo da experiência precisa ser 
extremamente simplificado e generalizado antes que possa ser traduzido 
em símbolos. Somente assim a comunicação torna-se, de fato, possível, 
pois a experiência do indivíduo encontra-se apenas em sua própria 
consciência e é, estritamente falando, não comunicável. Para se tornar 
comunicável, deve ser incluída numa determinada categoria que, por 
convenção tácita, a sociedade humana considera uma unidade (VIGOTSKI, 
2003, p. 5). 
 

As demais linguagens carecem de uma atitude ‘generalizante’ para que se possa 

fazer uma comunicação mais elevada. Quase um século posterior às idéias postas 

por Vigotski, este é um ponto que necessita ser repensado, a indústria cultural e 

seus enormes investimentos já conseguiram introduzir, formar e formalizar algumas 

estruturas bastante usuais destas linguagens, estilos, técnicas e formas, 

generalizando estes elementos de linguagens visuais e sonoros, transformando-os 

em signos com significados e referentes, como será visto no próximo capítulo.  

 

Benjamin (1994) lembra que as novas técnicas não propiciam o diálogo, sobrepõem-

se aos homens, galvanizando-os. Nestas novas produções literárias, com 
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telescópios, aviões, foguetes, naves e veículos fantásticos, surgem novas gerações 

de sujeitos com linguagens novas que, segundo o autor, se interessam mais pela 

“dimensão arbitrária e construtiva” que, com a orgânica, “pois tal linguagem recusa 

qualquer semelhança com o humano, princípio fundamental do humanismo”. Não há 

mudanças na estrutura da língua e sim sua “[...] mobilização [...] a serviço da 

transformação da realidade, e não da sua descrição” (BENJAMIN, 1994, p. 117). 
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3.4  IMAGEM COMO LINGUAGEM 
 

 

A imagem tem tido um importante papel na história da humanidade nesta inserção 

da cultura nos sujeitos. Na manutenção da história dos vencedores, na estetização 

dos modelos educativos, nas imagens dos livros escolares.  

 

Percorrendo o desenvolvimento histórico da linguagem percebe-se que as grandes 

civilizações hídricas na África e Oriente Médio são os divisores de água entre o que 

se denomina Pré-história e História Clássica, períodos distintos no tempo histórico 

por terem desenvolvido linguagens codificadas por meio de pictografia e símbolos 

cuneiformes.  

 

As produções de arte e de imagem, nesta ocasião, ainda estão arraigadas ao culto 

religioso e aos melindres causados pela verossimilhança. Entretanto, também, é 

neste período que fica bastante perceptível a organização de valores e significações 

estruturadas dadas às técnicas e aos objetos imagéticos. Em algumas dessas 

sociedades, como no Egito e Mesopotâmia por exemplo, era predominante uma 

normatização da produção imagética, por meio do uso de padrões rígidos para a 

representação de imagens, principalmente para a representação de seres humanos.  

 

Neste contexto podem-se perceber alguns entrecruzamentos relevantes para a 

necessidade de uma padronização da produção imagética. Um primeiro viés está na 

existência (ou possível necessidade de permanência) de um misticismo da 

apreensão da alma pela representação verossimilhante, comum às culturas ditas 

primitivas. Um segundo viés estaria aliado às dificuldades para o desenvolvimento 

de uma representação naturalista em larga escala para ser disseminada em todo o 

domínio territorial, visto que estas sociedades tiveram seu apogeu em épocas de 

grande expansionismo territorial. Estes fatores aliados podem sugerir uma 

necessidade de ‘demarcação’ por meio da criação de uma identidade visual, idéia 

sustentada, pelo controle da produção de imagens pela classe dominante, como 

forma de dominação dos discursos, das narrativas e, portanto, da história.  

 



 96

A produção imagética destas sociedades que perdura até os dias de hoje é fruto de 

grande esforço social, necessitando de vultosos recursos para ser produzida. Os 

grandes recursos econômicos estavam concentrados nas classes dominantes, o que 

sugere o uso de uma grande força bélica e/ou uma larga ideologização para o 

recrutamento de grandes massas populacionais para seu desenvolvimento, 

principalmente das obras arquitetônicas.  

 

Em termos comunicacionais, a representação de imagens em materiais de longa 

durabilidade visa garantir a manutenção das narrativas e discursos vigentes, 

assegurando o empoderamento dos representados e, conseqüentemente, a 

manutenção de seu entesouramento. Isto advém da valorização da imagem pelo 

culto religioso, que fez perceber àqueles que buscam ter ou manter o poder, que a 

imagem junto às narrativas, auxiliavam uma fetichização dos governantes em frente 

àqueles que não detêm o poder. 26 

 

Assim, as classes dominantes atendiam a duas demandas: a religiosa, mantendo os 

dogmas necessários à manutenção da vida eterna e às demandas políticas, de 

registro e memória dos fatos sociais e manutenção do poder, já que os processos 

produtivos das grandes obras (e imagens) eram financiados pelos governos e 

efetivados pela força política, física e/ou religiosa, conforme cada época histórica.27 

 

Em algumas civilizações a ‘abstração’ da imagem chega ao ponto de criação de 

pictogramas28, ou seja, permite a criação de símbolos para representar objetos ou 

fatos por meio de desenhos entalhados em pedra ou argila ou grafados em couro ou 

                                                 
26  Esta dualidade entre misticismo e poder pode ser percebida na arte egípcia que possuía uma 

característica própria: a naturalista para a representação fiel dos elementos da natureza, com a 
captação de detalhes nas pinturas e a abstração, como denomina Hauser (1982, p. 62), nas 
convenções adotadas para as representações imagéticas dos seres humanos e seus deuses, 
extremamente formalizadas e idealizadas. “Renunciaram a obter a ilusão da unidade e a unicidade 
da impressão visual, renunciaram à perspectiva, à escala visual e às intersecções no interesse da 
clareza, e esta renúncia se estabilizou em tabus que provaram ser mais fortes do que qualquer 
desejo eventual de conformidade fiel à natureza”. 

27  Nas sociedades da Mesopotâmia, que incluem Babilônia e Assíria, afirma Hauser (1982, p. 77-8) 
que, houve uma das formas mais violentas de despotismo e intolerância da religião com a vida 
urbana e a arte. A arte instituída possuía forte racionalismo ‘abstrato’ e as reminiscências da arte 
popular e camponesa são exíguas, insignificantes com relação a outras civilizações daquele 
período. Este fato sugere ao autor que toda a produção de arte atendia somente à corte e à 
religião, sendo coordenadas somente pelo chefe político e pelos sacerdotes. 

28  “[...] desenhos ou sinais surgiram relacionados diretamente com as sílabas, palavras ou frases 
pronunciadas” (FRUTIGER. 1999, p. 87). 
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papiro. Surge, então, o alinhamento destes caracteres como uma organização lógica 

dos dados, que dá o encaminhamento final para a escrita.  

 

A escrita ratifica o uso da linguagem como dominação social, pois somente a história 

que de alguma forma interessava àqueles que detinham o conhecimento deste 

código permaneceria registrada junto às imagens. A expansão comercial para 

entesouramento, as divergências religiosas e políticas baseadas nos costumes pós-

tribais, a luta pela posse de terra e riquezas, somados aos controles da imagem pelo 

poder dominante, associadas ainda às regulações do acesso às leis postas em 

textos escritos, entre outros agravantes, geraram o cisma entre as duas grandes 

correntes teológicas predominante do mundo antigo lentamente separando o 

ocidente do oriente médio (mundo árabe), ambos berços da civilização ocidental: 

uma espécie de ‘iconomania’29 e a iconoclastia, respectivamente.  

 

Quanto mais as civilizações dominantes caminhavam em sucessivas diásporas para 

o ocidente, maior ênfase é dada à imagem, que ganha novas funções, usos, valores 

e significados. Lévy (1999) cita que antes da escrita não havia iletrados. A imagem, 

por mais abstrata e abstraída de representações naturalistas que seja, permite que 

alguma percepção seja efetivada, pela dinâmica das cores, pela técnica utilizada e 

pela materialidade dos insumos. Já a escrita é um código fechado. Somente aqueles 

que detêm o código podem decriptá-lo.30 

                                                 
29  Denominou-se de ‘iconomania’ o movimento da Igreja Católica, que fez intenso uso de imagens 

para a catequização de seus fiéis e aos governantes que adotaram este recurso em seus regimes 
políticos como forma de perpetuação de seus feitos. Este movimento tem uma tendência inversa 
aos movimentos de iconoclastia como o Bizantino, Islâmico e Protestante que contestavam os usos 
decorativos, didáticos ou de adoração de alguns tipos de imagens. 

30  Dos fenícios e hebreus herda-se pouco das imagens, mas muito de sua forma de manter a história 
e de sua cultura simbólica, conhecimentos da astronomia, astrologia, princípios religiosos. Dos 
hebreus o conceito de história que “[...] tem um significado, e por isso encerra ensinamento válido 
para a vida cotidiana”, onde o passado deve ser narrado “enquanto influi sobre o futuro” e 
enquanto encerra um desígnio de Deus, ligado ao ‘progresso’ (CAMBI. 1999, p. 70). Quanto à 
cultura dos fenícios, sobrevem aos conhecimentos técnicos e de navegação, “a descoberta mais 
significativa [...] do alfabeto, com 22 consoantes (sem as vogais), no qual derivam do alfabeto 
grego e depois os europeus, e que aconteceu pela necessidade de simplificar e acelerar a 
comunicação” (CAMBI. 1999, p. 68). Da remota ilha de Creta, vem a arte pictórica, espontânea, 
colorida e exuberante, afirma Hauser (1982, p. 84). Apesar de manter a mesma estrutura social 
enrijecida e hierárquica a vida artística gozava de ampla liberdade criativa. Com economia baseada 
nas navegações, como ponto estratégico no meio do Mar Mediterrâneo, era porto de diversas 
influências estilísticas. “[...] o caráter modernista dos cretenses relacionava-se provavelmente com 
o caráter fabril e de produção em massa das suas obras de arte, destinadas a um amplo mercado 
de exportação” (HAUSER, 1982,  p. 88). E a influência na formação da arte grega é inegável. É 
certo que os gregos conseguiram evitar o perigo da 'estandardização', não obstante o fato de se 
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Para acessar o universo das significações é necessário conhecer os meios de 

apropriar seus conhecimentos, seus sistemas de signos, ou seja, sistemas 

semióticos e linguagens em suas várias formas, que foram desenvolvidos pelos 

seres humanos no percurso da história. A utilização de signos e sistemas semióticos 

é uma atividade humana passada de geração a geração e não se restringe somente 

às linguagens orais e escritas. 

 
[...] Observamos que as operações com signos aparecem como o resultado 
de um processo prolongado e complexo, sujeito à todas as leis básicas da 
evolução psicológica. Isso significa que a atividade de utilização de signos 
nas crianças não é inventada e tampouco ensinada pelos adultos; ao invés 
disso, ela surge de algo que originalmente não é uma operação com signos, 
tornando-se uma operação desse tipo somente após uma série de 
transformações qualitativas (VIGOTSKI, 1998, p. 60). 
 

Essas afirmações são relevantes, pois não afastam a necessidade de compreensão 

da imagem das especificidades dos corpos biológicos para experimentá-la e da 

presença da imagem junto ao grupo social para percebê-la e significá-la. Conclui-se 

que o acesso ao universo da leitura de imagens e a compreensão de sua 

significação depende do acesso dos ‘leitores’ a esses sistemas de signos, que se 

modificam ao longo da história e que se aprendem através do outro, pela mediação 

semiótica dos signos. 

 

Faz-se necessário incluir neste debate a percepção de que a imagem na escola é 

posta como atividade complementar e de desenvolvimento motor para o alcançar a 

escrita. Após a aquisição da escrita, as atividades ligadas às artes (inclui-se aqui o 

desenho) são reduzidas e enfatizadas as atividades ligadas ao conhecimento dos 

conceitos abstratos (ou científicos). Por outro lado, fora da escola cresce o acesso 

dos sujeitos aos meios de comunicação cada vez mais imagéticos ou meios 

miscigenados de textos, áudio, imagens, movimento e interação. Walter Benjamin 

(1994) afirma que a imagem passou a fazer parte do cotidiano das pessoas como 

recurso documental, comercial e, também, doméstico.  

 

                                                                                                                                                         
encontrarem na posse de uma industrialização e igualmente desenvolvida; mas este fenômeno 
apenas prova que na história da arte as mesmas causas nem sempre produz em os mesmos 
efeitos, e que as causas são demasiado numerosas para serem totalmente explicitadas pela 
análise científica (HAUSER. 1982, p. 88). 
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Benjamin caracteriza o espectador, em frente à observação de uma obra, como 

progressista ou retrógrado. Progressista – se caracteriza pela ligação direta e interna 

entre o prazer de ver e sentir, por um lado, e a atitude do especialista, por outro. 

Retrógrado - “Quanto mais se reduz a significação social de uma arte, maior fica a 

distância, no público, entre a atitude de fruição e a atitude crítica. [...] Desfruta-se o 

convencional, sem criticá-lo” (BENJAMIN, 1994, p. 187-188). 
 
A reprodutibilidade técnica da obra de arte modifica a relação da massa 
com a arte. Retrógrada diante de Picasso, ela se torna progressista diante 
de Chaplin. O comportamento progressista se caracteriza pela ligação direta 
e interna entre o prazer de ver e sentir, por um lado, e a atitude do 
especialista, por outro. Esse vínculo constitui um valioso indício social 
(BENJAMIN, 1994, p. 188). 
 

Segundo Benjamin, os modos de exibição da imagem, também mudaram com o 

tempo. Na Idade Média (séculos XVI, XVII e XVIII), nas cortes, igrejas e conventos, 

recepção coletiva das obras não se dava simultaneamente, e sim por meio de 

‘inúmeras mediações’, ou seja, sessões de apresentação da obra. É preciso levar 

em conta que a grande maioria da população desconhecia os códigos da escrita. 

Portanto, as ‘catequizações’ eram feitas por meio das imagens, com pequenos 

grupos que eram orientados à medida que percorriam os corredores e galerias 

ilustradas.  

 

Benjamin aponta que “[...] No interior de grandes períodos históricos, a forma de 

percepção das coletividades humanas se transforma ao mesmo tempo que seu 

modo de existência. [...]” (BENJAMIN, 1994, p. 169). Explica o autor que com 

cinema, abarcado pela indústria capitalística moderna, as massas populacionais são 

impedidas de se verem reproduzidas nas telas31 e são mobilizadas pela indústria 

publicitária a corromper e falsificar seu interesse original, impelindo ao consumo, 

para que se sintam semelhantes aos astros e/ou seus personagens, em uma 

espécie de empoderamento por verossimilhança. 

 

Fora do âmbito da escola as formas de aquisição de conhecimento se processam 

muitas vezes mediadas pelos meios de comunicação de massa, mormente em 
                                                 
31  Os primeiros filmes foram captados em ambientes externos, ruas, estações de trem, eventos. 

Como as ambientações eram atividades cotidianas, as pessoas se viam ou se viam espelhadas 
nesses filmes. Outras vezes, filmavam-se eventos diversos e cobrava-se para assistir as projeções 
em seguida. Com o avanço e imensa aceitação da técnica pela audiência, das captações fortuitas, 
passou-se a produções roteirizadas: inicia-se a indústria do cinema. 



 100

frente da televisão. Na escola, forma instituída pela sociedade para padronizar e 

disponibilizar seus sistemas estabelecidos às novas gerações, estão se enfatizando 

as demais linguagens e tecnologias que compõem o universo cultural dos sujeitos? 

Que novas significações estão postas nas imagens ao longo de história? 
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4  LINGUAGEM VISUAL: PROCESSO EM PRODUÇÃO 
 

 

Conforme foi explanado no capítulo anterior, os gestos são a origem do desenho e o 

desenho a semente da linguagem, quando da representação dos primeiros signos 

visuais. A linguagem é artificial, ou seja, é fruto da produção humana e desenvolve-

se para atender às demandas desta produção, dando significados às novas 

modelações, a partir das experiências dos outros e das vivências dos sujeitos com 

seus grupos sociais.  

 

Para que haja compreensão das linguagens e da vida social é necessário um 

processo de vivência mediada por outros sujeitos, seus signos e linguagens, a isso 

se deu o nome de mediação sígnica ou mediação semiótica. Este conhecimento se 

dá aos poucos por aproximações com conhecimentos adquiridos anteriormente, ou 

seja, que estão na zona de desenvolvimento proximal.  

 

A linguagem não é estática, muda com as novas tecnologias e pelas novas 

tecnologias do século XIX e XX, principalmente, a imagem se firma como linguagem 

desenvolvida na história humana, estruturada pelos conceitos e características dos 

períodos históricos, da qual foi produto e partícipe, e veiculada para grandes massas 

populacionais. Recorre-se a Marx (1985) para auxiliar na compreensão do conceito 

de valor e sua influência sobre a produção de imagens na história da humanidade e 

assim introduzir os três paradigmas: pré-fotográfico, fotográfico e pós-fotográfico, 

propostos por Santaella e Nöth (2005). 

 

Estes paradigmas atuam como forma de estruturar os tipos de processos produtivos 

de imagem ao longo da história social. Sua função é dar a compreender como 

ocorreu a produção de imagem mediante as técnicas disponíveis. Neste contexto, 

autores da História da Arte irão auxiliar o debate teórico, em vista de a intrincada 

ligação entre os conceitos de arte e imagem através da história humana. Distinção 

que só começa ser feita a partir da difusão da fotografia em meados do século XIX. 
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4.1 VISÃO SOCIO-HISTÓRICA DA GÊNESE DA PRODUÇÃO DE 

IMAGENS 
 

 

A imagem está tão arraigada aos processos de representação e dominação que 

para compreender seus imperativos é necessário regressar essa reflexão ao 

princípio dos povos, para que se possa compreender a imagem não somente com a 

função social de representação, mas também como mercadoria com valor-de-uso e 

valor-de-troca.  

 

Janson (1986, p. 26) aponta um caminho para responder a alguns questionamentos. 

Para o homem primitivo, afirma o autor, fazer utensílios é um ato complexo “[...] 

Exige a capacidade prévia de pensar que os paus podem servir para apanhar frutas 

e as pedras para quebrar ossos, e não apenas quando são necessários”. Com o uso 

de ferramentas o homem percebeu que certos materiais e formas possuem maior 

adequação e passou a guardá-los para uso futuro. “[...] Escolheu-os e considerou-os 

como utensílios porque já tinha começado associar forma a função”. Ao iniciar a 

produção das ferramentas de forma sistematizada, aparando, desbastando, talhando 

os recursos naturais, produziram os primeiros trabalhos artesanais que a história 

tem como testemunha. 

 

Afirma Marx (1985) que a utilidade de cada coisa lhe imputa um valor-de-uso, sendo 

determinada pelas propriedades materiais inerentes à mercadoria, ou seja, o valor-

de-uso só existe através da utilização. O valor-de-uso só se realiza com a utilização 

da mercadoria e “[...] não depende da quantidade de trabalho empregado para obter 

suas qualidades úteis [...]”, ou seja, “[...] Os valores-de-uso constituem o conteúdo 

material da riqueza, qualquer que seja a forma social dela. Na forma da sociedade 

que vamos estudar, os valores-de-uso são, ao mesmo tempo, os veículos materiais 

do valor-de-troca” (MARX, 1985, p. 42). 

 

Em termos de significação, afirma Gombrich (1988), para os povos primitivos não há 

diferença entre construir uma casa ou fazer imagens, ambas são úteis para sua 

sobrevivência e proteção. As casas, ferramentas, utensílios se prestam à proteção 
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da chuva, sol, vento, auxílio na caça, pesca, coleta. As imagens, pinturas, estátuas e 

relevos, são utilizados para trabalhos de magia e proteção contra os poderes 

espirituais, tão reais quanto as forças da natureza.  

 

Nesta situação tribal, o artista trabalha para os indivíduos de seu grupo social, e 

utiliza materiais e signos de significação comum a todos, e sua função principal não 

é decorativa ou estética, é efetivamente auxiliar na sobrevivência do grupo. “Não se 

espera que eles mudem essas coisas, mas apenas que apliquem toda sua 

habilidade e saber na execução de seu trabalho” (GOMBRICH, 1988, p. 23). 

 

O pressuposto de Marx do valor-de-uso corrobora os autores acima, quando 

afirmam que a produção estética e a produção de objetos possuem o mesmo caráter 

de utilidade para os povos primitivos, mesmo quando são utilizados para fins 

religiosos ou de sobrevivência. 

 

Janson (1986) afirma que o ser humano, em tempos do paleolítico, não consegue 

estabelecer uma clara distinção entre as imagens e a realidade, com isso o uso das 

imagens de caçadas de animais era utilizada somente uma vez. Efetivada a magia, 

outro animal deveria ser representado pelo desenho para uso no rito mágico.  
 

Ao representar esses animais pretendia tê-los à sua mercê, e ao ‘matá-los’ 
na imagem acreditava ter matado o sopro vital dos animais em si. Por isso, 
as imagens ‘mortas’ perdiam seu poder, uma vez efetuado o rito da 
matança, deixavam de servir para nova feitiçaria (JANSON, 1986, p. 27-28). 

 
O princípio da mudança na concepção da imagem inicia-se quando muda a forma de 

compreender as imagens na ampla margem temporal que atua como espaço 

limítrofe entre o paleolítico e o neolítico, a concepção da imagem que era entendida 

simultaneamente como representação verossímil e coisa representada, encaminha-

se para uma representação esquemática, quase hieroglífica. 
 
[...] Em um lugar de representações fiéis à natureza, onde se revela o 
cuidado paciente e dedicado à reprodução dos pormenores do objeto, 
encontraremos, de agora em diante, por toda parte, seres mais esquemático 
de convencionais, que surgem mais do que reproduzem, como se fossem 
hieróglifos. Em lugar de uma concretização da experiência cotidiana, a arte 
passa a pretender traduzir a idéia em bloco, o conceito, a essência íntima 
das coisas – a pretender criar, em suma, símbolos em lugar de reproduções 
fiéis do objeto [...] (HAUSER, 1982, p. 23). 
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Afirma Hauser que é neste momento que começa o processo da intelectualização e 

racionalização da Arte, ou seja, o início das construções simbólicas de 

representação de imagens, repletos de abstrações, abreviaturas, sinais 

convencionados. É, segundo o autor, “a supressão das experiências fenomênicas 

diretas substituindo-as por conceitos e interpretações, por acentuações e exageros, 

distorções e desnaturalizações” (HAUSER, 1982, p. 26, grifo nosso). 
 
[...] A obra de arte deixa de ser a representação pura de objetos materiais e 
converte-se na tradução de uma idéia: não somente uma reminiscência, 
mas também uma visão. Em outras palavras: os elementos são sensoriais e 
conceituais da imaginação do artista substituem os elementos sensíveis e 
irracionais. E, desta maneira, a pintura vai-se gradualmente transformando 
numa linguagem de simbolismo pictográfico; a abundância pictórica vai-se 
reduzindo a uma espécie de taquigrafia totalmente ou quase não pictórica 
(HAUSER, 1982, p. 26-27). 
 

Esta nova organização social, mais radicada à terra dedicada à agropecuária de 

subsistência, erige grandes monumentos magalíticos na Europa e modela o solo na 

América com finalidades de culto aos mortos e fins religiosos. “[...] mantém-se por 

força dos seus costumes e tradições, sem recurso a quaisquer escritos, pelo que a 

sua história depende de uma tradição oral” (JANSON, 1986, p. 36). Como foi dito 

anteriormente estas são, necessidades de empoderamento, entesouramento e 

demarcação territorial. 

 

A radicação do homem à terra, e o crescimento populacional promoveu a inserção 

de uma nova necessidade, a troca de mercadorias. Qualquer mercadoria pode ser 

trocada por outra, mediante o estabelecimento de proporções que variaram de 

acordo com o tempo e esforço de trabalho humano para sua produção. Segundo 

Marx (1985): 
 
O valor-de-troca revela-se, de início, na relação quantitativa entre valores-
de-uso de espécies diferentes, na proporção em que se trocam, relação que 
muda constantemente no tempo e no espaço. Por isso, o valor-de-troca 
parece algo casual e puramente relativo e, portanto, uma contradição em 
termos, um valor-de-troca inerente, imanente à mercadoria (MARX, 1985, p. 
43). 
 

Aqui se inicia o estabelecimento da cisão entre as funções de imagem e Arte32, que 

irá deflagar reais mudanças conceituais com o surgimento das técnicas 

fotossensíveis de captação de imagens no século XIX – paradigma fotográfico.  

                                                 
32  Na atualidade, imagem e Arte mantêm em comum a forma de serem produzidas por técnicas que 

vão desde as atividades mais manuais sem ferramental, como da modelagem manual em argila às 
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Propõe Lukács (1978) que os conhecimentos são pontos nas linhas do 

desenvolvimento da humanidade. Alguns resultados advindos do conhecimento 

comum, da prática cotidiana se fixam e permanecem em um ponto qualquer. Já 

conhecimentos de ciências especializadas, como o próprio conhecimento científico 

ou a criação artística se diferenciam, é isto que os torna especializados e lhes 

confere superioridade em frente às práticas cotidianas, de que surgiram. 

 

Este autor toma a arte como produto humano para formular uma estética voltada à 

contextualização histórica e social de um produto particular, especializado, da 

produção humana, partindo de duas premissas básicas, diz Schütz-Foerste (2004, p. 

30-31): 

a) Considerar o processo unitário da história constituído pela história da 

natureza, da sociedade e do pensamento. 

b) Desvelar a ‘unidade indestrutível do absoluto com o relativo’, ou seja, as 

mediações, particularidades e singularidade. 

 

Situa Lukács (1978) que a especialização é fruto de uma realidade objetiva, de uma 

linha que tende para um ponto ao qual se quer chegar como meta, por meio de 

análise de categorias. Uma longa especialização, como a da arte, por exemplo, 

implica o aperfeiçoamento de técnicas e da percepção de suas formas e relações, 

que não poderiam ser vivenciadas pela práxis cotidiana. Afirma, ainda, Lukács que:  
 
[...] A diferenciação produzida pelo desenvolvimento histórico social, 
portanto, não isola entre si as atitudes singulares. Pelo contrário: quanto 
maior for a especialização, tanto maiores podem ser – [...] – suas fecundas 
relações recíprocas, os estímulos que elas exercem umas sobre as outras 
(LUKÁCS, 1978, p. 160). 
 

E, aqui se encontram os indícios para pensar o elo e a cisão entre os conceitos de 

imagem e Arte. A imagem é fruto da linha de desenvolvimento da Arte, por isso, 

suas relações de percepção, linguagem, estética e técnica são profundamente 

intrincadas e de uso recíproco. Esta é a sua singularidade, que a destaca no mundo. 

                                                                                                                                                         
técnicas sofisticadas por computadores. O debate sobre a cisão entre os conceitos de imagem e 
Arte, baseados em Lukács (1978) é para nós relevante, para tentar caracterizar estes conceitos, 
pois, atualmente, estas palavras indicam destinações e maneiras de apreciação diferentes, ou seja, 
aplicação de valores diferenciados à medida que estes produtos sociais são rotulados como 
imagem ou como Arte.  
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A sua cisão encontra-se no processo de especialização do trabalho e uso, e na 

transformação do que é a singularidade em particularidade, ou da movimentação 

destes conhecimentos entre as categorias da universalidade, singularidade e 

particularidade, visto que são dialéticas.  

 

Diz o autor que a particularidade é um ponto que está posto na linha do 

desenvolvimento entre a categoria de universalidade e de singularidade, tendendo 

ora para um, ora para outro. Quando o ponto da particularidade tende à 

universalidade, tende ao senso comum ou ao conhecimento socializado; quando 

tende à singularidade, na outra ponta da linha, tende à especialização. Mas quando 

as forças da singularidade e universalidade fixam por um tempo este ponto a meio 

caminho, a particularidade se destaca como conhecimento social especializado. 

 

E, implanta-se um novo valor para a produção imagética, o valor de culto33, isto é, 

uso de imagens para reverenciar os mortos e os deuses, como representação de 

seres que não pertencem ou não estão mais no âmbito material do mundo. A 

radicação à terra dá aos grupos a possibilidade de retornar freqüentemente a um 

local especialmente cuidado para o culto.  

 

Ao longo de milhares de anos assíncronos, a verossimilhança na representação 

imagética pôde então se diluir em representações mais abstratas34, como denomina 

Hauser (1982), pois a facilidade de retornar aos locais de culto e a recorrência das 

narrativas orais permitem a simplificação das imagens.  

 

Amplia-se o valor de culto dado às imagens pela transposição de valores do esforço 

do trabalho para a construção das grandes obras e com uma conseqüente 

valorização daqueles sujeitos ligados aos ritos religiosos ou à gerência do grupo 

social e suas obras gigantescas. A magnitude das construções arquitetônicas, 

artísticas e imagéticas (conceitos tão embrenhados uns nos outros, quanto as 
                                                 
33  Para Walter Benjamin (1994), valor de culto á dado às obras de arte produzidas ou utilizadas para 

as atividades religiosas. O conceito de valor de culto será tratado mais adiante no texto, quando 
será verificada a influência das técnicas de reprodução modernas de imagem e seu conflito com a 
exibição massiva ao público em função dos valores de culto, exibição e eternidade propostas pelo 
autor. 

34  Hauser (1982) usa o termo abstrato para identificar imagens produzidas com linhas, texturas e 
composições mais simplificadas, estratificadas, baseadas em estruturas menos detalhadas, que no 
neolítico, mas não menos significativas para o grupo social que a produz. 



 107

imagens, esculturas, relevos às edificações) parece passar a favorecer uma idéia de 

‘perpetuação dos costumes’ de maneira mais palpável e durável, que possibilita a 

propagação da história oral junto à memória coletiva. 

 

Algumas destas civilizações cresceram desmedidamente e tornaram-se centros 

urbanos, fruto dos afluxos populacionais e formação de grande contingentes em 

áreas próximas a mananciais de água. Esta transformação social, fruto de guerras e 

migrações, possibilitou o aumento da riqueza, acumulação de terras e bens, e troca 

de experiências e técnicas.  

 

Estas cidades ou regiões necessitavam estabelecer códigos que favorecessem os 

controles sociais, econômicos, políticos e religiosos de suas regiões o que 

impulsionou várias ‘descobertas’ em diversas áreas do conhecimento humano, tais 

como: química, matemática, astronomia, arquitetura, navegação, medicina, 

linguagens, Arte, bem como a manipulação da imagem para manter as estruturas 

sociais estabelecidas, mediante a acumulação de poder econômico e religioso. 

 

Neste processo contínuo um outro aspecto permeia a produção de ferramentas, 

imagens, objetos, ou seja, bens: o fetichismo da mercadoria. Segundo Marx (1985, 

p. 80), o fetichismo é “o caráter misterioso que o produto do trabalho apresenta ao 

assumir a forma de mercadoria [...]”. Afirma que o mistério dado à mercadoria, seu 

fetiche, é uma forma de encobrir as características sociais do trabalho do homem e 

revelar as propriedades materiais e sociais inerentes ao produto do trabalho. 

Entende-se aqui que as mercadorias passam a ser trocadas pelo valor das 

benesses sociais de determinado material, que é mais valorizado na troca em 

função de sua raridade, exclusividade, durabilidade e menos pelo seu processo de 

produção. 
 

As formas que convertem os produtos do trabalho em mercadorias, 
constituindo pressupostos da circulação das mercadorias, já possuem a 
consistência de formas naturais da vida social, antes de os homens se 
empenharem em apreender não o caráter histórico dessas formas, que eles, 
ao contrário, consideram imutáveis, mas seu significado. Assim, só a 
análise dos preços das mercadorias levava à determinação da magnitude 
do valor, só a expressão comum, em dinheiro, das mercadorias induzia a 
estabelecer-se sua condição de valor (MARX, 1985, p. 84).  
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Eis o motivo por que se opta por esse percurso narrativo da gênese da imagem 

materializada, pois é importante salientar que na troca o pagamento nem sempre é 

em outras mercadorias ou dinheiro diretamente. A paga pode ser estabelecida pelo 

valor de culto, pelo fetiche exercido pelo poder de posse, ou ainda, em prol de 

favorecimentos socioeconômicos tendo em vista as significações sociais que são 

processualmente estratificadas e que estão ali postas de maneira esteticamente35 

organizadas. 

 

O fetiche e o culto, bem como as relações entre estes conceitos,36 não 

acontecessem por si sós. Diz Marx que os responsáveis por esses movimentos de 

troca e geração de vontades de uso é o próprio ser humano:  

 
Para relacionar essas coisas, umas com as outras, como mercadorias, têm 
seus responsáveis de comportar-se, reciprocamente, como pessoas cuja 
vontade reside nessas coisas, de modo que um só se aposse da 
mercadoria do outro, alienando a sua, mediante o consentimento do outro, 
através, portanto, de um ato voluntário comum. É mister, por isso, que 
reconheçam um no outro a qualidade de proprietário privado. Essa relação 
de direito, que tem o contrato por forma, legalmente desenvolvida ou não, é 
uma relação de vontade, em que se reflete a relação econômica. O 
conteúdo da relação jurídica ou de vontade é dado pela própria relação 
econômica (MARX, 1985, p. 94).  

 
O entesouramento, como aponta o autor, acontece desde o surgimento da 

circulação das mercadorias, quando se desenvolvem “a necessidade e a paixão de 

reter o produto da primeira metamorfose” (MARX, 1985, p. 144) para aumentar-lhe o 

valor de troca. Quanto mais rara for a mercadoria, maior será seu valor de troca. 

Quanto maior for a retenção de riquezas, maior o empoderamento daquele que a 

detém. Aumentado o valor da mercadoria, quanto mais vender, maior será seu 

entesouramento. “[...] Ao lado da forma direta, assume o entesouramento a forma 

estética de objetos de ouro e prata”37 (MARX, 1985, p. 148). 

 

                                                 
35  O termo “estética” é utilizado aqui para especificar uma forma de composição imagética aceita 

consensualmente como ‘padrão de beleza’ pelas classes dominantes e pela sociedade em 
questão. 

36  Ou seja: o ‘culto ao fetiche’ ou o ‘fetiche ao culto’ e suas conseqüências em frente ao acúmulo ou 
ao dispêndio excessivo de numerário para satisfazê-los. 

37  É importante salientar que o exemplo abaixo dado pelo autor, pertence a outro momento histórico, 
alguns milênios depois. Ainda no período histórico relatado, as ‘moedas’ de troca ainda estavam 
sendo instituídas, os bancos foram criados no final do período medieval e alguns materiais ‘nobres’ 
como o ouro e prata ainda não tinham sido instituídos como modelo capitalista de acumulação de 
riquezas, mas a retenção de bens valiosos sim. 
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Percebe-se que a constituição do significado na imagem foi socialmente constituído 

e se dá em várias camadas, ou seja, na estrutura formal - composição, na técnica, 

na qualidade técnica do artífice, pelos valores (uso, troca, culto) estabelecidos no 

grupo social, pela materialidade, pelo local de exibição e sua curadoria e mecenato, 

pelo tempo histórico e pela estética, bem como, pelo conteúdo representado. 

 

No próximo capítulo debate-se como os valores de uso, troca e culto, e o 

entesouramento (nesse capítulo já como hábito social de colecionar) foram 

apropriados para dar novos significado à imagem a cada nova possibilidade técnica. 
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4.2 PARADIGMAS DE PRODUÇÃO DE IMAGENS 
 

 

As técnicas tradicionais de produção de imagem estão ligadas às atividades laborais 

onde o artista desenvolve uma ação física sobre materialidades. A avaliação de seu 

produto depende das necessidades, usos e valores a eles atribuídos. A qualidade da 

consecução deste processo laboral também determina seus usos e valores. Quanto 

mais diferencial e apurada a técnica do artífice38, mais próximo à exaltação de suas 

capacidades artísticas o autor estará, podendo ser reconhecido e valorizado 

socialmente por este trabalho.  

 

Com a evolução das técnicas, outras formas de produção de imagem, que não 

necessitam do trabalho laboral do artífice diretamente sobre a matéria, mudaram as 

estruturas e valores da imagem nas sociedades, pois permitem ampla reprodução 

alterando os valores de uso, troca e culto, alterando as formas de avaliação de 

custos de trabalho (tempo e material) e lucro sobre a mercadoria. 

 

A história das imagens materializadas, nos três paradigmas propostos por Santaellla 

e Nöth (2005), está organizada por caracterísicas de seus processos produtivos: 

a) O paradigma pré-fotográfico que atende a todas as imagens produzidas 

artesanalmente, ‘feitas à mão’. 

b) O paradigma fotográfico:  
 
[...] todas as imagens que são produzidas por conexão dinâmica e captação 
física de fragmentos do mundo visível, isto é, imagens que dependem de 
uma máquina de registro, implicando necessariamente a presença de 
objetos reais preexistentes. [...] esse paradigma se estende do cinema, TV e 
vídeo até a holografia (SANTAELLLA; NÖTH, 2005, p. 157). 
 

c) O paradigma pós-fotográfico que trata das imagens sintéticas ou infografias, 

sistematizadas por computador e seus dados binários, tendo como fim as 

cores em ‘pixels’39 dos monitores ou impressoras. 

 

                                                 
38  Não existe um termo único para produtor de imagens: artista, artesão, arquiteto, designer, 

desenhista e gravurista, entre tantos outros. 
39  O termo ‘pixel’ é derivado do termo ‘picture element’, ou seja, elemento de imagem - é o menor 

elemento de uma imagem digital matricial, um pequeno retângulo que representará uma cor da 
matriz, um pedacinho monocromático que, posto lado a lado, compõe e colore a imagem total. 
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Em comum, ambos processos são produtores de representações materializadas de 

conteúdos imagéticos. O que as difere são as técnicas utilizadas para a efetivação 

dos produtos ‘imagem’, fato que afeta diretamente a produção, plasticidade, 

veiculação, armazenamento e usabilidade.  

 

É possível perceber uma procedência temporal na concepção destes paradigmas, 

entretanto, eles não se extinguem à medida do surgimento do outro. Walter 

Benjamin (1994, p. 169) indica que “No interior de grandes períodos históricos, a 

forma de percepção das coletividades humanas se transforma ao mesmo tempo que 

seu modo de existência”. Assim também o é com os objetos e instrumentos que cria, 

o homem inventa a escrita e causa uma mudança na maneira de registrar a história. 

Com o avanço dos séculos, o ser humano dificilmente percebe como a escrita 

mudou a forma de transmitir as informações. Após sua inserção, na sociedade, os 

códigos, as técnicas e as ferramentas passam a fazer parte dos regimentos 

constituintes de uma sociedade, fazendo parte de sua cultura. 

 

Historicamente, os processos existentes modificam sua presença40 junto à 

sociedade, podendo perder a relevância como técnica de registro, mas não podendo 

ser desmerecidos como técnica plástica, plasmadora. Incorporam-se a esses 

processos produtivos de imagem, valores estéticos referentes à sua técnica das 

‘épocas áureas’, suportes e sujeitos. 

 

Santaella e Nöth41 (2005) afirmam que pelo modo de produção é possível encontrar 

os pressupostos dos papéis desempenhados pelos produtores e as conseqüências 

sociais relativas aos modos de armazenamento e transmissão da imagem. 

 

O mais antigo e, ainda, atual dos paradigmas propostos por Santaellla e Nöth (2005, 

p. 163-164) é o pré-fotográfico que se caracteriza pelo modo de produção artesanal 

e, conseqüentemente, pela forma que a materialidade dos suportes, substâncias e 

ferramentas se tornam fisicamente proeminentes.  

                                                 
40  O conceito de presença será abordado mais à frente no item 5.3 deste trabalho. 
41  Santaellla e Nöth (2005) têm aporte em Semiótica Pierciana. Afirmam os autores que o critério 

utilizado para a divisão dos paradigmas imagéticos é materialista. Este critério estabelece-se como 
modo de determinar a forma de produção material das imagens, ou seja, “com que materiais, 
instrumentos, técnicas, meios e mídias” (SANTAELLLA; NÖTH, 2005, p 162). 
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A produção artesanal da imagem, depende, assim, de um suporte, quase 
sempre uma superfície que possa servir de receptáculo às substâncias, na 
maior parte das vezes tintas, que um agente produtor, neste caso o artista, 
utiliza para nela deixar a marca de seu gesto através de um instrumento 
apto (SANTAELLLA; NÖTH, 2005, p. 164). 
 

Afirmam os autores que este paradigma consiste em compreender que o objeto é 

fruto de uma produção lenta e artesanal, da inspiração e do criador fundindo-se em 

um ‘gesto indissociável’. O resultado desta interferência matérica sobre um suporte 

não é apenas uma imagem, é um objeto único, autêntico, solene, “[...] carregado de 

uma certa sacralidade’, fruto do privilégio da primeira impressão, originária, daquele 

instante santo e raro no qual o pintor pousou seu olhar sobre o mundo, dando forma 

a esse olhar num gesto irrepetível” (SANTAELLLA; NÖTH, 2005, p. 164). 

 

Este paradigma, aqui conceituado, será aprofundado a seguir, pois será posto em 

contraposição com o paradigma fotográfico e suas contribuições para a 

compreensão da imagem como linguagem está na estruturação formal (composição) 

da imagem. Estão inseridos nesse paradigma o desenho, a pintura, a escultura, a 

arquitetura e a gravura. Esta última por sua possibilidade de reprodução prenuncia o 

segundo paradigma – o fotográfico. As contribuições do paradigma fotográfico para 

o estudo da imagem na EAD na atualidade (pós-fotográfica) estão: na concepção 

das bases de análise estético-materialistas; na aplicação e ampliação de seus 

valores; na cisão entre os conceitos de Arte e imagem; e, nas formalizações da 

linguagem pela estratificação de seus elementos formais e sígnicos. O pós-

fotográfico será abordado adiante.  
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4.3 IMAGEM X ARTE: CAPTAÇÃO, RECORTE E REPRODUÇÃO 
 

 

Anunciam Santaella e Nöth que o paradigma fotográfico teve seu advento em função 

de uma produção de caráter dual em todos os seus aspectos. Dizem os autores:  
 
Fundamentalmente, a morfogênese do paradigma fotográfico repousa sobre 
técnicas óticas de formação da imagem a partir de uma emanação 
luminosa, que o cinema e o vídeo não vieram modificar, mas só levar à sua 
máxima eficácia. Nesse paradigma, a imagem é resultado do registro sobre 
o suporte químico ou eletromagnético (cristais de prata da foto ou a 
modulação eletrônica do vídeo) do impacto dos raios luminosos emitidos 
pelo objeto ao passar pela objetiva. Enquanto o suporte no paradigma pré-
fotográfico é uma matéria ainda vazia e passiva, uma tela, por exemplo, à 
espera da mão do artista para lhe dar vida, no paradigma fotográfico o 
suporte é um fenômeno químico ou eletromagnético preparado para o 
impacto, pronto para reagir ao menor estímulo da luz [...] (SANTAELLLA; 
NÖTH, 2005, p. 165) 
 

Este paradigma revela-se importante pois é a constituição da base estética e formal 

dos produtos audiovisuais que se encontram atualmente na mídia. Alguns de seus 

aspectos serão encontrados ao longo do capítulo 5 deste trabalho. 

 

A fotografia, o cinema e o vídeo são os representantes técnico-estéticos deste 

paradigma, que se compõe na utilização manipulação de equipamentos técnicos 

para a aquisição da imagem, sem a interferência direta do autor na matéria. O autor 

age sobre o real por meio das lentes e recursos dos equipamentos que são 

extensão do seu corpo, mas, também, obstáculo técnico em frente a suas 

possibilidades criativas. A obra é resultado da ação do autor sobre o equipamento, 

segundo os autores supracitados: “o ato fotográfico não é senão fruto de cortes” 

(SANTAELLLA; NÖTH, 2005, p. 165). 

 

Walter Benjamin (1994) abordou profundamente a reprodução técnica e a 

possibilidade de produzir vários exemplares a partir de um original, que corresponde 

ao período de passagem do paradigma pré-fotográfico para o fotográfico, proposto 

por Santaella e Nöth. 
 

Pela primeira vez no processo de reprodução da imagem, a mão foi liberada 
das responsabilidades artísticas mais importantes, que agora cabiam 
unicamente ao olho. Como o olho apreende mais depressa que a mão 
desenha, o processo de reprodução das imagens experimentou tal 
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aceleração que começou a situar-se no mesmo nível que a palavra oral 
(BENJAMIN, 1994, p. 167). 
 

Referencia o filósofo que, antes mesmo da imprensa, a xilogravura (gravura em 

madeira) já se prestava a esse serviço na Idade Média. Foi com base nesse sistema 

de impressão de gravuras que foi inventada a prensa por Gutenberg. O paradigma 

fotográfico, discutido por Walter Benjamin, é o que mais alterou a forma de produção 

imagética, sendo considerado o primeiro embate entre o que é ‘fazer imagem’.  

 

Esse embate entre os dois primeiros paradigmas permeia a disputa por mercado de 

trabalho; questões éticas já arraigadas na sociedade quanto à cópia e reprodução 

de material imagético; as mudanças na percepção de mundo e do tempo pela 

sociedade e, ainda, a finalidade estética da obra de arte e da imagem para 

comunicação. Neste último, a celeuma prenuncia o terceiro paradigma, o pós-

fotográfico. 

 

Walter Benjamin (1994) apresenta as mudanças acontecidas na sociedade após o 

‘nascimento’ da fotografia. Afirma o autor que em seus primórdios, a prática da 

fotografia se fazia próxima das ‘artes de feira’, entendendo-se esse conceito como 

artesanatos produzidos de maneira rudimentar e mambembe. Percebe-se que a 

discussão teórica sobre a fotografia encontrava-se estagnada há um século, se a 

nova técnica poderia ou deveria, por meio de mecanismos, fixar imagens efêmeras 

do mundo e dos homens, visto que este foi feito à imagem e semelhança de Deus, 

ou, se somente os artistas, dotados de dom ‘divino’, poderiam executar tal tarefa. Ao 

que chama de conceito ‘filisteu de arte’, ou seja, burguesa, vulgar e estreita, pois é, 

apenas, um reflexo do medo do próprio fim de suas atividades em função do 

surgimento de novas técnicas.  

 

Benjamin apresenta o seguinte dilema fruto dos processos produtivos do paradigma 

pré-fotográfico: a reprodução manual de uma obra de arte é falsificação, já a 

reprodução de imagens capturadas pela técnica, tem mais autonomia, no instante 

que pode aproximar o espectador da obra, ou, ainda, produzir efeitos que a visão 

humana não é capaz de perceber naturalmente. Isso faz refletir sobre o que pode 

ser reproduzido e quais as conseqüências de reproduzir imagens que a sociedade 

imputa. No paradigma adiante, o pós-fotográfico, esta discussão é retomada em 
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função dos recursos de modelagem de dados e questionamentos quanto aos direitos 

de autoria, que a tecnologia atual possibilita. 

 

De toda forma, Benjamin, acredita que as cópias desvalorizam a aura, o seu aqui e 

agora, mesmo que mantenham seu conteúdo a salvo, pois a autenticidade, é a 

‘quintessência’, a essência primordial da tradição, a plenitude em seu máximo 

apuramento, a partir de sua origem, de seu testemunho histórico.  

 

O testemunho histórico, para o autor, depende da materialidade da obra. Quando 

uma obra é reproduzida, perde sua relevância histórica, pois esconde o que há de 

competência indiscutível em uma sociedade em um dado tempo. “Generalizando, 

podemos dizer que a técnica da reprodução destaca do domínio da tradição o objeto 

reproduzido” (BENJAMIN, 1994, p. 168). A reprodução retira a obra da unicidade e a 

transporta à existência serial. Quanto mais próximo fica o espectador das cópias, 

mais a técnica de produção passa a atualizar o objeto, o que ocasiona “a 

liquidificação do valor tradicional do patrimônio da cultura” (BENJAMIN, 1994, p. 

169), o que está diretamente relacionado à nova cultura de massa. 

 

Os valores de produção em massa e de produtos exclusivos (ou de luxo) é ainda um 

tema de grande relevância. Os produtos em massa tendem a ter uma materialidade 

de mais baixa qualidade e menor durabilidade, o que o desvaloriza na necessidade 

de troca, após intenso uso. O largo acesso a produtos em massa minimizam o seu 

valor, inclusive quando este é uma produção artística. Esta é uma das dicotomias 

entre o artesanal e o artístico. 

 

Lembra Benjamin que a Arte antiga sempre esteve vinculada a um ritual. Mesmo 

que, do Renascimento até os tempos modernos, esse ritual fosse referente à política 

ou ao culto do belo. Com o advento da fotografia, a Arte chegou a um momento de 

crise em que se declarou sua total isenção da política ou da ideologia. Entretanto, 

destaca o autor: “com a reprodutibilidade técnica, a obra de arte se emancipa, pela 

primeira vez na história de sua existência parasitária, destacando-se do ritual” 

(BENJAMIN, 1994, p. 171), ou seja, a Arte pode afastar-se da função de registro e 

representação para os poderes instituídos. 

 



 116

Entretanto, estes poderes eram também patrocinadores das Artes, financiavam as 

produções. A arte subsistia e evoluía sob a égide de seus mecenas. Com o passar 

do tempo, a fotografia conseguiu desvincular-se e atingir as grandes massas, que 

puderam se ver registradas e colecionar suas histórias pessoais e familiares. 

Colecionar imagens do mundo. 

 

A obra de arte moderna – incluindo aqui cinema e fotografia – é desenvolvida para 

ser reproduzida. No caso do cinema a reprodução como conceito de autenticidade 

perde seu sentido. Sua produção é por vezes tão cara que apenas um espectador 

não poderia arcar com tal custo. Assim sendo, o filme passa a ser uma criação de 

uma coletividade e para a coletividade, e mantém-se sob a gerência de 

patrocinadores. 

 

As imagens fotográficas tornaram-se acessíveis e colecionáveis. Já a pintura, 

perdeu sua função ‘retratista’, mas ganhou liberdade para pesquisar novas 

possibilidades plásticas. A fotografia e o cinema com o desenvolver da técnica, 

tornaram-se ambiguamente reprodutíveis, ou seja, era possível ter mais de uma 

cópia de cada original. Mas o original é uma representação de uma realidade que 

está sendo reproduzida por um recorte de um visor. Recorte que emoldura o olhar, 

por uma necessidade da técnica, dos materiais e da estética dos enquadramentos. A 

mudança de técnica e de materiais foi drástica, mas a estética dos enquadramentos 

foi apropriada dos estilos e das técnicas de pintura. 

 

Benjamin enfatiza outra característica importante deste paradigma: é muito mais fácil 

observar uma imagem, uma escultura, um edifício em fotografia do que na realidade. 

A representação é portátil e cômoda de ser apreciada e presentifica o representado 

ao longo da história. 

 

Os retratos de família feitos em técnica de pintura, tinham valor familiar por duas ou 

três gerações, após isso ficava apenas o valor do pintor e de sua técnica, a história 

familiar desvanecia. O fato de uma suposta ‘realidade’ implícita à técnica fotográfica, 

fez desta algo diferenciado, permitindo representar a imagem com exatidão, dando 

às suas criações ‘um valor mágico’ que as artes pré-fotográficas não puderam 
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expressar. Algo que não remete ao produtor ou à qualidade técnica, mas que ratifica 

a presença daquele sujeito no mundo, daquele momento registrado na história. 

 

A sensação de presença pela representação imagética do sujeito, do local, do 

momento, é fruto deste paradigma, dado pela verossimilhança do captado com a 

imagem real, percebida pelo sujeito. Esta nova imagem técnica diz-se realística, pois 

é um recorte do visor do fotógrafo/cineasta, não aconteceu necessariamente na 

história, é uma construção narrativa, uma criação, uma pantomima. Esta mesma 

necessidade de presença vai repercutir na EAD e será abarcada à frente, nas 

discussões sobre telepresença, linguagem dialógica e videoconferência (VC). 

 

Os processos de reprodução de imagem do paradigma fotográfico permitiram que os 

seres humanos detivessem um dado domínio sobre uma obra, tivessem a sensação 

de que a possuíam, pois podiam guardá-la, definir seu destino, por isso, diz 

Benjamin: “Não podemos agora vê-las como criações individuais; elas se 

transformaram em criações coletivas tão possantes que precisamos diminuí-las para 

que nos apoderemos delas” (BENJAMIN, 1994, p. 104). Criadores e criaturas 

perdem o domínio sobre as imagens que criam, assim como as imagens propostas 

no Curso de Pedagogia e as gravações das VCs dos Professores Especialistas 

(PE), feitas nos CRE@ADs para usos outros. 

 

Guardadas as distâncias, a idéia de colecionar a família, o lazer, a moda, a 

paisagem, acaba remetendo à idéia da posse mágica pela representação de uma 

imagem na pré-história, em uma espécie de xamanismo técnico-moderno, que quer 

deter o tempo, a história e dominar os meandros da memória. E, ainda, remetem à 

necessidade de armazenar as ferramentas essenciais para a sobrevivência. 
 
Quando o artista paleolítico pintava um animal na rocha, ‘produzia’ um 
animal real. Para ele, o mundo de ficção e o da representação, a esfera da 
arte e a da simples imitação, não constituíam ainda por si só um domínio 
especial, diferente e separado da realidade empírica; não punha ainda em 
confronto as duas esferas, considerando-as como distintas; via numa a 
continuação direta e indiferenciada da outra (HAUSER, 1982, p. 17). 
 

Segundo o Benjamin, o declínio social da aura está ligado “à crescente difusão e 

intensidade dos movimentos de massa” (1994, p. 170), é a necessidade de as 

massas possuírem o objeto, tendo-o mais perto quanto possível, em uma imagem 
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ou em uma cópia, por meio de sua reprodução. A aura “é uma figura singular, 

composta de elementos espaciais e temporais: a aparição única de uma coisa 

distante, por mais perto que esteja” (BENJAMIN, 1994, p. 170). É deixar de perceber 

a singularidade dos fatos do cotidiano para buscá-los em suas representações 

imagéticas. 

 

Continua a afirmar o autor que “Retirar o objeto de seu invólucro, destruir sua aura, é 

a característica de uma forma de percepção cuja capacidade de captar ‘o 

semelhante no mundo’ é tão aguda, que graças à reprodução ela consegue captá-lo 

até no fenômeno único” (BENJAMIN, 1994, p. 170). Ou seja, retirar o objeto de seu 

espaço-tempo, desconectando-o de suas conexões com seu ‘meio-ambiente’ é 

destruir a sua aura. É permitir que a imagem registre um fenômeno e a cópia passe 

a ser, alegoricamente, aquele fenômeno único.  

 

Benjamin apresenta os novos valores sociais: valor de culto, exposição e eternidade: 

a) Valor de culto – está relacionada às obras de arte produzidas ou utilizadas 

para as atividades religiosas. Algumas são expostas apenas uma vez ao ano, 

ou em períodos ainda mais esporádicos, ou, ainda, estão ocultas nas volutas 

da arquitetura. 

b) Valor de exposição – está relacionado à exponibilidade de uma obra. Um 

quadro permite ser mais exposto que um mosaico ou afresco.  

c) Valor de eternidade – “Devem a essa circunstância o seu lugar privilegiado na 

história da arte e sua capacidade de marcar, com seu próprio ponto de vista, 

toda evolução artística posterior” (BENJAMIN, 1994, p. 175).  

 

Com a possibilidade da reprodução técnica, a exposição da obra de arte cresceu em 

escala e possibilitou a mudança de valor: do culto para exposição, ou ainda, diria 

“culto à exposição”. É com a fotografia que o valor de culto abre espaço para o valor 

de exposição. O valor de culto da fotografia ainda reside na saudade latente nas 

imagens de pessoas, tempos e espaços. O valor de exposição é muito mais 

apelativo pois divulga a imagem junto aos meios de comunicação, nas revistas e nos 

jornais ilustrados.  
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No cinema, o valor de exibição e de culto encontra-se em conflito, mas com novo 

cenário a um só tempo o cinema exercita a nova forma de percepção da velocidade 

do mundo moderno e inscreve novos valores de culto e exibição como mercadoria 

de consumo. “O filme serve para exercitar o homem nas novas percepções e 

reações exigidas por um aparelho técnico cujo papel cresce cada vez mais em sua 

vida cotidiana. Fazer do gigantesco aparelho técnico do nosso tempo o objeto das 

inervações humanas” (BENJAMIN, 1994, p. 174). 

 

Ao longo do século XX com a massiva dos meios de comunicação e da indústria 

capitalística da informação e entretenimento, o valor de “culto à exposição” faz com 

que o que é veiculado através desses meios recebam valorizações e valorações 

diferenciadas, por vezes, até exacerbadas. Esta concepção fez refletir se estariam 

os sujeitos da VC reconhecendo-se uns aos outros pela suas funções e carisma, ou 

a técnica estaria influenciando o julgamento 're-valorando' os sujeitos?  

 

O outro valor é o de eternidade. Uma obra passa a ter valor eterno quando é 

referência para os períodos históricos posteriores por sua perfeição, influenciando, 

por suas características, outros autores, e isto só poderia acontecer com obras 

únicas, singulares. Para Benjamin, o filme é a mais perfectível das obras de arte, 

apesar de sua ampla reprodução para a consecução das exibições. A 

‘perfectibilidade’ encontra-se no processo produtivo, cujo cuidado técnico exige que 

se repitam cenas, façam cortes e montagens.  

 

Afirma que neste tempo moderno, o exemplo grego de perfeição, a obra mais 

irreprodutível, a escultura em blocos únicos de mármore, como era esculpida em seu 

tempo-espaço, justamente por não ser montável, teve grande declínio de produção. 

São novos tempos. O medo do erro e do constrangimento social, amplia-se em 

frente à técnica que registra e reproduz a imagem. Na VC não há pós-produção, 

tempo-espaço para refazer a imagem. Isto inibe a participação dos sujeitos nos 

debates? 

 

Benjamin mostra que a imagem não é apenas o que se vê ou se produz, pois 

quando materializada, é passível de interpretações diversas, quantas mais forem as 

pessoas que com elas tenham contato. As interpretações dependem de uma 
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estética balizada por valores sócio-históricos e de sua função junto à sociedade. 

Com quais valores foram julgadas as imagens veiculadas no Curso de Pedagogia do 

NE@AD/UFES? Existem diferentes julgamentos para as diferentes fontes de 

imagem: da mídia, do outro e do próprio sujeito? 

 

A fotografia inaugurou a liberdade de expressão para os ‘artistas tradicionais42’ e a 

fuga dos cânones, há vários séculos estabelecidos, pelas novas escolas de arte. Por 

meio das técnicas de captura fotossensível do mundo, os artistas se viram 

desvinculados da necessidade de representar de maneira fidedigna o mundo em sua 

imagem e semelhança. Abdicaram, ou melhor, adjucaram aos fotógrafos e cineastas 

a função de registrar o mundo e sua história e partiram para buscas e pesquisas 

imagéticas, poéticas visuais, metamorfoseadas em manifestos intencionais para 

provocar a sociedade à reflexão sobre o valor estético estabelecido. 

 

As experiências com a técnica favoreceram a pesquisa da imagem em geral como 

plástica e estética, e as técnicas tradicionais ou novas se alimentavam em simbiose. 

A fotografia e o cinema, posteriormente a televisão, e todas as suas variantes, 

absorveram da arte suas leis de composição plástica e seus debates estéticos. A 

arte fez uso da técnica para ‘congelar’ as imagens em movimento, o representar 

estático do movimento das máquinas, o exaltar e o exultar da cor e das formas 

fragmentadas, imbricadas de novos ângulos, novos olhares, novas perspectivas, ou 

ainda, sem qualquer perspectiva teórica ou plástica.  

 

Walter Benjamin (1994) não propõe a cisão conceitual, nem sequer aborda a 

temática, mas a prenuncia. Diz que a sociedade passou a proliferar imagens em 

larga escala, e as mudanças aconteceram na significação e no comportamento 

social em frente a este produto.  

 

                                                 
42  Referência aos autores das belas-artes, principalmente da pintura e escultura. “Mais claramente, o 

percurso da arte moderna, que se estendeu, pelo menos de Cézanne a Mondrian, no seu objetivo 
progressivamente perseguido de ruptura da dependência da imagem aos objetos do mundo, fez a 
transição do paradigma fotográfico ao pós-fotográfico. [...]” (SANTAELLA e NÖTH, 2005, p. 178).  
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Os autores Lukács, Vigotski e Benjamin não permaneceram entre nós para ver a 

‘monitorização43’ da imagem – da televisão ao computador: a imagem-luz do 

cinema, reduzida em tamanho e ampliada em abrangência de público, segmentada 

em canais, sistemas, grupos, disponível em casa e em redes de comunicação e 

informação. Neste percurso cronológico que abarca da fotografia e do cinema à 

televisão; da televisão à Internet, o ‘universo imagético’ passou por grandes 

mudanças tecnológicas.  

                                                 
43  Utiliza-se o termo 'monitorização' para abarcar a entrada da televisão e do computador – 

tecnologias baseadas em monitores de vídeo – para exibição de conteúdos imagéticos 
(audiovisuais ou multimidiáticos) para pequenos públicos ou para uso indivudual. Em contraposição 
à exibição cinematográfica do paradigma fotográfico que era para grandes públicos. 
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4.4 DIGITALIZAÇÃO: SÍNTESE E SIMULACRO, VIRTUALIDADE E 

MODELIZAÇÃO 
 

 

A imagem ganhou novas possibilidades de produção, tratamento, armazenamento e 

finalização, que influenciaram não só a fotografia e o audiovisual, mas também, 

artes e as técnicas de animação, inclusive com a criação de ambiente realísticos que 

simulam imagens tridimensionais. A transformação da imagem em tecnologia digital 

constitui o terceiro paradigma, proposto por Santaella e Nöth (2005). A esta imagem 

digital os autores denominam de infografia. Este paradigma é importante para a 

análise da imagem na EAD, pois os processos de produção das imagens são 

baseados em tecnologia informática, mesmo a VC é editada em terminais 

computadorizados e veiculada por meio de redes telemáticas. 

 

A cultura da infografia trouxe mudanças radicais no processo de produção de 

imagens, retirando da imagem, uma perspectiva monocular dada desde a idade 

média com a ‘câmara obscura’. Denominam estas propostas imagéticas de ‘imagens 

sintéticas’, onde não há mais o matérico, somente “[...] o resultado do casamento 

entre o computador e uma tela de vídeo, mediados ambos por uma série de 

operações abstratas, modelos, programas, cálculos” (SANTAELLA; NÖTH, 2005, p. 

166). A principal característica que propicia o início do novo paradigma é uma 

mudança na forma de ‘fixação’ da imagem sobre o suporte de exibição. Antes a 

imagem no processo de produção era agregada ao suporte de tal forma que imagem 

e suporte ‘não se separavam’ mais. Para a consecução da infografia44 é necessário 

o uso do computador em algum momento da produção da imagem.  

 

                                                 
44  Ligadas as possibilidades da computação gráfica surge o ambiente multidisciplinar da produção de 

imagens via informática. Nesta sala se reúnem diversos sujeitos com formações variadas e 
finalidades ainda mais díspares, cada sujeito traz sua bagagem de informações e jargões de sua 
área de formação, que utilizam a mesma palavra mas que nem sempre significam a mesma coisa. 
Santaella e Nöth (2005) são ligados à semiótica pierciana e usam o termo infografia remetendo a 
todas as imagens de alguma forma produzidas por computadores. Entretanto, em outros campos 
ligados ao estudo ou produção de imagem digital, a infografia pode assumir outros significados 
como por exemplo na edição de jornal é “um recurso que une texto e imagem em gráficos 
informativos”, sendo estes, “criação gráfica que utiliza recursos visuais (desenho, fotografia, 
tabelas, etc.), conjugados a textos curtos, para apresentar informações jornalísticas de forma 
sucinta e atraente, em jornalismo impresso, telejornalismo ou webjornalismo” (BARBOSA, G.; 
RABAÇA, 2001. p. 388ª, grifo do autor) 
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No pós-fotográfico a digitalização permite o armazenamento da imagem em energia 

modelada em linguagem binária. Não se trata mais de exibir uma imagem em um 

dado suporte, estes elementos não estão mais agregados na constituição da 

imagem, pois o suporte armazena a imagem e permite que esta seja visível em 

diversos suportes. A imagem está encapsulada em ‘chips de memória’ até que 

encontre equipamentos configurados adequadamente para o acesso e transcrição 

de seus dados numéricos em formas visuais. O processo produtivo e suportes 

definem as formas de modelagem da imagem, mas enquanto processo produtivo e 

de armazenamento, ao desligar os equipamentos o que se tem de visível são os 

suportes informáticos.  

 

O computador é, portanto, um equipamento eletrônico especial para os autores, pois 

atua diretamente sobre a informação e a mantém em um estado de ‘perpétua 

metamorfose’, ou seja, sempre sendo passível modificá-la. Santaella e Nöth (2005) 

indicam Couchot (1993) para explicar a forma desta nova tecnologia. 
 

Com as tecnologias numéricas, a lógica figurativa muda radicalmente e com 
ela o modelo geral da figuração. Ao contrário do que se poderia prever, o 
pixel, sendo um instrumento de controle total, torna na verdade bem mais 
difícil a morfogênese da imagem. Enquanto para cada ponto da imagem 
ótica corresponde um ponto do objeto real, nenhum ponto de qualquer 
objeto real pré-existente corresponde ao pixel. O pixel é a expressão visual, 
materializada na tela, de um cálculo efetuado pelo computador, conforme as 
instruções de um programa. Se alguma coisa pré-existe ao pixel e à 
imagem é o programa, isto é, linguagem e números, e não mais o real. Eis 
por que a imagem numérica não representa mais o mundo real, ela o 
simula. Ela o reconstrói, fragmento por fragmento, propondo dele uma 
visualização numérica que não mantém mais nenhuma relação direta com o 
real, nem física, nem energética (COUCHOT, 1993, p. 42). 
 

Couchot afirma ainda que a imagem que antes era projetada (paradigma fotográfico) 

é agora simulada, sintetizada, ‘ejetada pelo real’, ou seja, é expelida “[...] com força 

bastante para que se liberte do campo de atração do Real e da Representação” 

(COUCHOT, 1993, p. 42).  

 

O autor dá a entender que esta nova ‘imagem numérica’, como denomina a imagem 

digital, permite ver outra realidade sintetizada, artificial, e sua materialidade se 

resume em ‘nuvem eletrônica’ de bits informatizados. Sua existência e exibição 

acontecem nestes ambientes eletroeletrônicos o que faz destas imagens objetos 



 124

virtuais, não palpáveis ou táteis, o que o autor diz ser “[...] uma realidade cuja única 

realidade é virtual” (COUCHOT, 1993, p. 42, grifo do autor). 

 

Neste sentido de virtual adotada pelo autor, a materialidade da imagem é o que a 

torna real, pois a imagem digital é informação armazenada em forma de energia. 

Sendo digital, a imagem é energia organizada matricialmente para simular uma 

‘lógica de figuração’ que promove uma desterritorialização entre sujeito-imagem-

objeto, permitindo uma nova forma de interação entre estes ‘atores’. 
 
[...] A topologia do Sujeito, da Imagem e do Objeto fica abalada: as 
fronteiras entre esses três atores da representação se esbatem. Eles se 
desalinham, se interpenetram, se hibridizam. A imagem toma-se imagem-
objeto, mas também imagem-linguagem, vaivém entre programa e tela, 
entre as memórias e o centro de cálculo, os terminais; toma-se imagem-
sujeito, pois reage interativamente ao nosso contato, mesmo a nosso olhar: 
ela também nos olha. O sujeito não mais afronta o objeto em sua resistência 
de realidade, penetra-o em sua transparência virtual, como entra no próprio 
interior da imagem. O espaço muda: virtual, pode assumir todas as 
dimensões possíveis, até dimensões não inteiras, fractais. Mesmo o tempo 
flui diferente; ou antes, não flui mais de maneira inelutável; sua origem é 
permanente “reinicializável”: não fornece mais acontecimentos prontos, mas 
eventualidades. Impõe-se uma outra visão do mundo. Emerge uma nova 
ordem visual (COUCHOT, 1993, p. 42). 
 

Ou seja, mesmo que a imagem final seja fruto da criatividade humana, a imagem 

digital ainda é resultado das teorias e lógicas formais dos códigos de programação, 

cálculos matemáticos, fluxos de energia, da evolução tecnocientífica. Afirma ainda o 

autor que, 

 
A exemplo das técnicas figurativas óticas, as técnicas figurativas numéricas 
são também interpretações do mundo, mas interpretações acentuadamente 
teorizadas, argumentadas, formalizadas, mesmo quando não o são, em 
numerosos casos, segundo os princípios da lógica formal e das 
matemáticas (COUCHOT, 1993, p. 43).  
 

Couchot fala das imagens produzidas integralmente pelos recursos da informática – 

não abarca as imagens produzidas por outras técnicas que são passíveis de 

digitalização. Mas é importante lembrar que mesmo as imagens digitais que foram 

produzidas em outras técnicas e que foram digitalizadas são amplamente passíveis 

de manipulação a partir do momento que passam ao modo digital.  

 

As imagens sintéticas surgem dos processos de manipulação digital, quando se 

promove a síntese das matrizes numéricas (códigos) que formam a imagem. 

Existem imagens geradoras que podem tanto ser de origem digital ou analógica 
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(desde que digitalizadas). O resultado é a imagem de síntese, portanto, uma 'nova 

imagem', gerada por meio da inserção, exclusão ou modificação de partes das 

imagens originais.  

 

Sobre as imagens digitais afirma: “[...] Elas substituem o real 'bruto', originário - o 

real que a imagem ótica pretende representar - por um real secundário, refinado, 

purificado no cadinho dos cálculos e das operações de formalização” (COUCHOT, 

1993, p. 43). O que diferencia esta nova possibilidade de produção de imagem é a 

possibilidade de ‘modelizar'. 
 
[...] Não se trata mais, então, de fazer a imagem representar um real 
reorganizado pela superfície do espelho, pelo orifício da câmera escura ou 
pela varredura da câmera eletrônica. Não se trata mais de figurar o que é 
visível, trata-se de figurar aquilo que é modelizável. Chega-se, nesse ponto, 
à nova e fantástica potência da figuração numérica e, simultaneamente, a 
seus limites, uma vez que a imagem numérica só pode figurar aquilo que é 
modelizável (COUCHOT, 1993, p. 43). 
 

As idéias de Couchot podem levar a uma vasta discussão do entendimento do termo 

modelizar45, principalmente em função das múltiplas disciplinas a que o termo 

atende, além das suas possíveis variações em conseqüência de traduções de outros 

idiomas. ‘Modelo e simulação’ são as palavras que identificam a imagem sintética e, 

por conseqüência, o paradigma pós-fotográfico, segundo Santaella e Nöth (2005) 

que citam Arlindo Machado para contextualizar a amplitude do termo e apontar a 

compreensão do conceito ‘modelo’ ora adotada por eles: 

 
A moderna ciência da computação denomina modelo um sistema 
matemático que procura colocar em operação propriedades de um sistema 

                                                 
45  Mesmo que todas as acepções perpassem pela idéia de padrão ou padronizar, há variações na 

compreensão e função destes modelos para cada área. Em termos de informática a imagem 
produzida pela técnica de tridimensão (3D) é um modelo. Utiliza-se o termo ‘modelar’ para a 
construção das estruturas vetoriais que formarão o esqueleto das imagens e que serão recobertas 
por texturas para a aplicação de uma superfície a esta estrutura. O processo seria similar a montar 
uma estrutura de arames e embrulhá-la com plásticos, papéis, gesso etc.. Em conseqüência da 
técnica digital, o ‘objeto’ modelado pode ser reaproveitado em outros projetos gráficos. Portanto, o 
termo modeling, ou modelagem, é o processo pelo qual se produzem objetos tridimensionais via 
computação gráfica (PAULA FILHO, W. P, 2000. p. 157-86). Em termos de filosofia, o verbete 
‘modelo’ remete ao conceito científico que consiste em uma disposição caracterizada pela ordem 
dos elementos que compõem um grupo e não por sua natureza. Para isso é necessário mais de 
um elemento com características unívocas para que, a partir destes, se possa estabelecer relações 
‘modelares’. São considerados características de um modelo: simplicidade; possibilidade de 
expressão em parâmetros matemáticos; semelhança ou analogia com a realidade que propõe 
explicar (ABBAGNANO, N., 2000, p. 678b). Em termos de comunicação social, modelo pode tratar 
de: modelo-manequim; reprodução em três-dimensões utilizada para fins didáticos ou 
demonstrativos; ou ainda, um padrão a ser seguido ou preenchido conforme regras claramente 
estabelecidas (questionário) (BARBOSA, G.; RABAÇA, C., 2001. p. 494b). 
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representado. O modelo é, portanto, uma abstração formal — e, como tal, 
passível de ser manipulado, transformado e recomposto em combinações 
infinitas —, que visa funcionar como a réplica computacional da estrutura, 
do comportamento ou das propriedades de um fenômeno real ou 
imaginário. A simulação, por sua vez, consiste basicamente numa 
“experimentação simbólica” do modelo (MACHADO Apud. SANTAELLA; 
NÖTH, 2005, p. 167). 
  

Afirmam os autores que “Se, num sentido mais vasto, o modelo se define como um 

modo de representação formalizado, suscetível de dar explicações para um 

fenômeno que se destina a ser validado ou invalidado pela experimentação” 

(SANTAELLA; NÖTH, 2005, p. 168), a compreensão de Couchot os leva a concluir 

que o computador tem o poder de colocar modelos à prova. Estes modelos 

construídos em tecnologia e imagens digitais simulam o ambiente real, submetendo 

os modelos às experiências que simulam 'situações reais' em espaços de 

‘virtualidade e simulação’.  

 

Para a simulação é necessário produzir imagens digitais com semelhanças ao real 

codificadas em linguagem computacional. A qualidade da modelização – em termos 

de verossimilhança com a realidade ‘analógica’46 – será indispensável para a 

validade dos resultados obtidos na simulação. Toda esta produção depende, então, 

das disponibilidades da técnica e do conhecimento do sujeito-operador em interagir 

com as regras lógicas da técnica e estéticas do que é crível como real, para então 

produzir (ou reproduzir) um modelo-objeto-imagem digital. Estes modelos-objetos 

em seu suporte original, o computador, são amplamente manipuláveis. Todas as 

imagens digitais, sintéticas ou não, permaneceram manipuláveis até que sejam 

encaminhadas à ‘saída’47. Cada forma de saída dá a imagem novas características 

conforme o suporte, a técnica e o veículo a que for destinada, dentre estas 

características está inclusive a possibilidade de permitir novas sintetizações ou 

manipulações. 

 

                                                 
46  No caso do texto o termo analógico foi utilizado para opor-se ao termo ‘digital’, ou seja, real. 

Analógico em tecnologia determina os recursos que assumem procedimentos contínuos por terem 
suas funções limitadas por sua configuração, ou seja, não podem ter suas funções alteradas, 
assim como um sistema mecânico. O digital pode ser um recurso eletrônico que possui processos 
lógicos internos para amplo processamento de dados por microprocessadores, mediante ao uso de 
programações específicas. Ou, ainda, os dados e os resultados destas operações 
microprocessadas quando representadas por números (dígitos) codificados. 

47  Os processos básicos de funcionamento de um computador implicam na: entrada de dados, 
processamento e/ou armazenamento destes dados, para uma possível saída de novas 
informações. 
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As formas de produção mudam e mudam também os valores. Segundo Martin-

Barbero (1997, p. 72-75), apesar das críticas aos métodos de produção de Walter 

Benjamin, o autor foi pioneiro em  

 
[...] vislumbrar a mediação fundamental que permite pensar historicamente 
a relação da transformação nas condições de produção com as mudanças 
no espaço da cultura, isto é, as transformações no sensorium dos modos de 
percepção, da experiência social (MARTIN-BARBERO,1997, p. 74). 
 

Afirma Martin-Barbero que, para Benjamin pensar as influências culturais das 

massas é pensar por meio de associações, encontrando ‘parentescos’ e conflitos de 

classes, reconhecer as experiências das massas. Experiências essas que estão na 

percepção e uso advindos das mudanças produzidas pela ‘dinâmica convergente 

das novas aspirações da massa e as novas tecnologias de reprodução’. 

 

Propõe Martin-Barbero que a nova sensibilidade das massas, em Benjamin, está na 

aproximação, ou seja, em um ‘re-conhecimento’ da arte, uma nova forma de 

acessibilidade a estas linguagens, principalmente a fotografia e o cinema, e um auto-

reconhecimento do sujeito espectador com a obra.  

 
A operação de aproximação faz entrar em declínio o velho modo de 
recepção, que correspondia ao valor ‘cultural’ da obra, e a passagem para 
outro que faz primar seu valor expositivo. Os paradigmas de ambos são a 
pintura e a câmara fotográfica, ou cinematográfica, uma buscando distância 
e a outra apagando-a ou diminuindo-a, uma total e a outra múltipla. E que 
requerem portanto duas maneiras bem diferentes de recepção: o 
reconhecimento e a dispersão (MARTIN-BARBERO,1997, p. 76). 
 

Esta nova forma de recepção é uma nova forma de relação da massa com a arte 

(imagem), com a cultura, “na qual a distração é uma atividade e uma força da massa 

diante do degenerado recolhimento da burguesia” (MARTIN-BARBERO,1997, p. 76). 

Com o cinema e a fotografia, então, surgiu um novo tipo de espectador que sabe 

conjugar a atividade crítica e o prazer artístico48. 

 

Ao ampliar esses preceitos de Benjamin, debatidos por Martin-Barbero para a 

proposição de Nöth e Santaella (2005), pode-se sair em busca destes novos 

espectadores do processo produtivo pós-fotográfico e verificar o que a aproximação 

com estas novas tecnologias e com a infografia possibilitou de mudanças na 
                                                 
48  Na pesquisa empírica para determinar se os sujeitos, no 'acolhimento' das imagens propostas, 

conjugavam a crítica ao estético estabeleceu-se um item no questionário sobre a qualidade do 
conteúdo da imagem e a qualidade da imagem (em si). 
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percepção da imagem, pois o que define a permanência de um modo de produção é 

seu valor social e sua acessibilidade aos recursos necessários à produção. Os 

modos anteriores de produção imagética tendem a permanecer se suas técnicas 

forem viáveis para a sociedade sustentá-la e relevantes em termos de valorização 

dos sujeitos que as detêm. 

 

Os paradigmas influenciam-se esteticamente, ganham novos contornos e abrem 

novas possibilidades para refletir as práticas imagéticas até então propostas. As 

novas formas de produção trazem em si novas formas de ver a imagem. Estes 

novos suportes e novas tecnologias mudam a forma de o sujeito produzir a imagem. 

Mas as imagens são fruto de seres humanos e de estéticas preexistentes em sua 

vivência em sociedade. Novos paradigmas permitem, portanto, testar os limites das 

novas técnicas e, principalmente, repensar os modos de fazer das técnicas 

anteriores, abrindo novas possibilidades.  

 

Os produtores de imagem em seus paradigmas de produção coexistem com 

popularização de novas técnicas e sofrem influência destas. De forma direta ou 

indireta, os sujeitos produtores estão em contato com os resultados imagéticos 

produzidos pela sociedade, e ambos, produto técnico-imagético e sujeito-produtor 

são valorados49 em seus grupos sociais por sua relevância para a sustentação ou 

implantação de novas formas de comunicação e expressão. 

 

Os espectadores das novas tecnologias assimilam novos hábitos, agregam novos 

valores por analogia às técnicas anteriores – o que remete à zona de 

desenvolvimento proximal de Vigotski. As técnicas antigas não são abortadas de 

pronto, lentamente vão se extinguindo, suas linguagens e as formas de propiciar 

experiências vão sendo transferidas e transmutadas no fluxo da história social. Este 

percurso pressupõe novas aprendizagens e novas vivências em um movimento 

contínuo. 

                                                 
49  O conceito de valor não será abordado profundamente, busca-se compreender como os valores 

estéticos, quando atribuídos à imagem, podem influir na sua leitura.  
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5  TÉCNICA E TECNOLOGIA 
 

 
Depois de três mil anos de explosão, 
graças às tecnologias fragmentárias e 
mecânicas, o mundo ocidental está 
implodindo (MARSHALL MACLUHAN, 
1998, p. 17). 

 

 

Para pensar as novas tecnologias é necessário primeiramente buscar a 

compreensão de alguns conceitos que têm suas significações intrincadas e ligadas à 

compreensão do que é tecnologia e o que seriam as novas tecnologias postas em 

questão. Pensar novas tecnologias é ainda demonstrar que existe uma linha tênue 

que liga tecnologia aos conceitos de produção, arte e técnica em uma simbiose que 

retroalimenta qualitativamente suas áreas de atuação e pesquisa. 

 

O termo ‘arte’, em sua origem, no latim, era utilizado para especificar as técnicas 

apuradas de produção, ou melhor, a ‘arte de produzir’, inclusive a arte de fazer 

imagens e Arte. 
 
É ‘arte’ no sentido lato: meio de fazer, de produzir. Nessa acepção, 
artísticos são todos aqueles processos que, mediante o emprego de meios 
adequados, permitem-nos fazer bem uma determinada coisa. Sob o aspecto 
dos atos que tais processos implicam, e que têm por fim um resultado 
alcançar, ‘arte’ é a própria disposição prévia que habilita o sujeito a agir de 
maneira pertinente, orientado pelo conhecimento antecipado daquilo que se 
quer fazer ou produzir (NUNES, 2005, p. 19-20). 
 

‘Arte’, portanto, não designa apenas a produção de ‘expressões estéticas’. Arte é 

uma mistura de técnica e saber, plasmado num saber-fazer com excelência, 

transformando o usual em especial. O que se chama hoje de Arte são técnicas de 

expressão e comunicação, desenvolvidas laboriosamente, pelas quais o artista se 

apropria das suas percepções cotidianas e as associa (matéria, técnica, percepção e 

expressão), metamorfoseando a essência, antes banal e desordenada, e plasmando 

um novo objeto/cenário, contentor de todos os atributos re-elaborados, 

reorganizados. 
 

A palavra ‘arte’ vem do latim ‘ars’ e corresponde ao termo grego ‘techne’, 
técnica, significando: o que é ordenado ou toda espécie de atividade 
humana submetida a regras. Em sentido lato, significa habilidade, 
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desteridade, agilidade. Em sentido estrito, instrumento, ofício ciência. Seu 
campo semântico se define em oposição ao acaso, ao espontâneo e ao 
natural. Por isso, em seu sentido mais geral, arte é um conjunto de regras 
para dirigir uma atividade humana qualquer (CHAUÍ, 2003, p. 317). 
 

Todo trabalho exige uma técnica para ser executado, necessita de regras teóricas e 

habilidades práticas – práxis – para sua produção. Lukács (1972, p. 101-102) diz 

que o trabalho em si é uma técnica e “é determinado pelas capacidades e 

conhecimentos dos homens, que são a base dessa técnica; ou seja, é determinado 

em sentido puramente social”. Segundo o autor, é na relação do desenvolvimento 

das técnicas de trabalho que podem surgir, inclusive casualmente, novas formas de 

conhecimento e de relacionamento entre o ser humano e a natureza. 

 
[...] A ação concomitante desses dois fatores revela-se no desenvolvimento 
do trabalho. Precisamente os mais importantes progressos, as inovações 
técnicas mais importantes e sua sucessiva fundamentação científica 
nascem muito freqüentemente, nos casos concretos, de modo casual; pode 
também ocorrer que surjam simultaneamente em lugares diferentes, com 
independência recíproca (LUKÁCS, 1972, p. 102). 

 
O trabalho humano, para o autor, é constituído pelo intercâmbio orgânico entre a 

sociedade (formada por sujeitos) e a natureza, que possui uma casualidade, que são 

suas propriedades e leis naturais, o que lhes dá uma propensão de usabilidade pelo 

ser humano, para finalidades humanas, gerando trabalho, matéria-prima etc. e, de 

certa forma, induzindo as possibilidades de uso mediante as técnicas desenvolvidas 

para lidar com estes materiais. 

 

Outrossim, a produção pelo uso de materiais da natureza não elimina a relação, 

como o autor diz (LUKÁCS, 1972, p. 102): “[...] entre a pedra e a estátua, entre a 

madeira e a mesa [...]”. É inserida, nesta relação, muitas vezes causal, uma 

permutação de significados dados pelas propriedades dos materiais, das técnicas de 

produção e funcionalidades dos produtos. Esta correlação entre matéria natural e 

matéria elaborada é encontrada na expressividade da “linguagem cotidiana”, com 

destaque para as elaborações expressivas, feitas em nível de apreciação estética, 

em que a materialidade se coloca como uma ‘interface’ entre a forma e conteúdo. 

 

Este é um dado interessante, pois revela a importância da linguagem na formação 

de valores humanos, sejam eles dados pela vivência com materialidade natural 

sejam, pelas materialidades das técnicas e seus produtos. Kenski (2007) afirma que:  
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A linguagem, por exemplo, é um tipo específico de tecnologia que não 
necessariamente se apresenta através de máquinas e equipamentos. A 
linguagem é uma construção criada pela inteligência humana para 
possibilitar a comunicação entre os membros de determinado grupo social. 
Estruturada pelo uso, por inúmeras gerações, e transformada pelas 
múltiplas interações entre grupos diferentes, a linguagem deu origem aos 
diferentes idiomas existentes, que são característicos da identidade de um 
determinado povo, de uma cultura (KENSKI, 2007, p. 23). 

 

A autora inclui no conceito de tecnologia não somente os processos especializados 

de produção e suas ferramentas, mas também seus produtos, frutos do trabalho 

com estes recursos. A execução pode estar aportada em ‘tecnologias’ de produção, 

ou seja, mesmo que a produção seja artesanal ou industrial, pode ser elaborada em 

processos técnicos especializados. Segundo Kenski (2007, p. 22-23) “Tecnologias 

não são só ‘máquinas’ [...] O conceito de tecnologias engloba a totalidade de coisas 

que a engenhosidade do cérebro humano conseguiu criar em todas as épocas, suas 

formas de uso, suas aplicações” e, ainda, diferencia-se sutilmente da técnica que é 

os conjuntos de regras práticas para a produção de algo. 

 

O termo tecnologia, portanto, designa o ramo do conhecimento destinado a estudar 

as técnicas. Ou seja, é o conjunto de procedimentos fundados sobre o conhecimento 

científico e aplicados para investigar e transformar a natureza. Toda nova tecnologia 

surge a partir de uma outra tecnologia ou do seu aperfeiçoamento.  

 

A técnica é a parte material ou o conjunto de processos de uma arte, uma maneira, 

um jeito ou habilidade especial de executar ou fazer algo. Técnica esta que advém 

da prática laboral. Já a tecnologia tende a ser o conjunto ou a totalidade de 

conhecimentos – dos princípios científicos – que se aplicam a um determinado ramo 

de atividade, englobando suas técnicas, instrumentos, códigos e teorias. 

 

Os termos ‘técnica’ e ‘tecnologia’ trazem à tona uma discussão sobre a validade da 

técnica e sua influência na sociedade. Vários autores ligados ao pensamento crítico 

apontam a técnica como ferramenta de dominação social. Amparados em outras 

correntes, outros tantos autores vêem as técnicas como o resultado da evolução 

humana ou, ainda, vêem em seus produtos o caráter controlável e mensurável que 

auxilia o controle de processos que beneficiam a humanidade.  
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Esta divergência coloca as tecnologias em um ambiente de efervescência 

epistemológica e em um debate em que se pretende apenas apontar, pois estes 

caminhos levam a compreensão de uma totalidade, que é a relevância das 

tecnologias, suas técnicas e instrumentos, para a constituição da sociedade. Dentro 

de uma linha pós-marxista – Teoria Crítica –, autores como Adorno, Horkheimer e 

Benjamin mostram os possíveis propósitos obscuros que subjazem permeados nas 

vantagens das técnicas. 

 

Segundo Adorno e Horkheimer (1985), por trás das técnicas permeiam idéias, 

projetos sociais e econômicos, estratégias de poder e todo o jogo de interesse do 

homem em sociedade.  
 
“O terreno no qual a técnica conquista seu poder sobre a sociedade é o 
poder que os economicamente mais fortes exercem sobre a sociedade. A 
racionalidade técnica hoje é a racionalidade da própria dominação. Ela é o 
caráter compulsivo da sociedade alienada em si mesma” (ADORNO; 
HORKHEIMER, 1985, p. 114).  
 

A importância da técnica na sociedade para Walter Benjamin encontra-se em 

reconhecer suas leviandades e tomar suas técnica a favor de uma reformulação 

social. Diz o autor que no título da coletânea ‘Guerra e guerreiros’, editada por Ernst 

Jünger, estava enraizada  
 
“[...] uma associação de palavras cuja idéia era a aceleração dos 
instrumentos técnicos, seus ritmos, suas fontes de energia, etc., que não 
encontram em nossa vida pessoal nenhuma utilização completa e adequada 
e, no entanto, lutam por justificar-se” (BENJAMIN, 1994, p. 62).  
 

Na medida em que se renunciam as interações harmônicas, as técnicas são 

utilizadas como instrumentos para justificar a guerra. Em Benjamin, a perversidade 

da técnica acontece quando esta está subjugada a ideologias burguesas. “Na 

verdade, segundo sua própria natureza econômica, a sociedade burguesa não pode 

deixar de separar, na medida do possível, a dimensão técnica da chamada 

dimensão espiritual, e não pode deixar de excluir as idéias técnicas de qualquer 

direito de co-participação na ordem social” (BENJAMIN, 1994, p. 62). 

 

Continua a afirmar que, na lógica da linguagem, ganhar ou perder uma guerra 

penetra fundo na existência e estabelece como mais ricos ou mais pobres em 
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quadros, imagens e invenções e que a linguagem é o meio de avaliar – ‘a pedra de 

toque’ – a conduta de cada um de nós conforme quem a escreve. 
 
Por isso, profundamente impregnada por sua própria perversidade, a 
técnica modelou o rosto apocalíptico da natureza e reduziu-a ao silêncio, 
embora pudesse ter sido a força capaz de dar-lhe uma voz. A guerra como 
abstração metafísica, professada pelo novo nacionalismo, é unicamente a 
tentativa de dissolver na técnica, de modo místico e imediato, o segredo de 
uma natureza concebida em termos de idealistas, em vez de rezarem, 
deveriam explicar esse segredo, por um desvio, através da construção de 
coisas humanas. Na cabeça de seus homens o “destino” e o “heroísmo” se 
relacionam como Gog e Magog, e suas vítimas não são apenas os filhos 
dos homens, mas os filhos das idéias (BENJAMIN, 1994, p. 70). 
 

Em especial critica as técnicas de guerra e aponta para o cinema, como uma 

possibilidade de instrumento de formação social baseada na reflexão e crítica social. 

Contemporâneo ao início do cinema, Walter Benjamin viu nesta mídia a 

possibilidade de a sociedade assumi-la como instrumento de manifestação na forma 

cinematográfica, podendo, inclusive, tornar-se grande aliada para um movimento de 

transformação social. “Há sempre um instante em tais movimentos em que a tensão 

original da sociedade secreta precisa explodir numa luta material e profana pelo 

poder e pela hegemonia, ou fragmentar-se e transformar-se, enquanto manifestação 

pública” (BENJAMIN, 1994, p. 22).  

 
Segundo o autor, com relação à técnica cinematográfica, é quando o corpo social 

estiver entranhado por este ‘espaço de imagens’ e vice-versa, que a sociedade 

conforme foi concebida pela teoria marxista irá se tornar evidente, e isso somente 

será possível com o apoio das técnicas que são transitórias, mutáveis, mas cuja 

existência é permanente. 

 

Os apontamentos destes autores não encaminham para uma negação da técnica. 

Apontam para uma atitude crítica em frente à técnica e para a necessidade de amplo 

conhecimento e acessibilidade das técnicas junto à sociedade, o que só pode 

acontecer mediante processos educacionais e comunicacionais também amplos e 

acessíveis à população. Por outro lado, é importante ressaltar que estes mesmos 

apontamentos demonstram que o conhecimento, acesso e manipulação de técnicas 

de forma excludente, ou seja, apenas por uma parcela da sociedade gera ainda 

mais exclusão, empoderamentos e conflitos. E na educação os sujeitos posicionam-
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se criticamente em frente às técnicas e as imagens, ou são dominados por medos 

que atrapalham uma maior experienciação? 

 

Autores contemporâneos como Pierre Lévy (1999, p. 23-24) dizem que “as técnicas 

carregam consigo projetos, esquemas imaginários, implicações sociais e culturais 

bastante variados. Sua presença e uso em lugar e época determinados cristalizam 

relações de força sempre diferentes entre os seres humanos”. As técnicas, 

principalmente as utilizadas para a efetivação de comunicação, são carregadas de 

novas linguagens, imagens, idéias, exigindo que seu receptor-espectador conheça o 

potencial destes novos significados.  

 

Ressalta o autor que qualquer avanço nos sistemas dos meios de comunicação e 

nas técnicas em geral trará alguma exclusão, porém com o passar dos anos, existe 

a tendência da tecnologia tornar-se de uso popular – foi assim com o rádio e a 

televisão – ou desaparecer entre uma e outra novidade. Os conceitos que se fazem 

de uma técnica têm muito a ver com o seu uso inicial. 

 

Então, se toda técnica traz exclusão para aqueles que não a dominam, traz, também 

um incremento na possibilidade de inclusão para aqueles que passam a ter acesso a 

elas. Se exclusão é uma forma de dominação pelo isolamento ou dependência, a 

inclusão pode ser a participação voluntária do sujeito em uma estrutura organizada. 

Ianni (1999) aponta para uma solução tecnológica de inclusão. Segundo ele, 

ancorada nas malhas em rede de informação e comunicação, que são possibilitadas 

pelos adventos da modernidade, tais como a comunicação e a informática. 
 
O planeta Terra está tecido por muitas malhas, visíveis e invisíveis, 
consistentes e esgarçadas, regionais e universais. São principalmente 
sociais, econômicas, políticas e culturais, tornando-se às vezes ecológicas, 
demográficas, étnicas, religiosas, lingüísticas. A própria cultura encontra 
outros horizontes de universalização, ao mesmo tempo que se recria em 
suas singularidades. O que era local e nacional pode tornar-se também 
mundial. O que era antigo pode revelar-se novo, renovado, contemporâneo 
(IANNI, 1999, p. 24). 
 

Estas malhas em rede de comunicação e informação baseadas em recursos da 

informática são o que ora se denomina de ‘novas tecnologias’. As novas tecnologias 

trazem transformações no comportamento humano, não só no relacionamento inter-

pessoal, mas, também, na relação com o tempo e o espaço, segundo Figueiredo e 
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Giangrande (1999, p. 121-124). A tecnologia altera a dimensão da percepção 

humana e a ressignifica. Pode-se ir mais longe, mais rápido, com mais segurança, 

usando equipamentos mais eficientes, serviços mais personalizados, auferindo mais 

conforto. Com isso, alimenta-se cada vez mais o desejo, pela contínua reciclagem 

das percepções do que é o melhor.  

 

As idéias de troca que propiciaram a mundialização à luz da afirmação de Octavio 

Ianni (1999) e ao postulado de Figueiredo e Giangrande (1999), podem evocar tanto 

uma possibilidade de crescimento e otimismo, quanto uma perda de espaço, uma 

‘imagem’ de invasão cultural. O fato é que hoje a mundialização se coloca como 

uma necessidade econômica para sobrevivência financeira dos países, mas resvala 

na necessidade de sobrevivência da espécie humana em suas particularidades 

locais, que impõe forças e discursos hegemônicos em frente à vontade de manter 

suas identidades socioculturais historicamente construídas.  

 

Fundamentais neste processo de mundialização estão os meios de comunicação e a 

informática. Cada nova tecnologia de comunicação trouxe novos hábitos à 

sociedade, que se refletiram diretamente na sua maneira de pensar, de expressar e 

de comunicar, alterando, portanto, a proporção dos sentidos prioritários para a 

percepção do mundo. Os novos processos de comunicação alteram o 

comportamento do indivíduo, atuando sobre os sistemas de conhecimento, 

ressignificando a percepção sobre a sua estrutura política, econômica, social e 

estética.  

 

Os meios de comunicação, por onde são veiculadas as mensagens entre o emissor 

e o receptor, fazem uso de recursos perceptivos diversificados, em função da 

técnica que utilizam para encaminhar as mensagens. Com esses recursos, segundo 

Mcluhan, torna-se fácil construir conhecimento, ou seja, informar e educar, em vista 

de forte característica visual dessa nova tecnologia (MCLUHAN, 1998, p. 41). 

 

Nesse processo de ressignificação de valores para cada ser humano, todas as 

ações de reflexão sobre a humanidade, suas técnicas e valores são necessárias. A 

ressignificação acontece mediante os processos educativos estabelecidos ou 

acessíveis a cada estrutura social. Como todo processo de formação e informação, 
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a educação pode ser usada para a manutenção das estruturas vigentes ou para 

repensá-las, ressignificá-las e reorganizá-las, isto dependerá somente de quão 

engajados os poderes instituídos das sociedades estão interessados em redistribuir 

essas informações.  
 

Embora haja divergências sobre os resultados qualitativo e quantitativo 
produzidos pelas tecnologias e das necessidades emergentes da 
reconfiguração estrutural do ser humano com o seu meio ambiente, é certo 
que os processos educativos devem preparar ou auxiliar o ser humano para 
os embates decorrentes dos novos desafios, procurando minimizar os 
efeitos dessa reconfiguração (LIMA, 2000, p 59). 
 

A tecnologias e seus instrumentos tecnológicos devem valorizar a cultura, as 

competências individuais, os recursos e os projetos locais, ajudando, desta forma, 

as pessoas a formarem grupos de aprendizagem cooperativos. Assim, o processo 

de exclusão tenderá a diminuir. Como diz Johnson (2001), não basta estar na frente 

das telas, olhando as interfaces50, é preciso participar dos movimentos coletivos, 

exigindo interação crítica e ética do participante.  

                                                 
50  “Mas afinal o que é interface? Em seu sentido mais simples, a palavra se refere a softwares que 

dão forma à interação entre o usuário e computador. A interface atua como uma espécie de 
tradutor, mediando entre as duas partes, tornando uma sensível para a outra. Em outras palavras, 
a relação governada pela interface é uma relação ‘semântica’, caracterizada por significado e 
expressão, não por força física.” (JOHNSON, 2001, p. 17. grifo do autor) 
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5.1  NOVAS TECNOLOGIAS: NOVOS PARADIGMAS 
 

 
“Engendrar metáforas para as novas 
máquinas é uma atividade que tem longa 
e memorável história. Cada época lida 
com a tecnologia mais recente, 
recorrendo às representações mentais de 
coisas mais antigas e mais familiares” 
(JOHNSON, 2001, p. 18). 

 

 

Conforme apresenta-se no item 4.4 pode-se notar uma mudança no paradigma de 

produção da imagem com o advento da informática. Esta imagem que na atualidade 

vem sendo produzida por meios digitais ligados à informatização da sociedade, 

adquiriu características outras que as técnicas anteriores não possibilitaram. O meio 

digital é um estudo representativo para esta pesquisa, visto que as novas 

tecnologias e novas mídias digitais estão possibilitando a produção e a distribuição 

em larga escala de dados e informações audiovisuais. Esses recursos tecnológicos 

dão a tônica à produção imagética do NE@AD/UFES e definem seus percursos 

produtivos e seus processos mediadores. 

 

As novas tecnologias são fruto do que Schaff (1991, p. 22) denomina de segunda 

revolução técnico-industrial, quando afirma que as capacidades intelectuais dos 

seres humanos estão sendo ampliadas por autômatos que substituem com bons 

resultados o trabalho humano, tanto no âmbito da produção de produtos, quanto na 

prestação de serviços. Segundo o autor, o que determina a possibilidade de 

identificar este momento como uma nova revolução tecnológica é o salto qualitativo 

dado no desenvolvimento tecnológico – mudaram-se os processos quantitativos 

antes instaurados que visavam a um maior rendimento do trabalho humano. Ora se 

instaura um movimento de supressão paulatina do trabalho humano. 

 

Três vertentes possibilitaram chegar à segunda revolução técnico-industrial, 

segundo o autor: a microeletrônica, a engenharia genética e a revolução energética, 

com amplas possibilidades de desenvolvimento da humanidade e enormes perigos 

inerentes a elas. As mudanças abarcam todos os setores da sociedade e o autor 

destaca que se chegará a uma 'sociedade informática' quando todas as esferas da 
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vida pública estiverem organizados em sistemas computacionais. As formas como 

as esferas econômica, política, social e cultural irão lidar com estes dados é que 

direcionarão as futuras transformações econômicas e sociopolíticas.  

 

Schaff apresenta uma visão otimista, afirmando que esta segunda revolução “[...] 

conduzirá a uma sociedade em que haverá um bem-estar sem precedentes para o 

conjunto da população [...] como também alcançará um nível sem precedentes do 

conhecimento humano do mundo. [...]” (SCHAFF, 1991, p. 153). Para o autor, em 

função das aplicações da informática, o mundo se converterá em um único conjunto 

inter-relacionado em que os problemas assumirão um caráter global.  

 

Neste novo cenário o caráter do indivíduo como ser social e a modelação de seus 

objetivos dependerão do sistema de valores que a sociedade transmitirá. Afirma o 

autor que o homem é sempre um conjunto de relações sociais e será também 

limitado pelo código cultural que aceita. Ao compreender suas limitações, o homem 

pode buscar sua superação – se houver esta possibilidade –, sendo responsável 

pelas conseqüências de seus atos quando esta decisão for consciente.  
 
Tendo em vista a importância das mudanças que se estão produzindo e que 
provavelmente se intensificarão nos próximos anos, quando a sociedade da 
informática alcançar a maioridade, podemos compreender a enorme 
responsabilidade – política e moral – que cerca o dever de introduzir nas 
mentes humanas a consciência da ação necessária [...] (SCHAFF, 1991, p. 
156). 
 

Manuel Castells51 (2000) apresenta no livro ‘A sociedade em rede’, uma análise da 

‘complexidade da nova economia, sociedade e cultura em formação’ a partir do que 

denomina como ‘revolução da tecnologia da informação’. Castells diz que a 

tecnologia não determina a sociedade e que a sociedade também não consegue 

prescrever o curso das transformações tecnológicas em função dos diversos fatores 

que interferem nesse processo criativo e interativo (CASTELLS, 2000, p. 24-25). 

 

Afirma ainda que “[...] o dilema do determinismo tecnológico é, provavelmente, um 

problema infundado, dado que a tecnologia é a sociedade, e a sociedade não pode 

                                                 
51  CASTELLS, 2000, p. 33. Sobre o livro “A sociedade em rede”, diz o autor que: “A perspectiva 

teórica que fundamenta essa abordagem postula que as sociedades são organizadas em 
processos estruturados por relações historicamente determinadas de ‘produção’, ‘experiência’ e 
‘poder’”. 
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ser entendida ou representada sem suas ferramentas tecnológicas” (CASTELLS, 

2000, p. 25). Entretanto, aponta que há meios de ‘sufocar’ ou promover o 

desenvolvimento tecnológico de uma sociedade, principalmente por intervenção 

estatal, podendo mudar o destino das economias.  
 
[...] Sem dúvida, a habilidade ou inabilidade de as sociedades dominarem a 
tecnologia e, em especial, aquelas tecnologias que são estrategicamente 
decisivas em cada período histórico, traçam seu destino a ponto de 
podermos dizer que, embora não determine a evolução histórica e a 
transformação social, a tecnologia (ou sua falta) incorpora capacidade de 
transformação das sociedades, bem como os usos que as sociedades, 
sempre em um processo conflituoso, decidem dar ao seu potencial 
tecnológico (CASTELLS, 2000, p. 26). 
 

Para Castells, a humanidade é uma ‘produtora coletiva’, contudo as economias e 

sociedades não seguem as mesmas estruturas e modos de organização, nem um 

mesmo ritmo de desenvolvimento tecnológico, podendo alternar períodos de 

crescimento e estagnação nos modos de produção conforme as políticas adotadas 

para o controle social.  

 

Esclarece o autor que grande parte das relações são organizadas em paradigmas 

advindos das esferas dominantes da sociedade. Todavia, a tecnologia e as relações 

técnicas de produção52 se disseminam por todas as relações e estruturas sociais, 

inclusive modificando as esferas de poder53 e as experiências54, modelando em 

largo âmbito o comportamento social, ‘inclusive a comunicação simbólica’, ou seja, 

as linguagens.  

 

Estas relações técnicas de produção possuem diferentes graus de mobilidade em 

cada sociedade e, quando ao longo do tempo ocorre a cristalização de uma 

comunicação simbólica e/ou das formas de relacionamento entre os seres humanos 

                                                 
52  “[...] A ‘Produção’ é a ação da humanidade sobre a matéria (natureza) para apropriar-se dela e 

transformá-la em seu benefício, obtendo um produto,consumindo (de forma irregular) parte dele e 
acumulando o excedente para investimento conforme os vários objetivos socialmente 
determinados [...]” (CASTELLS, 2000, p. 33). 

53  “[...] O ‘Poder’ é aquela relação entre os sujeitos humanos que, com base na produção e na 
experiência, impõe a vontade de alguns sobre os outros pelo emprego potencial ou real de 
violência física ou simbólica. As instituições sociais são constituídas para impor o cumprimento das 
relações de poder existentes em cada período histórico, inclusive os controles, limites e contratos 
sociais conseguidos nas lutas pelo poder [...]” (CASTELLS, 2000, p. 33). 

54  “[...] A ‘Experiência’ é a ação dos sujeitos humanos sobre si mesmos, determinada pela interação 
entre as identidades biológicas e culturais desses sujeitos em relação a seus ambientes sociais e 
naturais. É constituída pela eterna busca de satisfação das necessidades e desejos humanos [...]” 
(CASTELLS, 2000, p. 33). 
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com a natureza com base na produção e no consumo, segundo o autor, geram-se 

as culturas e as identidades culturais. Assim, se constituem as formas e relações 

que identificam cada sociedade, bem como a forma em que cada sociedade lida 

com as tecnologias. 

 

Nos tempos atuais, afirma o autor que se iniciou o “Paradigma da Tecnologia da 

Informação”, que é uma nova estrutura social, manifestada em todo o planeta sob 

várias formas, conforme a cultura. O autor introduz ‘o paradigma da tecnologia’ 

conceituando-o como o momento em que a tecnologia muda a forma de vida e de 

economia de uma sociedade. Este novo paradigma está relacionado a um novo 

modo de desenvolvimento, que o autor denomina de ‘informacionismo’, forjado no 

modo capitalista de produção do século XX, cujas características principais são 

apresentadas a seguir: 

a) São tecnologias para agir sobre a informação: A informação é a matéria-

prima das tecnologias, ou seja, a tecnologia foi criada para agir sobre a 

informação, ao contrário de outros períodos quando era necessário ter a 

informação para agir sobre as tecnologias.  

b) Quanto à penetrabilidade dos efeitos das novas tecnologias: Os efeitos 

das novas tecnologias penetram na sociedade pois são o veículo da 

informação. A informação é parte integral da atividade humana, por isso os 

sujeitos estão expostos aos moldes propostos pelos novos meios 

tecnológicos. 

c) Quanto à lógica de redes: O ser humano necessita de flexibilidade para 

garantir sua força motriz que é a inovação segundo o autor, ou seja, a 

necessidade de estruturar o não-estruturado. Os ambientes em rede, por 

outro lado, necessitam de organização bem estruturadas para garantir o fluxo 

complexo de informação e interação, bem como a criação de “[...] modelos 

imprevisíveis do desenvolvimento derivado do poder criativo dessa interação” 

(CASTELLS, 2000, p. 78). 

d) Quanto à flexibilidade: este novo paradigma tecnológico exige que as 

instituições tenham uma configuração com capacidade de reorganizar-se 

mediante as constantes mudanças e fluidez organizacional da sociedade. 

Segundo o autor, isto pode levar a tendências repressivas, visto que as redes 

não foram feitas para comunicar, mas para melhorar a comunicação,  
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“[...] Portanto, é essencial manter uma distância entre a avaliação do 
surgimento de novas formas e processos sociais, induzidos e facilitados por 
novas tecnologias, e a extrapolação das conseqüências potenciais desses 
avanços para a sociedade e as pessoas” (CASTELLS, 2000, p. 79). 
 

e) A crescente convergência de tecnologias específicas para um sistema 
altamente integrado: As tecnologias têm caminhado para uma integração, 

não podendo ser distinguidas em separado, como no exemplo dado pelo 

autor: “[...] a microeletrônica, as telecomunicações, a optoeletrônica e os 

computadores são todos integrados nos sistemas de informação” 

(CASTELLS, 2000, p. 79). Esta convergência tecnológica gera uma 

interdependência entre as ‘disciplinas’ ou áreas científicas, resultando em 

uma ‘lógica compartilhada’ na geração da informação. 

 
O autor, em suas considerações sobre o paradigma afirma que “[...] O paradigma da 

tecnologia da informação não evolui para seu fechamento como um sistema, mas 

rumo à abertura como uma rede de acessos múltiplos” (CASTELLS, 2000, p. 81). 

Diferente de outros paradigmas a tecnologia não se encerra em poucos usuários, 

este é um sistema aberto em redes, com diferentes plataformas, interesses, poderes 

e sujeitos. Sua materialidade é digital, flui em energia e equipamentos. Afirma 

Castells sobre o paradigma da tecnologia da informação: “É forte e impositivo em 

sua materialidade, mas adaptável e aberto em seu desenvolvimento histórico. 

Abrangência, complexidade e disposição em forma de rede são seus principais 

atributos” (CASTELLS, 2000, p. 81).  

 

Compreendendo as idéias conceituais de Castells pode-se fazer uma correlação 

entre as características do Paradigma da Tecnologia da Informação, proposto pelo 

autor, e o Paradigma Pós-Fotográfico de Produção de Imagem, proposto por 

Santaella e Nöth (2005). Inicialmente percebe-se que são concomitantes, participam 

do mesmo período histórico. O paradigma proposto por Castells é veículo, suporte e 

meio de produção da ‘imagem-informação’. Os recursos tecnológicos e meios de 

comunicação delineam as possibilidades técnico-estéticas da produção da imagem 

conforme foi exposto por Santaella e Nöth no Paradigma Pós-fotográfico. Veja o 

quadro a seguir: 
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Paradigma da Tecnologia da Informação  Paradigma Pós-Fotográfico 
de Produção de Imagem 

São tecnologias para agir sobre a informação. 

Agir sobre o real; captura do real; sujeito 
manipulador ubíquo; imagem matriz; 
substrato simbólico e experimento; simulação 
para visualizar o modelizável. 

Penetrabilidade dos efeitos das novas 
tecnologias. 

Olhar de todos e de ninguém; disponível; 
interação; imersão; navegação. 

Lógica de redes. Redes: individuais e planetárias. 

Flexibilidade. 
Reside na memória no computador; é cálculo e 
modelização; permite simular por variações de 
parâmetro; metamorfose. 

Crescente convergência de tecnologias 
específicas para um sistema altamente 
integrado. 

Virtual; era da comutação. 

Quadro 01 – Associação entre Paradigmas 
Fonte: Castells (2000); Santaella; Nöth (2005). 
Nota: Dados adaptados pelo autor. 

 

 

Os produtos destes novos paradigmas da Tecnologia da Informação e Pós-

fotográfico apresentam seus resultados em forma de novos produtos, novos signos, 

novas técnicas, novas necessidades de aprendizagem. Das novas possibilidades de 

interação por meio de sistemas baseados nas ‘novas’ linguagens de programação 

da informática, surge um novo suporte e veículo de comunicação a que se 

denominou multimídia55.  

 

                                                 
55  Segundo Lévy (1999, p. 61) “A palavra ‘multimídia’ gera tanta confusão que é necessário, antes de 

falarmos deste assunto, definir algumas palavras-chave do universo da informação e da 
comunicação [...]” Esta confusão apontada pelo autor remete às diversas áreas e interesses que 
lidam com esse recurso, e sua forma de classificar essa nova mídia. Assim, áreas como a 
informática, comunicação, administração, educação, psicologia, artes e filosofia, entre outras, 
abriram espaço para o debate, experimentação e aplicação destes recursos em seus campos. 
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5.2  MÍDIA TECNO-INTERATIVA E MÍDIA-SIMULACRO 
 

 

O grande meio fomentador do paradigma proposto por Castell (2000) é a Internet. 

Este recurso de informação em rede começou a ser desenvolvido em vários países 

na década de 1960 com o advento da informática. Somente no final da década de 

1980 a Internet56 ganhou os contornos tecnológicos e debates filosóficos que hoje a 

norteiam. Assim, até a chegada da Internet no Brasil em 1992, os recursos de 

informática e comunicação somente possibilitavam a utilização de recursos 

audiovisuais57 – sem interatividade entre usuários de redes diversas, multimídia 

stand alone – programas intalados no computador do usuário, ou seja, através de 

sistemas e plataformas em redes fisicamente separadas. 

 

Em termos de tecnologia imagética, as mídias como televisão e cinema, são os 

'suportes audiovisuais' que originaram a VC e pertencem a esta categoria. Estas 

mídias audiovisuais criaram uma ‘civilização audiovisual’, segundo Lévy  
 
[...] vivemos em uma civilização da imagem ou do audiovisual. Enquanto o 
tempo destinado à leitura tende a diminuir entre as novas gerações, verifica-
se que o tempo dedicado a assistir à televisão e ouvir música gravada não 
pára de crescer. O livro cada vez mais deixa de ser o vetor de emoção, de 
sonho e de diversão que era tempos atrás (LÉVY, 1998, p. 15). 
 

A tecnologia gráfica, utilizada nos impressos, também sofreu alterações com as 

novas tecnologias. São mudanças severas em seu processo produtivo e nas 

possibilidades estéticas em função dos equipamentos de computação gráfica e da 

disponibilidade de conteúdos imagéticos em bancos de imagens na Internet.  

                                                 
56  A Internet não é historicizada nesta dissertação. Sua relevância neste projeto se deve ao fato de 

ser o veículo de transporte de dados utilizados pelo NE@AD/UFES para a transmissão das 
informações entre os pólos (CRE@ADS) em todo o Estado do Espírito Santo. 

57  Segundo Rabaça e Barbosa (1987) o audiovisual é referente às comunicações que usam os 
sentidos da audição e da visão, por exemplo: cinema, televisão, o próprio veículo denominado 
audiovisual – normalmente projeção de slides e som – e outros. Também são denominados de 
audiovisual os sistemas didáticos (aplicados em escolas, em programas de treinamento 
profissional etc.) que simultaneamente utilizam imagem e som em conjunto, podendo, variar os 
suportes como: slides/cartazes e áudio, filmes etc. Incluem-se aqui também as apresentações 
feitas por computador, conectado a dispositivo de projeção para uma tela, bem como, se designam 
os programas que produzem os slides digitalizados (Rabaça, 1987, p. 49b). 
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A VC58, de maneira peculiar, não é uma mudança de processo, e sim um novo 

processo, uma nova tecnologia, possibilitada pelos paradigmas de Santaella e Nöth 

(2005) e de Tecnologia de Informação Castells (2000). A VC é fruto da tecnologia 

imagética do audiovisual, que são estimulações simultâneas dos dois sentidos 

perceptivos (visão e audição) e que podem proporcionar maior retenção de 

informações. Pode-se denominar de audiovisual o material utilizado exibição 

conjunta ou organizada em bases eletroeletrônicas de diagramas, gráficos, mapas,  

slides, fitas magnéticas, gravuras, discos, videoteipe etc. 

 

Enquanto não existem momentos de interação na VC em que o espectador se torna 

ator do processo, este meio de comunicação assemelha-se às características 

expostas para o audiovisual. Babin e Kouloumdjian (1989) afirmam que para a 

percepção da linguagem audiovisual “[...] fala-se mais do que se escreve. Vê-se 

mais do que se lê. Sente-se antes de compreender [...]” (BABIN; KOULOUMDJIAN, 

1989, p. 38). E atribuem as seguintes características a essa linguagem (BABIN; 

KOULOUMDJIAN, 1989, p. 39): 

a) É mixagem59, pois não se trata de imagem, gramática de imagem, 

seqüenciamento de imagem, composição de imagem, é sim a mixagem 

audiovisual de “som-palavra-imagem”. Segundo os autores ’uma alquimia 

delicada e rigorosa’. Esta mixagem não trabalha por superposição, mas com 

interação e em complementaridade, pois cada elemento tem sua 

comunicabilidade: os ruídos presentificam e ratificam as informações; as 

imagens fixam e fazem o pensamento divagar; as palavras estruturam a 

mensagem; e, juntos tornam-se uma linguagem única. Ao examinar um 

audiovisual é necessário conhecer cada um dos elementos mixados, suas leis 

de composição internas e as leis de correspondência entre som-palavra-

                                                 
58  Alguns dos novos conceitos relativos às novas mídias transitam pela interdisciplinaridade das 

áreas de comunicação e informática com tons ora distintos, ora tênues, mas relevantes para sua 
completa compreensão e para a classificação da VC como tecnologia de comunicação.  

59  Os processos de edição – ou mixagem – são feitos atualmente de duas formas. A edição linear e a 
não-linear. A linear utiliza poucos recursos digitais, em sua maioria recursos eletrônicos para 
produzir a mixagem, ou seja, a edição do audiovisual é feita do início para o fim e os elementos, 
textos, imagens, sons, devem ser misturados nesta ordem, na ordem em que se será exibida. Já a 
edição não-linear é feita com base digital. A informática possibilitou que a edição fosse feita de 
maneira assíncrona, os elementos de áudio, vídeo, textos e imagens são digitalizados e dispostos 
em um software que permite alterações constantes em qualquer parte do projeto. Neste tipo de 
edição o audiovisual estará pronto quando por um último comando for transformado em um arquivo 
único o resultado da mixagem. 
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imagem. Uma boa mixagem cria uma “[...] experiência global unificada [...]” 

(BABIN; KOULOUMDJIAN, 1989, p 41). Fazer uma mixagem requer uma 

capacidade simbólica formando uma unidade entre os diferentes sentidos. 

“[...] a mixagem requer um autor. É uma técnica e uma arte [...]” (BABIN; 

KOULOUMDJIAN, 1989, p. 42). A mixagem é uma possibilidade dada pela 

tecnologia antes eletrônica e agora digital. 

b) É linguagem popular. “No cinema e na televisão, a fala é diálogo [...]” (BABIN; 

KOULOUMDJIAN, 1989, p. 42). Segundo os autores, discursos lidos não são 

bem aceitos na televisão. Para o audiovisual usa-se linguagem popular, no 

sentido que exprime uma relação direta entre os seres e as coisas. É uma 

linguagem que evoca uma imagem, um gesto, uma mímica. 

c) É dramatização porque utiliza efeitos para pôr tudo em evidência e captar a 

atenção e despertar o gosto de ver e ouvir. Um roteiro de audiovisual deve 

ser ‘dramatizável’. “Drama, isto é, ação. Uma ação que se alimenta de 

acontecimentos cuja força é aumentada, ou de simples pormenores que se 

consegue tornar chocantes e ocupar todo o campo da consciência [...]” 

(BABIN; KOULOUMDJIAN, 1989, p. 45). 

d) É relação ideal entre fundo e figura, pois mensagem, imagem, som e texto 

devem ser organizados de tal forma que se valorizem, formando uma 

unidade, sem ofuscar um ao outro. “O sentido e a eficácia de uma mensagem 

dependem de uma relação de diferença e de distância ideal entre o fundo e a 

figura, entre o texto e o contexto [...]” (BABIN; KOULOUMDJIAN, 1989, p. 45).  
 
A exatidão mais difícil em um audiovisual é a apreciação das relações entre 
todos os elementos: correspondências e distâncias que criam o realce. [...] 
Na linguagem escrita, o sentido está, antes de mais nada, nas palavras. 
Ora, no audiovisual ele está no efeito que a distância entre figura e fundo 
produz em nós. [...] A mensagem antes de mais nada está nesse efeito 
produzido (BABIN; KOULOUMDJIAN, 1989, p. 46-7).  
 

e) É presença ao ‘pé do ouvido’, pois a presença do audiovisual é dada pela 

contribuição da eletrônica, trazendo o que está longe para perto e com isso o 

público não aceita discursos ‘doutorais’. O discurso veiculado nas mídias 

aumenta a sensação de corpo a corpo, “[...] nos faz penetrar numa intimidade 

específica, intimidade que habitualmente não nos é dada nos contatos 

humanos [...]” (BABIN; KOULOUMDJIAN, 1989, p. 49). Além disso, pode 

isolar de fatores de distração: abolição de espaço, limitação de foco e 
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ampliação da vibração corporal. A linguagem coloquial destaca-se, que 

suprime a distância, é a característica do audiovisual. A linguagem escrita, 

formal acentua essas distâncias.  

f) É composição por ‘flashing’. A mídia por uma questão de dramatização – para 

apreender a atenção do espectador – tem a necessidade de soltar as 

informações aos poucos, em flashes. A impressão final é formada por cenas, 

imagens, sons, enquadramentos e sensações diferenciadas. As cenas são 

liberadas aos poucos, formando uma mensagem contínua e linear, alterando 

o ritmo em favor do drama, até que as associações sejam feitas e que uma 

compreensão final seja produzida. 

g) É disposição por ‘razão de ser’, dizem os autores da organização dos flashes 

no audiovisual. Existe uma aparente desordem até que a compreensão seja 

dada. Mas a desordem não é ocasional ou acidental, é proposital. O arranjo 

das partes de “[...] um produto audiovisual é sub-repticiamente dirigido por 

sua imagem final [...]” (BABIN; KOULOUMDJIAN, 1989, p. 54). Todos os 

planos são organizados pelas mãos de um autor, tudo tem uma razão de ser. 

 

No novo paradigma os hábitos sociais audiovisuais estão sendo alterados com as 

novas possibilidades dadas pela tecnologia de redes da informática, para aqueles 

que têm contato e certo domínio desta nova tecnologia. E, por isso é necessário 

refletir sobre as metáforas e/ou simulacros que estão sendo adidos a eles. Com a 

assimilação de novos recursos informáticos pelos meios de comunicação, amplia-se 

as possibilidades de digitalização, interatividade e interação, que tende a dar novos 

contornos e novas possibilidades eletrônicas aos conteúdos de entretenimento e 

informação das mídias cria-se 'novas mídias'. 

 

As novas mídias, ou mídia digital, são denominadas de ‘mídia interativa’ por Dizard 

Jr. 60 (1998). Para ele, todos os recursos das novas mídias se tornaram viáveis ao 

serem comutáveis por meio do desenvolvimento de protocolos de comunicação 

entre computadores de diferentes sistemas operacionais e da viabilização técnica do 

hipertexto.  

 

                                                 
60  O autor põe em questão a principal característica deste novo meio de comunicação: a 

Interatividade. 
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É o hipertexto que dá ao usuário uma certa liberdade de ação em frente a um roteiro 

de conteúdos proposto, em uma plataforma61 pré-determinada, e possibilita o 

acesso a dados complexos por meio de hipertextos às bases de dados, com 

personalização de interfaces gráficas, garantindo acessibilidade individualizada a 

informações diversas. 

 

O hipertexto é, portanto, possibilitado pela informática para que arquivos ou partes 

de arquivos sejam alternados no monitor do usuário de maneira controlada, sem a 

necessidade de o usuário conhecer linguagens de sistemas operacionais de 

máquinas ou programas complexos. O conceito do hipertexto não é exclusividade da 

Internet, mas ganhou notoriedade com ela e com as facilidades trazidas pela 

padronização de uma linguagem de formatação (editoração) simples, como o HMTL.  

 

Segundo Lévy, o hipertexto pode ser definido como: 
 
“[...] um espaço de percurso para leituras possíveis, um texto aparece como 
uma leitura particular de um hipertexto. O navegador participa, portanto, da 
redação do texto que lê. Tudo se dá como se o autor de um hipertexto 
constituísse uma matriz de textos potenciais, o papel dos navegantes sendo 
o de realizar alguns desses textos colocando em jogo, cada qual à sua 
maneira, a combinatória entre os nós” (LÉVY, 1999, p. 57). 
 

A VC, em sua audiência, pode não parecer hipertextual, pois a sua 

'hipertextualidade' pode não estar posta sob o controle da audiência. É controlada 

por alguns poucos sujeitos que gerenciam o processo gerativo/receptivo das 

imagens e requisições de comunicação, a VC é interativa, permite a interação entre 

os sujeitos, constitui-se em multimídia62. 

 

                                                 
61  Dá-se o nome de plataforma aos sistemas de computador que permitem acessar informações 

digitalizadas. São programas ou páginas de Internet programadas com interfaces, e amplas 
funcionalidades para agilizar pesquisas em bases de dados.  

62  Para Lévy (1999, p. 61-66) há uma confusão com a palavra multimídia que perpassa os universos 
da comunicação e da informação e inicia-se no próprio conceito de mídia. “A mídia é o suporte e o 
veículo da mensagem. O impresso, o rádio, a televisão, o cinema ou Internet, por exemplo, são 
mídias.” É o meio que transporta a mensagem. Segundo o autor, o termo ‘multimídia’ deveria 
significar o emprego de diversos suportes ou diversos veículos de comunicação, mas é raro o uso 
neste sentido, prevalece o uso que se refere à multimodalidade e à integração digital. Sua 
proposição baseia-se em dois quesitos: a) Se o termo se baseasse nas referências de percepção 
deveria ser denominado de multimodal, visto que privilegia o uso de vários sentidos perceptivos 
concomitantemente; b) No caso da referência do termo multimídia à integração das diversas mídias 
– meios de comunicação – a denominada convergência de mídias, ainda é uma discussão a médio 
ou longo prazo para desenvolver os equipamentos que dêem suporte ao volume de tráfego de 
informação e ainda definir seus padrões, protocolos e formas de funcionamento.  
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Quanto a ambientes multimídia, “[...] Não se trata de recorrer à imagem para ilustrar 

ou enfeitar o texto clássico, mas de realmente inaugurar uma nova escrita: um 

instrumento de conhecimento e de pensamento que seja também e intrinsecamente 

imagem animada” (LÉVY, 1998, p. 16).63 

 

Com a ampliação das capacidades de tráfego e armazenamento de informação nas 

redes e computadores, a multimídia extrapolou o espaço dos CDs e passou a ser 

compreendida como um recurso de comunicação informatizada que se integra a 

textos, sons e imagens, transmitidos através de redes Internet ou Intranet, 

armazenadas em CD-ROM etc. Tornou-se um ‘meio de comunicação’ com múltiplas 

possibilidades, aplicável às mais diversas áreas, como a formação escolar e 

profissional, manifestações culturais, criação artística, atividades econômicas e 

administrativas, entretenimento, informação jornalística etc.  

 
O termo ‘multimídia’ ganhou espaço na sociedade e cristalizou-se como signo de 

interatividade entre equipamentos e sujeitos, por meio de conteúdos editados e 

roteiros hipertextuais. Neste sentido a VC é, também, uma multimídia, e no caso do 

NE@AD/UFES que é veiculada pelos caminhos da Internet, a hipermídia. 

 
A hipermídia é o termo utilizado para designar a mídia que faz uso de hipertextos 

para vincular conteúdos e, assim, veicular os diversos arquivos de informação. Os 

arquivos estão dispostos de maneira que formam redes multidimensionais de dados. 

Segundo Leão (1999, p. 9-10), redes que não se encerram em um único endereço 

ou único assunto temático.  
 
“Esta rede, que constitui o sistema hipermidiático propriamente dito, 
possibilita ao leitor diferentes percursos de leitura. O processo de 
desenvolvimento de um sistema hipermidiático envolve uma série de 
questões que se avolumam e fazem emergir uma complexidade” (LEÃO, 
1999, p. 9-10). 
 

Schwarzelmüller (s.d.) acrescenta que um ambiente hipermídia é uma nova 

possibilidade de acesso a grandes quantidades de informação possuindo uma forma 

de navegação não-linear, ou seja, o usuário, mediante as possibilidades de 

hipertextos nos hiperdocumentos, pode coordenar os caminhos de acesso aos 

                                                 
63  Imagem animada não se encerra em desenho animado, o conceito amplo encaminha para imagens 

em movimento. 
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dados em cada sítio64, ou até trocar de sítio, mudando completamente o percurso 

antes oferecido, ou mudando o contexto da pesquisa. 

 
Hipermídia é a denominação genérica para sistemas de representação de 
conhecimento onde diversos elementos de informação podem ser 
articulados de diferentes maneiras, de acordo com as diferentes 
perspectivas dos usuários do sistema. Através de links a hipermídia oferece 
mecanismos para se descobrir as ligações conceituais entre seções de 
assuntos relacionados. Alguns autores conceituam “hipermídia” como o 
resultado da integração de “hipertexto” com “multimídia”, distinguindo 
portanto as duas tecnologias. Porém, hoje a distinção entre os dois termos 
“hipertexto” e “hipermídia” não se torna mais necessária devido às 
crescentes facilidades na comunicação de informações multimodais, através 
das mais variadas tecnologias. Neste trabalho, os dois termos são utilizados 
indistintamente. Embora o termo “hipermídia” subentenda, pela definição 
tradicional, uma maior abrangência com relação às maneiras de expressar o 
conhecimento, ele pode ser considerado simplesmente uma reavaliação do 
termo original “hipertexto” em conseqüência da evolução tecnológica. [...] 
Assim, um ambiente hipermídia oferece novas possibilidades de acesso a 
grandes e complexas fontes de informações. A vantagem em relação a um 
documento linear é que no documento não-linear existe uma capacidade de 
organizar componentes de informação de diversas maneiras, dependendo 
das diferentes visões e demandas do usuário. O modelo hipermídia 
incentiva o autor a criar referências e modularizar suas idéias, embora 
também seja mais difícil decidir qual a melhor maneira de particionar 
adequadamente as informações (SCHWARZELMÜLLER, s.d.). 
 

O fato é que a experiência vivenciada em ambientes hipermídia propiciam uma nova 

forma de interagir com a busca e a troca de informações, mudando suas formas de 

contato com a produção e veiculação de dados. Uma forma diferente do audiovisual 

e da multimídia.  

 

Neste novo universo digital, a multimídia e a hipermídia necessitam de conteúdos 

que sejam adaptados às suas formas de tráfego de dados e, obviamente, novos 

conhecimentos para os sujeitos produtores, veiculadores e receptores de conteúdo. 

Com isso criam novas opções e obrigações para satisfazer as emergências e 

demandas da realidade extrarrede (externa à Internet), mas não cria uma nova 

realidade, uma realidade virtual65, pois apenas muda formas de lidar com as 

                                                 
64  Sítio, site, páginas de Internet sob o mesmo endereço URL. 
65  O conceito de realidade virtual é por vezes utilizado para falar do que acontece no ciberespaço, 

mas é bem mais abrangente. Para Dizard Jr., realidades virtuais são criadas por “Programa de 
computador que produz imagens visuais multidimensionais. As imagens computadorizadas podem 
criar ‘realidades’ que são manipuladas em muitos formatos diferentes por um usuário que utiliza 
luvas e capacetes computadorizados” (DIZARD JR., 1998, p. 303). Estas realidades que podem 
ser disponibilizadas na Internet ou em CDs e DVDs, são programas que criam novos ambientes 
imersivos onde o sujeito-usuário emula sua participação em ações. Estas ações podem ou não 
emular situações realísticas, tais como pilotar um avião ou participar de um mundo imaginário. 
Segundo Lévy (1998), a Realidade Virtual “Trata-se de algo bem diferente do hipertexto ou da 
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informações. Cria uma crescente necessidade de digitalização de dados, 

transformação de elementos físicos ou idéias em arquivos de computador. Cria-se o 

simulacro da 'navegação'. 
 
Em relação às técnicas anteriores de ajuda à leitura, a digitalização introduz 
uma pequena revolução copernicana: não é mais o navegador que segue 
os instrumentos de leitura e se desloca fisicamente no hipertexto, virando as 
páginas, deslocando volumes pesados, percorrendo a biblioteca. Agora é 
um texto móvel, caleidoscópico, que apresenta suas facetas, gira, dobra-se 
e desdobra-se à vontade em frente ao leitor. [Ser percorrido pelo labirinto ao 
invés de percorrê-lo] (LÉVY, 1999, p. 56).  
 

Estas informações quando disponibilizadas nas redes, estão em um local, ‘pseudo-

democrático’ denominado de ciberespaço,  
 
Um universo indeterminado e que tende a manter sua indeterminação, pois 
cada novo nó da rede de redes em expansão constante pode tornar-se 
produtor ou emissor de novas informações, imprevisíveis, e reorganizar uma 
parte da conectividade global por sua própria conta (LÉVY, 1999, p. 111).  
 

Ou como diz Dizard Jr. (1998, p. 295) “[...] um ambiente artificial gerado pelo 

computador projetado para maximizar a liberdade de movimento e a imaginação do 

usuário”.  

 

A imagem para ser utilizada nesse contexto digital, mesmo com toda a evolução, e 

características realísticas ainda sofre sérias perdas de qualidade. Seja qual for seu 

suporte e temporalidade de exibição – gráfico, vídeo, fotografia – para que percorra 

as redes de informação, ou apenas rode em um CD, deve ser maximamente 

comprimida para que possam ser exibidas com moderada qualidade. Na maioria dos 

casos esta qualidade é controlada por quem gera a imagem e/ou que produz o 

suporte para a veiculação da imagem digital.  

 

Existem várias formas de reduzir o tempo de acesso do usuário à imagem. Estas 

técnicas são chamadas de compressão66 e não são utilizadas somente para 

                                                                                                                                                         
multimídia interativa, que se satisfazem em mobilizar e dispor em rede os antigos modos de 
representação que são o alfabeto e a imagem gravada [...]” (LÉVY, 1998, p. 17). E continua o 
autor: “[...] Enquanto o usuário de uma obra impressa se dedica à leitura e o de um hipertexto se 
entrega à navegação, o de uma realidade virtual empenha-se em uma exploração” (LÉVY, 1998, p. 
26).  

66  Existem diferentes técnicas de reduzir o tamanho dos dados dos arquivos para melhorar sua 
portabilidade, estas técnicas são denominadas compressão. Algumas apenas condensam o código 
base do arquivo por meio de algoritmos e o descomprimem na sua visualização. Outros retiram 
quantidades de dados do arquivo, reduzindo também a qualidade de exibição dos dados, alteram a 
percepção das mensagens ali postas, reduzem as possibilidades de modelização digital do produto 
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recursos imagéticos, mas também para dados, áudio e audiovisuais. Obviamente 

estas técnicas de compressão com perdas incidem em modificações na qualidade 

perceptiva do material digitalizado com relação ao arquivo original, sejam elas: 

manchas, ruídos, travamentos do movimento, dessincronização entre imagem e som 

etc., que interferem na leitura do material proposto. Estas perdas podem ser 

previstas, mas não completamente prevenidas.  

 

Há vários fatores de indefinição que podem ocorrem no caminho entre o local de 

emissão dos dados e o de recepção, que variam desde o equipamento do sujeito-

receptor e do emissor, quanto ao volume de pessoas acessando a rede receptora e 

emissora, as redes interconectadas, ou ainda, acessando um conteúdo ao mesmo 

tempo. Influem ainda as políticas de restrição de acesso a conteúdos e sites, 

programas de verificação de códigos permissivos, condições climáticas etc. e, não 

menos importante, as habilidades dos sujeitos em lidar com as técnicas tanto na 

emissão, no armazenamento ou na recepção das informações. Este 'caminho' ou 

'ambiente' é denominado de ciberespaço. 

 

Em termos técnicos, o ciberespaço são os arquivos e equipamentos que compõem 

as redes de computadores e existe mediante a existência destes fluxos de energias 

de informação. Estas redes podem, ou não, estar conectadas à Internet – Rede 

Mundial de Redes de Computadores. O ciberespaço é este entre-lugar dinâmico que 

permite a busca, troca e disponibilização de dados e informações digitais. Só existe 

mediante os recursos da informática, da energia, seus cabos, equipamentos, 

sistemas e sujeitos, trabalhando inevitavelmente sobre um mesmo protocolo, ou 

seja, sobre as mesmas leis de encaminhamento e endereçamento de dados entre 

esses computadores, sob a égide das Instituições e dos sujeitos.  
 
[...] O ciberespaço se constrói em sistema de sistemas, mas, por esse 
mesmo fato, é também o sistema do caos. Encarnação máxima da 
transparência técnica, acolhe, por seu crescimento incontido, todas as 
opacidades de sentido. Desenha e redesenha várias vezes a figura de um 
labirinto móvel, em expansão, sem plano possível, universal, um labirinto 
com o qual o próprio Dédalo não teria sonhado. Essa universalidade 
desprovida de significado central, esse sistema de desordem, essa 
transparência labiríntica, chamo-a de “universal sem totalidade”. Constitui a 
essência paradoxal da cibercultura (LÉVY, 1999, p. 111). 

                                                                                                                                                         
recebido, mas diminuem o tempo de exibição para o espectador, pois são menos dados para 
trafegar nas redes entre as plataformas gerativa e receptora.  
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A VC não é uma realidade virtual, ela é a real transmissão de dados audiovisuais 

síncronos, por plataformas que permitem alguma hipertextualidade de seu conteúdo 

e recursos de interação, pelo ciberespaço.  

 
Existem vários simulacros neste novo ambiente. Quem passeia ou navega por este 

ciberespaço são os dados, não os sujeitos. Os dados são recebidos e enviados 

como uma grande central de correio, empacotados em tamanhos e formatos que 

possam trafegar pela rede (física e lógica) para levar, ou chegar, até o monitor dos 

usuários. Os sujeitos não estão em redes, são os computadores que estão 

conectados fisicamente em redes e são os usuários que ordenam e desordenam seu 

funcionamento. 

 

Esta é a mudança no comportamento do usuário que não precisa mais se deslocar 

até a informação, seja para atender ao telefone, ir a uma biblioteca, ao arquivo, à 

sala de reunião, seja, para trasladar. Esta mudança gerou e promoveu a 

cibercultura, que segundo Lévy (1999, p. 15), “[...] expressa o surgimento de um 

novo universal, diferente das formas culturais que vieram antes dele no sentido de 

que ele se constrói sobre a indeterminação de um sentido global qualquer”.  

 

A cibercultura é uma nova forma de estar em contato com as novas tecnologias 

digitais e delas usufruir para sua formação pessoal e formação de redes sociais em 

uma nova universalidade, ou seja, em uma nova possibilidade de 

redimensionamento espacial e temporal, que não é mais dada pelos meios de 

transporte físico ou de voz, mas sim pelos recursos de veiculação e troca de 

informação e comunicação.  
 
[...] A nova universalidade não depende mais da auto-suficiência dos textos, 
de uma fixação e de uma independência das significações. Ela se constrói e 
se estende por meio da interconexão das mensagens entre si, por meio de 
sua vinculação permanente com as comunidades virtuais em criação, que 
lhe dão sentidos variados em uma renovação permanente (LÉVY, 1999, p. 
15). 
 

Neste contexto a VC é um multimídia enquanto emissão, audiovisual enquanto 

recepção. Está na hipermídia, pois trafega na Internet, ou num simulacro de 

hipermídia, quando em uma Intranet – rede particular – os dados utilizam os mesmo 

protocolos da Internet. Seus momentos de reunião existem, são os momentos ditos 
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síncronos. Mas, acontecem em locais distantes entre si e em tempos paralelos. 

Estes momentos são fruto da percepção imersiva, pois a troca de dados é 

assíncrona – alternada – via recursos da informática no ciberespaço.  

 

Por estar no ciberespaço os sujeitos que participam na VC passam a fazer parte da 

cibercultura, vivenciam experiências por meio das mensagens enviadas e recebidas 

pelas redes telemáticas (ou da informática), formando grupos que se comunicam 

sincronamente, mas em distâncias diversas. 

 

Como diz Johnson, nada disso é inócuo, o ser humano tende a significar e classificar 

suas experiências dando-lhes novos sentidos. O autor fala em “Engendrar metáforas 

para as novas máquinas é uma atividade que tem longa e memorável história. Cada 

época lida com a tecnologia mais recente recorrendo às representações mentais de 

coisas mais antigas e mais familiares” (JOHNSON, 2001, p. 18). O autor dá um 

duplo entendimento sobre o sentido de engendrar metáforas, primeiramente para 

exemplificar conceitos para melhor compreensão e, em segundo, lugar abre o 

caminho para discutir quais ‘novos valores’ estão sendo dados às novas tecnologias, 

como estão sendo recebidas e divulgando suas técnicas, quão crítico se está sendo 

em frente às novas modas, e as imposições de consumo subjazem nestas 

tecnologias, tanto em discurso, quanto em mudanças comportamentais e culturais. 
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5.3  VIDEOCONFERÊNCIA E TELEPRESENÇA 
 

 
[...] Os cursos por videoconferência se 
constituem em um desafio pedagógico, 
técnico e administrativo para as 
instituições envolvidas e é preciso que se 
invista na melhoria da qualidade do 
processo de ensino/aprendizagem. Sendo 
assim, é importante que se conheça 
melhor os modos de se produzir os 
cursos a distância por videoconferência 
para permitir que não apenas os grandes 
centros, mas as instituições de todo país 
possam usufruir desse conhecimento, 
associar-se e repartir esforços no sentido 
de expandir a formação universitária 
brasileira (CRUZ, 2001 p. 20).  

 

 

Foram poucas as referências sobre os impactos sociais da VC na educação, foram 

encontradas para fins desta pesquisa. Alguns poucos livros e artigos abordam o 

assunto e em sua grande maioria são guias para a escolha e instalação dos 

recursos de redes e seus requisitos em termos de equipamentos e sistemas de 

informática para a consecução de uma rede com capacidades multimídia.  

 

Conceitualmente, a VC é a possibilidade de reunir pessoas de diferentes localidades 

(pontos) sincronamente, utilizando para isto tecnologias de transmissão de dados 

em áudio e vídeo. Esta tecnologia deve, ainda, permitir que de uma forma ou de 

outra, os pontos se comuniquem. Para Bordignon (2001, p. 31), a VC é “[...] a 

transmissão de áudio e vídeo entre dois ou mais pontos, em ambas as direções e 

em tempo real, permitindo interatividade entre os participantes”. Já, segundo Araújo 

(2005, p. 28),  
 
A videoconferência é uma plataforma técnica de transmissão de vídeo e de 
áudio que propicia a interação em tempo real e estabelece uma 
comunicação via linha telefônica discada ou dedicada, ou a cabo, ou ainda 
por satélite. Essa mediação através das telecomunicações é usada como 
meio de comunicação interna e externa por parte de grandes empresas, e 
mais recentemente como ferramenta pedagógica fundamental do ensino a 
distância. 
 

Vidal (2003) diz que, em termos de trato humano, a VC supõe um estado 

intermediário entre o contato pessoal e o contato telefônico, que é mais frio. Propõe 
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que este recurso é um bom substituto para reuniões que necessitem de uma 

economia de tempo, em contatos pessoais cujo deslocamento é complicado por sua 

distância ou pelo custo. Embora seja um recurso de comunicação bastante recente, 

a VC encontrou grande campo de aplicação para a comunicação empresarial, em 

órgãos públicos – judiciário principalmente – e em instituições de ensino. Sua 

aplicabilidade na educação ganhou espaço nas áreas de EAD e nas áreas de 

pesquisa.  
 

Segundo o Coordenador da Tecnologia da Informação do NE@AD/UFES (2007) 

 
– [...] quando a gente começou o projeto não havia um estudo em que você 
pudesse se basear para aplicar um sistema de videoconferência para 
educação. Originalmente o sistema de videoconferência se iniciou por 
necessidade de executivos de multinacionais, que com medo de terrorismo, 
seqüestros, e, ao mesmo tempo, também, com medo de se dirigirem a 
países com pouca infra-estrutura de comunicação, que pudesse ficar 
isolado das empresas, pois as tomadas de decisões têm que ser muito 
rápidas. O custo de deslocamento e o tempo, também. Essa história toda 
despertou um estudo de mercado que se fazia desde meados da década de 
80 de se utilizar as redes de computadores como fator transporte de 
imagens, de vídeo e de áudio, que estão sendo chamados de utilização de 
multimídia na rede.  
 

A tecnologia de VC pode efetivar-se de diversas formas, transmissão via satétile, 

rádio, telefonia. No caso do NE@AD, utilizam-se recursos das redes de informática 

para tal intento. Mas os recursos necessários não se extinguem somente na 

estrutura de redes, é necessária a implementação de recursos de captação de 

imagens e áudio, além de equipamentos aptos à transmissão e captação de 

produtos da computação gráfica – áudio e vídeo.  

 

Aponta Vidal (2003) que, para se ter VCs com qualidade, é necessário ter um bom 

projeto de rede com capacidades multimídia, pois as “Aplicações multimídia são 

extremamente intolerantes quanto à falta de qualidade de serviços, e esta última não 

é obtida sem o planejamento cuidadoso de uma rede [...]” (VIDAL, 2003, p. 1-2). A 

configuração de uma rede multisserviço – multicast – requer domínio de 

conhecimentos de redes e de multimídia. 

 

Acrescenta o autor que ocorrem algumas variações dentro desta modalidade de 

comunicação. Das variações estruturais para a montagem da estrutura para a VC, 

resultará a qualidade final das transmissões e as possibilidades de interação entre 
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os sujeitos participantes e são definidas pela forma de encaminhamento dos dados – 

largura de banda – ou por conveniência de uso. E, também, existem outras formas 

de comunicação por áudio e vídeo que, por suas diferenças de plataforma ou de 

possibilidade de interação entre os sujeitos participantes, recebem denominações 

específicas. São elas: a teleconferência67, a videotelefonia68 e o vídeo sob demanda 

(VOD)69.  

 

Mesmo com o uso do recurso de vídeo em comum, a VC difere das outras 

modalidades em função da plataforma de reunião a distância. Em comum, ambas 

realizam transmissões ao vivo, com a principal finalidade de reunir pessoas 

sincronicamente, para que atividades em locais diversos sejam desenvolvidas em 

conjunto ou de maneira concomitante. Diferenciam-se pelos seus suportes-

plataformas de envio de informação e pelas possibilidades de interação entre os 

sujeitos.  

 

A videotelefonia e a VC transportam seus dados em suportes de rede, seja ela 

telefônica ou telemática. A estrutura em rede permite, com maior ou menor 

qualidade o fluxo de retorno de informações, caso a estrutura física dos pontos 

estejam adequadas a tais procedimentos. Seu custo de implantação é 

razoavelmente menor, entretanto, por permitir um fluxo mais intenso de dados em 

canais de comunicação mais restritos em termos de largura de banda, ou seja, de 

quantidade de dados emitidos por vez, a qualidade final para recepção e percepção 

do material é sensivelmente menor que dos sistemas de teleconferência. 

 
– Com o advento da Internet comercial, como nós conhecemos, isso se 
tornou um caos. O controle do tráfego se tornou praticamente impossível, 
então a qualidade do sistema de videoconferência via rede, vamos dizer 
comunitária, que é o caso da Internet, se tornou praticamente inviável. O 

                                                 
67  A teleconferência normalmente acontece via o suporte de emissoras de televisão, por isso sua 

interatividade entre os sujeitos participantes é reduzida, pois os pontos de recepção não estão 
preparados para encaminhar respostas idênticas aos sinais de TV recebidos.  

68  A videotelefonia é um tipo de VC entre apenas duas pessoas ou pontos conectados. Em uma 
metáfora simplista, é uma conversa telefônica com a adição de imagens. Já a teleconferência é “a 
transmissão de áudio e vídeo em tempo real de um único ponto para os demais, sem que exista 
interatividade entre eles” (BORDIGNON, 2001, p. 32). 

69  Já o vídeo sob demanda (Vídeo On Demand - VOD) é uma tendência tecnológica, mas não é um 
recurso para reuniões, segundo o autor. Este recurso começa a ser viável, mas ainda é incipiente. 
Iniciativas como o site YouTube dão a dimensão da vontade coletiva e da dificuldade para se 
disponibilizar vídeos com alta qualidade em sistemas em rede. A característica principal do VOD é 
o vídeo, acessado mediante a solicitação do usuário, via rede, e atendido conforme as 
possibilidades do servidor de informação (computador que está alocado na rede). 
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problema não é a taxa de transmissão, mas sim a forma como se faz a 
transmissão. A taxa de transmissão da videoconferência, ao contrário do 
que as pessoas pensam, não precisa ser alta, mas sim constante e em 
tempo real. Então são outros fatores limitantes. Não é nem a “banda”, a 
faixa, como as pessoas pensam. O fator limitante mesmo é você controlar o 
transporte da imagem de vídeo e do áudio, de forma que os dois cheguem 
ao mesmo tempo no destinatário e com o menor tempo possível nesse 
percurso (COORDENADOR DE TI, 2007). 
 

Outra característica relevante para Bordignon (2001) é a VC ser uma multimídia. O 

fato destacado pelo autor é a necessidade de reconhecer as capacidades humanas 

de percepção em frente aos recursos existentes para então determinar a fidelidade 

de transmissão desejada para comunicação. A definição de qualidade de exibição 

do áudio e do vídeo são os elementos principais para a consecução de uma sessão 

multimídia bem sucessida, segundo o autor.  

 

É o que também, nos diz o Coordenador da Tecnologia da Informação do 

NE@AD/UFES: 

 
– A gente sabe que os sinais de rede caminham na velocidade da luz. Mas 
há uma certa atenuação, portanto, isso não é de fato a verdade, mas se 
fosse 0,9 ou 0,8 da velocidade da luz já é rápido o suficiente para não ter 
problema. Mas acontece que as distâncias via satélite elas envolvem um 
processamento, o tempo que ocorre esse processamento em terra que você 
envia para o satélite. Tem o tempo de processamento do satélite pra enviar 
essa imagem em terra, que tem que processar novamente essa informação 
e enviar ao destinatário. Estamos falando, talvez, de caminhar uns 100 mil 
quilômetros, mais os tempos do processamento já dá o que nós chamamos 
de “delay”, ou seja, uma falha bem grande na comunicação. [...] Então, a 
partir dessas premissas, nós fizemos um estudo de que o sistema seria 
ideal para que a gente mantivesse a função do sujeito, ou seja, a interação 
(COORDENADOR DE TI, 2007). 
 

Como característica fundamental do tratamento de áudio e vídeo pela via da 

informática está a necessidade de uma digitalização que transforme a informação 

analógica contínua em informação discreta70 às características da percepção 

humana, nos diz Bordignon (2001). 

 

                                                 
70  Informação discreta significa utilizar o máximo de imagens com pouca modificação, para que 

durante a apresentação de um vídeo estes elementos não precisem ser reenviados de forma 
constante, ou seja, só sejam enviados os bits que estão em movimento ou modificação. São dados 
discretos, segundo o autor, que representam um ‘fenômeno contínuo’. “Esta coleta de dados 
discretos ao longo do tempo realizada na origem constitui a amostra que será utilizada para 
reconstruir o sinal no dispositivo de saída;” (BORDIGNON, 2001, p. 5-6). Quanto menos dados 
enviados forem necessários, maior fidelidade a imagem terá. 
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Ao 'estar' em redes a VC pode oferecer ganhos qualitativos, segundo Bordignon 

(2001), tais como diminuir custos de viagens, reduzir o ciclo de desenvolvimento de 

produtos e possibilitar atividades que antes nem sequer eram imaginadas como 

trabalhos compartilhados, reuniões, entrevistas, julgamentos e avaliações. A rede 

permite o desenvolvimento do grande potencial da VC, segundo Vidal (2003), que é 

a interlocução entre mais de dois pontos, o que ele denomina de 

‘multivideoconferência’. Entretanto, afirma que, quanto mais pontos forem 

interconectados, maior a estrutura necessária para o gerenciamento.  

 
– Bom, existem duas modalidades de videoconferência, a chamada 
multiconferência. Desculpe, são três, mas são dois em um. A chamada 
multiconferência pode ser ponto-a-ponto entre dois sujeitos. Eu e você 
estamos conversando, estamos fazendo uma videoconferência ponto-a-
ponto. Mas da mesma forma que você pode interagir a qualquer momento, 
e eu também, este meio é muito produtivo quando se têm poucos sujeitos 
envolvidos, quanto menos melhor. Então, na multiconferência, hoje, os 
equipamentos permitem colocar 45 pessoas conversando, mas não é o 
ideal para a atividade didática. É muito boa para executivos discutirem 
negócios, discutirem problemas, discutirem planejamento, compartilhar as 
informações. Mas ele não é interessante para você dar uma aula e permitir 
que a interferência seja controlada. Hoje as conferências modernas já 
permitem isso, mas há sete anos não (COORDENADOR DE TI, 2007). 
 

Bordignon (2001) especifica algumas características sobre o tráfego multimídia em 

redes, assim classificadas segundo o ambiente (baseada em estúdio ou em 

computador) e segundo característica de tráfego da aplicação (quantidade de pontos 

interconectados e direção das comunicações: point-to-point bidirectional application; 

point-to-multipoint bidirecional application; point-to-point unidirecional application; 

point-to-multipoint unidirecional application71. 
 
Segundo o autor, quanto mais forem os pontos de conexão para a VC, maiores se 

tornam as exigências das configurações da rede. Quanto maior for o número de 

participantes em cada ponto da VC, mais estas exigências se potencializam. 

 
– [...] nós tivemos que fazer um trabalho de contratação de uma rede 
privada. Uma rede pública porque pertence à universidade, mas acontece 
que o serviço prestado é privado para a universidade que fornece uma 
ligação do campus de Goiabeiras com os CRE@ADs. Eu tenho o controle 
dessa rede, ela funcionava inicialmente em 384 K porque ela atendia 
perfeitamente a videoconferência. Só que eu tinha o problema dos outros 
serviços da Internet, e um dos grandes pesadelos para quem administra a 
rede, como eu, é, por exemplo os P2Ps da vida que são os downloads. 
(baixar filmes, sites pesados de arquivos para baixar). Só que como rede 

                                                 
71 Aplicação ponto-a-ponto bidirecional; aplicação bidirecional ponto-a-multiponto; aplicação 

unidirecional ponto-a-ponto; aplicação unidirecional ponto-a-multiponto (tradução nossa). 
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era minha do ponto de vista de controle, o controle era meu, eu defino na 
minha rede o que passa e quando passa. Então eu coloco uma coisa que é 
fundamental de se ter, na rede de vídeo conferência, que é a chamada 
qualidade de serviço. E um outro serviço na rede que é o chamado 
“Multicast”, ou seja, é propagar uma imagem o vídeo para outros pontos ou 
grupo que eu defino (COORDENADOR DE TI, 2007). 
 

O uso de estúdio para a EAD é uma necessidade, diz Bordignon (2001, p. 33), pois 

normalmente as turmas possuem mais de 10 pessoas por ponto: “Nesses casos, o 

uso de um estúdio é fundamental. Mas o uso de estúdio também implica telas 

grandes ou projetores, e imagens que exigem uma qualidade superior (tela cheia), o 

que também significa maior consumo de banda”.  

 

Um ambiente de estúdio auxilia o processamento e a emissão de dados, pois tem 

uma ambientação projetada para tal, com fundos lisos e paredes tratadas 

acusticamente. Conforme a demanda de emissão de um ponto para os demais, 

sendo um deles o emissor majoritário, por exemplo, não há necessidades de 

estúdios em todas as pontas da VC. Para auxiliar o tráfego de dados, diz Bordignon 

“É comum, também, a ligação do estúdio à LAN por meio de cabos e ativos de rede 

de melhor performance [...]. Nesses casos, o ponto de rede onde o equipamento 

está conectado é utilizado exclusivamente para o trânsito de dados multimídia” 

(BORDIGNON, 2001, p. 33). 

 

As VCs baseadas em computador pessoal normalmente são aplicadas a poucos 

usuários em cada ponto. O usuário fica próximo ao monitor e caixas de som, não 

necessitando de uma infra-estrutura física do ambiente especial para isso.  

 

Segundo Bordignon, é possível a interoperabilidade entre estúdio e computador, 

mas para isso é necessário que os requisitos mínimos de qualidade e performance 

sejam iguais para ambas as pontas da comunicação, ou seja, as soluções de 

compressão e compactação devem ser as mesmas e “[...] o estúdio receberá em 

menor qualidade, ou o computador deverá atender aos requisitos de maior qualidade 

[...]” (2001, p. 33). 
 
– O primeiro foi decidir, e nós decidimos pelo chamado de “Multicast 
interativo”. Que é um fala para todos, mas um depende do controle de fluxo, 
que, no caso, é a central do NE@AD, que fala para todos e qualquer um 
dos sujeitos fala um qualquer um dos outros sujeitos, mas tem uma 
intermediação. A intermediação é justamente a do professor. Ele define 
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quem fala e quando fala. Essa, então, foi a decisão tomada. Interessa para 
a gente ter um melhor controle da mediação (COORDENADOR DE TI, 
2007). 
 
– Primeiro que as pessoas não conheciam a tecnologia aqui no estado, 
raras pessoas. Então nós tivemos que construir e treinar uma equipe. Para 
isso, pegamos alunos de ciência da computação, engenharia de 
computação, engenharia elétrica, e começamos a trabalhar com eles, e 
alguns funcionários da universidade que já tinham um domínio bastante 
grande da área de rede de computadores e formamos uma equipe que 
conseguiu implantar isso no Estado inteiro, e fazer com que isso 
funcionasse através de treinamento (COORDENADOR DE TI, 2007). 
 

Diz Bordignon (2001) que, de  
 
[...] todas as possibilidades consultadas ou imaginadas [para a VCs], a que 
mais me atrai é o uso de videoconferência para Educação a Distância 
(EAD) [...], incluindo muitas [pessoas] que, em plena era da informação, 
ainda se encontram à margem do processo de aprendizagem tão 
necessário ao exercício da cidadania (BORDIGNON, 2001, p. 119).  
 

O autor aponta o uso da tecnologia multimídia associada a redes de informática para 

maior personalização no processo de formação do aluno, respeitando as 

peculiaridades de cada grupo.  

 

Afirma Bordignon que não bastam a leitura e a escrita para a formação acadêmica, 

se assim fosse, não seriam necessários professores. Enfatiza que “[..] a boa 

comunicação não-verbal maximiza o aproveitamento do treinando, acrescentando a 

porção multimídia da natureza humana [...]” (BORDIGNON, 2001, p. 120), 

lembrando que o autor utiliza o conceito de multimídia baseando nos múltiplos 

sentidos do ser humano. Afirma:  
 
O sucesso da EAD em frente aos objetivos a que se propõe passa, 
necessariamente, pelo uso de ferramentas que permitam tornar o 
aprendizado mais natural, explorando as capacidades (sentidos) do ser 
humano. É neste contexto que – acredito – as aplicações multimídia se 
tornarão indispensáveis para essa modalidade de ensino (BORDIGNON, 
2001, p. 120). 
 
– E um outro fator que nós levamos em consideração, em função da não 
presencialidade, foi a necessidade de se colocar a presença de alguém 
que fizesse a ponte, então, daí, nós partimos para o projeto da semi-
presencialidade. Então, não seria em casa que você interagiria via 
videoconferência, mas num centro da universidade em que você sentiria a 
necessidade de se deslocar, como qualquer estudante presencial normal e 
lá você tem também atividades que o ajudariam a desenvolver as suas 
atividades extraclasse. Então, dentro do contexto do projeto, foi isso. Com 
relação a quebras de paradigmas, foram algumas relações bastante 
interessantes (COORDENADOR DE TI, 2007, grifo nosso).  
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Cruz (2001) afirma que a VC, mesmo em contexto EAD, pode ter um efeito de 

experiência televisiva, onde há precedência das mensagens audiovisuais, ou seja  
 
[...] a televisão habitua o telespectador à uma hiperestimulação sensorial, 
caracterizada por uma multiplicação dos estímulos visuais e auditivos, um 
ritmo cada vez mais trepidante, através da aceleração cada vez maior na 
sucessão das cenas. O movimento é sentido como uma necessidade e a 
sua ausência traz a monotonia (CRUZ, 2001, p. 62).  
 

A exposição sistêmica a esse meio altera as experiências perceptivas, criando 

expectativas que, quando não são cumpridas, trazem uma sensação de monotonia. 

Outros pontos que influenciam o espectador televisivo, criando expectativas em 

relação à VC são o contato com a realidade espetacularizada; a credibilidade da 

televisão em relação ao mito da objetividade da imagem e as questões da 

verossimilhança; a sincronicidade proposta pela mídia televisiva. Enfim, os valores 

de julgamento dos conteúdos da televisão influenciam a comunicação via VC.  
 

Ferrés (1997) diz que a partir do consumo de televisão são construídos valores, e a 

construção de valores é associada à socialização – entendia como um processo 

pelo qual as pessoas são induzidas a assumir uma série de conhecimentos, 

crenças, convicções e valores extraídos do entorno social. Para o autor, a televisão 

é apenas mais uma das ferramentas de interação social, dadas pela sociedade, em 

que as pessoas podem interagir em processos de construção de conhecimentos.  

 
En el caso de la televisión, el espectador confiere sentido y valor a los 
signos visuales o verbales a partir de su competencia, de su conocimiento 
de los códigos y de sus experiencias (o construcciones) previas, y a partir 
de otros condicionamientos personales y culturales72 (FERRÉS, 1997). 
 

Afirma o autor que na cultura ocidental os sujeitos tendem em geral a considerar que 

na experiência da televisão a construção de conhecimento, de sentido e de valor 

acontece sempre no âmbito da consciência, por meio de mecanismos de raciocínio 

lógico e argumentativo, quando com freqüências o fazem a partir de suas lógicas 

emotiva, de transferência e de associação. Diz Ferrés (1997).  
 
En definitiva, al hablar de los condicionamientos del telespectador, de sus 
experiencias previas y de las herramientas que utiliza, se tiende a hacer 
hincapié en la racionalidad, la reflexión, el análisis, la argumentación y la 

                                                 
72  “No caso da televisão, o espectador confere sentido e valor aos signos visuais ou verbais a partir 

de sua competência, de seu conhecimento dos códigos e de suas experiências (ou construções) 
prévias, e a partir de outros condicionamentos pessoais e culturais” (tradução nossa).  
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conciencia, olvidando o menospreciando los mecanismos emotivos y 
seductores, a menudo inconscientes.73 
 

Diz Ferrés que mente racional necessita das palavras para comunicar-se, entretanto, 

a comunicação no audiovisual é muitas vezes repleta de emoções, e estas são 

muito mais próximas da comunicação não-verbal, que da verba. A mensagem 

emotiva, de maneira geral, está no tom, nas inflexões da voz, nos gestos, nas 

expressões, nas composições. São as imagens permeando de comunicações não-

verbais os discursos. A captação destes conteúdos é feita de maneira inconsciente 

pois sabe-se que as imagens e a música estão mais próximas das emoções e do 

inconsciente que a palavra, acrescenta o autor, e a verbalização equivale à 

mecanismos de controle. 

 

Nos audiovisuais, as palavras, as imagens e as músicas não estão atreladas ao 

pensamento intelectual para serem apreciadas, portanto, conectam-se diretamente 

com a emotividade, pois possuem uma lógica própria de transferência (auto-

projeção) e associação (semelhança) de valores pessoais e sociais. E pelas 

emoções, os mecanismos televisivos chegam às significações, ao sentido e aos 

valores. Para o autor, assim como o entretenimento e a socialização, a emoção e o 

significado são dimensões interativas, entretanto, somente com o conhecimento da 

emoção se pode chegar ao conhecimento da significação, ou seja, ao sentido e ao 

valor percebido. 

 

São duas fases apresentadas por Ferrés (1997): 

a) Primeiramente ocorre a conexão (ou associação) de maneira consciente 

ou inconsciente com as experiências prévias já interiorizadas, dando às 

mensagens audiovisuais cargas emotivas positivas ou negativas. 

b) Depois ocorre a transferência, que é ideológica ou ética, mediada pelos 

princípios associativos e edonistas dos sujeitos, seus valores que vão se 

estabelecendo.  

 
Mediante este tipo de procesos, y no mediante discursos o 
argumentaciones, se consagran socialmente determinadas profesiones y 

                                                 
73  “Em definitivo, ao falar dos condicionamentos do telespectador, de suas experiências prévias e das 

ferramentas que utiliza, se tende a estancar-se na racionalidade, na reflexão, na análise, na 
argumentação e na consciência, esquecendo ou menosprezando os mecanismos emotivos e 
sedutores, a miúdo inconscientes” (tradução nossa). 
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estilos de vida, anatematizando otros. Mediante este tipo de procesos, y no 
mediante razonamientos, se potencian los estereotipos sexuales, racistas o 
xenófobos... 74 
 

O autor enfoca a necessidade de os profissionais de ensino reforçarem também uma 

formação específica para a televisão, bem como que a educação deve servir para 

formar telespectadores críticos. Pois pela educação tradicional os alunos tenderam a 

saber argumentar verbalmente questões diversas, mas vulneráveis aos discursos 

emotivos e audiovisuais. “Sólo desde una formación específica, que atienda a la 

lógica emotiva, podrán las nuevas generaciones hacer frente a la televisión como 

inductora de principios y de valores” 75 (FERRÉS, 1997). 

 
– Voltando ao ensino presencial, nós temos os três pilares que seriam: a 
comunicação, a visualização e o “ente” da presença. Eu estou te vendo e 
sei que você está do meu lado, portanto eu tenho calor humano do lado. 
Então a videoconferência permite o reconhecimento do sujeito através do 
visual, tem a audição, então nós temos dois sentidos que estão muito bem 
explicitados na videoconferência. Mas aquele que é subjetivo, que é a 
presencialidade, não fica explicitado. Praticamente ele não existe, então ele 
está no imaginário do sujeito. Eu estou falando, ele está me ouvindo, eu sei 
que ele está aqui, mas, em compensação, eu não sei qual é a distância que 
me separa fisicamente dele. Pode ser de vários, ou alguns quilômetros, mas 
o que importa é que eu o estou vendo, estou ouvindo e posso interagir 
(COORDENADOR DE TI, 2007). 
 

Araújo (2005) apresenta uma forma de pensar o mundo por meio do conceito da 

Telepresença. Segundo a autora, este conceito tem a ver com o transporte do corpo 

sensorial para um novo suporte, isto é, a percepção de uma mudança da 

experienciação pela presença dada pelos suportes tradicionais, para uma 

experiência sensorial autêntica em mundos sintéticos dados por suportes 

tecnológicos, que permitem uma comunicação dialógica e interativa, em tempo real. 

Essa experiência que se aproxima o mais possível em seu modo de apresentação 

da maneira como se percebe o mundo. 

 
A telepresença depende de um suporte tecnológico que permita, em tempo 
real, a comunicação dialógica e a interação em seus diversos níveis: do 
proprioceptivo, característico dos formatos que envolvem realidade virtual - 
e nos quais o corpo atua como uma interface do mundo, modelado 
artificialmente pelo computador e disponibilizado como realidade virtual -, 
até o lingüístico (ARAÚJO, 2005, p. 23). 

                                                 
74  “Mediante este tipo de processo, e não mediante discursos ou argumentações se consagram 

socialmente determinadas profissões e estilos de vida, execrando outros. Mediante este tipo de 
processo, e não mediante o uso da razão, se potencializam os estereótipos sexuais , racistas ou 
xenófobos...” (tradução nossa). 

75  “Somente com uma formação específica, que atenda à lógica emotiva, poderão as novas gerações 
fazer frente à televisão como indutora de princípios e valores” (tradução nossa). 
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A autora afirma que para a compreensão da telepresença os conceitos de interação 

e interatividade devem ser entendidos em separado. Ela define interatividade como 

a ação em que o interlocutor tem opções de comandos anteriormente pré-fixados 

pelo sistema e os utiliza para navegar pelo conteúdo disponibilizado. “[...] Já a 

interação exige uma comunicação bidirecional que veicule também sinais não-

verbais, entendidos, por exemplo, como os estados mentais que o corpo simula e 

involuntariamente os comunica a outro interagente, numa espécie de “contágio de 

afecção” (ARAÚJO, 2005, p. 23). 

 

Araújo faz um estudo aprofundado do termo ‘telepresença’ e cita diversos outros 

autores que a auxiliam no processo de enlaçamento deste conceito. Com as novas 

formas de interatividade e sociabilidade propiciadas pela banda larga da Internet, 

nascem novas formas de interação com significados psicossociais novos e, 

conseqüentemente, novas formas de formatar conteúdos em termos de interfaces, 

design e usabilidade de aplicativos, afirma Biocca (apud ARAÚJO, 2005, p. 23-24). 

Os seguintes pontos são apresentados como características que devem ser 

inerentes às comunicações telepresentes: 

a) interação em tempo real –”ao vivo”, a distância; 

b) comunicação dialógica entre dois ou mais pontos, e em rede; 

c) reatualização constante de dados audiovisuais; 

d) sistema aberto, mesmo que regido por regras; 

e) supressão ou diminuição do estímulo ambiental dado pelo espaço físico 

local. 

 

Segundo Araújo o uso do termo ‘telepresença’76, foi emprestado da robótica, para 

denominar o processo perceptivo que acontece por meio de dispositivos de 

telecomunicação bidirecional, envolvendo a reciprocidade entre observador e 

                                                 
76  Araújo (2005, p. 24-5) informa que o termo telepresença “foi usado pela primeira vez em 1980, por 

Marvin Minsky, em um sistema de teleoperação que envolvia a manipulação de objetos distantes. 
A ‘presença virtual’ é definida por Sheridan, em 1992, como um sistema homem-máquina, ou link 
transparente quando o Personal Roving Presence (ProP) é usado, no qual o operador humano 
recebe informação suficiente sobre o teleoperador e sobre a localidade do evento. A informação 
deve ser disponibilizada de maneira natural, de tal forma que o operador se sinta virtualmente 
presente. Através de canais sensórios via telecomunicações (Biocca, 1997) o operador recebe não 
só informação do local distante, mas também dados de como opera o robô manipulado por ele 
através da telecomunicação.” 
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observado, que estão apartados, isto é, dispostos no que denomina de situação 

geográfica e temporal remota. E ainda pode ‘comportar’ outras significações mais 

genéricas, tais como (ARAÚJO, 2005, p. 25-26): 

a) ser transportado para um ambiente mediatizado e se sentir ausente do local 

físico;  

b) interagir remotamente e estar imerso em uma situação física e real, mas 

distante, num ambiente virtual; 

c) estar em um espaço imaginário gerado mentalmente, como nos sonhos. 

 

O termo ‘telepresença’ pode, ainda, ser encurtado para ‘presença’, tão somente, 

para enfatizar a experiência vivenciada (interiorizada e exteriorizada) no mundo real, 

diferenciando uma ação concreta de uma ação virtual executada em ambientes 

simulados artificialmente. A autora propõe uma vivência diferenciada, através de 

interfaces, para o que acontece em termos de realidade virtual e de telepresença. 

Afirma: “[...] A diferença básica entre realidade virtual e telepresença é que, na 

realidade virtual, o indivíduo se sente imerso num mundo gerado artificialmente, e na 

telepresença, sabe-se em um espaço real, gerado pelo ambiente físico” (ARAÚJO, 

2005, p. 26). 

 

O conceito de ‘presença social’ é uma outra forma de interações propiciadas pelo 

ambiente virtual, e se dão nas estações de encontro – salas de bate-papo e de 

videostreaming77 – que não precisam necessariamente estar em ambientes virtuais, 

mas, se assim ocorrem, promovem maior imersão no ato da interação entre os 

participantes. A autora diz que as pesquisas sobre ‘telepresença’, ‘presença’ e 

‘presença social’, de maneira geral investigam como os sujeitos se iludem com a 

existência de um outro espaço e da presença de outros seres. 

 

Araújo propõe que a presença, portanto, foi expandida pelas tecnologias e as 

telecomunicações inovam as formas de presença, interação social, negociação de 

significados, inclusive ‘reconfigurando’ a noção de corpo, realidade, espaço e tempo. 

Estes recursos possibilitam a todos os sujeitos – que têm acesso às tecnologias – o 

que denomina de ‘experiências multimídias’. Um dado importante apontado pela 

                                                 
77  A tecnologia streaming permite ir assistindo ao conteúdo de um arquivo enquanto parte deste ainda 

está sendo transmitido para o usuário. 
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autora é que a televisão e o cinema suscitavam, até o aparecimento da Internet, 

‘alguma forma de presença’, mas não permitiam comunicação bidirecional dialógica.  
 
Seu argumento é que, como seres sociais que somos, o uso mais freqüente 
da tecnologia de banda larga (que já é constatável) será o da comunicação 
entre as pessoas, transformando a Internet em uma arena de socialização. 
O uso da comunicação síncrona, como IRC, MSN ou salas de bate-papo, 
telefone e videostreaming, testemunha a predição de que as 
telecomunicações são usadas principalmente para a conectividade entre as 
pessoas. Essa conectividade na tecnologia da presença diminui, a meu ver, 
o estresse causado pela separação de entes queridos, quando a vida 
profissional nos impele para outra ponta do planeta, além de minimizar o 
isolamento social imposto pelas adversidades geográfica e climática 
(ARAÚJO, 2005, p. 60). 
 

A VC é apontada pela autora como uma possibilidade adotada pelas empresas que 

vêem na telepresença uma possibilidade de reduzir custos operacionais. Sua 

maleabilidade de plataforma e de meio de transmissão de dados – rede telefônica, 

cabo, satélite – permitem a conexão de vários pontos em tempo real. Entretanto, 

dependendo da configuração de rede estabelecida, acontece uma separação entre o 

áudio e o vídeo que acaba por inibir a imersão e a interação, pois reduz a 

confiabilidade entre os indivíduos em diálogo. Em pleno funcionamento e com redes 

com boa largura de banda, a VC pode ser reconhecida como uma máquina-social78 

responsável por criar intimidade entre os indivíduos. Por outra esfera, em pouco 

tempo, possibilitará a mixagem de conteúdos e narrativas reais e virtuais, podendo 

ser bastante manipuladora.  

 

Sucintamente, Araújo expõe uma variação de descrições que perpassam por: 

a) propiciar uma experiência surreal; 

b) propiciar a interação por meio da telecomunicação, aliando feedback 

audiovisual, tato e força, quando do auxílio dos recursos da robótica; 
 
A arte da telepresença é uma nova área de criação artística que se baseia 
no deslocamento dos processos cognitivos e sensoriais do participante para 
o corpo de um telerrobô, que se encontra num espaço geograficamente 
remoto (ARAÚJO, 2005, p. 31). 
 

c) apontar uma dependência da interação, em ambientes de telepresença, de 

fatores de ordem psicológica como as mudanças na percepção das 

dimensões de espaço-tempo que acontecem em um ambiente mediatizado 

                                                 
78  O termo máquina-social (social machines) foi aportado pela autora em Canny e Paulos, 2000. 

(ARAÚJO, 2005, 29-30). 
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inerentes à imersão nestas mídias. Cita, por exemplo, que a interação não 

acontece em um local, mas em um ‘lugar’ e que ainda suscita a idéia de 

chegada e partida.  

 

Quanto à aplicação do termo telepresença à EAD, Araújo informa que diversas 

Instituições com foco em desenvolvimento de produtos para esta área, investiram 

pesadamente em equipamentos e design de interfaces. “[...] O propósito era 

comunicar um mesmo conteúdo a um grande número de estudantes espalhados 

geograficamente, possibilitando, dessa forma, a aprendizagem e a transmissão de 

conhecimento a distância” (ARAÚJO, 2005, p. 42).  

 

A área de imagens e Artes recebe uma pequena parte dos investimentos, e é neste 

campo, segundo a autora, que as ‘proposições telepresenciais’ assumem ‘táticas 

culturais de produção de significado, com importantes mudanças psicossocias e 

políticas’, com alcance global.  
 
Os projetos artísticos de telepresença voltam-se para o design de estruturas 
comunicacionais e informacionais que privilegiem mais a experiência 
sensorial e subjetiva e despertem a autoconsciência do usuário, ao explorar 
o ambiente midiático. Longe de proporem um objeto estético ou de 
representarem uma apologia à tecnologia, as artes da telepresença operam 
como uma extensão cognitiva, por seu potencial para simular situações 
ficcionais que antes eram exteriorizadas apenas verbalmente [...] (ARAÚJO, 
2005, p. 43). 
 

Estes produtos arte-midiáticos muitas vezes transformam-se em novas tecnologias 

ou novas narrativas para serem aplicadas em produtos como jogos e simuladores, 

utilizados para o entretenimento, simulações, treinamentos etc. As experiências com 

telepresença permitem muito mais que a ilusão de ‘estar lá’ e o uso das mídias, 

dependem da qualidade de se sentir envolvido num ambiente e numa experiência, 

não como a realidade em si, mas como uma percepção da realidade.  

 

Outras concepções propõem uma certa ilusão de uma não-mediação aliada a uma 

percepção da experiência de imersão: 

a) Definir presença como ‘ilusão perceptiva de não-mediação’;  

b) Definir os conceitos de presença física e presença social, sendo a primeira a 

percepção de que se está fisicamente em um ambiente mediado e a segunda 

em um ambiente social compartilhado remotamente.  
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A presença, para Araújo, depende do grau de interação entre os usuários. Os 

sujeitos têm de se sentir socialmente engajados e próximos dos demais 

interlocutores. Ainda assim, é necessário que se desenvolva um “[...] processo de 

validação da presença do outro pelo interlocutor [...]” (ARAÚJO, 2005, p. 60). A partir 

da validação, cria-se um modelo do outro, ou seja, modelam-se as reações dos 

outros em diversas situações alheias ao momento de encontro, externando, assim, 

em feedbacks mútuos a sua presença e o reconhecimento das presenças alheias. 

“[...] Esse fator de reatividade é a condição para definir a interlocução como 

presença social [...]” (ARAÚJO, 2005, p. 61).  
 
Para a interação ser bem conduzida, é importante a modelação que 
fazemos da “mente do outro” e de como simulamos a maneira de o outro 
reagir em diferentes situações; como “eu percebo que minha presença é 
notada pelo interlocutor e sinalizo de alguma forma que sei que ele é ciente 
do fato de eu saber que estou sendo observada”. Tanto o usuário quanto o 
interlocutor têm de reconhecer mutuamente as respectivas presenças e 
externarem essa consciência [...] (ARAÚJO, 2005, p. 61). 
 

Para a efetiva percepção da presença social,  
 
[...] a modelação do outro é necessária, como vimos. Isso mostra que a 
comunicação interpessoal na vida real, se transportada para o ambiente 
virtual, caso não apresente um grau mínimo de entendimento um do outro, 
ou de reatividade inteligente, não pode ser validada como presença [...] 
(ARAÚJO, 2005, p. 61).  
 

Fundamenta-se aqui que existe uma necessidade de reconhecimento dos sujeitos e 

de seus papéis na VC (ou ambientes de telepresença).  

 

Os ‘espaços’ de desinformação do outro são preenchidos por modelizações para 

que se tenha um perfil dos outros sujeitos e uma reatividade para com esses outros 

participantes. A consciência da presença é fundamental para que a mídia se torne 

dialógica. A participação e a interação imersiva acontece mediante um grau mínimo 

de entendimento do outro, de suas formas de reação e, por que não dizer, das 

condições ambientais e ‘contratuais’ deste encontro. Para isso os interlocutores 

devem estar ambientados com a técnica e suas normas de conduta, de tal forma 

que intervenham minimamente na percepção do conteúdo e da presença do outro.  
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6  EDUCAÇÃO PARA TODOS 
 

 
Ninguém nasce feito. Vamos nos 
fazendo aos poucos, na prática social 
de que tornamos parte (FREIRE, 2001, 
p. 40). 

 

 

A educação perpassa toda a evolução humana, por sua história social e pela história 

dos sujeitos. Historicamente, foi ensinando a novas gerações e com as 

experimentações para o apuro da técnica da confecção de armas e utensílios, 

decoração e religião, que a necessidade de adaptação ao meio ambiente passou a 

ser a necessidade de adaptar a natureza às necessidades e desejos da espécie 

humana. A posição ereta possibilitou em grande parte esta evolução, segundo 

Cambi (1999), 

 
Esta posição fez o hominídeo descer à terra, torna-o capaz de controlar o 
território com o olhar e, sobretudo, libera as mãos, que tornam 
independentes da deambulação e se transformam num instrumento 
fundamental de múltiplo uso para o homem, modificando a radicalmente sua 
relação com a natureza e preparando processo da cultura (mesmo que 
ainda grosseiro e elementar) (CAMBI, 1999, p. 58). 
 

E desta evolução, segundo o autor, desenvolveu-se também o gosto estético, que já 

era encontrado junto aos achados arqueológicos do homem de Neandertal. Em 

grande parte, é desses resquícios arqueológicos das artes dos povos pré-históricos, 

que se podem ‘ler’ os indícios que fundamentam as teorias e a história humana.  

 

Por que retomar ao estético? O que se quer apontar é que o que se denomina de 

artes são objetos produzidos em conseqüência do apuro técnico e estético 

desenvolvido laboriosamente pelos povos para o desenvolvimento de suas 

ferramentas, instrumentos, utensílios, ritos etc. Por isso estes objetos são fontes 

importantes de informação sobre uma sociedade, são frutos do trabalho humano e 

seu apuro técnico, falam do tempo que essa técnica necessitou para ser 

desenvolvida e perpetuada em uma sociedade. 

 

O ciclo consecutivo de aprendizado e aprimoramento de técnicas permitiu ao ser 

humano desenvolver habilidades para fazer das suas necessidades de 



 170

sobrevivência formas de adaptação aos ‘meio-ambientes’ diversos, ou seja, formas 

de criar e implementar novos modos de produção e, ainda, manter as informações, 

passando-as para outros. Diz Freire (1996, p. 23-24) “Ensinar inexiste sem aprender 

e vice-versa e foi aprendendo socialmente que, historicamente, mulheres e homens 

descobriram que era possível ensinar. [...]”. A arte do apuro técnico é, então, uma 

busca que está imanente na vontade humana ao longo de toda sua evolução 

científico-cultural e depende dos atos de ensinar e aprender. 

 

Nesse ínterim se desvela a história da humanidade. Em conjunto desenvolvem-se os 

processos técnicos e junto a eles processos de educação, que acabam por 

aprimorar as técnicas, gerando novas percepções, necessidades e, inclusive, 

adaptações na linguagem. A educação constitui-se, portanto, na formalização de 

conhecimentos culturais para auxiliar o ser humano a estar apto à sobrevivência e à 

convivência dentro de um grupo, reconhecendo os valores deste grupo, suas idéias, 

tradições, modos de produção e formas de apropriação do conhecimento.  
 
[...] Foi assim, socialmente aprendendo, que ao longo dos tempos mulheres 
e homens perceberam que era possível – depois, preciso – trabalhar 
maneiras, caminhos, métodos de ensinar. Aprender precedeu ensinar ou, 
em outras palavras, ensinar se diluía na experiência realmente fundante de 
aprender. Não temo dizer que inexiste validade do ensino de que não 
resulta um aprendizado em que o aprendiz não se tornou capaz de recriar 
ou de refazer o ensinado, em que o ensinado que não foi apreendido não 
pode ser realmente aprendido pelo aprendiz (FREIRE, 1996, p. 24). 
 

As formas de educação não são estáticas, mudam ao longo da história humana, 

como mudaram também as formas de viver, mas a essência dos processos 

educacionais permanece: transmitir o legado das técnicas necessárias à 

sobrevivência de seu grupo. E após gerações e gerações os modos de fazer estas 

trocas de saberes entre os sujeitos acabam por formalizar modos de ensinar e 

aprender. E as mudanças trazem novas técnicas, novas pesquisas, novos saberes 

sobre (e para) a educação. 

 

Assim como toda e qualquer tecnologia, os processos educacionais também 

assumem papéis como organizadores (ou reorganizadores) de processos na 

sociedade. Em contrapartida, a sociedade tenta organizar os locais e tempos que 

cada tecnologia deve ocupar dos seres humanos. Assim surge a Instituição Escola. 

Os processos educacionais saem das casas, das oficinas, das igrejas e tomam lugar 
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em instituições puramente acadêmicas: as escolas, os centros técnicos e 

tecnológicos, as universidades.79 

 

Os espaços acadêmicos se fizeram necessários para atender ao volume crescente 

de aprendizes, cuja demanda é proposta pela economia e suas novas tecnologias 

de produção, ideologias e políticas mundiais. As instituições acadêmicas têm sido 

entendidas como local cuja função é ‘dar’ formação aos sujeitos e como diz Freire 

(1996, p. 23), “[...] ensinar não é transferir conhecimentos, conteúdos, nem formar é 

ação pela qual um sujeito criador dá forma, estilo ou alma a um corpo indeciso e 

acomodado [...]”. Outrossim as academias vêm recebendo a função de ‘suprir’ os 

lapsos (cada vez maiores) de formação e informação dos sujeitos, não só as 

informações categoricamente acadêmicas, também outras de responsabilidade das 

demais Instituições sociais, como a família e o Estado. 

 

Por isso, os espaços acadêmicos, hoje instituídos como lugares onde ocorrem os 

processos de educação, devem ser compreendidos não só como espaços de 

treinamento, mas, sobretudo, espaços de “[...] mediação entre os significados, os 

sentimentos e as condutas da comunidade social e o desenvolvimento particular das 

novas gerações [...]” (GÓMEZ, 2001, p. 12). A academia é um produto da evolução 

humana e, assim como esta evolução é processual, assim também o é: sempre 

inacabada, incompleta, falível e disforme. Isto não é um demérito, pelo contrário, 

indica que a escola é uma instituição social metamórfica que busca se adaptar às 

necessidades vigentes, às novas possibilidades, novos conteúdos e novas 

propostas.  

 

Se por um lado, mostra-se humana, de outro mostra que, mesmo sendo uma das 

mais importantes instituições sociais atuais, a sua humanidade torna suas mazelas 

semelhantes às mazelas mesmas da sociedade, pois é constituída não só de infra-

estrutura física, mas, sobretudo, de sujeitos que refletem a sociedade em que estão 

inseridos: restrições orçamentárias, divergências de interesses e ideologias, 

problemas de administração.  

                                                 
79  A formação da Instituição ‘Escola’ não será desenvolvida nesta dissertação. Apenas aponta-se que 

esta instituição e suas políticas de inclusão surgem da necessidade emergente de atender a várias 
demandas econômicas e sociais. 
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A crise da educação já não se apresenta como um fenômeno de 
insatisfação no cumprimento de demandas relativamente estabelecidas, 
mas como uma expressão particular da crise do conjunto das instâncias da 
estrutura social: desde o mercado de trabalho e o sistema administrativo até 
o sistema político, a família e o sistema de valores e crenças. A crise, em 
conseqüência, já não provém da forma deficiente de como a educação 
cumpre os objetivos sociais que lhe são atribuídos, mas, o que é ainda mais 
grave, do fato de não sabermos que finalidades ela deve cumprir e para 
onde deve efetivamente orientar suas ações (TEDESCO, 2002, p. 15). 
 

A academia que surgiu como uma possibilidade de organizar e ampliar a oferta de 

conhecimento, em função das lacunas e problemas econômico-sociais, por vezes, 

passa a estar imbuída de todo e qualquer tipo de educação. Este é um dos dilemas 

criados para a comunidade acadêmica lidar e resolver. Qual é o tipo de ‘educação’ 

que deve estar a cargo das academias? 

 

É extremamente relevante lembrar também o que aponta Freire (1996, p. 98). A 

educação é uma forma de intervenção no mundo, não só pelo fato de serem 

disponibilizados conhecimentos e conteúdos sobre o mundo, mas porque sob estes 

conteúdos estão as ideologias80 que ora são reproduzidas e desmascaradas, nas 

academias, nas famílias, no trabalho.  

 

A Lei de nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 que estabelece as Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional (LDB) brasileira afirma que a educação é um processo 

múltiplo. Em seu Art. 1º a LDB diz que “A educação abrange os processos 

formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no 

trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e 

organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais [...]”. E estabelece 

seu âmbito de atuação nos parágrafos 1º e 2º quando diz respectivamente, que “a 

educação escolar, que se desenvolve, predominantemente, por meio do ensino, em 

instituições próprias”; e, que esta educação escolar “deverá vincular-se ao mundo do 

trabalho e à prática social”. 

 

                                                 
80  Freire, P (1996, p. 125). “Ensinar exige reconhecer que a educação é ideológica. Saber igualmente 

fundamental à prática educativa do professor ou da professora é o que diz respeito à força, às 
vezes maior do que se pensa, da ideologia. É o que nos adverte de suas manhas, das armadilhas 
em que nos faz cair. É que a ideologia tem que ver diretamente com a ocultação da verdade dos 
fatos, com o uso da linguagem para penumbrar ou opacizar a realidade ao mesmo tempo em que 
nos torna ‘míopes’”. 
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Ao contextualizar essas diretrizes com o pensamento de Vigotski exposto no 

capítulo 3, sobre os processos de aprendizagem que acontecem pela mediação dos 

outros ante o conhecimento e reconhecimento das coisas que são vivenciadas, 

pode-se perceber a importância da educação institucionalizada das redes escolares 

na vida dos sujeitos e suas concepções de mundo, principalmente nos discursos, 

que ali são postos.  

 

Em períodos anteriores da história quando a economia tinha ênfase na produção 

industrial, os perfis profissionais eram mais definidos, como diz Kenski (2007, p. 47): 

“Professores, médicos, engenheiros, advogados tinham seus perfis profissionais 

definidos por suas funções e suas competências delimitadas pela formação recebida 

em cursos profissionais das respectivas áreas de conhecimento [...]”. Em tempos 

atuais com a economia globalizada e volátil, as exigências profissionais estão cada 

vez mais específicas e singulares, “[...] torna-se cada vez mais difícil a organização 

de cursos que sejam válidos para todos” (KENSKI, 2007, p. 47). 

 

Sobre a questão da organização de conteúdos, que remete à semelhança da técnica 

do audiovisual – paradigma fotográfico, Tedesco (2002, p. 25) aponta que os 

principais fatores da crise do sistema tradicional da educação são: 

a) a seqüencialidade que é imposta no ensino tradicional e está vinculada às 

idéias de capacidade evolutiva dos sujeitos; 
 
[...] A seqüência clássica de acesso ao conhecimento é questionada tanto 
pela necessidade da aprendizagem e da formação permanente como pela 
difusão da informação geral sem discriminação de idades que os meios de 
comunicação de massa realizam; [...] 
 

b) hierarquização que é a possibilidade de ascensão nas hierarquias sociais 

mediante o acesso à informação. Segundo o autor a “[...] a hierarquização, 

por sua vez, é questionada pelo acesso universal à educação, pela ruptura 

dos vínculos de autoridade e pela dissociação entre ascensão educacional e 

ascensão social”. 

 

Outros aspectos apontados pelo autor que são constituídos a partir da história social 

e que têm relevância para a crise social e educacional são: a derrocada da formação 

do cidadão sob os conceitos de nação e democracia para a constituição de Estados-
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Nação; o déficit de socialização da sociedade contemporânea; a família em seu 

papel de socialização primária do sujeito; a evolução do individualismo; a televisão e 

o desaparecimento da infância; o desaparecimento do professor como autoridade e 

as novas formas de socialização na escola; e, a ausência de sentido. Segundo 

Tedesco: 
 
A educação vive essa situação de uma maneira particularmente dramática. 
Esta não é, por certo, a primeira grande transformação da sociedade, nem, 
conseqüentemente, a primeira vez que o processo de socialização das 
novas gerações implica um profundo processo de reconversão social. No 
entanto, o que há de peculiar neste momento histórico é o fato de que as 
fontes tradicionais de identidade desapareceram e as novas fontes 
caracterizam-se, precisamente, pela ausência de pontos fixos de referência. 
A identidade, portanto, deve ser construída. Esse é, provavelmente, o 
conceito mais importante com referência ao processo educativo que as 
mudanças sociais atuais requerem (TEDESCO, 2002, p. 43, grifo do autor). 
 

Tedesco, ainda, levanta a hipótese de que a crise posta na educação se localiza 

mais no vínculo entre qualidade e quantidade do que na qualidade em si da 

educação. Segundo o autor, desde a década de 60 está acontecendo um 

desequilíbrio no vínculo tradicional entre nível de formação (qualidade) e mercado 

profissional (quantidade), em função de uma grande acessibilidade de pessoas ao 

mercado profissional. O que ocasionaria uma ‘desvalorização geral dos diplomas e a 

crescente falta de correspondência entre nível educacional e postos de trabalho’.  

 

Diz Freire (1996, p. 19-20) que frases como ‘a realidade é assim mesmo, que se 

pode fazer?’ ou ‘o desemprego no mundo é uma fatalidade do fim do século’ 

expressam o fatalismo dos sujeitos postos em uma ideologia que torna sua vontade 

indiscutível e imobilizadora.  
 
Do ponto de vista de tal ideologia, só há uma saída para a prática educativa: 
adaptar o educando a esta realidade que não pode ser mudada. O de que 
se precisa, por isso mesmo, é o treino técnico indispensável à adaptação do 
educando, à sua sobrevivência (FREIRE, 1996, p. 19-20).  
 

Este é um problema de padrões de regulação social, segundo Tedesco (2002), ou 

seja, é função da sociedade refletir e ‘determinar as formas de acesso à formação 

profissional’. Afirma:  

 
A novidade, nesse debate, é que a definição do que se ensina e de quem 
tem acesso a essa aprendizagem tornou-se um fator central da definição 
sobre a distribuição do poder e da riqueza. A luta para definir esses 
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mecanismos de acesso ao conhecimento está — e estará muito mais no 
futuro — no centro das controvérsias sociais (TEDESCO, 2002, p. 46).  
 

A proposta de Tedesco parece deixar subentendido que se trata de definir somente 

as formas de ingresso às formações profissionais - os processos seletivos.  

 

O tema propõe-se de maneira mais ampla. Há outros aspectos a serem debatidos 

socialmente, como a necessidade de definir o que se quer como 'sujeitos 

profissionais', ou seja, de que sujeitos se precisa no mercado de trabalho; de como 

melhorar os processos de formação em andamento e dar formações outras aos 

profissionais que já estão ‘inseridos’ neste mercado; refletir sobre a imposição e/ou 

disposição de conteúdos, discursos e saberes que as políticas – que são 

organizadas principalmente pelas academias urbanas – propõem como modelo 

unificado de conhecimento a ser adquirido por todos.  

 

Segundo Freire (2001, p. 9-10), quando se trata da importância da formação integral 

entre consciência e mundo – apontando que esta não pode ser dicotomizada e 

estratificada por um cientificismo exarcebado, nem pelos interesses e lutas por 

poder –, deve-se compreender a educação como um processo em que ela não é 

‘fazedora de tudo’ é apenas ‘um fator fundamental na reinvenção do mundo’. A 

educação se coloca na sociedade: 
 
Como processo de conhecimento, formação política, manifestação ética, 
procura da boniteza, capacitação científica e técnica, a educação é prática 
indispensável aos seres humanos e deles específica na História como 
movimento, como luta. A História como possibilidade não prescinde da 
controvérsia, dos conflitos que, em si mesmos, já engendrariam a 
necessidade da educação (FREIRE, 2001, p. 9-10). 
 

Tedesco (2002, p. 21) reconhece que o conhecimento é o elemento mais importante 

na concepção das novas formas de organização social e econômica. A educação é 

a atividade na qual se produz e se distribui conhecimento e, assim, assume uma 

importância em pelo menos dois sentidos diferentes: 

a) Do ponto de vista político-social: as disputas pela apropriação dos lugares 

onde se produz e se distribui o conhecimento socialmente mais significativo 

constitui o centro dos conflitos sociais do futuro.  

b) Do ponto de vista dos conteúdos da educação: o desenvolvimento das 

tecnologias cria a necessidade de evitar que se produza a temida separação 
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definitiva entre conhecimento e pensamento. Caso aconteça, o homem corre 

o risco de se transformar em escravo impotente de qualquer artefato técnico, 

por mais mortífero que seja.  

 
Conclui Tedesco que “Nenhum sistema baseado na exclusão e no autoritarismo 

pode ser sustentável no longo prazo [...]” (2002, p. 21), pois ao mesmo tempo que 

sustenta uma situação de interesses, estagna as possibilidades de desenvolvimento. 

 
E por isso que a demanda de qualidade para todos, baseada no 
pressuposto de que todos os seres humanos são capazes de aprender, 
constitui a alternativa socialmente mais legítima. Essa exigência de 
democratização no acesso ao domínio das competências socialmente mais 
significativas tem, além de um fundamento ético, um evidente fundamento 
sociopolítico (TEDESCO, 2002, p. 21). 
 

Para confrontar as dicotomias e os conflitos sociais diz Freire (1996) que é 

imprescindível estar imbuído de uma ‘compreensão realmente dialética’, não apenas 

para refletir criticamente os conceitos científicos, mas também, para a compreensão 

de si enquanto sujeito-humano, participante de uma ‘cotidianidade mundial’.  
 
[...] o que temos a fazer é repor o ser humano que atua, que pensa, que 
fala, que sonha, que ama, que odeia, que cria e recria, que sabe e ignora, 
que se afirma e que se nega, que constrói e destrói, que é tanto o que herda 
quanto o que adquire, no centro de nossas preocupações (FREIRE, 1996, 
p. 10, grifo do autor).  
 

Segundo Freire, a educação, se faz durante toda a vida e se alonga para fora dos 

muros das escolas e deve se dar pelo diálogo.  

 

O diálogo é, para Freire, a solução para reunir os sujeitos que pensam e sonham 

diversamente, mas que estão em busca de seus sonhos. Os sujeitos são diferentes, 

e transformam-se continuamente em frente às suas experiências múltiplas de vida 

dadas pela sua classe, raça, sexo, formação, crenças, cultura, opinião política e 

esperanças, e no que se aprende com o diálogo com a diversidade, portanto, 

conhecimento, constituição de saberes, não se faz somente na escola, é 

permanente. 

 
A educação é permanente não porque certa linha ideológica ou certa 
posição política ou certo interesse econômico o exijam. A educação é 
permanente na razão, de um lado, da finitude do ser humano, de outro, da 
consciência que ele tem de sua finitude. Mais ainda, pelo fato de, ao longo 
da história, ter incorporado à sua natureza “não apenas saber que vivia mas 
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saber que sabia e, assim, saber que podia saber mais.” A educação e a 
formação permanente se fundam aí (FREIRE, 1996, p. 12, grifo do autor). 
 

Tedesco diz que “Do ponto de vista qualitativo, não há dúvida de que as 

capacidades que a atividade educativa deve promover são aquelas requeridas nos 

setores mais avançados da atividade produtiva [...]” (FREIRE, 1996, p. 56-7), mas 

afirma que não é unicamente no setor produtivo que estas capacidades ocorrem, 

são exercícios para a vida que devem ser desenvolvidos em processos educativos 

com ampla acessibilidade, são elas: ‘a capacidade de pensar de forma sistêmica e 

de compreender problemas complexos, a capacidade de associar-se, de negociar, 

de fazer acordos e de empreender projetos coletivos são capacidades que podem e 

devem ser exercidas na vida política, na vida cultural e na atividade social em geral.’  
 
O paradoxo dessa evolução das relações entre educação e trabalho 
consiste em que é justamente quando a relação torna-se mais estreita, 
quando as exigências da competitividade econômica reclamam o uso 
intensivo do conhecimento e da educação, que a especificidade do vínculo 
desaparece. A formação para o trabalho e a formação para a cidadania 
requerem as mesmas atividades. O conflito e a tensão transferem-se de 
novo para o âmbito quantitativo: definir quantos e quem terá acesso a essa 
formação (FREIRE, 1996, p. 57). 
 

Ensinar exige risco, aceitação do novo e rejeição a qualquer forma de discriminação, 

diz Freire (1996, p. 35): 
 
É próprio do pensar certo a disponibilidade ao risco, a aceitação do novo 
que não pode ser negado ou acolhido só porque é novo, assim como o 
critério de recusa ao velho não é apenas o cronológico. O velho que 
preserva sua validade ou que encarna uma tradição ou marca uma 
presença no tempo continua novo.  
 

É fato que estas afirmações de Freire não são sobre as novas formas de ingresso na 

vida acadêmica, ou novas formas de participar desta, ou ainda, de novas formas de 

interagir com seu conteúdo, mas lhes cai bem num momento de reflexão sobre estes 

embates. O que está sendo aceito como o novo na educação, como o é avaliado 

criticamente? 
 
Neste sentido é que ensinar a pensar não é uma experiência em que ele – o 
pensar certo – é tomado em si mesmo e dele se faz e que se vive enquanto 
dele se fala com a força do testemunho. Pensar certo implica a existência 
de sujeitos que pensam mediados por objeto ou objetos sobre que incide o 
próprio pensar dos sujeitos. Pensar certo não é que – fazer de quem se 
isola, de quem se “aconchega” a se mesmo na solidão, mas um ato 
comunicante. Não há por isso mesmo pensar sem entendimento e o 
entendimento, do ponto de vista do pensar certo, não é transferindo mas co-
participando (FREIRE, 1996, p. 37). 
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Refletir e dialogar criticamente sobre os novos objetos que se colocam na educação 

é fundamental para o entendimento e, também, para sentir-se co-participativo. Para 

a consecução do aprendizado se faz necessária uma intrincada rede de vontades 

políticas, informações, relacionamentos, micropolíticas e sujeitos. Esta rede envolve 

o aluno, professor, conteúdo, ambiente, meios, condições, técnicas, cultura global e 

local, etc.  

 

Segundo Freire (1996), é importante saber-se envolvido em redes de 

relacionamento sociais. Saber-se participante com seus colegas das lutas de seus 

direitos trabalhistas em prol de sua dignidade e da dignidade de todos. Também 

“saber ser condicionado”, pois deve-se estar consciente de que os sujeitos são 

direcionados a assumir papéis e posturas em frente à sociedade e deve-se fazê-lo 

de forma consciente, crítica e ética. Pois, ninguém é dono exclusivo do saber, a 

autonomia é conquistada numa relação em que onde prevalece o diálogo. O 

ambiente educacional deve buscar continuamente a liberdade, a autonomia e refletir 

a realidade do próprio mundo em que vive. É importante construir uma educação 

centrada no desenvolvimento do ser humano, fomentando o diálogo que propicie 

autonomia, respeitando os interesses de cada um e estimulando a criatividade.  
 
Esta percepção do homem e da mulher como seres ‘programados para 
aprender’, e, portanto, para ensinar, para conhecer, para intervir, que me faz 
entender a prática educativa como um exercício constante em favor da 
produção e do desenvolvimento da autonomia de educadores e educandos. 
Como prática estritamente humana jamais pude entender educação como 
uma experiência fria, sem alma, em que sentimentos e as emoções, os 
desejos, os sonhos devessem ser reprimidos por uma espécie de ditadura 
reacionalista. Nem tampouco jamais compreendi a prática educativa como 
experiência a que faltasse rigor em que se gera necessária disciplina 
intelectual (FREIRE, 1996, p. 145).  
 

Fala o autor que a educação deve privilegiar a cooperação entre os indivíduos, deve 

estar fundamentada na consciência da realidade cotidiana, deve ser vivida pela 

população e jamais reduzida a simples conhecimento de letras, palavras e frases. O 

professor tem papel fundamental no desenvolvimento da educação autônoma. Ele 

deve ser o estimulador dos saberes, estimulando o aluno a ser o construtor do seu 

conhecimento, para que possa se desenvolver moralmente e intelectualmente, 

conseguindo assim interagir de maneira mais concreta com o mundo.  
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Orofino (2005) remete a uma importante reflexão. A academia é antes de tudo um 

espaço de encontro, de diferentes identidades e de diferenças socioculturais, um 

espaço de intensa mediação cultural dada pelas Instituições, pela situação, pelos 

indivíduos e também pela mídia e tecnologia vigentes. 
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6.1 EDUCAÇÃO E NOVAS TECNOLOGIAS 
 

 
Nunca fui ingênuo apreciador da 
tecnologia: não a divinizo, de um 
lado, nem a diabolizo, de outro. Por 
isso mesmo sempre estive em paz 
para lidar com ela (FREIRE, 1996, p. 
87). 

 

 

Conforme se aborda nos capítulos 5 as tecnologias (velhas ou novas) fazem parte 

da vida dos sujeitos, muito mais enfaticamente do que se acredita e, por vezes, não 

lhe é dado o devido valor. Se as tecnologias são produtos humanos e estão em 

todas as esferas da sociedade, deve-se refletir sobre sua presença na educação, 

pois se sabe que a acessibilidade e as rápidas mudanças que ela impõe por vezes 

não se coaduna com as condições econômicas dadas às academias, principalmente 

na esfera pública. Outrossim, novas requisições de habilidades lhes são dadas e, 

para lidar com elas, nem sempre pré-existem disposições favoráveis junto aos 

sujeitos da educação.  

 

Libâneo (2006) introduz a questão das novas tecnologias nas escolas questionando 

se os professores estariam fora de moda e se perderam seus lugares na sociedade 

para os meios de comunicação e informação. Afirma que muitos pais admitem que 

escolas que utilizam multimeios e computadores como ferramentas pedagógicas 

preparariam melhor os alunos para a sociedade informacional. Questiona, ainda, 

como é a formação dos professores e como encaram a presença das novas 

tecnologias na escola – ora em pacotes impositivos, ora em necessidade de 

formação e empregabilidade, ora como agouros salvadores. Libâneo aponta o 

seguinte cenário: 

 
É verdade que o mundo contemporâneo – neste momento da história 
denominado ora de sociedade pós-moderna, pós-industrial ou pós-
mercantil, ora de modernidade tardia – está marcado pelos avanços na 
comunicação e na informática e por outras tantas transformações 
tecnológicas e científicas. Essas transformações intervêm nas várias 
esferas da vida social, provocando mudanças econômicas, sociais, 
políticas, culturais, afetando, também, as escolas e o exercício profissional 
da docência (LIBÂNEO, 2006, p. 15). 
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Segundo o autor este cenário parece apontar para um novo paradigma produtivo, 

que se desenvolve como circuito integrado, envolvendo os avanços tecnológicos, o 

novo modelo de produção, a qualificação profissional e a educação. Para 

acompanhar este novo paradigma produtivo junto ao processo de 

internacionalização da economia é necessário fomentar mudanças no perfil dos 

trabalhadores, nas relações de trabalho e nos hábitos de consumo, por fim, gerar 

uma ‘nova economia da educação’, cujas condições seriam dotar a sociedade de 

bases mínimas de escolarização para atender estas demandas. 

 

O fato é que a estrutura e a comunidade escolar precisam ser repensadas, segundo 

Libâneo (2006), para que se repensem as funções e bases da educação.  
 
[...] a escola precisa deixar de ser meramente uma agência transmissora de 
informação e transformar-se num lugar de análises críticas e produção da 
informação, onde o conhecimento possibilita a atribuição de significado à 
informação. Nessa escola, os alunos aprendem a buscar a informação (nas 
aulas, no livro didático, na TV, no rádio, no jornal, nos vídeos, no 
computador etc.), e os elementos cognitivos para analisá-la criticamente e 
darem a ela um significado pessoal (LIBÂNEO, 2006, p. 26-27). 
 

Conforme se conceitua anteriormente as tecnologias de redes informáticas e de 

comunicação e de informação estão integrando recursos e se constituindo em uma 

nova mídia – digital e interativa. Esta “Nova Mídia” constitui-se, portanto, no uso dos 

recursos da informática como suporte para a veiculação de comunicação. Apesar da 

união dos recursos fundarem um novo meio de comunicar e criar novas áreas de 

atuação profissional, seus limites epistemológicos ainda podem ser nitidamente 

percebidos. Pode-se dizer o mesmo das esferas da educação e comunicação. 

Segundo Libâneo (2006, p. 58), apesar de terem um viés comum essas grandes 

áreas do saber caminham por objetivos diferentes. Para educar é necessário 

comunicar e, ainda, compreender que toda comunicação é educativa.  

 

Para Libâneo (2006, p. 41), os meios de comunicação apresentam-se sob três 

formas conjugadas com a educação: como conteúdo escolar integrante das várias 

disciplinas do currículo; como competências e atitudes profissionais dos professores; 

e, como meios tecnológicos de comunicação humana. Para o autor é fundamental a 

compreensão, pelo docente, de que ele e os livros didáticos, não são mais as únicas 

fontes do conhecimento do aluno. E, ainda, que os meios de comunicação não são 

meros recursos didáticos, pois há outras linguagens inseridas neste contexto que 
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devem ser de domínio do professor, como a imagem, o som, o movimento etc. e que 

devem ser utilizados criticamente.  

 
[...] Fazer uma leitura pedagógica dos meios de comunicação é verificar a 
intencionalidade dos processos comunicativos (de natureza política, ética, 
psicológica, didática) presentes nas novas tecnologias da comunicação e da 
informação e nas formas de intervenção metodológica e organizativa. Isto 
ressalta a importância dos objetivos sociopolíticos dos processos 
comunicacionais e a discussão, pelos educadores, de uma proposta 
educacional, de um projeto cultural e educativo que tenha origem num 
projeto de gestão da sociedade (LIBÂNEO, 2006, p. 58). 
 

Alerta Freire (1996) que o mesmo progresso científico e tecnológico – ao qual 

Libâneo denomina de paradigma produtivo – quando não responde aos interesses 

humanos e suas necessidades de existência, perdem sua significação. A 

preocupação de Freire aponta para os usos coercivos das tecnologias, que impõem 

‘risco a alegria de viver’ dos sujeitos. Afirma: “[...] A um avanço tecnológico que 

ameaça a milhares de mulheres e de homens de perder seu trabalho deveria 

corresponder outro avanço tecnológico que estivesse a serviço do atendimento das 

vítimas do progresso anterior [...]” (FREIRE, 1996, p. 131), ou seja, para toda nova 

tecnologia deveriam ser pensadas suas conseqüências e operar formas de amenizá-

las ou extingui-las. Freire diz que a questão das tecnologias é acima de tudo ética e 

política, reside, portanto, na vontade social e isto se reflete de maneira análoga nos 

processos de educação. E estes são apenas alguns dos motivos de se repensar a 

formação docente na academia e a formação continuada dos profissionais que estão 

nas escolas.  

 

Para a integração dos meios de comunicação na escola Libâneo propõe os 

seguintes objetivos pedagógicos (2006, p. 68-69): 
 

a) Contribuir para a democratização de saberes socialmente 
significativos e desenvolvimento de capacidades intelectuais e 
afetivas, tendo em vista a formação de cidadãos contemporâneos. 
Mais precisamente, contribuir para o aprimoramento das 
capacidades cognitivas, estéticas e operativas dos alunos: favorecer 
domínio de estratégias de aprendizagem, capacidade de 
transferência e comunicação do aprendido, análise e solução de 
problemas, capacidade de pensar criticamente etc. 

b) Possibilitar a todos oportunidades de aprender sobre mídias e 
multimídias e a interagir com elas. Ou seja, propiciar a construção 
de conteúdos referentes à comunicação cultural (as que praticamos 
e as que praticam conosco), às tecnologias da comunicação e 
informação, às habilidades no uso dessas tecnologias, às atitudes 
críticas perante a produção social da comunicação humana e o 
mundo tecnológico. 
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c) Propiciar preparação tecnológica comunicacional, para desenvolver 
competências, habilidades e atitudes para viver num mundo que se 
‘informatiza’ cada vez mais. 

d) Aprimorar o processo comunicacional entre os agentes da ação 
docente-discente e entre estes os saberes significativos da cultura e 
da ciência. 
 

A idéia de Libâneo com estes objetivos é que os alunos conheçam as bases 

funcionais das novas tecnologias de comunicação e informação (NTCI) que hoje dão 

suporte aos meios de comunicação de massa – mídias, multimídias e a hipermídia – 

o que, para ele, compõe o conjunto das mediações culturais81 que caracterizam o 

ensino. “[...] Incluem-se, portanto, entre os elementos didáticos propiciadores e 

mobilizadores das interações dos alunos com os conhecimentos, habilidades, 

atitudes e valores da cultura organizada” (LIBÂNEO, 2006, p. 69). O autor reforça 

que existem outras mediações, mas que estas promovem condições e modos de 

assegurar a ‘relação cognitiva e interativa dos alunos com os objetos de 

conhecimento’.  

 

As mídias apresentam-se pedagogicamente sobre três formas, para Libâneo (2006, 

p. 72-73): conteúdo escolar; competência e atitudes profissionais; e, meios 

tecnológicos de comunicação humana dirigidos para o ensinar (visuais, cênicos, 

verbais, sonoros, audiovisuais).  

 

Libâneo, ainda, alerta que enquanto meio tecnológico, em seu processo de 

produção, deve-se estar atento para que os produtores e criadores de mídia não se 

preocupem excessivamente com os meios e esqueçam das mediações culturais e 

educacionais. Enfim, não deixar que o fascínio pelas possibilidades das técnicas 

acabe por ofuscar a finalidade principal: o plano pedagógico, ético, cognitivo, 

didático e, ainda, os objetivos, os valores, a veracidade, a precisão e integridade da 

informação veiculada. 

 

Cruz (2001) afirma que a introdução do novo encaminha a mudanças na forma de 

criação e alteração de algo, são novas soluções para velhos problemas. E no âmbito 

educacional as melhorias de qualidade vêm sendo ligadas à utilização das novas 

tecnologias. Mas, para qualquer modificação, segundo a autora, é necessário avaliar 

                                                 
81  Para Libâneo (2006, p. 69), mediações culturais “são portadoras de idéias, emoções, atitudes, 

habilidades, e, portanto, traduzem-se em objetivos, conteúdos, método de ensino.” 
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se as propostas não ignoram a cultura da instituição, seus docentes, alunos e os 

embates ocorridos ao longo de sua história.  

 

O tempo de difusão de uma inovação, sua aceitação, adoção e continuação de uso, 

segundo Cruz, são implicações que têm por base a satisfação dos usuários. As 

características para aceitação mais rápida perpassam por avaliações das vantagens 

em relação às outras; pela compatibilidade com os demais recursos e com os 

valores (práticas, experiências e necessidades) daqueles que a adotarem; pela 

facilidade ou dificuldade de utilizar; pela acessibilidade de ser testada; e pela 

comunicabilidade com que seus resultados podem ser difundidos. “[...] a taxa de 

difusão é afetada pelo efeito da interação entre aqueles que adotam e os que não 

adotam. E é através da interação que os indivíduos em um sistema internalizam a 

vantagem relativa de uma idéia, bem como suas outras características” (CRUZ, 

2001 p. 32). Ainda no processo de difusão entram em ‘ação’ profissionais para 

influenciar a tomada de decisão para a adoção, e líderes de opinião. 

 

No caso da educação os responsáveis por essa difusão são os professores, que se 

revezam nas funções de administração e docência. Afirma a autora que existe uma 

crença que para exercer função docente no ensino universitário não é necessário 

conhecimentos de pedagogia, sendo suficiente ser bom profissional e ter domínio do 

conteúdo. “O resultado é que a ausência de uma preparação didática leva os 

professores a buscarem modelos dentro de sua experiência prática que lhes permita 

guiar suas ações no cotidiano [...]” (CRUZ, 2001 p. 38). Esse sistema segue se 

retroalimentando, na medida em que os alunos se formam e passam a assumir a 

função docente.  

 

Afirma Cruz (2001 p. 41) que é importante: 
 
Reconhecer o caráter prático da profissão docente implica admitir que os 
docentes possuem um conhecimento que influencia a forma como pensam 
e atuam na aula. Esse conhecimento é formado por teorias (práticas, 
implícitas, de ação) sobre o que é o ensino e o ato de ensinar. O grande 
problema metodológico é que essas teorias permanecem provavelmente 
inconscientes para os professores ou, pelo menos, pouco articuladas de 
forma racional. 
 

Por serem do âmbito da experiência prática e da reflexão sobre essas experiências 

é necessário reexaminar estas práticas para incrementar sua efetividade. Para isso 
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é necessário que estes docentes estejam imbuídos da vontade de refletir sobre suas 

práticas e abertos à possibilidade de mudanças, o que pode ser um processo 

doloroso, diz Cruz.  

 

Para a autora, a educação é uma tecnologia social e para tanto os educadores 

poderiam ser considerados como tecnólogos da educação. Mas, apesar de ser um 

processo tecnológico de alto nível, no ambiente educacional sobressaem os 

embates com posturas duais: como o conflito entre os educadores ‘tecnófobos’ e os 

‘tecnófilos’, colocando em lados opostos os perigos pertinentes às técnicas e 

mudanças das práxis educacionais e as soluções miraculosas postas nas novas 

tecnologias. 
 
Muitas são as causas para a pouca valorização das tecnologias no ensino 
superior brasileiro, afirma Masetto (2000). A primeira seria a idéia de que 
educar é transmitir valores, comportamentos e, sobretudo, conteúdos, 
transmitidos por profissionais professores que valorizavam principalmente a 
memorização das informações e sua reprodução em provas e avaliações. A 
segunda vem da não-valorização do uso da tecnologia nos próprios cursos 
de formação de professores. A terceira seria a desvalorização da tecnologia 
em educação causada pela instrução programada, baseada nas teorias 
comportamentalistas, das décadas de 50 e 60, que buscavam a eficácia 
e/ou eficiência no processo de aprendizagem. No entanto, nota Masetto, o 
surgimento da informática e da telemática e o interesse no ensino superior 
por uma formação das competências pedagógicas dos professores na 
ultima década, são dois fatos novos “suficientemente fortes para exigir um 
estudo, uma reflexão, uma análise de situações de aprendizagem com 
tecnologia adequada, eficiente e necessária, e uma revisão da mediação 
pedagógica nessas circunstâncias [...] (CRUZ, 2001 p. 48). 
 

Aponta Cruz para a compreensão do conceito de mediação pedagógica como um 

meio de encontrar caminhos para criar novas relações do estudante com os 

conteúdos de aprendizagem, o que inclui neste processo o professor e o próprio 

aluno. Ou seja, para se efetivar o processo de ensino e aprendizagem, incluem-se 

na mediação pedagógica tanto as técnicas tradicionais quanto as novas tecnologias.  

 

Dando ênfase à televisão e ao computador, Kenski (2007, p. 45), propõe por meio 

das novas tecnologias de comunicação novas mediações entre: a abordagem do 

professor, a compreensão do aluno e o conteúdo veiculado se perfazem. E aponta 

três aspectos em que acontecem estes movimentos na educação: 

a) Informações mais realistas levando a credibilidade ao conhecimento: “A 

imagem, o som e o movimento oferecem informações mais realistas em 

relação ao que está sendo ensinado. Quando bem utilizadas, provocam a 
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alteração dos comportamentos de professores e alunos, levando-os ao melhor 

conhecimento e maior aprofundamento do conteúdo estudado”. 

b) A manutenção das estruturas dos cursos (modular e hierárquica): “As 

tecnologias comunicativas mais utilizadas em educação, porém, não 

provocam ainda alterações radicais na estrutura dos cursos, na articulação 

entre conteúdos e não mudam as maneiras como os professores trabalham 

didaticamente com seus alunos”. 

c) As novas tecnologias como objetos de aprendizagem: “Encaradas como 

recursos didáticos, elas ainda estão muito longe de serem usadas em todas 

as suas possibilidades para uma melhor educação”. 

 

Libâneo (2006) e Kenski (2007) remetem, de imediato, a alguns conteúdos antes 

discutidos:  

a) a função da imagem como representação e biombo, aplacando distâncias 

entre a informação e o aluno, mas colocando-se entre o aluno e a vivência 

real do mundo; 

b) a inclusão de novos sujeitos no processo dialógico da aprendizagem, pois os 

produtos veiculados nas novas tecnologias são fruto de uma produção 

humana, ou seja, um ‘outro’ sujeito que dialoga de forma subjetiva com o 

espectador e assim participa do processo de aprendizagem; o docente como 

um organizador do conteúdo e não mais como fonte de conhecimento; 

c) a necessidade de ser um espectador progressista (ter pensamento crítico) 

para reconhecer nas mídias suas particularidades sintéticas e sincréticas, em 

frente ao fluxo de informação que ora é posto como objetivo de aprendizado. 

E, ainda, nele reconhecer as linguagens técnicas, estéticas e ideológicas, 

para que docentes e alunos possam ressignificar criticamente seus 

conteúdos. Aqui é necessário reforçar as questões da verossimilhança e da 

modelização dos sujeitos como fator de manipulação ideológica, 

principalmente, para o consumo; 

d) a necessidade de reconhecer nas técnicas novas possibilidades e de fazer 

experimentações e viabilizá-las para a educação para que exista uma 

vivência dos sujeitos com os meios tecnológicos gerando novos modos de 

uso destas tecnologias para que sejam adotados pela sociedade, bem como 
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aplacando a distância entre os sujeitos aprendentes e as tecnologias em 

voga; 

e) a necessidade de ampliar o debate quanto ao embate entre a necessidade, a 

vontade e a possibilidade de mudar as formas de organização curricular 

mediante as tecnologias vigentes e a estrutura educacional presente. 

 

Freire (1996), conforme abordado anteriormente, disse que socializar é a função 

principal da educação. O fato é que para a inserção das TICs nas escolas existem 

também outras necessidades: “A inserção das novas tecnologias de comunicação 

no ofício do professor exige ainda que escola adote o audiovisual como a linguagem 

do século XXI. [...]” (CRUZ, 2001 p. 48). Para isso, segundo Cruz (2001), o professor 

precisa passar por uma transformação, tornando-se também um comunicador, ou 

seja, dominar as tecnologias de comunicação, tendo condições socioeconômicas 

para isso. 

 

Para Cruz, existem algumas condições mínimas para a formação do professor no 

uso de novas tecnologias, entre elas está a necessidade de uma estrutura de 

suporte rápido para atender às demandas dos docentes de estar em diálogo com 

seus pares e com pessoas que estão experimentando as mesmas tecnologias, além 

de noções básicas sobre mídia, para que isso os ajude a refletir sob essa nova 

perspectiva, seu conteúdo e utilidade. Exemplifica este contato apontando que 

passa por quatro estágios básicos: exposição à mídia (compreensão da técnica); 

adoção (antecipação dos problemas e desenvolvimento de estratégias para 

solucioná-las); adaptação (uso da tecnologia em busca de efeitos na sala de aula); 

e, apropriação e invenção (interligação entre as estratégias de gerenciamento da 

tecnologia e as abordagens do conteúdo). 

 

Ao longo deste processo, a autora prescreve que é necessário manter um contato 

constante com a tecnologia e para isso sugere que as instituições tenham horários 

disponíveis para os professores, para que estes possam adquirir habilidades 

necessárias, trocar experiências, para maturar o processo de contato com a 

tecnologia. 
[...] A idéia é que os professores precisam de oportunidades crescentes e 
variadas para ver outros professores atuarem, para confrontarem suas 
ações e examinar seus motivos e para refletir criticamente sobre as 
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conseqüências de suas escolhas, decisões e ações. Eles necessitam de 
oportunidades para encadear diálogos freqüentes sobre suas experiências e 
para o desenvolvimento contínuo de suas habilidades para imaginar e 
descobrir experiências de aprendizagem mais poderosas para seus alunos. 
Finalmente, os autores recomendam que os professores sejam incentivados 
a escrever e publicar suas experiências como inovadores, o que servirá 
tanto para afirmação pessoal deles quanto para a criação de um corpo de 
conhecimento profissional de apoio aos iniciantes (CRUZ, 2001 p. 54-55). 
 

Kenski (2007, p. 44) fala da necessidade de socialização das tecnologias. “[...] Para 

ser assumida e utilizada pelas demais pessoas, além do seu criador, a nova 

descoberta precisa ser ensinada. A forma de utilização de alguma inovação, seja ela 

um tipo novo de processo, produto, serviço ou comportamento, precisa ser 

informada e aprendida [...]”, ou seja, não basta ter ou adquirir os instrumentos 

técnicos é necessário que seus usuários aprendam a utilizá-la da melhor forma 

possível. É, também, necessário buscar em outros sujeitos mais experientes as 

informações ou – e também – em manuais, livros, cursos etc. 

 

Além disso, novas formas de uso de uma tecnologia surgem da vivência criativa com 

os recursos técnicos, sendo preciso utilizar os mais diversos meios para, segundo a 

autora, aprender a relacionar-se com a inovação e poder ir além. Portanto, a 

tecnologia é profundamente ligada à educação, e a “[...] presença de uma 

determinada tecnologia pode induzir profundas mudanças na maneira de organizar o 

ensino” (KENSKI, 2007, p. 44). Estas mudanças não acontecem somente na forma 

de expor o conteúdo, mas podem propor alterações na organização do espaço, 

tempo, número de alunos por turma, objetivos etc., diz Kenski, alterando inclusive as 

formas de comunicação entre os participantes. 

 

Mesmo com a inserção de computadores e Internet nas academias, a estrutura do 

ensino continua seriada, com tempos rigidamente estruturados, restrita aos espaços 

das salas de aula, as disciplinas continuam lineares, hierárquicas e isoladas de 

maiores articulações, diz a autora. Ou seja, as possibilidades das novas tecnologias 

ainda não foram suficientemente motivadoras para alterar a forma como a educação 

está estruturada, sejam quais forem os motivos para tanto.  

 

Paradoxalmente existe uma grande oferta de produtos educacionais e objetos de 

aprendizagem em vídeos, programas de televisão, sites e softwares que podem ser 

adotados (ou adquiridos) para fins educacionais. Para Kenski, estes produtos 
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transformam a realidade da ‘aula tradicional’ dinamizando o espaço de ensino-

aprendizagem, ampliando as possibilidades para além do livro, da lousa, do giz e do 

professor. Afirma: 

 
[...] Para que as TICs possam trazer alterações no processo educativo, no 
entanto, elas precisam ser compreendidas e incorporadas 
pedagogicamente. Isso significa que é preciso respeitar as especificidades 
do ensino e da própria tecnologia para poder garantir que o seu uso, 
realmente, faça diferença. Não basta usar a televisão ou o computador, é 
preciso saber usar de forma pedagogicamente correta a tecnologia 
escolhida (KENSKI, 2007, p. 46). 
 

O professor nesta escola tem a função fundamental de criar condições para o 

desenvolvimento cognitivo e afetivo dos alunos e ajudá-los a atribuir os significados 

às informações recebidas das mídias e multimídias, diz Libâneo. O valor desta 

aprendizagem está no desenvolvimento da capacidade de explicar aos alunos os 

significados da cultura e da ciência por meio de ‘mediações cognitivas e 

interacionais promovidas pelo professor’. 
 
[...] novas exigências educacionais pedem às universidades um novo 
professor capaz de ajustar sua didática às novas realidades da sociedade, 
do conhecimento, do aluno, dos meios de comunicação. O novo professor 
precisaria, no mínimo, de adquirir sólida cultura geral, capacidade de 
aprende a aprender, competência para saber agir na sala de aula, 
habilidades comunicativas, domínio da linguagem informacional e dos meios 
de informação, habilidade de articular as aulas com as mídias e multimídias 
(LIBÂNEO, 2006, p. 28). 
 

Dentro do que propõe Libâneo como formas para tomada de ‘novas atitudes’ pelos 

docentes destaca-se o item “6. Reconhecer o impacto das novas tecnologias da 

comunicação e informação na sala de aula (televisão, vídeo, games, computador, 

Internet, CD-ROM etc.) [...]” (2006, p. 39-41), onde diz que a escola ainda continuará 

dependendo do quadro-negro e do giz, da sala de aula e dos cadernos, por muito 

tempo. Contudo, o docente também não pode ignorar a televisão, o vídeo, o cinema, 

o computador, o telefone etc. que são veículos de informação, comunicação, 

aprendizagem, lazer.  

 

Comenta Libâneo (2006) que é de conhecimento comum que professores e 

especialistas de educação tendem a resistir à inovação tecnológica e que, também, 

expressam dificuldade em assumir uma disposição favorável às formações 

tecnológicas. Estas atitudes, segundo o autor, se fundamentam historicamente, pois 

a associação entre educação e desenvolvimento tecnológico foi colocada, por 
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orientação política, em um viés tecnicista a partir da década de 60 no Brasil. Aponta 

que a esse fator somam-se razões culturais e sociais tais como: o temor de 

despersonalização, substituição, desemprego e desatualização dos sujeitos. 

 

Kenski encaminha um ponto fundamental para este debate: a reflexão sobre a 

motivação do aluno em aprender independentemente da técnica ou tecnologia que a 

academia dispõe. “[...], o que vai fazer diferença qualitativa é a capacidade de 

adequação do processo educacional aos objetivos que levaram você, pessoa, 

usuário, leitor, aluno, ao encontro desse desafio de aprender” (KENSKI, 2007, p. 46). 

E afirma que o que define a qualidade do ensino são as mediações feitas entre o 

aluno, o professor, os conhecimentos, as tecnologias, as articulações e interações 

feitas entre eles.  

 
As mediações feitas entre o seu desejo de aprender, o professor que vai 
auxiliar você na busca dos caminhos que levem à aprendizagem, os 
conhecimentos que são a base desse processo e as tecnologias que vão 
lhe garantir o acesso e as articulações com esses conhecimentos 
configuram um processo de interações que define a qualidade da educação 
(KENSKI, 2007, p. 46). 
 

Quanto maior for a vivência do aluno (e do professor) com as tecnologias, maior 

será a interação dele com o conhecimento, pois o foco do usuário deixa de ser o 

aprendizado da técnica, do uso do equipamento em si, e passa para as 

possibilidades de resposta que estes sistemas podem propiciar. Porém, com as 

novas tecnologias, percebe-se uma inversão na habilidade de uso dos recursos 

técnicos. As novas gerações (alunos) estão tendo uma vivência maior com os 

recursos, do que os professores.  

 

Segundo Babin e Kouloumdjian (1989), os jovens estão sendo influenciados por 

outras motivações sociais, causando uma distância entre as gerações. Esta 

distância se potencializa com os usos dos novos equipamentos de comunicação de 

massa que individualizam cada vez mais a recepção, tais como fones de ouvidos e 

equipamentos multifuncionais portáteis como celulares, rádios, players etc.  

 

Afirmam, ainda, que o isolamento não é característica desta ou daquela geração, 

pois antes dos recursos tecnológicos de comunicação, o distanciamento efetivava-se 

por outros meios como os romances, os jornais etc. “Cada um é prisioneiro de seus 
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signos [...]” (BABIN; KOULOUMDJIAN, 1989, p. 9) e é isto que dificulta e até 

impossibilita a comunicação entre as gerações, segundo os autores. A cada geração 

surgem novas maneiras de ser e de compreender. Surge uma nova cultura, um novo 

“[...] conjunto dos meios que o homem possui para resolver os problemas de 

existência, de sentido e de crescimento” (BABIN; KOULOUMDJIAN, 1989, p. 10). 

 

Os autores propõem que “[...] o meio tecnológico moderno, em particular a invasão 

das mídias e o emprego de aparelhos eletrônicos na vida quotidiana, modela 

progressivamente um outro comportamento intelectual e afetivo” (BABIN; 

KOULOUMDJIAN, 1989, p. 11). O entendimento de ‘meio tecnológico moderno’ 

proposto aponta para além das mídias e dos aparelhos eletroeletrônicos, abarca 

também o conjunto das infra-estruturas sociais, políticas e administrativas sem as 

quais os aparatos técnicos não teriam sentido.  

 

Além disto, os autores, afirmam que são contra a idéia da passagem da cultura do 

livro para a cultura audiovisual. Apostam no conceito de 'mixagem das culturas e 

interpenetração das linguagens'. Não se trata de preterir uma linguagem à outra e 

sim de misturá-las. Ampliam a discussão do conceito de mixagem afirmando que isto 

deve ocorrer como num som estéreo, ou seja, respeitando as diferenças e 

predominâncias de cada som e tempo em seus diversos canais. “Numa civilização 

audiovisual, o simbólico, o lúdico, o artístico, o musical e o ecológico devem estar 

situados no centro da cidade e do pensamento [...]” (BABIN; KOULOUMDJIAN, 

1989, p. 13). Para quem nasce dentro de uma cultura, não há necessidade de 

analisá-la.  

 

Partindo dessa idéia, os autores afirmam que os jovens não se concentram por 

muito tempo, por influência da mídia, que torna cada vez mais acelerado o ritmo das 

informações e que há falta de interesse e concentração dos alunos, naquilo que não 

lhes interessa ou que não fala aos seus interesses. Babin e Kouloumdjian afirmam 

que as críticas à falta de profundidade de conteúdo dos jovens se devem a uma 

grande vivência deles com a mídia, que não ordena seus conteúdos de maneira 

contextualizada, sucessiva, hierarquizada e linear, como nas academias. Por outro 

lado, a sociedade – principalmente as escolas – exigem que os alunos acumulem 
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uma quantidade de informações cada vez maior, causando saturação e confusão 

mental.  

 

Propõem que a mídia seja utilizada com uma forma de entrar na vida, uma forma de 

resumir os conteúdos acadêmicos como em um passeio divertido. Assim o 

conhecimento passaria a ser uma familiarização, uma aquisição, um caminho para 

uma verdade ainda insuficiente, ou seja, um novo modo de conhecer. 

 

Os autores não descartam o conceito de que os alunos estão ficando mais passivos. 

“Achamos que um terço do fenômeno da passividade é comandado pelas mídias e 

das disposições psicológicas dos receptores, mas dois terços pela pressão de um 

ambiente social e educativo pouco personalizado [...]” (BABIN; KOULOUMDJIAN, 

1989, p. 32). Mas afirmam que não é assistir à televisão somente o agente 

passivador desta geração. A passividade vem do contínuo e incessante 

fornecimento de informação propiciada por todas as mídias, com o agravante destes 

meios serem patrocinados pela indústria cultural e capitalística, que tenta padronizar 

seus espectadores, criando o que os autores chamam de “[...] conformidade ao 

sistema, sem poder de crítica ou de interiorização” (BABIN; KOULOUMDJIAN, 1989, 

p. 30-31). 

 

A passividade para os autores pode ser então uma ausência de interesse, uma não-

correspondência com o sistema imposto, ou uma marca da impotência, em frente à 

opressividade das vozes que falam ‘alto demais’. Findar a passividade é um trabalho 

que demanda nivelar as vozes para que possam ser ouvidas como uma linguagem.  

 

Quanto às críticas de manipulação e distanciamento da realidade, dizem os autores 

que também existem, principalmente porque não se aprende (ou não se ensina) a 

reconhecê-las nem em casa, nem na escola. “[...] Por que não se fala de 

manipulação pelo livro, de sua influência às vezes recôndita e secreta sobre o 

leitor?” (BABIN; KOULOUMDJIAN, 1989, p. 48) questionam os autores em defesa 

das tecnologias. Quanto à perda distanciamento entre o que é vivenviado pela mídia 

e na realidade, afirmam que é próprio das mídias a característica enfatizada da 

presença, de estar presente, no sentido não só de fazer-se presente, mas de estar 

mais próximo e acessível do espectador e também mais próximo de seu controle. É 
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esse controle do audiovisual que impõe um novo ritmo aos alunos, diferentemente 

da leitura que permite parar, voltar atrás, no audiovisual não se pode perder o ritmo, 

principalmente em grupo, pois podem-se perder flashes importantes para a 

compreensão da mensagem, que tem um fluxo e uma existência temporal definidas.  

 

As mídias mudam e mudam também as formas de percepção. Com a presença da 

informática e da Internet, alterou-se novamente a forma com que os alunos buscam 

informação e conhecimento. Kenski (2007) encaminha a refletir quem é este novo 

aluno, como vivencia as informações fora e dentro da escola. Aponta que “[...] a 

grande característica comum entre esses jovens está na necessidade de 

independência e autonomia em relação ao conhecimento que lhes interessa [...]” 

(KENSKI, 2007, p. 50). Não lhes interessa ser o melhor aluno em tudo, têm áreas 

de interesse específicas e aprofundam-se nela de forma autônoma e pró-ativa à 

escola.  

 

A configuração das redes permitem aos usuários descobrir caminhos para a 

informação, e isto torna os alunos inquietos nas aulas tradicionais pois 

desenvolvem autonomia de pensamento e não querem mais seguir o planejamento 

linear proposto. A rede permite o desenvolvimento do trabalho em grupo, e 

aprende-se a lidar com grupos à medida que participam de movimentos coletivos, 

ou seja, das comunidades virtuais. 

 

Na Internet o acesso às informações gratuitas é idêntico para usuários de todas as 

idades, e isto segundo a autora nivela todos os usuários e provedores de conteúdo. 

Entretanto, diz que  
 
[...] Não há necessidade de treinamento ou formação específica para 
acessar e manipular a informação, ao contrário, na internet se dá a ruptura 
com as fontes estabelecidas do poder intelectual e se abre o acesso e a 
manipulação da informação, há interação e comunicação direta entre 
autores e leitores (KENSKI, 2007, p. 51). 
 

A partir dessa colocação, pontuam-se algumas questões: quanto ao treinamento, a 

ruptura com as fontes e a comunicação direta. 
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Esses aspectos carregam em si dilemas culturais, principalmente em frente à 

educação tradicional. Para um usuário de informática com conhecimentos de 

sistemas operacionais, navegação de Internet e de softwares de edição de texto e 

imagens, existe uma menor necessidade de treinamento ‘acadêmizado’ para 

aprender a manipular as informações disponíveis na Internet. Ele o faz com tutoriais, 

trocas de informações em comunidades virtuais e vivência com os softwares e, com 

isso, acaba por aprender a reconfigurar as informações para atender suas 

necessidades.  

 

Fora da escola normalmente não são debatidas questões éticas relativas à forma e 

normas sociais de utilização desse material, tais como direito autoral, de reprodução 

e cópia. O contato com a Internet favorece uma ruptura com as fontes tradicionais 

de pesquisas, normalmente propostas pelos professores – livros, dicionários, 

enciclopédias. Por isso, é relevante que professores estejam aptos a reconhecer a 

validade dessas novas fontes como informação, sabendo posicioná-las criticamente 

quanto às ideologias e resguardar os direitos autorais de seus autores. Para isso é 

necessário um amplo processo dialógico entre professores, alunos e autores.  

 

A nova mídia – Internet – abre espaços para publicação, para autoria e, portanto, 

para a troca de informações e conhecimentos com todo mundo. Novos conteúdos 

são disponibilizados e podem ser socializados. “A tecnologia das redes oferece um 

novo ambiente de situações sociais. [...] Crianças e jovens têm tempo e curiosidade 

para se lançar nas redes de forma aberta, para criar e descobrir novas informações” 

(KENSKI, 2007, p. 51). A Internet, segundo Kenski, quebra as hierarquias de poder 

referentes ao acesso, processamento das informações e modifica diretamente as 

maneiras formais de treinamento e aquisição de conhecimentos.  
 
É fundamental estar ciente de que a educação é comunicação (e vice-versa). 

Comunicação ou educação direta não se perfaz somente olhos nos olhos, a tempo 

presente, sincronicamente em momentos rigidamente estabelecidos para aquele 

diálogo. Os seres humanos se comunicam pelos gestos, pelos textos, pelo olhar 

etc., mas, sobretudo, aprendem com os outros e, também, são os outros de outrem. 
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A relação com a televisão também mudou, diz Kenski, a vivência com a Internet tem 

tornado o público televisivo mais participativo, menos passivo à programação 

oferecida. “A maioria dos canais de televisão e mesmo as rádios já descobriram que 

a interatividade é uma das características básicas desse novo momento cultural [...]” 

(KENSKI, 2007, p. 52) e tem aberto canais de comunicação via telefone e Internet, 

tornando os espectadores participantes ativos.  

 

Vários são os motivos para que se fale que o uso da tecnologia não deu certo para a 

educação: o uso indevido de vídeos para ocupar uma aula não preparada e/ou um 

vídeo descontextualizado do planejamento da disciplina é um destes casos. Pois, de 

maneira geral, os sujeitos não consideram a totalidade do complexo que envolve a 

relação educação e recursos tecnológicos. Indica Kenski alguns problemas comuns 

relacionados ao tema: uma retórica monotônica do professor que não domina as 

técnicas da fala e de incentivo às atividades dialógicas; uso extensivo de leituras 

que podem ser de linguagem mais conservadora que a fala; já textos longos com 

narrativas lineares, mas que possuem ações dinâmicas e múltiplas, têm ampla 

aceitação dos novos leitores e isso tem sido amplamente explorado por revistas e 

magazines. 

 
Crianças e jovens não estão muito acostumados com a leitura e a escrita 
em sua forma linear. Querem ler zapeando os textos, como fazem na 
televisão e no uso de muitas mídias. As revistas e jornais já perceberam 
essas características e, cada vez mais, apresentam textos aparentemente 
desarticulados, quadros, gráficos, imagens e muitas cores na mesma 
página. Zapeiam o olhar do leitor para prender sua atenção. Muitas vezes, 
o longo texto utilizado não é adequado ao público de alunos leitores e, 
sem a mediação do professor, o assunto fica incompreensível e 
desinteressante (KENSKI, 2007, p. 55-56). 
 

Kenski (2007, p. 57-59) aponta algumas questões recorrentes em função do uso 

de tecnologias na educação: 

a) Falta de conhecimento dos professores para o melhor uso pedagógico da 

tecnologia, ou seja, o professor mantém o formato da aula e usa a tecnologia 

como ‘acompanhamento’ das atividades tradicionais: leitura de powerpoints 

(slides ou transparências); vídeos descontextualizados para ocupar o tempo; 

Internet apenas como base de dados. 
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b) Na EAD cursos via broadcasting – também conhecidos como telecursos - 

em formato tradicional de aula expositiva sem diálogo, apenas para ‘passar 

o conteúdo’.  

c) A não-adequação da tecnologia ao conteúdo que vai ser ensinado e aos 

propósitos do ensino. 

d) Problemas técnicos que impedem o acesso e a recepção de dados, 

imagens e sons ou o funcionamento de antenas parabólicas, somados a 

problemas de instalação física e técnica - manuseio e manutenção de 

equipamentos nas escolas. 

e) Problemas decorrentes da própria carreira do professor: falta de tempo para 

formação continuada; formação inicial precária; falta de hábito de 

autodidatismo; dificuldade de aproveitar o que o sistema oferece; falta 

motivação dos professores. 

f) Treinamentos para os professores que se apresentam distantes das práticas 

pedagógicas dos profissionais e de suas condições de trabalho. 

g) Uso inadequados de algumas mídias para alguns tipos de alunos, em 

função de suas idades ou aptidões com a técnica.  

h) Gasto de tempo excessivo para desenvolvimento de trabalhos inócuos 

apenas para uso de determinadas tecnologias.  

i) Falta de verba para manutenção e atualização permanentes dos programas 

e realização de treinamentos para o pessoal.  

 

Kenski ainda diz que escolas que possuem computadores em número suficiente e 

recursos atualizados disponíveis para seus alunos têm problemas de outra ordem 

(2007, p. 59-60):  

a) Professores que se tornam vigias dos alunos nos laboratórios 

b) Necessidade de instalação de filtros e monitoramento constante da rede. 

c) Instalação de dispositivos de segurança para rastreamento das ações dos 

alunos nos computadores. 

d) Verificação de que o tempo gasto nos laboratórios é mínimo para atividades 

da escola. 
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e) Desvalorização dos trabalhos realizados manualmente e/ou por meio de 

pesquisas em conteúdos tradicionais, como livros, revistas, enciclopédias 

etc. 

 

Como se pode perceber ao longo do capítulo 5, a tecnologia e a mídia atualmente 

estão atreladas, e os meios de comunicação de massa são hoje as principais fontes 

de informação dos sujeitos, bem como o principal meio de divulgação e propagação 

de novas tecnologias. Belloni (2005) chama atenção para a necessidade de uma 

mídia-educação, que é a inclusão de todos os recursos técnicos à disposição da 

sociedade, inclusive a mídia, em uma apropriação crítica e criativa na educação. 

 

Segundo Belloni, algumas megatendências apontam para a necessidade da escola 

atender cada vez um número maior de pessoas, por mais tempo e com mais 

qualidade. E, assim as formula: 
 

• Demandas educacionais ampliadas: clientelas mais numerosas com 
mais anos de estudo (formação ao longo da vida).  

• Convergência dos paradigmas presencial e a distância e 
transformações nos papéis dos dois atores principais: o “professor 
coletivo” e multicompetente e o estudante autônomo. 

• Integração dessas tecnologias de modo criativo, inteligente e 
distanciado, no sentido de desenvolver a autonomia e a competência 
do estudante e do educador enquanto “usuários” e criadores das TIC 
e não como meros “receptores”. 

• Mediatização do processo ensino/aprendizagem aproveitando ao 
máximo as potencialidades comunicacionais e pedagógicas dos 
recursos técnicos: criação de matérias e estratégias, metodologias; 
formação de educadores (professores, comunicadores, produtores, 
tutores); produção de conhecimento (BELLONI, 2005, p. 8-9). 
 

Para atender a estas megatendências pela mídia-educação, a autora propõe que 

não se esqueça de duas dimensões: a necessidade de ferramentas pedagógicas 

ricas e proveitosas e a compreensão de que esse é um objeto de estudo complexo e 

multifacetado, é ainda tema transversal mobilizador e de grande potencial que 

requer abordagens criativas, crítica e interdisciplinar. 

 

Educação para as mídias é, segundo a autora, condição sine qua non para 

educação para a cidadania, o que oportunizaria democraticamente o acesso ao 

saber e, como conseqüência, à redução das desigualdades sociais. Mas, para isso, 

é necessária “[...] a formação de professores plenamente atualizados e em sintonia 

com as aspirações, modos de ser das novas gerações” (BELLONI, 2005, p. 13). 
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Afirma que as TICs ainda não demonstraram toda sua eficácia pedagógica e, 

portanto, não são melhores ou mais relevantes que as demais mídias. Somente por 

sua impactante participação na vida cotidiana da sociedade, principalmente dos 

jovens, as TICs, em si, já são motivo suficiente para serem integradas à educação. 

Estudar via EAD pressupõe a integração das TICs aos processos educacionais? 
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6.2  DO MATERIAL DIDÁTICO AO OBJETO DE APRENDIZAGEM 
 

 

Afinal o que é produzir material didático multimídia nos paradigmas tecnicista e pós-

fotográfico em prol de uma EAD de qualidade, crítica, autônoma e tecnociente, cuja 

mídia de aprendizado é o papel, o meio de interação é semipresencial, intermediado 

por sujeitos outros cuja interlocução com a fonte de informação e gestão é a VC?  

 

Afirma Sposito (2006, p. 30-31) que, a partir da década de 1960, com o aumento do 

acesso da população à escola, modificações consistentes aconteceram na produção 

de materiais destinados à educação, inclusive na composição pedagógica e no 

conteúdo dos livros, que passaram a ser editados aos milhares. Por outro lado, 

afirma o autor, que “[...] As condições de trabalho e de formação dos professores 

tornavam-se cada vez mais precárias, justamente no momento em que a escola 

começava a atender a uma clientela que antes estava alijada do saber formal. [...]” 

(SPOSITO, 2006, p. 30-31).  

 

A conseqüência direta da perda de qualidade na formação dos professores e, 

conseqüentemente, na educação como um todo, em um regime de exceção privado 

de liberdades de expressão, diz Sposito, foi que “[...] Os materiais didáticos 

rapidamente deixaram de ser obras de referência, como haviam sido até então, e 

passaram a orientar e conduzir a ação docente” (SPOSITO, 2006, p. 30-31).  

 

Sposito diz ainda que, na década de 1990, se inicia-se uma atuação mais ativa do 

MEC para discutir a qualidade dos livros escolares e da educação como um todo. 

Em termos de material didático, no fala o autor: 
 
[...] No Plano Decenal de Educação para Todos (10), enfatizava-se, dentre 
as inúmeras outras prioridades, a necessidade da melhoria qualitativa dos 
livros didáticos, a importância da capacitação adequada do professor para 
avaliar e selecionar os livros a serem por ele utilizados e a implementação 
de uma nova política para o livro didático no Brasil. Tampouco se deixava 
de lado o aprimoramento da distribuição e das características físicas do que 
era comprado, tendo em vista a durabilidade do material, aspecto que fora 
enfatizado em gestões anteriores [...] (SPOSITO, 2006, p. 31-32, grifo do 
autor). 
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As seguintes diretrizes foram adotadas pelo plano para que um livro didático fosse 

considerado adequado aos alunos, em suas finalidades e especificidades, bem 

como, também, num auxílio eficaz aos professores. As diretrizes encaminham para 

que estes materiais devam ser analisados desde sua concepção e organização 

segundo uma metodologia de ensino-aprendizagem. Sposito (2006, p. 35-36) 

apresenta os seguintes aspectos a serem ressaltados: 

a) coerência entre a proposta da metodologia de ensino-aprendizagem e a 

elaboração da obra: “[...] não basta que venha anunciado, no Livro do 

Professor, o que a coleção/obra tem como propostas; é preciso que as 

mesmas se concretizem no livro do aluno”; 

b) compreensão da realidade do aluno, sempre relacionando o conhecimento 

novo à experiência; 

c) “desenvolvimento das competências cognitivas básicas como: observação, 

compreensão, argumentação, organização, memorização, análise, síntese, é 

imprescindível na formação do aluno [...]”; 

d) “adaptação do grau de complexidade dos conteúdos e a possibilidade de 

alcançar níveis gradativamente mais amplos de abstração e de 

generalização”; 

e) linguagens adequadas às possibilidades cognitivas do aluno; 

f) propostas de atividades que estimulem o desenvolvimento crítico da 

observação, investigação, análise, criatividade, comparação, interpretação, 

avaliação, memória. “[...] É necessário, também, que auxiliem a capacidade 

de debater problemas e incentivem a produção de textos”; 

g) “nclusão de textos complementares de diferentes autores e gêneros, o que 

poderá contribuir para que se explorem as múltiplas interpretações de 

processos e acontecimentos”; 

h) “sugestões de leituras e de outros instrumentais didáticos, conjunto que pode 

enriquecer o livro e ofertar múltiplas possibilidades de utilização pelo 

professor”.  

 
A proposta tem como objetivo, segundo o autor, buscar um aprimoramento ético, 

voltado para o convívio social e para a construção de cidadania, por meio de 

atividades que visam despertar no aluno uma prática participativa, de sociabilidade e 

consciência política. Neste sentido muda a função do Manual do Professor para, 
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além de ser um material de apoio ao conteúdo unicamente com respostas aos 

exercícios, pode também explicitar os pressupostos teórico-metodológicos a que se 

propõem as atividades de ensino-aprendizagem e, assim, encaminhar novas 

perspectivas para a formação docente. 
 
[...] Importa considerar os seguintes aspectos: 

• O Manual do Professor não pode ser mera reprodução do livro do 
aluno, com a resolução dos exercícios. Esperam-se a apresentação e 
discussão dos enfoques teóricos e metodológicos que presidiram a 
organização da coleção e que se contemplem preocupações de 
cunho pedagógico e historiográfico, além de orientações que visem à 
articulação dos conteúdos entre si e com as outras áreas do 
conhecimento. 

• É importante que se explicitem os objetivos das atividades, o que 
contribui para enriquecer a percepção de seu alcance, e que se 
discuta a avaliação da aprendizagem, apresentando-se sugestões 
que possam auxiliar o professor neste momento da prática docente. 

• Espera-se que o Manual possa contribuir para a contínua atualização 
docente, tarefa que pode ser alcançada também a partir da 
apresentação de textos complementares, indicação de leituras e de 
outros recursos que levem o professor a acompanhar as conquistas 
da disciplina História e as relativas ao seu ensino-aprendizagem 
(SPOSITO, 2006, p. 36). 
 

Talvez seja interessante analisar a finalidade da VC, quando utilizada para EAD, 

como meio de comunicação entre PEs e Orientadores, e refletir sobre seus usos 

conforme estas propostas. Seria a VC um manual interativo do professor?  

 

Em termos de material impresso, o livro didático – e no caso desta pesquisa: o 

fascículo – sua análise perpassa os outros tópicos para que ele seja um ‘instrumento 

instigante’ ao aprendizado: 

 
• A apresentação do livro, sua estruturação, correção de impressão e 

presença de boas ilustrações, que se constituem em motivações 
essenciais para o seu bom uso; a formatação com boa legibilidade. 

• A correta e completa apresentação das referências bibliográficas, o 
respeito às convenções nas representações cartográficas, atenção à 
presença de títulos e fontes nas tabelas e gráficos. 

• A distribuição adequada e equilibrada entre textos e ilustrações. Há 
que se examinar se as ilustrações estão isentas de estereótipos, 
acompanhadas de títulos, legendas e créditos, se são adequadas ao 
assunto abordado, se estão integradas ao texto, se auxiliam a 
compreensão, se recorrem a diferentes linguagens visuais 
(SPOSITO, 2006, p. 38).  
 

Estes pontos abordados por Sposito mostram um caminho percorrido para análise 

de materiais produzidos para o processo educacional, e esta experiência em muito 

pode contribuir para a reflexão crítica dos processos de produção de materiais 
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educativos de qualquer espécie. Segundo o autor, é possível distinguir três 

momentos do processo evolutivo dos materiais didáticos que, na década de 1990 

propiciaram um incremento, inclusive, na discussão sobre a temática em nível 

acadêmico: 

a) definição de critérios de avaliação sobre quesitos que dizem respeito à 

correção de informações e verificação quanto à veiculação de preconceitos e 

de discriminações de qualquer ordem;  

b) definição de critérios de pertinência e coerência metodológicas, tanto em 

relação ao ensino-aprendizagem quanto à área de conhecimento especifica;  

c) acentuação dos critérios referentes à metodologia do ensino-aprendizagem. 

Definição, explicitação de critérios eliminatórios e classificatórios por correção 

de conceitos e de informações; metodologia do ensino-aprendizagem; 

metodologia da História; ética e cidadania; Manual do Professor e aspectos 

editorias e visuais. 

 
Com o uso da informática no processo de produção de material impresso e os novos 

recursos de comunicação e novas formas de produção de conteúdo didático foram 

desenvolvidas, como multimídia e para a hipermídia. Surgiram novos modus 

operandi de como produzir material didático e o peso dado antes ao livro e ao 

professor – para ‘gerenciar e auxiliar’ a compreensão do conteúdo do livro – é divido 

com os novos recursos e com os alunos – que devem interagir com os conteúdos 

pro-ativamente. Ambos alunos e professores, sob as demandas destes novos 

materiais, encontram-se em um novo cenário, onde a educação se torna mais eficaz 

mediante a interação entre os sujeitos. E desses com os recursos técnicos e seus 

produtos.  

 

Os materiais didáticos ou conteúdos didáticos, reorganizados em suportes digitais, 

passaram a ser denominados de objetos de aprendizagem. A idéia central que a 

permeia é a criação de repositórios, espaços on-line para armazenamento 

organizado e distribuição controlada de módulos de conteúdo reutilizáveis e 

reprogramáveis. A aplicação desses módulos dentro dos conteúdos curriculares é 

gestada pelos professores, conforme nível de aprendizado ou conteúdo de 
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interesse. “[...] The term learning object generally refers to a reusable component at 

the page, lesson, or, perhaps, course level [...]”82 (HORTON, 2003, p. 26).  

 

Segundo Wiley (2000) os objetos de aprendizagem são um novo tipo de paradigma 

para o material didático, por serem baseados em tecnologia de computadores, 

modeláveis, reutilizáveis. 

 
Learning objects are elements of a new type of computer-based instruction 
grounded in the object-oriented paradigm of computer science. Object-
orientation highly values the creation of components (called “objects”) that 
can be reused (Dahl & Nygaard, 1966) in multiple contexts. This is the 
fundamental idea behind learning objects: instructional designers can build 
small (relative to the size of an entire course) instructional components that 
can be reused a number of times in different learning contexts. Additionally, 
learning objects are generally understood to be digital entities deliverable 
over the Internet, meaning that any number of people can access and use 
them simultaneously (as opposed to traditional instructional media, such as 
an overhead or video tape, which can only exist in one place at a time). 
Moreover, those who incorporate learning objects can collaborate on and 
benefit immediately from new versions. These are significant differences 
between learning objects and other instructional media that have existed 
previously. 83 (WILEY, 2000, p. 3). 
 

A busca por melhoria de qualidade dos livros didáticos ganha novos contornos que 

abarcam novos materiais. Como posto anteriormente, quando do surgimento de uma 

nova possibilidade tecnológica existe uma ênfase no entendimento da técnica e em 

um segundo momento uma apropriação criativa desta técnica para o 

desenvolvimento de novas possibilidades em produtos, em técnicas e em 

tecnologias. Assim, pode-se categorizar que a discussão sobre a VC e os objetos de 

aprendizagem, está passando para o segundo momento, o da apropriação criativa. 

 

                                                 
82  “[...] O termo objeto de aprendizagem refere-se a um componente reutilizável na página, lição, ou, 

talvez, nível do curso [...]” (tradução nossa). 
83  “Objetos de aprendizagem são elementos de um novo tipo de instruções baseadas em computador 

e estão fundadas no paradigma dos objetos orientados da ciência da computação. A orientação de 
objetos valoriza grandemente a criação de componentes (chamados “objetos”) que podem ser 
reusados (Dahl & Nygaard, 1966) em múltiplos contextos. Esta é a idéia fundamental por trás dos 
objetos de aprendizagem: designers instrucionais podem criar pequenos (relativos ao tamanho de 
um curso inteiro) componentes instrucionais que podem ser reutilizados várias vezes em diferentes 
contextos de aprendizagem. Mormente, objetos de aprendizagem são geralmente entendidos para 
serem entidades digitais que são acessíveis via Internet, significando que diversas pessoas podem 
acessá-los e usá-los simultaneamente (como oposição ao material dos meios tradicionais de 
instrução, tais como um projetor ou vídeotape, que só podem existir em um lugar por vez). Além do 
mais, aqueles que incorporam objetos de aprendizagem podem colaborar ativamente e beneficiar-
se imediatamente das novas versões. Estas são diferenças significantes entre objetos de 
aprendizagem e outros meios instrucionais que existiam previamente” (tradução nossa).  
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A importância deste debate não incorre somente para a educação presencial, mas 

principalmente para a EAD, em função da qualidade do material didático e dos 

processos de interação entre os sujeitos, recaindo sobre os produtores de conteúdo 

a responsabilidade por alçar debates quanto à função da autoria e seus embates 

ideológicos, quanto aos direitos autorais dos conteúdos textuais e multimídiaticos, e 

suas formas de produção e veiculação. 

 

Os direitos de autoria, modificação e cópia do conteúdo para EAD é, normalmente, 

estabelecido em contrato, pois o conteúdo passa periodicamente por revisões e 

adaptações, na idéia modular exposta para o objeto de aprendizagem. Isto não 

isenta o(s) autor(es) das responsabilidades com o conteúdo de terceiros, nem de 

sua responsabilidade de educador. 

 
No ensaio “O autor como produtor” de Walter Benjamin (1994) fala que a sociedade 

exigirá do poeta (autor) que ele identifique a que causa serve e isso determinará sua 

liberdade de escrever o que quiser. E apresenta, então, dois tipos de escritores 

(BENJAMIN, 1994, p. 120) : 

a) Burguês – que produz obras destinadas à diversão e reconhece essa 

alternativa. Admite trabalhar “sob os interesses de determinadas classes”. 

b) Progressista – também reconhece sua alternativa, escolhe trabalhar no 

campo da luta de classes, “na qual se coloca do lado do proletariado. É o fim 

de sua autonomia. Sua atividade é orientada em função do que for útil ao 

proletariado, na luta de classes. Costuma-se dizer que ele obedece a uma 

‘tendência’”. 

 

Benjamin apresenta a dicotomia que se põe nesse processo de produção, onde, por 

um lado, deve-se exigir que o autor siga a tendência correta, e por outro lado se tem 

o direito de exigir que sua produção seja de boa qualidade. Questiona, então, a 

relação que se impõe entre esses dois fatores: Se a tendência é justa, a qualidade 

pode ficar relegada ao segundo plano? Mesmo que a tendência seja justa a obra 

ainda deverá primar por todas as outras qualidades?  

 
Para uma obra que seguir a tendência progressista, apontada pelo autor, deve estar 

vinculada às relações sociais de produção da época, visando sempre a sua 
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transformação para atender às lutas de classes, dando exemplo do jornalismo 

soviético. Cita que a impaciência do leitor por uma alimentação diária de informação 

permite que se abram seções para participação do público. Assim os leitores 

assumem a função de colaboradores. “O leitor está sempre pronto a escrever, 

descrever e prescrever, [...] ele tem acesso à condição de autor. O próprio mundo do 

trabalho toma a palavra” (BENJAMIN, 1994, 24-5). 

 

Benjamin aponta para a fotografia, que conseguiu converter a imagem da miséria 

em objeto de fruição, sempre vinculada aos modos de produção, seguindo seus 

modismos, ou seja, abastecendo o aparelho produtivo sem modificá-lo. Modificar o 

aparelho produtivo significaria, para o autor, “[...] superar uma daquelas contradições 

que acorrentam o trabalho produtivo da inteligência. Neste caso, trata-se da barreira 

entre escrita e imagem” (BENJAMIN, 1994, p. 129). 

 

Informa que, assim como a fotografia, a música também cedeu o idealismo à 

mercadoria de consumo burguês. Considera que por vezes, os objetos de 

significação política se transformam em objetos de diversão, distração da burguesia. 

O autor consciente não visa a fabricação exclusiva de produtos, e sim o advento dos 

meios de produção. Seus produtos devem ter um caráter ‘organizador’ e não precisa 

ser panfletário. 

 

Junto com a função organizadora, ser produtor é, também, ter um comportamento 

prescritivo, pedagógico, cuja função é a de modelar a produção, ou seja, orientar 

outros produtores em sua produção, colocando à disposição dele um aparelho mais 

perfeito. É o que Benjamin denomina de “a solidariedade do especialista com o 

proletariado – [...] – não pode deixar de ser altamente mediatizada” (BENJAMIN, 

1994, p. 135). Quanto mais consumidores assumirem a linha de produção, melhores 

e menores serão os produtos. O aparelho (mediador) será melhor quanto mais 

converter consumidores leitores ou espectadores em colaboradores.  
 
[...] quanto mais completamente o intelectual orientar sua atividade em 
função dessas tarefas, mas correta será a tendência, e mais elevada, 
necessariamente, quanto mais exatamente conhecer sua posição no 
processo produtivo, menos se sentirá tentado a apresentar-se como 
intelectual puro (BENJAMIN, 1994, p. 136). 
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As contribuições de Benjamin, compreendidas em sua posição e tempo sócio-

históricos, apontam para algumas considerações importantes sobre a autoria. Em 

primeira instância para o fato de que o autor deve assumir sua (ou uma) posição 

epistemológica, o que lhe dará liberdade de contextualizar seus pontos de vista 

ideológicos. Em seguida, ter um trabalho comprometido e engajado com o social em 

busca de soluções para estes embates, por meio de uma produção de qualidade, 

em termos éticos e estéticos. Para ele, o autor é um exemplo, que participa do 

processo de modelagem do comportamento de outros, em uma função organizadora 

de conteúdos, dos processos e da sociedade. Em termos de produção de materiais 

didáticos alguns pontos corroboram o que foi apresentado por Sposito (2000), na 

medida em que ambos afirmam a importância de se saber de qual aporte e com 

quais manifestações o autor produz seu conteúdo, para que também o leitor, possa 

analisar criticamente estas colocações. 

 

Da ideologia posta nos textos, diz Ferro (1983, p. 11) “Não nos enganemos: a 

imagem que fazemos de outros povos, e de nós mesmos, está associada à História 

que nos ensinaram quando éramos crianças [...]”. Sobre as histórias da infância, 

enxertam-se novas opiniões, idéias, amores, mas estas permanecem como 

emoções.  
 
“[...] Esse passado não só não é o mesmo para todos como, para cada um 
de nós, sua lembrança modifica-se com o tempo: essas imagens mudam à 
medida que se transformam o saber e as ideologias, e à medida que muda 
a sociedade, a função da História” (FERRO, 1983, p. 11).  
 

Por isso, torna-se tão importante controlar o passado e as ideologias, para que se 

possa dominar o presente e suas representações, legitimando as dominações e as 

rebeldias, diz Ferro. É um embate entre memória coletiva e história oficial. “[...] a 

História que se conta às crianças e aos adultos permite conhecer ao mesmo tempo 

a identidade e a situação de fato de uma sociedade através do tempo. [...]” (FERRO, 

1983, p. 11). O que está nos compêndios escolares, é também carregado de 

ideologias e de saberes que ajudam formar as representações e significações dos 

sujeitos. 

 
E a autoria não se extingue na produção de textos e imagens. Ela ainda passa pela 

elaboração de um projeto, um design. Esses profissionais hoje são denominado de 

designers instrucionais e sua função é organizar o conteúdo para a produção e 
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reprodução destes conteúdos. Novamente se os sujeitos se envolvem pelos 

aspectos da percepção e da necessidade de conhecimento e reconhecimento das 

linguagens estéticas e técnicas da produção destes materiais, pois nelas esses 

embates estão postos, não se aplicam somente ao texto e à imagem, mas à sua 

mixagem, veiculação e recepção junto ao público. 

 

Quem são os designers instrucionais, qual sua formação, em que bases trabalham? 

Estão cientes de suas responsabilidades com autores e produtores de conteúdo? 

Segundo Gibbons, Nelson e Richards (2000), os designers instrucionais podem ser 

classificados conforme o foco principal que dão ao desenvolvimento de seu trabalho 

e de sua formação.  

 

Apresentam os autores algumas tendências às quais a criação do designer está 

mais suscetível a centrar-se (GIBBONS; NELSON; RICHARDS, 2000, p. 18-19): 

a) no meio de comunicação - construções de projetos relacionados às mídias e 

suas preparações; 

b) nas mensagens – empenham-se no foco da mensagem em termos 

educacionais, remetendo às discussões sobre o texto dialógico proposto para 

EAD. Esse tipo de designer enfatiza a mensagem instrucional de um modo 

que favoreça a um rápido entendimento usando recursos como: analogias, 

organizadores avançados, uso conceitual de figuras, dramatizações, etc; 

c) nas estratégias – são aqueles que preferem focar o projeto nas estruturas e 

nas seqüências estratégicas como motivação central de seus projetos, 

comumente dando atenção aos recursos de interação que ao conteúdo em si; 

d) na modelagem – quando tem tendências a centralizar a construções de seus 

projetos em modelos de ambientes interativos utilizando sistemas de causa-

efeito e performance do conhecimento especializado. Suplementam essas 

atividades com problemas focais e crescimento instrucional do conhecimento.  

 

Para os autores a experiência é o fator definitivo para a definição de um bom 

profissional, afirma que o bom designer instrucional é aquele que sabe optar e 

movimentar-se entre estas tendências e assim tem um manancial ou repertório de 

recursos para cada a especificidade de projeto, acumulando novas tendências com 

os fundamentos de design para construções modulares. 
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6.3  EDUCAÇÃO ABERTA E A DISTÂNCIA (EAD) 
 
 

Na página de Internet do MEC, é possível verificar as regulamentações, esforços e 

projetos de incentivo ao estudo de EAD que estão sendo implementados pelo 

Ministério da Educação desde a implantação da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB) – Lei n.º 9.394, de 20 de dezembro de 1996.  

 

Para gestão desta área foi implantada a Secretaria de EAD – SEED, que tem a 

função de fomentar “[...] a incorporação das Tecnologias de Informação e 

Comunicação (TICs) e das técnicas de educação a distância aos métodos didático-

pedagógicos [...]” e promover “[...] a pesquisa e o desenvolvimento voltados para a 

introdução de novos conceitos e práticas nas escolas públicas brasileiras” (BRASIL, 

MEC, SEED, 2008). E, para tanto, desenvolve atualmente diversos programas, tais 

como: Domínio Público; DVD Escola; E-Proinfo; E-Tec Brasil; Formação pela Escola; 

Mídias na Educação; PAPED; Proinfo; Proformação; Pró Letramento; Pró 

Licenciatura; Rádio Escola; RIVED; Salto para o Futuro; Tv Escola; UAB; Webeduc. 

 

As bases legais que regem a modalidade EAD foram estabelecidas pela LDB de 

1996. Nesse documento, em seu artigo primeiro (Art. 1), define que a educação “[...] 

abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na 

convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos 

movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais” 

(BRASIL, 1996). E no artigo oitenta (Art. 80) afirma-se que o poder público irá 

incentivar o desenvolvimento e veiculação de programas de ensino a distância e dita 

como deverá ser organizado este processo. A LDB de 1996 foi regulamentada pelo 

Decreto n.º 5.622, publicado no D.O.U. de 20/12/05.  

 

O Decreto nº 5.622, atualmente em vigor, caracteriza 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 
desenvolvendo atividades educativas em lugares ou tempos diversos” 
(BRASIL, 2005).  
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E sua normatização foi definida pela Portaria Ministerial n.º 4.361, de 2004. Foi 

outorgado em 12 de dezembro de 2007 o Decreto nº 6.303, que altera alguns dos 

dispositivos de decretos anteriores. Todo esse movimento de alterações em leis, 

decretos e portarias mostra uma busca constante por adequação e regulamentação 

da EAD no Brasil, ou seja, um processo em movimento. 

 

Mediante a emergência e efervescência dos esforços particulares e públicos para 

implantação de EAD no país, foi criado em 2003 os ‘Referenciais de Qualidade de 

EaD para Cursos a Distância’ que não têm força de lei, mas propunha-se como 

diretriz. Cita o referencial que para EAD “[...] o princípio-mestre é o de que não se 

trata apenas de tecnologia ou de informação: o fundamento é a educação da pessoa 

para a vida e o mundo do trabalho” (BRASIL, MEC, SEED, 2003). Assim, as ações 

de EAD devem ser avaliadas e adotadas não como uma solução milagrosa, mas 

como mais uma ação educacional em prol da formação de uma população cidadã, 

participativa e crítica. A maior barreira, ainda, está dentro do ambiente educacional, 

na dificuldade da mudança da cultura dos professores e nas dinâmicas adotadas 

dentro das escolas, principalmente com relação ao uso de recursos tecnológicos. 

 

Em 2007, o ‘Referencial de Qualidade de EaD para Cursos a Distância’ foi 

submetido à consulta pública, sendo alterado para ‘Referências de Qualidade para 

Educação Superior a Distância’ (BRASIL, MEC, SEED, 2007). Ainda não tendo força 

de lei os Referencias de qualidade assumem uma função indutora em termos da 

concepção teórico-metodológica da EAD e da organização de sistemas de EaD. E é, 

a partir deste documento, que serão pautados as regras para regulação, supervisão 

e avaliação dessa modalidade conforme foi estabelecido no Decreto 5.622.  

 

Sobre a EAD em si, afirma o documento em sua introdução, que não há um único 

modelo de EAD. E que um curso antes de ser pensado na questão distância, deve-

se pautar a criação no fundamento educação. Cada programa pode apresentar 

diferentes formas de organizar seus conteúdos, com múltiplas combinações de 

linguagens, recursos educacionais e tecnológicos diversos. Entretanto, o que define 

o curso é o atendimento às necessidades formativas dos estudantes.  
 
[...] A natureza do curso e as reais condições do cotidiano e necessidades 
dos estudantes são os elementos que irão definir a melhor tecnologia e 
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metodologia a ser utilizada, bem como a definição dos momentos 
presenciais necessários e obrigatórios, previstos em lei, estágios 
supervisionados, práticas em laboratórios de ensino, trabalhos de conclusão 
de curso, quando for o caso, tutorias presenciais nos pólos descentralizados 
de apoio presencial e outras estratégias (BRASIL, MEC, SEED, 2007, p. 7). 
 

O documento indica que o uso de tecnologia deve ser aplicado à educação, 

favorecendo e proporcionando aos estudantes a oportunidade de interagir, 

desenvolver projetos compartilhados, reconhecendo as diferenças culturais e de 

constituição do conhecimento84 nos sujeitos. O Foco está no desenvolvimento 

humano com “[...] uma perspectiva de compromisso com a construção de uma 

sociedade socialmente justa. [...]” (BRASIL, MEC, SEED, 2007, p. 9). Sendo o 

estudante o foco do processo pedagógico e a EAD uma modalidade relativamente 

nova, propõe-se que o projeto pedagógico dos cursos atendam a um módulo 

introdutório, que permita a estes sujeitos reconhecimento do ambiente e formas de 

funcionamento do curso, bem como o desenvolvimento de conhecimentos e 

habilidades básicas para, no uso das tecnologias, ter acesso ao conteúdo 

programático dentro das formas propostas pelo curso e interação efetiva no 

processo ensino-aprendizagem. Portanto os meios de comunicação não devem ser 

o foco do curso, devem sim ancorar os materiais didáticos de forma que permita ao 

estudante interagir com os demais colegas, tutores, professores, coordenadores e 

orientar-se em seus conteúdos. Afirma o documento que efetivas formas de 

comunicação e diálogo criam condições de diminuir a sensação de isolamento e 

suas conseqüências. 
 
[...] o projeto de curso deve prever vias efetivas de comunicação e diálogo 
entre todos os agentes do processo educacional, criando condições para 
diminuir a sensação de isolamento, apontada como uma das causas de 
perda de qualidade no processo educacional, e uma dos principais 
responsáveis pela evasão nos cursos a distância (BRASIL, MEC, SEED, 
2007, p. 13). 
 

As novas formas de veicular e acessar os conteúdos desta modalidade atendem a 

lógicas de concepção, produção, linguagem, estudo e controle de tempo diferentes 

dos cursos presenciais, o que exige uma adequação para os materiais de EAD, 

como material impresso, vídeos, programas televisivos e radiofônicos, VCs, CD-

Rom, páginas WEB, objetos de aprendizagem e outros. A necessidade de uma 
                                                 
84  “O conhecimento é o que cada sujeito constrói - individual e coletivamente - como produto do 

processamento, da interpretação, da compreensão da informação. É, portanto, o significado que 
atribuímos à realidade e como o contextualizamos” (BRASIL, MEC, SEED, 2007, p. 9) 
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equipe multidisciplinar é enfatizada no Referencial de Qualidade, envolvendo 

profissionais especialistas em desenho instrucional, diagramação, ilustração e 

desenvolvimento web, entre outros85. Outrossim, recomenda o Referencial que 

sejam utilizadas diferentes mídias, explorando possibilidades de convergência e 

integração destes meios para propiciar maior interação entre os vários sujeitos deste 

processo.  

 

Quanto ao corpo docente, de tutores, técnico-administrativos e discentes o 

referencial enfatiza a necessidade da equipe multidiciplinar tanto para sua 

estruturação quanto para o funcionamento desta modalidade: 
 
a) Corpo docente, vinculado à própria instituição, com formação e 
experiência na área de ensino e em educação a distância; 
b) Corpo de tutores com qualificação adequada ao projeto do curso; 
c) Corpo de técnico-administrativos integrado ao curso e que presta suporte 
adequado, tanto na sede como nos pólos; 
d) Apoio à participação dos estudantes nas atividades pertinentes ao curso, 
bem como em eventos externos e internos (BRASIL, MEC, SEED, 2007, p. 
18). 
 

Dos docentes, afirma o referencial ser enganoso considerar que a EAD irá minimizar 

o trabalho e a mediação do professor, irá, segundo o documento, maximizar a 

necessidade de professores altamente qualificados e capacitados a (BRASIL, MEC, 

SEED, 2007, p. 20):  

a) estabelecer os fundamentos teóricos do projeto; 

b) selecionar e preparar todo o conteúdo curricular articulado a procedimentos e 

atividades pedagógicas; 

c) identificar os objetivos referentes a competências cognitivas, habilidades e 

atitudes; 

d) definir bibliografia, videografia, iconografia, audiografia, tanto básicas quanto 

complementares; 

e) elaborar o material didático para programas a distância; 

f) realizar a gestão acadêmica do processo de ensino-aprendizagem, em 

particular motivar, orientar, acompanhar e avaliar os estudantes;  

                                                 
85  Não abarcaremos nesta pesquisa a avaliação do material didático produzido pelo NE@AD/UFES 

mediante as indicações do Referencial de Qualidade para a Educação Superior a Distância 
BRASIL, 2007. O objetivo ao apontar informações deste referencial é refletir se os tempos/espaços 
dados aos sujeitos produtores de conteúdo foram processos mediadores e se os resultados (quais 
sejam estes) foram perceptíveis enquanto qualidade imagética. 
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g) avaliar -se continuamente como profissional participante do coletivo de um 

projeto de ensino superior a distância. 

 

Com relação aos tutores, o Referencial de Qualidade aponta o papel fundamental e 

ativo destes sujeitos no processo educacional. Suas atividades podem ser 

presenciais ou a distância, dependendo da forma como se organiza o curso. Sua 

função é o esclarecimento de dúvidas dos alunos, pelos meios de comunicação ou 

interação disponíveis. É dele também a função de promover espaços e atividades de 

construção coletiva de conhecimento, selecionar e indicar material de apoio aos 

conteúdos e participar dos processos avaliativos. Para o tutor o domínio do conteúdo 

é fundamental, além da necessidade de dinamismo, visão crítica e global, 

capacidade para estimular a busca de conhecimento e habilidade com as novas 

tecnologias de comunicação e informação. 

 

O corpo técnico-administrativo tem a função de ser apoio à realização dos cursos, 

assumindo as funções administrativa e tecnológica na sede e nos pólos. Destaca o 

Referencial de Qualidade a função do Coordenador do pólo de apoio presencial “[...] 

como o principal responsável pelo bom funcionamento dos processos 

administrativos e pedagógicos que se desenvolvem na unidade” (BRASIL, MEC, 

SEED, 2007, p. 23), esse profissional é responsável por toda a infra-estrutura de 

atendimento aos alunos, supervisão do trabalho de secretaria e acompanhamento 

de calendário acadêmico. 

 

O documento trata ainda de diversos assuntos outros da gestão, de infra-estrutura 

física da sede e dos pólos, os quais não serão aprofundados nesta dissertação, mas 

são de suma importância para a reflexão da totalidade de esforços que reúne a 

implementação de um curso de EAD. 

 

A grande preocupação com a qualidade da EAD vem das possibilidades de 

aligeiramento dos cursos ou, ainda, de uma ênfase tecnicista aos conteúdos, sem 

apriores pedagógicos diz Kenski (2007), causando grandes desistências. A autora 

reafirma a necessidade de qualidade e reflexão sobre EAD, quando diz que  
 
“Se existem problemas a serem enfrentados na adequação das parcerias 
entre professores, alunos, conteúdos e tecnologias para a realização de 
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processos educacionais significativos em sala de aula, imaginem os 
cuidados necessários para realizar essas mesmas atividades a distância” 
(KENSKI, 2007, p. 60). 
 

A autora relata que com o oferta de cursos a distância, facilitados pelas TICs, 

houve um movimento que priorizou o conhecimento tecnológico. Segundo ela, o 

implemento das plataformas on-line proporcionou a profissionais com muito 

conhecimento tecnológico a possibilidade de criar cursos a distância, mas faltou-

lhes os conhecimentos das especificidades educacionais e comunicativas desta 

área, bem como uma adequação às necessidades dos alunos, que se tornam 

insatisfeitos e desanimados. Afirma: “[...] os alunos desistem e colocam a culpa nas 

tecnologias” (KENSKI, 2007, p. 60). 

 

A grande evasão dos cursos realizados a distância, são fruto, da inadequação dos 

cursos aos alunos, ou desinformação dos alunos dos objetivos, métodos e meios 

que serão utilizados nos cursos. Afirma Kenski que independente dos investimentos 

em tecnologia, animação, tecnologias de comunicação (sons e cores) a maioria dos 

cursos que não emplacam ou não alcançam os resultados desejados são aqueles 

que não consideram minimamente os aspectos pedagógicos e oferecem conteúdos 

que podem ser alcançados em livro e apostilas já existentes, como em um sistema 

de entrega de conteúdo, sem interação. 

 

Kenski (2007, p. 61) fala que mesmo cursos de EAD baseados em VC tem seus 

percalços. O problema, como indica a autora, não está na tecnologia em si, mas em 

seus modos de uso: 

 
[...] Em quase todos os cursos que usam a videoconferência, a câmera 
fixa focaliza em close o professor ou especialista que fala para alunos que 
se situam em diferentes pontos da cidade, do país ou do mundo. Em voz 
pausada, o professor vai falando para uma platéia supostamente atenta e 
silenciosa. Basta fazer um movimento com a câmera e mostrar o outro 
lado das salas e o que se vê é uma outra realidade. Na maioria das vezes, 
o passeio com a câmera mostra pessoas sonolentas e distraídas. Mais 
uma vez, estamos diante de um grande recurso tecnológico que é 
utilizado para “ensinar” de forma muito tradicional. O mesmo 
procedimento, se utilizado de forma dinâmica, com movimentos de 
câmera, cortes rápidos, debates e diálogos entre todos os participantes - 
professores e alunos - dos diferentes espaços, já ofereceria condições 
para mais eficiência do processo e para a animação dos alunos, 
predispostos e ativos para participar e aprender. 
 



 214

Para Cruz (2001), o uso de VC para ensinar a distância aborda aspectos que não 

estão presentes na sala de aula, mas que devem ser incorporados na formação dos 

professores. Segundo a autora, a VC é um ambiente diferente da escola, onde a 

comunicação deve ser feita a partir da ‘mediação de equipamentos e dos recursos 

disponíveis’. O professor trabalha ‘dentro’ da mídia e para isso são necessárias 

novos conhecimentos. 

 

As habilidades com os meios técnicos exigem conhecimentos específicos dos 

produtores e, também, de quem recebe a mensagem. Segundo Cruz (2001 p. 56), 

exigem-se habilidades, competências e formas de conhecimento para a codificação 

da mensagem, usando conjuntos de regras e procedimentos de codificação e 

decodificação da informação e do conteúdo simbólico.  

 
Mas algumas estruturas da sala de aula são mantidas, mesmo com toda a mediação 

tecnológica e intervenções da equipe técnica é o professor que ‘dirige’ a aula. 

Determina tempos de informação e diálogo, estratégias de uso de equipamentos e 

recursos auxiliares. Assim, “[...] na midiatização da sala de aula, as tecnologias 

passam a constituir e definir o próprio ambiente de ensino, o entorno e o meio a 

partir do qual a situação de aprendizagem ocorre [...]” (CRUZ, 2001 p. 59). São 

criadas novas rotinas entre os sujeitos, nesse novo ambiente, transformando o 

espaço educativo. Esses novos recursos mediadores (e seus processos) remetem à 

noção de interface86, pois irão interferir na compreensão e na codificação do que é 

comunicado. 

 

Assim, Cruz (2001 p. 62) afirma que para EAD via VC, capacitação se torna 

fundamental, pois: 

a) O professor é produtor, diretor e apresentador. E para atender a todas as 

demandas deve saber lidar com certa desenvoltura em um ambiente 

essencialmente artificial como contatos humanos midiatizados. 

                                                 
86  Para Cruz (2001, p. 59-60) “Historicamente, as interfaces foram utilizadas como forma de registrar 

e transmitir informação desde os primórdios da civilização. Qualquer que seja o meio de 
comunicação, há sempre uma interface na interação mediada ou quase mediada: o layout de um 
livro, o aparelho de telefone, o controle e a tela da televisão, o teclado e o monitor do computador, 
para citar alguns. Cada tipo busca, com seu design próprio, tornar-se de fácil uso e o mais atraente 
possível para o usuário.”  
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b) O espectador necessita saber que participar de uma VC é diferente de 

assistir a televisão. Esse é um espaço de troca. 

 

E questiona: 
 
Neste caso, a pergunta a se fazer é a de como o professor vai atuar e quais 
as estratégias que irá desenvolver. Como irá responder aos desafios já 
citados que apontam a tendência de deixar de ser o centro da aula e ainda 
ter que assumir o comando técnico da relação mediatizada e ainda por 
cima, construir um diálogo (não o conhecido monólogo) a partir de uma 
lógica baseada na imaginação e na afetividade (CRUZ, 2001 p. 65)? 
 

Em suas conclusões, Cruz diz que o professor está aprendendo a lidar com a mídia. 

Afirma que o professor está lidando com uma nova maneira de trabalhar e pensar, 

com novas competências, pensando em produção e comunicação audiovisuais. 

Mas, para isso, é necessário dar condições para que estes sujeitos desenvolvam 

suas potencialidades, dar-lhes espaço, para que reflitam suas práticas e, também, 

aprendam. 

 

Outro fator decisivo na qualidade do processo ensino-aprendizagem dos cursos EAD 

– pressupondo a disponibilidade de tecnologias, o conhecimento da técnica pelos 

docentes e demais sujeitos da equipe técnica – é o fator 'distância', que passa a ser 

um novo determinante para a compreensão e implantação desses processos 

educacionais. Pergunta Kenski: “Qual a real distância da educação?” Jocquinot 

(1993) e Kenski (2007) apresentam essa discussão. Jocquinot fala que a distância é 

um fundamento da relação pedagógica, pois é um conceito diversificado. Para os 

autores as características da distância atendem a aspectos: ao mesmo tempo 

espacial, temporal, tecnológico, psicossocial, socioeconômico e, também, cultural. 

a) Distância espacial (Jocquinot) ou geográfica (Kenski) apresenta-se no 

deslocamento e no afastamento dos sujeitos da educação até as academias, 

no acesso aos recursos de informação e ao espaço de formação. A 

acessibilidade a esses espaços e recursos determina os tempos de 

isolamento a que os sujeitos aprendentes terão em seus processos de 

aprendizagem. Fato que é minimizado com as TICs, o uso de Internet, tele ou 

VCs, por exemplo, na EAD. 

b) Distância temporal. Ambos autores abordam dois aspectos: a gerência pelo 

estudante do seu tempo de formação – horários e ritmo conforme suas 
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disponibilidades, é uma forma de personalização dos estudos, diz Kenski; e, 

também a gestão temporal acadêmica, nos momentos de encontro entre 

professores e alunos, entre as aulas, os tempos de entrega de atividades, a 

gestão do calendário acadêmico. Os aspectos de sincronia e assincronia são 

relativos a esse aspecto. 

c) Distância tecnológica é caracterizada por dois momentos, segundo Jocquinot 

(1993), pela acessibilidade e usabilidade dos recursos tecnológicos pelos 

sujeitos; e pelos custos de implantação e pela obsolecência do curso em 

função de suas escolhas tecnológicas. 

d) Os aspectos de distância social, econômica, psicológica e cultural são 

tratados de forma integrada em ambos autores. Por Kenski (2007) a distância 

social acontece pela inexistência de um sistema presencial que dê conta de 

atender as demandas locais, em função das infra-estruturas, dos recursos 

humanos, verbas etc. A forma do processo de seleção vigente para o ensino 

gratuito superior e técnico é outro fator que ratifica o processo excludente dos 

sujeitos ao sistema educacional.  

 

Aprender e ensinar a distância não é um novo paradigma da educação, que surge 

pelas novas tecnologias de comunicação e informação. A EAD já fazia parte da vida 

social humana desde os primeiros instrumentos que possibilitaram encaminhar 

conhecimentos entre diferentes lugares. A novidade está nos modos de produção e 

veiculação dos materiais didáticos e novas possibilidades de interação com os 

sujeitos, que ganham novos contornos com os recursos digitais. 
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6.4  MÍDIA E MATERIAL DIDÁTICO PARA EAD 
 

 

O material didático e a EAD são mediadores ou mediatizadores? Por quê não 

ambos? Belloni (2005) apresenta ao conceito de mediatização, que muitas vezes, 

por questões de tradução, é confundido com mediação. A mediatização das 

mensagens pedagógicas promovida pelas novas tecnologias está no cerne dos 

processos educacionais atuais e são processos mediadores.  

 

A mediatização da educação assume duas atividades, segundo Belloni:  

a) a seleção dos meios apropriados para as situações de ensino e 

aprendizagem, mediante as características do corpo discente, dos objetivos 

pedagógicos e da acessibilidade dos meios; e 

b) a elaboração de um discurso pedagógico condizente com as possibilidades 

tecnológicas que os recursos escolhidos oferecem. 

 

Para a autora, mediatizar é “[...] codificar as mensagens pedagógicas, traduzindo-as 

sob diversas formas, segundo o meio tecnológico escolhido [...], respeitando as 

‘regras da arte’, isto é, as características técnicas e as peculiaridades de discurso do 

meio técnico. [...]” (BELLONI, 2005, p. 26).  
 
As TICs, ao mesmo tempo em que trazem grandes potencialidades de 
criação de novas formas mais performáticas de mediatização, acrescentam 
muita complexidade ao processo de mediatização do ensino/aprendizagem, 
pois há grandes dificuldades na apropriação destas técnicas no campo 
educacional e em sua ‘domesticação’ para utilização pedagógica. Suas 
características essenciais – simulação, virtualidade, acessibilidade a 
superabundância e extrema diversidade de informações – são totalmente 
novas e demandam concepções metodológicas muito diferentes daquelas 
das metodologias tradicionais de ensino, baseadas num discurso científico 
linear, cartesiano e positivista. Sua utilização com fins educativos exige 
mudanças radicais nos modos de compreender o ensino e a didática 
(BELLONI, 2005, p. 27).  
 

Pelas vias da produção de materiais pedagógicos a mediatização implica:  
 
[...] Definir as formas de apresentação dos conteúdos didáticos, 
previamente selecionados e elaborados, de modo a construir mensagens 
que potencializam ao máximo as virtudes comunicacionais do meio técnico 
escolhido no sentido de compor um documento auto-suficiente, que 
possibilite ao estudante realizar sua aprendizagem de modo autônomo e 
independente (BELLONI, 2005, p. 26).  
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Já pelas vias da concepção de unidades de cursos de aprendizagem aberta87 e 

autônoma, presencial ou a distância, mediatizar é: “[...] conceber metodologias de 

ensino e estratégias de utilização de materiais de ensino/aprendizagem que 

potencializem ao máximo as possibilidades de aprendizagem autônoma [...]” 

(BELLONI, 2005, p. 26) inclui-se nesta tarefa, seleção e elaboração de conteúdos, 

criação de metodologias de ensino e estudo focadas na formação de um aluno 

autônomo, definição dos meios adequados e a produção de materiais nestas 

linguagens, a criação e implementação de estratégias, utilização dos materiais e 

acompanhamento dos sujeitos aprendentes, assegurando uma boa integração do 

estudante com todo o sistema de ensino. 

 

Para a EAD as cartas constituíram o elo inicial dessa modalidade educacional. 

Moore e Kearsley (2007) apresentam a evolução das técnicas de comunicação para 

EAD em cinco gerações: correspondência; transmissão por rádio e televisão; 

universidades abertas; teleconferência e Internet/web.  

 

As cartas, pergaminhos, livros, pinturas, iluminuras etc. ao longo da história humana 

transportaram informações e conhecimentos entre culturas. O comércio, o trânsito, 

as diásporas, as conquistas territoriais, ao longo da história humana, estabeleceram 

as condições para a organização de ‘logísticas postais’, favorecendo a troca de 

saberes. Estabeleceram, os autores, que a primeira geração da EAD se inicia com o 

estabelecimento de sistemas organizados de ensino por correspondência, 

favorecidos pela evolução dos sistemas gráficos e de transporte, principalmente o 

ferroviário, ao final do século XIX e início do XX, em cada país. Esta primeira 

geração é contemporânea do final do paradigma pré-fotográfico de Santaella e Nöth 

(2005), ou seja, anterior à fotografia, mas concomitante ao desenvolvimento das 

técnicas de gravuras e técnicas tipográficas e se estende até o uso do rádio em 

larga escala. 

 

Na primeira metade do século XX inicia-se a segunda geração, com a possibilidade 

de utilização do rádio como recursos de transmissão de conteúdos didáticos. 

                                                 
87  Educação aberta é uma referência à instituições de ensino que promovem cursos que podem ser 

acompanhados sem a necessidade de pré-requisitos acadêmicos, provas de seleção para 
formação de turmas. Estes cursos podem ser presenciais, semipresenciais e a distância. 
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Afirmam os autores que este meio teve grandes dificuldades, pois as emissoras 

estavam interessadas em transmitir cursos para conseguir anunciantes e, por outro 

lado, os cursos eram amadorísticos e tinham pouco interesse da comunidade 

acadêmica. Já na década de 1930 iniciaram-se as primeiras transmissões na 

televisão de programas educativos, e algumas escolas iniciaram a utilização da 

televisão em sala de aula, como recurso didático. Canais exclusivos de programas 

educativos surgiram na década de 1960, alguns eram pagos e exigiam antenas 

especiais para recepção dos conteúdos. Com o início das atividades da TV a cabo, a 

partir da década de 1970, essas operadoras deveriam ter obrigatoriamente, ao 

menos, um canal educativo. Os programas receberam o nome de telecurso e tinham 

como outros materiais de suporte a transmissão, livros, apostilas, guias de estudo e 

acompanhamento de atividades, entre outros recursos midiáticos em menor escala, 

como fitas cassetes e discos. 

 

A terceira geração foi conseqüência de novas modalidades de organização da 

tecnologia e recursos humanos. As Universidades Abertas surgiram com o propósito 

de oferecer ensino de alta qualidade e custo reduzido a alunos não-universitários, ou 

seja, da comunidade em geral.  
 

As tecnologias incluíam guias de estudo impressos e orientação por 
correspondência, transmissão por rádio e televisão, audioteipes gravados, 
conferências por telefone, kits para experiência em casa e recursos de uma 
biblioteca local. Também articulado no programa havia suporte e a 
orientação para o aluno, discussões em grupos de estudos locais e o uso de 
laboratórios das universidades durante o período de férias (MOORE E 
KEARSLEY, 2007, p. 35). 
 

A quarta geração baseada em teleconferência surge na década 1980, com foco 

voltado para grupos de alunos. Esta nova formulação aproximou-se da comunidade 

acadêmica, pois havia uma ligação com a tradição das classes e salas de aula. A 

audioconferência foi sua primeira forma, inicialmente em transmissões bipolares 

(ponto-a-ponto), posteriormente alcançando públicos maiores, podendo o aluno 

interagir com os professores ou tutores. 

 

Os satélites de comunicação possibilitaram a transmissão intercontinental de áudio e 

vídeo a partir de 1965. O que ampliou consideravelmente o acesso a informações e 

programas educativos diversificados. Consórcios públicos e privados iniciaram 

atividades para implementar novas tecnologias de comunicação via satélite em 
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busca de soluções para o estabelecimento de VC. Os primeiros modelos emitiam o 

vídeo em um sentido e o áudio em dois sentidos. Posteriormente, na década de 

1990, os recursos de redes de computadores possibilitaram o encaminhamento de 

imagens em vídeo bastante compactadas. Ao final do século XX e neste início de 

século a VC pode ocorrer em ambos os sentidos ou, ainda, multiponto, tornando-se 

menos onerosa para fins educacionais. 

 

A quinta geração abarca as aulas baseadas em computador e Internet, e foram 

possíveis com a disseminação desta tecnologia para nível pessoal. Os 

computadores pessoais a partir da década de 1990 iniciavam seu percurso de 

possibilidades para a conexão simultânea para conferências em áudio e vídeo 

(imagens). Os primeiros cursos eram disponibilizados em sua maioria em discos e 

material impresso e as interações do aluno com os suportes poderiam ser por 

computador, telefone e correio. Com o desenvolvimento da Internet e da 

possibilidade de navegação na world wide web (recurso de visualização e 

navegação por páginas hipertextuais que são montadas nos browsers – 

navegadores), novos caminhos foram singrados para a EAD. Cursos com programas 

completos puderam ser disponibilizados on-line em quase todos os níveis de 

formação. 

 

As gerações não extinguiram umas às outras à medida de seus surgimentos, mas 

criaram novas possibilidades de comunicação com os estudantes. Novas formas de 

academias surgiram, e academias já estabelecidas precisaram rever seus 

posicionamentos em frente às mídias e seus públicos-alvos (futuros alunos). A 

escala destes cursos é mundial, podendo abarcar todos que têm acesso à 

tecnologia, dominam o idioma do curso e têm a formação mínima para cursá-lo. 

 

Segundo dados do Anuário AbraEAD (SANCHEZ, 2007, p. 86), o material impresso 

é a mídia mais utilizada por academias de EAD no Brasil, chegando a 86,4% das 

instituições. Entretanto, mostra o anuário que estes livros, fascículos, apostilas, em 

sua maioria atendem a cursos de EJA e técnicos, enquanto o e-learning atende 

mormente aos cursos de graduação e pós-graduação, abarcando 56% das 

instituições de ensino. O documento afirma que um dos motivos para o uso intensivo 
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de material impresso é a dificuldade de acesso dos brasileiros ao computador, à 

Internet e à banda larga. 

 

Tabela 06 – Mídias mais utilizadas, por região geográfica 
 

Centro-Oeste Norte Nordeste Sul Sudeste Total Mídias mais  
utilizadas freq % freq % freq % freq % freq % freq %

Material impresso 13 81,3 7 87,5 12 92,3 33 86,8 43 86 108 86,4
E-learning 9 56,3 2 25 9 69,2 19 50 31 62 70 56
Televisão 3 18,8 4 50 8 61,5 12 31,6 9 18 36 28,8
Vídeo 6 37,5 4 50 5 38,5 16 42,1 18 36 49 39,2
CD 11 68,8 2 25 4 30,8 17 44,7 27 54 61 48,8
DVD 5 31,3 2 25 6 46,2 18 47,4 18 36 49 39,2
Rádio 1 6,3 0 0 2 15,4 5 13,2 6 12 14 11,2
Videoconferência 0 0 0 0 2 15,4 12 31,6 12 24 26 20,8
Outras 3 18,8 1 12,5 3 23,1 8 21,1 8 16 23 18,4
NR/NA 1 6,3 0 0 0 0 1 2,6 3 6 5 4
Total de Instituições 16  8  13  38   50   125  

Fonte: Sanchez (2007). 
Nota: Tabela 4.16 do Anuário AbraEAD (p. 86). 

 

 

O uso da VC destaca-se nas regiões Nordeste (15,40%), Sul (31,60%) e Sudeste 

(24,00%) do Brasil, totalizando uma presença de 20,80% em todo o país. Segundo o 

AbraEAD, em instituições de ensino credenciadas pelo MEC, a VC é utilizada 

unicamente em academias federais. A título de comparação, a veiculação de cursos 

por sistemas de televisão tem forte presença em todos as regiões nacionais, com 

destaque para as regiões Norte (50,00%) e Nordeste (61,50%).  

 

Sobre interatividade com as mídias de e-learning ou VC, o anúario AbraEAD indica 

os seguintes dados, conforme a tabela a seguir:  

 

Tabela 07 – Interatividade com as mídias de e-learning ou VC 
Mídias utilizadas Freq. %

Passiva (aluno só recebe a informação) 20 16
Ativa (aluno só formula questões, recebendo respostas posteriormente) 36 28,8
Interativa (aluno e professor interagem em tempo real) 67 53,6
Não disponibiliza nenhuma dessas mídias 38 30,4
NR/NA 9 7,2
Total de Instituições 125  

Fonte: Sanchez (2007). 
Nota: Tabela 4.18 do Anuário AbraEAD (p. 87). 
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Como foi contextualizado acima, as formas de produção de material referem-se à: 

disponibilidade de mídias e à elaboração do discurso pedagógico e dependem 

portanto de diversas políticas que envolvem as instituições, as situações, os sujeitos, 

as técnicas em diversos níveis de negociação. Influenciam, também, os hábitos 

culturais de cada sujeito e seus entendimentos do que é prioridade para cada curso 

e seus alunos. 
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7 ESTUDO DE CASO: IMAGEM NO CURSO DE PEDAGOGIA 
(NE@AD/UFES) 
 
 

Para identificar as mediações da imagem na EAD no campo empírico, ou seja, no 

estudo de caso proposto, foi necessário desvendar as suas camadas e observar a 

diversidade de visões sobre a perspectiva deste processo, isto significa: determinar 

quais foram os elos dos fenômenos sociais que particularizam este objeto de estudo: 

a imagem na EAD pelo Curso de Pedagogia / EAD; identificar como se deram as 

interações dos atores sociais; determinar as leis institucionais que determinam seu 

modo de produção e suporte, bem como as transformações da imagem pertinentes 

a esses suportes e suas tecnologias; verificar as leis que regem o processo da 

imagem na EAD, seu percurso 'gerativo' que a particulariza, ou seja, as diretrizes 

que guiaram o processo de geração da imagem na concepção e preparação; buscar 

as mediações sígnicas (ou semióticas) dadas pela linguagem, sendo que a 

mediação da imagem cria regulações próprias em função de suas características; 

encontrar a mediação social semioticamente postas por meio das linguagens; e, 

enfim, verificar os complexos entrelaçados no cenário da recepção.  

 

Para tanto organizou-se o percurso da análise empírica em oito momentos, que não 

são estanques, não estão cronologicamente postos e constituem-se fases de 

percurso que a imagem fez da sua concepção ao julgamento final pelos sujeitos do 

Curso. Estes momentos fazem parte da totalidade do processo e engendram-se uns 

aos outros compondo os processos gerativos/criativos, produtivos, de veiculação e 

processos educativos e sociais. Sabendo-se que aqui não se encerram todas as 

possíveis visões sobre este objeto de pesquisa, que é extremamente rico e amplo 

em informações. As categorias de análise do processo de mediação da imagem no 

Curso de Licenciatura Plena em Educação Básica Séries Iniciais – 1ª a 4ª séries na 

Modalidade EAD são: concepção; capacitação; criação ou adoção de imagens; 

gestação: tratamento e preparação; midiatização: editoração ou enquadramento; 

acolhimento; conhecimento e julgamento.  
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7.1 CONCEPÇÃO 
 

 

Compreendem-se como elementos dos processos mediadores de 'concepção' 

aqueles que são leis postas e fundamentos estruturais para que a organização do 

Curso de Pedagogia – EAD fosse implantado na UFES. Constituem-se em seus 

limites ou balizas, que têm uma certa rigidez e estão fora do âmbito decisório dos 

sujeitos do processo educativo EAD em si. Dentro desta categoria estão os motivos 

individuais em aderir ao projeto, às estruturas e infra-estruturas dadas, às 

negociações feitas para adequação às necessidades de cada área de trabalho e do 

conhecimento e à identificação dos sujeitos com as estruturas postas socialmente 

(educação presencial e as tecnologias dadas para o Curso). 

 

Como apontamos no campo teórico, as demandas do Governo Federal (MEC) para 

ampliação de vagas das IES no interior dos Estados e, posteriormente, a exigência 

em forma de lei pela formação dos professores de escolas públicas é o ponto que 

alicerça essa pesquisa e reúne os sujeitos neste objeto em particular.  

 

As dinâmicas políticas que constituíram a formação do NE@AD / UFES e a 

autorização para funcionamento do Curso de Licenciatura Plena em Educação 

Básica Séries Iniciais – 1ª a 4ª Séries na modalidade EAD, foram decisivas para o 

atendimento a 7050 professores da rede pública de ensino em exercício nas escolas 

das redes estaduais e municipais do ES, em parceria com as Prefeituras Municipais 

(PMs) e com a Secretaria de Educação (SEDU), em sete anos. Outro fator 

determinante, foi a definição do padrão UFMT, indicado pelo MEC e adotado pela 

UFES, para a produção do Curso EAD semipresencial, modular, com aprendizado 

por meio de fascículos, criados pela universidade especificamente para o Curso, 

com uma equipe de Orientadores Acadêmicos presenciais para auxiliar todo o 

processo.  

 

A estrutura física e humana da Universidade Federal do Espírito Santo para os 

cursos da área de Educação, não teria condições de atender presencialmente a todo 

esse montante de alunos, em tão curto espaço de tempo. Em termos comparativos 
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seriam cerca de 176 turmas de aproximadamente 40 alunos que, em sua grande 

maioria, teriam que se deslocar de todo o Estado para a Capital, deixando ou sua 

profissão e/ou a sua família, caso as disciplinas fossem em período normal e/ou nas 

férias escolares.  

 

A constituição de parcerias (FOERSTE, 2005) entre as Instituições governamentais 

e educacionais foi fundamental para a formação deste grupo. Mas um fator definitivo 

foi o 'desejo de pertencimento' ao processo, seja por vontade de participar de um 

movimento de formação em larga escala, seja pelo desejo de contribuir 

qualitativamente, seja pelo desejo de criar elos de relacionamentos com a UFES ou 

ainda pela necessidade de permanecer nos quadros docentes de suas IEs. No caso 

dos OAs isso pode ser averiguado no trabalho de Moreto (2006). No âmbito dos 

professores da UFES, vê-se claramente uma grande vontade de participar 

qualitativamente desse processo formativo. No caso dos alunos a vontade de 

participar mostra-se nos dados quantitativos de evasão, que em todas três entradas 

foi de 5,97% dos alunos, índice considerado baixo pela Diretoria do NE@AD. 

(ANEXO A). 

 

Segundo os PEs entrevistados, que aderiram ao Curso logo no início, a sua 

vinculação foi por acreditar na necessidade de interiorização da Universidade 

Federal. Alguns participaram da formação dada pela UFMT para a formação da 

equipe de OAs. Posteriormente, quando a demanda chegava aos Departamentos, 

os professores mostraram seu interesse em participar deste movimento de formação 

maciça por motivos diversos. Este dado é relevante, pois demonstra o engajamento 

dos sujeitos com a educação, com a formação de professores, e, também, sua 

vontade de testar seus limites tecnológicos e experienciar novos processos de 

ensino-aprendizagem:  

 
– Nós sempre acreditamos que a UFES tem que ter um trabalho social e 
não centralizado na capital, mas na Interiorização da UFES e do ensino 
público gratuito. Entre uma coisa e outra, ele sai um pouco mesclado, 
bimodal à distância. Mas o programa do curso, é o mesmo, praticamente, 
do presencial (PROFESSOR ESPECIALISTA 01, 2007).  
 
– Você já deve ter visto falar, ou até lido minhas pesquisas em que eu 
defendo a formação do professor pela universidade pública, e no ES nós só 
temos uma universidade pública, que é a universidade federal. E uma das 
angústias que eu tenho, enquanto pesquisador, da área de formação, 
especificamente da área de professores, é o fato de a Universidade Federal 
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do ES estar na capital, e aquelas experiências tímidas de interiorização não 
terem ido à frente. Não sei se você tem notícia de uma experiência que foi 
feita com o curso de Letras na década de 70 em Nova Venécia, E depois 
nós tivemos o “CEUNES”, que é lá em São Mateus, mas os cursos 
acabaram fechando por falta de investimento nesse projeto. Então, 
resumindo, a gente prefere que, se o professor lá do interior, como Laranja 
da Terra, Vila Pavão, quiser fazer o seu curso de licenciatura na 
Universidade Pública, ele vai ter que sair lá da sua comunidade pra vir aqui 
pra Vitória. Correndo todos os riscos de achar, depois, que Vitória é o 
melhor lugar do mundo, e abrir mão de todo aquele projeto bom que ele 
poderia desenvolver e essencial lá no interior, nas comunidades locais 
(PROFESSOR ESPECIALISTA 02, 2007).  
 
– Eu me apaixonei pelo projeto. [...] Então poder participar de um momento 
em que a tecnologia, ao invés de me assustar, me fascinava, por que posta 
a serviço da educação e posta, exatamente a serviço de professoras tais 
como fui um dia. Aquela professora do interior, aquela professora da 
periferia, aquela professora que não teve a oportunidade de fazer a 
faculdade, um curso de qualificação melhor, pós-graduação e o que quer 
que fosse, Isso me fascinava e me movia para que eu me colocasse a 
serviço (PROFESSOR ESPECIALISTA 03, 2007).  
 

E este desejo de participar também é relatado pela Coordenadora do CRE@AD 

Vitória, tanto para as Orientadoras Acadêmicas, quanto para as alunas. 
 

– O mais importante que eu acho dessa experiência que nós passamos aqui 
foi o vestir a camisa. Então todo mundo que estava aqui tinha o desejo, 
estava imbuído de uma realização de um projeto, de estar escrevendo um 
projeto e o sonho de alguém que colocou esse projeto no papel se tornou 
um pouquinho de cada um. Aí vem, com a chegada dos alunos, os sonhos 
dos alunos se tornaram um pouquinho dos nossos sonhos também. Então, 
com esse envolvimento, essa parceria, essa troca, essa cumplicidade, 
foram superados muitos problemas, porque é um desejo nosso que esse 
projeto desse certo, e que contribuísse com esse sujeito e que esse sujeito 
levasse sua contribuição para os pequeninos outros sujeitos lá nas salas de 
aula, então, quero dizer, então pra nós isso é... não tem crise que impediu o 
CRE@AD Vitória de trabalhar. Mesmo se fosse necessário estar limpando a 
sala, realizar atividades que são completamente diferentes que é da nossa 
atribuição, está todo mundo disposto a arregaçar a manga e fazer porque 
quer ver a coisa chegar ao fim, chegar com qualidade (COORDENADORA 
DO CRE@AD DE VITÓRIA). 
 

Este mesmo grande desejo de pertencer fomentou, ou foi fomentador, de um dos 

grandes embates do Curso de Pedagogia do NE@AD/UFES com a comunidade 

acadêmica do Centro de Educação / UFES. Criou fortes debates (MORETO, 2006) 

sobre a empregabilidade, reserva de mercado do pedagogo pelo corpo docente e 

discente, de ambas as modalidades.  

 

Um fato identificador das interações sociais é que a grande maioria dos sujeitos 

envolvidos desde a administração até os alunos, com exceção da equipe técnica, 

são professores. Fator que criou situações, por um lado de empatia pelos alunos e 
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por outro embates quanto às funções que cada sujeito deveria assumir em um 

processo educacional: a educação a distância versus o costume com o sistema 

tradicional, que é uma configuração já arraigada na sociedade dos modos de 

atuação na educação presencial, onde o professor é presencial e é responsável pelo 

ensino, ele é coordenador do conteúdo que normalmente vem em um livro (de outra 

autoria). O aluno aprende pelo professor com o auxílio do livro.  

 

Neste cenário houve inversões de percepção quanto à dinâmica estabelecida pelo 

Projeto. Isto se deve ao Curso de Pedagogia do NE@AD/UFES adotar um modelo 

semipresencial. Neste modelo, o Curso é gerido do NE@AD/UFES em Vitória e 

veiculado para os CRE@ADs em todo o estado do Espírito Santo. Até o 

encerramento do curso, havia em funcionamento 13 CRE@ADs. No NE@AD estão 

sediados a Coordenação do Curso, a equipe-técnica que auxilia os PEs na 

preparação e veiculação de suas mensagens e o corpo administrativo deste Núcleo. 

Nos CRE@ADs estão sediados os OAs e uma equipe administrativa ligada às PMs 

conveniadas, e os alunos desses municípios.  

 

O OA tem atividades e posturas profissionais diferentes de um tutor: 
 
[...] A orientação acadêmica nessas instituições é entendida como um dos 
elementos do processo educativo que vem possibilitar a re-significação da 
educação a distância, isso por meio do rompimento da noção de espaço e 
tempo da escola presencial. [...] (MORETO, 2006, p. 50).  
  

Segundo Moreto (2006), a OA é composta por duas equipes: PEs – professores da 

UFES – e os OAs – professores das redes municipais ou estaduais de ensino que 

atuam presencialmente nos CRE@ADs. A função dos OAs nos CRE@ADs é 

coordenar e acompanhar as atividades discentes dos alunos, auxiliando-os no 

processo de aprendizagem por meio de reuniões periódicas, e, ainda, fazer as 

avaliações do aprendizado. Neste sentido, Moreto questiona a dicotomização das 

tarefas entre essas equipes, respectivamente, pensar e planejar as tarefas da EAD 

versus trabalhar os conteúdos e executar os planejamentos.  
 
Por ser o sujeito que diretamente (leia-se, presencialmente) acompanhou os 
alunos, o orientador acadêmico passou a ser visto como uma referência 
para os mesmos, habituados até então a uma prática escolar baseada na 
presencialidade física dos sujeitos. Os discursos dos orientadores 
acadêmicos sinalizam-nos esse fato (MORETO, 2006, p. 197). 
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Diz Moreto (2006), que no início do Curso, antes da implantação do sistema de VC, 

pelos hábitos didáticos-presenciais dos sujeitos e pela dificuldade dada pela 

distância entre OAs e PEs, o material didático tornou-se importante referência para a 

condução do Curso: “sendo que cada orientador acabou conduzindo-o segundo sua 

formação e convicções político-pedagógicas, tendo como único eixo integrador o 

material didático impresso (fascículos)”. Neste momento do Curso, 1ª e 2ª entrada 

de alunos, o material utilizado era do Convênio com a UFMT. Os PEs iam até os 

CREADs em todo o Estado do Espírito Santo para as reuniões de orientação dos 

OAs.  
 
A necessidade de contatos entre esses dois grupos que compõem a equipe 
de orientação acadêmica fez com que fossem pensadas e implementadas 
formas de interação, síncronas e assíncronas entre esses sujeitos, 
inicialmente por meio do contato presencial físico, mensalmente, por meio 
da presença dos professores especialistas nos próprios CREAD’s. 
Posteriormente, esses encontros passaram a ser baseados no emprego de 
tecnologias postas a serviço da comunicação e da educação. Nesse 
sentido, o telefone, o fax, a Internet e, de modo mais sistematizado, a 
videoconferência, passaram a ser empregados para a efetivação dos 
encontros “presenciais virtuais” entre os orientadores acadêmicos e os 
professores especialistas (MORETO, 2006, p. 202).  
 

Esta alteração na percepção da dinâmica das funções docentes é importante para 

que se reflita como a presença ou ausência da imagem na distância pode exercer 

sua presencialidade, bem como ausência de uma acessibilidade a recursos de 

comunicação. Isto ficou bem caracterizado na Reunião dos Professores Especialista 

de Linguagem com os alunos da 3ª entrada, após o encerramento desses módulos 

no CRE@AD Vitória. 

 

Em evento que aconteceu no dia 08 de novembro de 2006, os Professores 

Especialistas dos módulos de Linguagem foram convidados a dialogar 

presencialmente com os alunos. Os trabalhos finais dos módulos estavam expostos 

pelos corredores e salas de aula. Os alunos foram organizados em dois auditórios 

com acontecimentos simultâneos. Quatro professores especialistas compareceram e 

foram dois para cada sala.  

  

Das percepções colhidas, relata-se que os alunos não se conheciam na totalidade 

em função da diversidade de locais de origem e horários dos encontros presenciais. 

Foi possível, para a pesquisadora, sentar ao fundo da sala sem necessidade de 
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identificação. Havia um ‘burburinho’ na sala, as alunas-professoras debatiam sobre 

aumento de salário e pagamento. Para cada rosto que aparecia na porta, havia um 

sussurro de “– É ela?”, na tentativa de reconhecimentos dos Especialistas. As 

orientadoras estavam muito agitadas, entravam e saiam da sala. Uma pessoa se 

levantou na frente da sala, se apresentou como palestrante, elogiou os trabalhos 

expostos e agradece. Então, se apresentou como aluna e sentou novamente. Na 

sala as alunas, muitas desconhecidas entre si, continuam a tentar agrupar-se 

próximas às suas colegas. Novamente a aluna se levantou preocupada com água 

para os palestrantes e elogiou a sala lotada.  

 

Os professores Especialistas entraram na sala e sentaram entre os alunos. As 

orientadoras abriram o evento promovido em face do encerramento dos módulos de 

linguagens e para fomentarem o contato dos especialistas com os alunos pois: “– No 

livro não há foto deles!” Ainda no momento de apresentação das professoras 

especialistas falaram que os PEs, na dinâmica do ensino estão entre os alunos e 
os orientadores. Foi uma colocação interessante, pois alterna o sentido da 

produção e da esquematização da linha de comunicação:  

 

Especialista   Orientador   Aluno 

 

Nesta outra forma de ver, o especialista é aquele que facilita o trabalho do 

Orientador como professor presencial, intermediando o conteúdo, por meio do 

fascículo, portanto, colocando-se entre o Orientador e o Alunos:  

 

Orientador   Especialista  Aluno  

 

Outro fato interessante é que as orientadoras várias vezes apresentaram as “– 

minhas alunas!” com falas que passavam pelo argumento de “– nós, as professoras 

do Curso”. Há de se analisar essa postura não como falas que tentam tomar o 

espaço do especialista, mas como profissionais da educação, numa função de 

orientação, atentas às necessidades dos alunos do curso e na posição de contato 

direto e presencial com uma turma, numa intenção-demonstração de posse, 

pertencimento ou de melhor re-conhecimento entre os sujeitos.  
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Os dados coletas por questionários (APÊNDICE B) com as Orientadoras 

Acadêmicas do CRE@AD Vitória mostraram o seguinte perfil: 40% das OAs tem 

entre 41 e 50 anos e outros 40% entre 51 e 60 anos. Outros 20% estão na faixa 

etária de 31 a 40 anos. 70% são casadas, 20% solteiras, 10% viúvas. São todas do 

sexo feminino. 90% trabalham com educação há mais de 15 anos e 10% entre 10 e 

15 anos de experiência. Quanto à experiência com EAD, 50% afirmam ter mais de 

15 anos; 40% disseram ter entre 10 e 15 anos de experiência e 10% entre 3 e 5 

anos. 30% delas desenvolvem outras atividades profissionais além da OA, atuam 

como: professora universitária / formação continuada; consultora na área 

educacional; diretora da PMV. 

 

Quanto – pergunta número 2 – ao contato pessoal e acesso aos recursos de som e 

imagem em casa as OAs apontaram por meio dos questionários que têm facilidade 

de lidar com os diversos recursos de audiovisual, tendo habilidades avançadas e/ou 

básicas no uso, destacando-se como habilidades avançadas para os equipamentos 

de telefonia celular, televisão, aparelhos de som, computador. E básicas para a 

fotografia e o scanner. Os equipamentos que menos fazem parte do uso doméstico 

das OAs são: fax, filmadora e jogos eletrônicos. 
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Gráfico 01 – Acesso e uso de equipamentos eletroeletrônicos (OAs) 
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Sobre seus hábitos culturais mais freqüentes – pergunta nº 3 – as OAs indicaram um 

hábito freqüente e unânime (10) de leitura; acesso à Internet e participação em 

eventos Culturais. Destacam-se em segundo momento os hábitos de assistir a 

televisão (9); ler revistas (8) e ouvir música (7).  

 

Os hábitos que aparecem menos são: ir ao cinema (4); assistir a filmes em casa (4); 

ir ao teatro (3); ir a exposições de arte (2); fazer trabalhos manuais (2); fazer 

trabalhos artísticos (1).  
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Gráfico 02 – Atividades culturais mais freqüentes (OAs) 

 

 

Retomando os aspectos de concepção do Curso, outra questão que influenciou os 

desejos e ânimos dentro do curso, alterando a relação dos sujeitos com a 

tecnologia, principalmente, foram as mudanças políticas nos municípios durante o 

Curso, que criaram situações de trocas de pessoas já treinadas e de falta de 

repasse de verbas pré-acordadas para manutenção do Curso, inclusive o repasse 

dos pagamentos dos Orientadores Acadêmicos que eram vinculados às Prefeituras 

Municipais (MORETO, 2006). E trouxeram conseqüências para as equipes técnicas 

formadas no início do processo, conforme relata o Coordenador de Tecnologia da 

Informação do NE@AD / UFES. 

 
– Infelizmente ninguém que começou originalmente o projeto do NE@AD 
tem um grande calcanhar-de-aquiles. Ele foi feito baseado em convênios 
com as prefeituras municipais, que, infelizmente, os nossos políticos têm 
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uma mentalidade medíocre, não todos, mas a grossa maioria, em que o 
projeto de um não pode ser continuado ou melhorado. Ele tem sempre de 
ter o projeto dele que é melhor do que o do outro. Então isso é que é o 
grave problema que a gente teve. Nós tivemos uma grande inadimplência, 
voltou recursos financeiros, por não repasse das prefeituras e, a 
manutenção do pessoal de apoio, que foi treinado, era pessoal que deveria 
ser concursado, ser efetivo da prefeitura, mas os prefeitos não fazem 
concurso para ter um cacife político nas mãos. Os governadores da mesma 
forma, que são os tais dos “DTs”. [...] Aconteceu que as pessoas não eram 
contratadas da prefeitura. Elas eram contratadas para atender a 
determinado período. Mudou prefeito, mudou o secretário, eu não gosto da 
cara de um, que não gosta da cara do outro e mudavam. Então foi o grande 
calcanhar-de-aquiles, e, mesmo assim, apesar de tudo, a gente conseguiu 
manter toda essa estrutura. O que é que a gente faz? Normalmente nas 
pontas são funcionários das prefeituras com cargos temporários, que 
recebem um pequeno treinamento que é também muito simples, a gente 
comprou um equipamento muito simples pra justamente facilitar, pra não ter 
muita coisa pra se mexer, e nós sempre mantemos um grupo de 
estagiários, que não são da área de informática, diga-se de passagem, a 
gente prefere alunos de comunicação, com bom conhecimento de usuário 
de informática. Que seja bom, rápido pra digitar, saiba navegar pela 
Internet, saiba ligar e desligar um computador, saiba rodar um software com 
agilidade, com certeza de nenhum problema. A gente treina o uso da 
videoconferência e dessa forma a gente mantém (COORDENADOR DE TI, 
2007). 
 

A definição dos meios de comunicação que seriam adotados foi institucional e suas 

determinações de concepção foram organizadas aqui em três itens: fascículos, 

videoconferência e outros materiais. 

 

a) Os Fascículos - As diretrizes do Curso para a construção dos fascículos, 

assim estão descritas no projeto do Curso:  
 
Os textos-base são produzidos em forma de fascículos, com o objetivo não 
só de garantir o desenvolvimento do conteúdo básico indispensável ao 
curso mas também de oportunizar o processo de reflexão-ação-reflexão por 
parte dos alunos, na medida que, dialogicamente, propõe reflexões sobre 
sua prática em relação às teorias estudadas. Além disso, há nos fascículos 
sugestões de tarefas e pesquisas, com o objetivo de aprofundamento 
teórico na área de conhecimento trabalhada. Os textos dos fascículos são 
compreendidos, também, no contexto curricular do curso, como 
sinalizadores dos recortes de conteúdo feitos nas áreas de conhecimento e 
das abordagens metodológicas propostas.  
[...] 
O trabalho do professor especialista, ao organizar o material didático básico 
para orientação do aluno, deve contribuir para que todos questionem aquilo 
que julgam saber e, principalmente, para que questionem os princípios 
subjacentes a esse saber (UFES, CEPE, 2000). 

 

A previsão da Diretoria do NE@AD / UFES é de que, conforme acordado, 

com a UFMT, já na segunda entrada se passasse a utilizar materiais 

autorados pela UFES, o que não aconteceu. Só aconteceu na 3ª e última 
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entrada. Em termos operacionais os fascículos para 3ª entrada do Curso de 

Pedagogia eram licitados e impressos, segundo informações do Estagiário de 

design.  

 

São encadernações do tipo brochura com grampos centrais, capa em 

policromia (colorida) e interior monocromático em sua grande maioria. 

Contém, em média, 100 páginas cada um. Os tamanhos variam um pouco, 

não há uma padronização. Cada capa tem uma cor diferenciada. A proposta 

visual para a distribuição interna dos conteúdos dos fascículos previa 

inicialmente margens largas para anotação, presença de ícones de 

identificação de tarefas, uma tipologia específica. A cada módulo e a cada 

estagiário se estabeleceram alterações na proposta inicial de diagramação 

(ANEXO E e F)  

 

Cada professor especialista (conteudista) negociava suas demandas 

diretamente com a Diretoria do NE@AD, quanto ao uso de páginas, imagens, 

cores. O fator 'cor' foi um dos embates mais relatados pelos professores, que 

incidem na concepção do projeto. 
 
– Eu fiz duas reuniões com o [diretor administrativo] e disse que meu 
material era um material visual e que precisaria de tratamento. Mas sabia 
que todas as páginas coloridas era impossível fazer, seria interessante pelo 
menos uma página. Parece que havia disposição. Mas na hora de fechar o 
material isto não se efetivou. Não sei se por falha minha, de pressionar mais 
(PROFESSOR ESPECIALISTA 01, 2007). 
 
– Como eu alegava que precisava de mapas, que precisava de estar 
refazendo uma representação mais próxima da realidade, eu consegui que 
os fascículos de geografia tivessem, no centro, páginas coloridas. No 
fascículo 3 do Espírito Santo, no fascículo 4, as páginas centrais até para 
tornar material mais barato, então as páginas centrais concentram as 
figuras que eu preciso colorir e, no meio do texto eu deixo espaços que 
deverão ser colados, recortados e colados ali de tal maneira que a 
professora intervém no meu fascículo, é autora comigo nesse sentido, e não 
o encareceu o material para UFES. Então, quero dizer, o meu material...  
– Foi complicado conseguir esse recurso? (PESQUISADORA). 
– Ah, eu tive que brigar. Eu tive que brigar e muito. Eu me torno, às vezes, 
maldita, mas eu acho que o pessoal acaba esquecendo, me perdoa e acaba 
bem (risos). No começo eles não queriam nem ouvir falar. [...] Então os 
fascículos sempre muito recheado com o máximo que eu pude fazer em 
termos de figura. Isso dá que, por exemplo, você me pergunta se teve 
problema... problemas sérios... problemas de brigas ainda não resolvidos. 
No fascículo um as figuras que deveriam ser coloridas aqui atrás saíram 
preto e brancas. Aí eu briguei sobre a inutilidade disso. Se eu havia deixado 
marcada para serem coladas, aqui cole aqui, figura “C”, páginas centrais e 
aí a figura está aqui para ser recortada. Essa figura, ela só é compreendida 
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colorida. Em preto-e-branco você não vai compreender que isso aqui é água 
do oceano caindo. [...] só que saiu errado, eu pedi para consertar, essa 
ficou de sair num encarte com essas figuras coloridas, eu cheguei escrever 
um texto que seria anexada a esse encarte, [...]. Se isso foi feito e até hoje 
eu não sei se chegou às mãos das minhas colegas, eu digo hoje porque até 
a última notícia não havia chegado (PROFESSOR ESPECIALISTA 03, 
2007).  
 
– A gente pode disponibilizar no site, na página do NE@AD, todo o tipo de 
material complementar que a gente encontrar e que quiser disponibilizar, 
existe essa possibilidade. Se quiser colocar mais imagens, mais 
informações, eu tenho essa possibilidade de colocar lá. Inclusive isso foi 
colocado pra gente. “– Se as imagens forem muito importantes, crie um 
banco de imagens e coloque no site, mas a impressão no fascículo não vai 
ser possível. Porque o custo disso ficaria muito alto”. Então, mais ou menos, 
foi essa a negociação. Considerando que, em ciências, a imagem é 
conteúdo, é texto. Não dá pra prescindir (PROFESSOR ESPECIALISTA 04, 
2007).  
 

Com relação aos direitos autorais e diretos de reprodução (copyrights), há um 

desentendimento – que não pode ser verificado, pois não tivemos acesso ao 

contrato firmado entre a UFES / NE@AD e os PEs – não houve uma 

compreensão clara por parte dos PEs de quais seriam suas 

responsabilidades enquanto produtores para EAD, principalmente com 

relação ao uso de textos e imagens de terceiros. 
 
– Então, eu queria trabalhar muito com algumas imagens já prontas. Então 
você tem...como eu trabalho com literatura na sala de aula, eu queria fazer 
uma ponte entre o texto literário e as imagens. E eu buscava imagens 
interessantes nos textos, eu não queria produzir imagens próprias. Eu não 
tinha ido tão longe. Ainda que eu ache, que eu considere que isso seria um 
desafio muito interessante de você selecionar um determinado texto e você 
enquanto pesquisador dizer assim: “Que imagem eu poderia associar com 
esse texto?” ou então que autor de imagens eu poderia contatar pra 
trabalhar em parceria comigo. Da própria cidade ou no contexto local, eu 
não cheguei tão longe na minha pesquisa, mas eu busquei algumas 
imagens já prontas e me deparei com uma coisa bastante séria. Quais 
seriam os impedimentos legais pra usar determinadas imagens. E eu 
confesso pra você que eu não avancei nesse debate. Se eu buscar uma 
imagem num determinado texto de literatura, eu posso pegar a imagem de 
lá e trazer pro meu texto? Que imagem eu posso trazer pro meu texto? Eu 
me peguei refletindo sobre isso. Eu, enquanto elaborador de material, e eu 
acho que, no NE@AD, nós precisamos, também, na universidade como 
todo, pensar nessa questão de direitos autorais. Se eu elaboro um material 
e pego um determinado texto, uma crônica, um poema ou uma imagem, que 
implicações legais, que riscos, eu enquanto pesquisador, enquanto 
professor da universidade elaborador de material, que riscos eu estou 
correndo ao fazer isso? Então, quando eu estou numa aula, numa 
videoconferência usando determinado texto, eu acredito que os riscos são 
menores, então quando eu elaboro um material e encaminho para uma 
editora, isso tem implicações legais, então, de uma certa maneira eu corri 
alguns riscos ao lançar mão de determinados textos e colocar no meu 
material (PROFESSOR ESPECIALISTA 02, 2007).  
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No caso específico da imagem (ou recursos de terceiros), isto gerou uma 

série de ações particulares que vão da produção de imagens para o fascículo, 

uso de imagens da Internet de sites de pesquisa, uso de imagens com 

referências, uso indiscriminado de imagens e de deixar de usar imagens 

fotográficas do Estado do Espírito Santo em função da necessidade de 

compra do direito de reprodução desse material.  
 

– Então, assim oh, essa aqui é uma aluna que eu convidei da graduação, 
ela foi minha companheira para ilustrar os nossos exemplares em, porque 
todos os fascículos, no contrato que a gente assina, a gente assume total 
responsabilidade sobre direitos autorais do que a gente usar. Isso aí, por 
exemplo, me impediu de usar fotos da usina de imagens de um colega de 
outro departamento por que eu teria que pagar os direitos autorais. O 
dinheiro que a gente recebe para a produção desses fascículos é 
vergonhoso, é uma infâmia. Ele não dignifica o nosso fazer de jeito nenhum. 
Então tive que... e foi muito legal... lançar mão disso, e foi muito bom, 
porque a [aluna] que foi minha coleguinha de fazer meus desenhos me 
ensinou muito e acho que ela aprendeu também. Então a gente tem todo 
esse cuidado de produzir figuras que estimulem os professores e com uma 
novidade na Geografia que depois se estendeu pra outras áreas 
(PROFESSOR ESPECIALISTA 03, 2007).  
 
– As imagens que eu inseri eram todas de site de busca, porque eu não 
tenho um banco de imagens e, também, não tinha tempo de pedir 
autorização nem de produzir as fotografias, de contratar algum pra produzir. 
Não tinha esse recurso financeiro pra fazer, não tinha esse tempo, não tinha 
como. Eu não tinha um banco de imagens de que eu pudesse dispor pra 
poder pegar as imagens. Não podia escanear de livros que seria uma coisa 
que eu teria que citar fonte... tem muita coisa que você, pra poder publicar 
num material desses, demanda um tempo porque você precisa pedir 
autorização essas coisas todas... Então eu usei muitas coisas que eu me 
baseei em muitas coisas que eu já tinha produzido em outros trabalhos, 
tive...tomei isso como ponto de partida...e as imagens foram em sites de 
busca mesmo. Porque eu entendi que eram imagens de domínio público e 
que não teria problema colocar. E eu coloquei lá a fonte do sitezinho da 
internet de onde a gente tirou e pronto. E acabou ficando assim 
mesmo.(PROFESSOR ESPECIALISTA 04, 2007).  
 

Incide, ainda, sobre estas questões o fato dos especialistas receberem pela 

produção do fascículo, uma quantia que, segundo eles não daria para 

ressarcir o trabalho de produção autoral, pagar o revisor de língua portuguesa 

e pagar os direitos de uso de imagens/textos aos seus autores/responsáveis. 

Bem como houve a compreensão de que o material não poderia ser utilizado 

pelos autores (que cederam seus direitos) para outros fins dentro da 

Universidade, como por exemplo usar parcialmente ou na totalidade nas aulas 

presenciais, ou tê-los à venda na editora da UFES para aquisição dos alunos 

presenciais/ terceiros. 
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– Daí pra frente é tudo uma aberração, porque deveria ceder meus direitos 
autorais completos [...] os acordos anteriores em termos de remuneração, 
distribuição também não me contemplavam. A outra questão dizia respeito à 
tiragem: por quanto tempo eles ficariam com esse material reproduzindo e 
distribuindo? Pra onde eles poderiam mandar? Com quantas turmas? [...] e 
eu não participando mais do processo, isso me incomodava [...] e eu não 
assinei até hoje não assinei. [...] Se eu trabalho com isso desde o 
presencial, eu hoje quero trabalhar com o livro. Eu queria dispor no 
semestre passado, há dois semestres aliás, desse material e não pude. 
Quero dizer, eu fui contra a cessão dos direitos autorais, porque eu não 
assinei o contrato, entendeu? Mas eu estaria ilegal [...] eu fiz a xerox do 
meu material [...] porque estou impedida de trabalhar com o mesmo material 
na UFES, que é a mesma instituição, dentro da mesma lógica, sabe? Não 
tem fundamento uma situação dessas (PROFESSOR ESPECIALISTA 01, 
2007). 
 

Quando a Diretoria do NE@AD foi questionada sobre os direitos autorais a 

resposta foi que: “– Todos que produziram assinaram um contrato e no 

contrato há as cláusulas que o direito passaria ser da Universidade / 

NE@AD”. Questionados sobre a responsabilidade, por exemplo, no caso do 

uso da imagem dentro do material, também seria de responsabilidade do 

NE@AD, a afirmação foi que sim. 
 

– Sim, porque a partir do momento que a gente produz, o contrato diz que 
os direitos passam a ser da universidade através do NE@AD. Porque 
quando se fala em direito público, do que se torna público, é que esse 
material pode ser cedido para uma outra universidade, desde que o 
interesse seja público, visto que foram recursos públicos, não teve interesse 
comercial e a universidade não vai ceder para alguém com interesse 
comercial (DIRETOR ADMINISTRATIVO, 2007). 

 
A multiplicidade de compreensões dos direitos autorais e de reprodução 

(copyright) persistem quanto à cessão destes para a própria UFES, assim 

sendo, novos embates surgiram, são eles:  

• em função da exigência das instituições reguladoras da educação exigirem 

uma produção dos professores e, no caso, desta produção não ser 

considerada autorada por eles;  

• ao liberar os direitos para a UFES todas as responsabilidades pelo uso de 

conteúdos de terceiros foi passada para esta IES que não criou meios de 

gestão e capacitação dos autores sobre o uso desse material, nem 

disponibilizou equipe com habilidades para lidar com estas questões da 

produção de materiais visuais;  

• e, ainda, pela compreensão de que materiais disponibilizados por verbas 

públicas é de acesso público. O que não invalida as preocupações dos 

professores em função do material imagético (e textual) de terceiros. 
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A falta de uma informação clara de procedimentos sobre os direitos autorais e 

de reprodução alterou diversos desejos que foram sendo adaptados à medida 

que os PEs concebiam e construíam 'seus' módulos.  

 

Outro fator importante na concepção dos fascículos da UFES são as críticas 

feitas ao material da UFMT, que acontecem pelas diferenças epistemológicas 

e metodológicas dos Professores Especialistas quanto à abordagem dos 

conteúdos ali postos.  
 

– Como a gente já vinha trabalhando com os módulos vindos do Mato 
Grosso, tínhamos críticas dos Módulos. Até porque, quando você pega um 
material que não é o seu, você tem uma ou outra sugestão a dar. Eu sou do 
campo das artes e ficava indignada, pois o material de linguagem dizia, no 
primeiro fascículo, que trabalharia com a Arte, mas ele, de forma alguma, 
entrou no campo das artes. O que ele trabalhou foram módulos com os 
sentidos e algumas questões da semiótica. Mas muito breve e não tinha um 
olhar sobre as Artes. E aquilo eu não compreendo como um conhecimento 
artístico, então eu questionava (PROFESSOR ESPECIALISTA 01, 2007). 
 
– Produzir o material foi um desafio de fato, porque como minha área é a 
área de geografia e na seqüência dos módulos o terceiro seria específico do 
nosso Estado, o que já não poderia aproveitar o material de Mato Grosso, 
eu fui desafiada a ser uma das primeiras professoras da Universidade a 
fazê-lo juntamente com a J. que trataria da parte de História do Espírito 
Santo. A gente fez uma inversão dos módulos para que ele ficasse no final 
do curso de tal maneira que a gente pudesse explorar o material de Mato 
Grosso, com todas as ressalvas, com todas as dificuldades que 
encontramos por já ser o material um tanto quanto um ultrapassado para 
aquele momento em que a gente trabalhava algumas concepções teóricas 
diferenciadas (PROFESSOR ESPECIALISTA 03, 2007).  
 

Na outra ponta, junto às Orientadoras Acadêmicas e alunos, a Coordenadora 

do CRE@AD diz da necessidade de adequação do material da UFMT às 

questões locais – capixaba – e que as interlocuções entre os especialistas da 

UFES e Orientadores Acadêmicos, durante a aplicação do material anterior 

nas duas outras entradas, foram importantes para que problemas 

encontrados no desenvolvimento dos fascículos fossem repensados na nova 

produção, ou seja, a experiência com o material da UFMT foi importante para 

a concepção do material local. Percebe-se o fascículo com agente de 

interação social: 
 
Olha só. O material de Mato Grosso, em alguns momentos... [...] o que eu 
observei foi que em alguns momentos, eles achavam... mais na questão de 
realidade, mas o material em si teve uma boa aceitação, tinha boa 
qualidade. Em relação ao da Universidade que é o da terceira entrada, ele 
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já foi construído mais em cima das críticas do material que eles haviam 
recebido, então eles apontavam algumas coisas que eles achavam 
interessantes, e o material já foi chegando mais com a cara do ensino à 
distância daqui. E não de lá. [...] A cada percepção de dificuldade dos 
alunos, num momento de um grupo de estudos, o próprio especialista já 
fazia essa adaptação, o ajuste, os Orientadores davam sugestões então 
isso já foi trabalhando com adaptação mesmo. Já vinha de lá com alguma 
idéia, porque o especialista já pegava o material e fazia uma análise e 
quando chegava aqui, o próprio orientador, como um interlocutor, já pegava 
esse feedback e já ia ajustando. Não foi tão difícil, muito pelo contrário. Por 
exemplo. Aventura de ser estudante é um material que eles comentaram 
que gostaram muito, então teve material que atendeu bem e outros que 
deixaram a desejar, foram trabalhados com textos complementares, com 
outras coisas. Mas dentro da realidade (COORDENADORA DO CRE@AD 
VITÓRIA). 

 
b) A videoconferência – As VCs são momentos de comunicação entre os PEs e 

OAs. A escolha por esta técnica, conforme abordado no item 5.3, veio com a 

intenção de favorecer a comunicação entre PEs e OAs e, também, 

oportunizar a sensação de presencialidade entre esses sujeitos. A equipe 

técnica que trabalhou na montagem da intra-estrutura de VCs em todos os 

CRE@ADs e no NE@AD foi constituída na própria UFES. A estrutura de VC 

foi montada quando o Curso já estava em andamento. Até então os contatos 

dos Especialistas com os OAs eram presenciais nos CRE@ADs.  
 

– [...] mas logo quando foi implantado o NE@AD, a UFES tinha uma infra-
estrutura a partir daquilo que era o melhor em tecnologia, pelo menos 
dentro dos meus modestos conhecimentos sobre educação à distância, eu 
acho que estava bastante bom (PROFESSOR ESPECIALISTA 02, 2007).  

 
Retomando o início do curso, a partir da configuração da VC como meio de 

comunicação, muda-se a forma de reunião entre PEs e OAs. As VCs 

aconteciam mensalmente normalmente envolvendo todos os CRE@ADs ao 

mesmo tempo, informa Moreto (2006), conforme o projeto do Curso. Relata 

Moreto que em sua investigação foi possível identificar conflitos advindos do 

uso de tecnologia, sobretudo da VC. Como problemas principais: dificuldades 

com uso dos equipamentos; subutilização de equipamentos; distanciamento 

físico entre os sujeitos; impedimentos de ordem pessoal como problemas de 

vista ou audição, constrangimento por falta de familiaridade com com a 

tecnologia; problemas de ordem tecnológica na recepção ou envio de imagem 

e áudio; e, ainda, na manutenção dos equipamentos. 

 
Tendo em vista as dificuldades encontradas no uso dos equipamentos e a 
conseqüente subutilização deles, pudemos perceber que a falta de contato 
com esses equipamentos, bem como uma não-preparação antes do seu 
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emprego contribuiu para que esses recursos da Internet e, sobretudo, da 
videoconferência, tenham sido mais um fator de desagregação e 
distanciamento, que de interação para o estabelecimento de um trabalho de 
fato coletivo e colaborativo (MORETO, 2006, p. 205).  
 

c) Outros materiais – que se fizessem necessários poderiam ser solicitados 

pelos PEs. Entretanto, percebe-se que houve um incentivo à colocação de 

materiais disponíveis na Intranet (rede), evitando processos complexos de 

produção.  

 

A escolha da mídia fascículo para o conteúdo foi bastante acertada, o acesso às 

redes de computadores é um acesso restrito em alguns municípios do interior do 

Espírito Santo88. As Orientadoras Acadêmicas do CRE@AD Vitória relatam como foi 

o contato dos alunos do curso (professores em atuação nas redes públicas de 

ensino em sua maioria da capital) com os recursos de informática. 
 

– Então, como toda tecnologia que está iniciando, você tem que ter esse 
espírito, então se você quiser avaliar qualidade a partir do uso era preciso 
então que tivesse passado o período probatório do uso. A gente diz que as 
turmas de EAD, essas iniciais, principalmente a Pedagogia está em período 
probatório do uso da imagem e do uso da tecnologia. Isso tem que ficar 
claro. Porque senão a pesquisa vai avaliar uma coisa que não considera 
isso, Aí fica complicado porque senão você coloca a imagem em função da 
falta de domínio da tecnologia. (ruídos) 
– Falta de domínio e falta de acesso também... 
– Você tem alguma coisa interessante, que foi gravada, que tem disponível, 
para passar em aula, em casa elas não têm Internet, elas não têm 
computadores, as meninas da turma 3, de Alfredo Chaves, por exemplo, eu 
tenho duas alunas que têm Internet em casa. As demais quando precisam 
de alguma coisa elas vão à Lan House, elas pagam tanto para digitar como 
para enviar um trabalho... 
– Exatamente 
– Eu lembro que nas primeiras experiências até o mouse era um elemento 
de muita dificuldade. 
– ...mexer na tecnologias para elas... 
– Então, se nós tivéssemos em frente a uma pesquisa em que se pudesse 
traçar uma trajetória da imagem em frente a uma tecnologia, no curso de 
pedagogia, aí ia detectar esse caminho, aí seria qualitativamente 
significativo, não é? Porque era esse acesso e esse ensaio e erro, 
entendeu, que ocorreu ao longo desse primeiro curso e dessa primeira 
experiência. Com relação a vídeo, com relação a tudo. 
– [...] Agora é inegável a questão da formação, dos encontros que os alunos 
tiveram aqui no núcleo, como é que chama?  
– No laboratório de Informática. 
– ... no laboratório, importantíssimo, porque as alunas até então, tem aluno 
que nunca tinha ligado, mandado uma mensagem, escrito um texto no 
Word. E elas tiveram acesso aqui, através desses encontros e que eu 

                                                 
88  Para essa pesquisa não foram encontrados dados específicos quanto aos índices de 

acessibilidade, e não foi possível acesso aos dados das pesquisas anteriores do NE@AD, 
conforme relatado no item 1.6. 
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acredito que é um encontro que deveria ser durante todo o processo do 
Curso. 
– Pois é, mas aí você pega o parâmetro da turma 3... 
– ...exatamente a turma 3... 
– ...a turma 1 e a turma 2 não teve isso. 
– ... é não teve isso... 
– porque informática teve informática educativa. 
– Porque é só a turma 3. 
– A turma 3 que eu trabalho com ela, por exemplo, não teve isso! 
– Não teve... 
– Uma pena 
– Não teve... 
– A informática educacional da turma 3 não teve aula de informática. 
– E o número de aulas não foi suficiente, poderiam ter ao longo do curso, 
elas terem tido sempre acesso aos computadores 
(ORIENTADORAS ACADÊMICAS - CRE@AD VITÓRIA). 

 
Quanto ao perfil atual dos alunos foram levantados os seguintes dados, por meio de 

aplicação de questionário, conforme apresentado na metodologia (item 1.7).  

 

Sobre informações pessoais com dados sobre idade, estado civil, sexo, tempo de 

docência, se tem outras atividades profissionais além da docência e se já havia feito 

outros cursos em modalidade a distância (primeira pergunta). Verifica-se que 53% 

dos alunos entrevistados têm entre 41 e 50 anos; 27% entre 31 e 40 anos ; e, 17 % 

estão entre 51 e 60 anos. Estes dados mostram que estes professores são pessoas 

maduras, com faixa etária entre 31 e 60 anos. E que 83% (entre 31 a 50 anos) ainda 

permanecerão na carreira docente, se assim desejarem, por vários anos. 

 

63% dos professores são casados, 16% separados, 7% viúvos, o que aponta para a 

existência de uma estrutura familiar dependente deste alunos-professores. 

Possivelmente, uma estrutura de quem são provedores ou co-provedores e com 

dependentes, o que demanda tempo de compartilhar e esforço para gerência. A 

educação a distância ou semipresencial, exige do aluno, tempo para estudo fora do 

ambiente acadêmico, ou seja, em casa ou no trabalho. Aliado a isso, está o tempo 

para o trabalho e o tempo para gerência da família, visto que 95% dos alunos, que 

responderam à questão, são do sexo feminino e 1% masculino.  

 

Quanto ao tempo de docência, 78% têm mais de 15 anos de profissão, 12% entre 10 

e 15 anos, totalizando 90% dos alunos. Os 10% restante têm entre 1 e 10 anos de 

docência, dos quais 3% não responderam à questão. Foi possível perceber, por 

meio de relatos, que vagas do curso foram destinadas também a servidores públicos 
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que trabalham nas escolas, não somente aos docentes das séries inicias que não 

tinham formação universitária. Bem como, por meio de relatos, foi possível identificar 

que alguns professores estavam fazendo um segundo curso universitário, alguns 

inclusive já tinham pós-graduação.  

 

Outro dado interessante é que 23% dos professores exercem outra atividade 

profissional além da docência: Coordenadores Escolares, Comerciantes, 

Costureiras, Empregadas Domésticas, Vendedora de Perfume, Artesãs ou 

Professoras/Orientadoras de Artes/Artesanatos, Auxiliar Administrativa, Orientadora 

do PROFA. Fato que nos remete não só a uma discussão sobre vocação docente 

como às questões de complementação de renda motivadas pelos baixos salários da 

classe docente. Na EAD uma segunda atividade profissional remete também a uma 

nova subdivisão do tempo de estudo e dedicação às atividade letivas. 

 

Na segunda questão verificou-se como se dá o contato destes alunos como os 

meios de comunicação. A questão foi divida em equipamentos e níveis de uso. A 

idéia foi buscar fora do ambiente profissional, no ambiente doméstico (de estudo da 

EAD), a existência dos recursos tecnológicos de comunicação, entre eles os que 

lidam com imagens principalmente e quais estão mais acessíveis ao corpo discente 

do curso. Com esta pergunta se quer saber se o professor tem à sua disposição em 

casa, um dado equipamento, se ele efetivamente mexe com o equipamento, em qual 

nível de interação, ou se alguém o faz por ele. 

 

Foram inseridos na pesquisa alguns equipamentos cuja comunicação não é 

baseada em tecnologia imagética, como o telefone celular. Justifica-se sua presença 

em função da necessidade de interação por menus; o fax como um aparelho de 

telefonia com mais recursos, como transmissão e transcrição de dados, inclusive 

imagem, cientes de que este é um recurso de uso mais profissional que doméstico; 

e, o aparelho de som, que pode ser de rádio a CD player, e que é um dos 

equipamentos de comunicação dos mais comuns entre os brasileiros em função da 

sua variedade de configurações e preços. O aparelho de som implica também 

acesso às produções e programas das empresas de comunicação, às mídias. 
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Conforme a tabela 08 (a seguir), estas três mídias demonstram que o celular e o 

aparelho de som se efetivam com meios de comunicação não imagéticos, onde o 

som, transmite as informações. Em ambos mais de 59% dos entrevistados afirmam 

que têm os equipamentos e sabem operá-los de modo básico (sendo 59% para o 

telefone celular e 60% para o aparelho de som). Ainda sobre estes equipamentos, 

mais de 21% dos entrevistados também se dizem usuários avançados, sabendo 

configurar os equipamentos para seu uso particular, dos quais 21% para o telefone 

celular e 27% para o aparelho de som. O que explicaria esta diferença de um maior 

acesso aos equipamentos no caso de aparelho de som, visto que seu custo é o de 

compra e energia para manutenção. Já o aparelho de telefonia celular tem um custo 

mensal ou por uso, o que explicaria 18% dos entrevistados afirmarem não ter o 

equipamento. 

 

77% dos alunos entrevistados disseram não ter fax e 12% não responderam o item. 

Mas os 10% que disseram ter, afirmam em sua maioria que sabem utilizá-lo. 

 
Tabela 08 – Acesso e uso de equipamentos eletroeletrônicos 

 pelos alunos da 3ª entrada – Pedagogia NE@AD / UFES 
 

  Não 
tenho 

Tenho, mas 
não mexo. 
Alguém da 

minha família 
faz para mim. 

Tenho. Sei ligar 
e desligar. Usar 

o básico. 

Tenho. Sei 
operá-lo, 

inclusive com 
comandos de 
configuração. 

Não, 
respondeu.

Telefone celular 19 2 60 22 0 
Fax 80 1 6 4 12 
Aparelho de som 7 4 62 28 2 
Televisão 0 0 54 41 8 
Videocassete / DVD player 3 8 54 36 2 
Máquina fotográfica 27 13 44 15 4 
Filmadora 80 4 5 1 13 
Computador 34 10 43 13 3 
Internet 41 13 32 10 7 
Impressora 43 17 30 10 3 
Scanner 65 10 12 5 11 
Jogo Eletrônico 60 15 16 5 7 
 

A cultura da comunicação via áudio não se extinguiu com a chegada do cinema ou 

da televisão, nem a televisão com a chegada da Internet. A EAD se apropriou desse 

acesso, em que foram criados cursos tanto via rádio, quanto, LPs, Fitas casstes e 

Cds. E a VC confia nesta habilidade do ser humano para a transmissão de dados, 

visto que prioriza a qualidade do áudio à da imagem.  
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A televisão está presente na maioria dos lares brasileiros e dos alunos ninguém 

afirma não ter ou não saber mexer no equipamento: 52% afirmam que têm o 

equipamento e sabem utilizá-lo de forma básica e 40% de forma avançada, o 

restante não respondeu.  

 

Os equipamentos de videocassete chegados ao Brasil no início da década de 80 

ampliaram o acesso aos filmes. Estes equipamentos tiveram maior acessibilidade de 

compra na década de 90, permitiram gerenciar o horário para assistir aos programas 

de televisão, aos filmes e aos documentários dando a possibilidade ao espectador 

de gravá-los para assistir a eles em horário ou momento mais conveniente. Hoje 

estão praticamente ‘fora de moda’, e gradativamente sendo substituídos pelos 

DVDs. O DVD Player surge com recursos para assistir a filmes e documentários com 

maior qualidade de imagem. Estes equipamentos não têm recursos de gravação. Os 

preços dos DVD Recorders, que gravam em mídias DVD, vêm sofrendo grandes 

quedas, mas ainda têm valores caros para a maior parte da população brasileira. 

 

Para fins da pesquisa formulou-se apenas um item de videocassete e DVD player, 

pois a finalidade não é estabelecer possibilidades de mídias para o desenvolvimento 

de cursos, mas sim a presença da tecnologia que permite assistir a outros 

‘programas’ conforme o interesse do espectador. 3% dizem não ter, 8% ter e não 

saber mexer delegando esta função a terceiros, 52% fazem uso básico do 

equipamento e 35% fazem uso avançado e, ainda, 2% não responderam. É 

relevante citar que os dados são bastante parecidos com os da televisão, quando 

apontam que 52% têm e fazem uso básico de ambos e mais de 35% fazem uso 

avançado. Totalizando mais de 94% de presença nos lares, somando também 

aqueles que têm, mas necessitam do auxílio de outrem para assistir a eles. O 

videocassete e o DVD são mídias que poderiam ter sido levadas em consideração 

na concepção do curso para veiculação/distribuição de imagens, apesar do custo de 

produção, existe uma ampla acessibilidade dos alunos a esses recursos em casa. 

 

A presença da máquina de fotografia é 70% dos alunos, digital ou via filme 

fotográfico, sendo que: 42% fazem uso básico; 15%, uso avançado; 13% têm mas 

não mexem com o equipamento, alguém faz por ele; e, dos demais, 26% afirmam 
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não ter o equipamento. 77% dos questionários informavam que não possuíam 

filmadoras, 13% não responderam, um nível alto de abstenção, totalizando 90% dos 

entrevistados. Do saldo restante 4% afirmam ter, mas não saber mexer; 5% fazem 

uso básico; e, 1% uso avançado deste equipamento. 

 

Entrando na era digital os computadores e seus periféricos são hoje ferramentas do 

trabalho docente, mas seu nível de complexidade de uso exige do usuário um 

grande tempo de lenta adaptação. Tê-lo exige um esforço coletivo de compra e de 

trocas e aprendizagens. Este equipamento, pode até trabalhar sozinho, mas sem 

seus periféricos e recursos de conexão em rede, perde uma gama de possibilidades. 

Periféricos como impressora, scanner, web-cam (câmeras de vídeo de baixa 

qualidade para gravação e transmissão de imagens via Internet), caixas de som, 

controles de jogos, podem ser facilmente adaptados à CPU e utilizados. Mas seus 

custos não são sempre acessíveis. 

 

33% dos alunos informaram não ter computador em casa, o que não implica ter 

acesso a equipamentos de informática no ambiente de trabalho ou de amigos e 

familiares; 10% têm, mas não mexem no equipamento que é utilizado por alguém da 

casa; 41% fazem uso básico do equipamento; 13%, uso avançado. Quanto à 

presença da impressora, importante periférico de saída de dados, como a impressão 

de trabalhos acadêmicos, por exemplo: 41% afirmam não ter o equipamento; 17% 

têm mas não sabem lidar com o recurso; 19% fazem uso básico; 10%, uso 

avançado. O scanner é um periférico de uso bastante específico, serve para 

transformar em arquivo digital imagens e documentos impressos. Seu uso requer 

alguns conhecimentos básicos de tratamento de imagem; reconhecimento de 

caractere; e, armazenamento de dados. O scanner teve uma maior divulgação 

quando vendido em equipamentos denominados de multiuso, ou seja, impressora, 

scanner e fax em um mesmo periférico, mas ainda assim tem pouca entrada nos 

lares brasileiros. 62% dos alunos afirmam não ter o equipamento; 10% têm, mas não 

mexem; 12% fazem uso básico; 5% fazem uso avançado e 11% não responderam 

ao item. 

 

A Internet é uma ferramenta de comunicação muito interessante, pois permite 

acesso a dados e informações de todo o mundo, bastando para isso ter acesso a um 
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computador, que esteja conectado a uma rede de transmissão de dados e que se 

saiba operar seus programas. A forma mais comum de conexão à Internet é a dial 

up, ou seja, a que usa a rede de telefonia para acessar uma empresa que fornecerá 

e manterá o fluxo de dados entre seu computador e os demais computadores da 

rede. Estes acessos podem ser gratuitos ou pagos, obviamente a qualidade do 

acesso gratuito é bastante inferior ao acesso pago. Existem outras formas de 

conexão, denominadas de conexão de alta velocidade, mas seu custo de 

manutenção é também maior. 

 

O fato é que estar na Internet tem se tornado uma obrigação. Deve-se ter e-mail, 

saber navegar, saber pesquisa. Não é incomum receber em sala de aula trabalhos 

inteiramente copiados da Internet, existem sites especializados nisso. 39% dos 

professores afirmaram não ter acesso à Internet de casa; 13% têm, mas não mexem 

com a tecnologia, alguém faz para ele; 31% afirmaram lidar com a tecnologia de 

maneira básica e 10%, de maneira avançada.  

 

Os jogos eletrônicos possuem diferentes consoles, ou seja, equipamentos para 

rodar ou jogar os programas, podem ser ligados à televisão, via computador, em 

pequenos pads. Influenciam a forma de seus usuários lidarem com a tecnologia 

interativa, permitindo aliar recursos audiovisuais a momentos lúdicos de brincadeira. 

57% afirmam não possuir jogos eletrônicos; 15% afirmam que possuem em suas 

casas, mas outras pessoas que mexem; 16% afirmam que são usuários básicos 

desses jogos e 5% são usuários avançados. 

 

Na questão três, pedimos que os professores indicassem quais são suas atividades 

culturais mais freqüentes, esta questão era de múltipla escolha e os dados foram 

organizados no gráfico abaixo pelo número de respostas a cada item:  
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Gráfico 03 – Atividades culturais mais freqüentes (Alunos) 

 

Dos 103 questionários 90 entrevistados responderam que assistir a televisão é sua 

atividade cultural mais freqüente; 82 ouvir música; 80 assistir a filmes em casa. 

Estes dados condizem com os dados anteriores sobre a presença e uso das 

tecnologias. 79 afirmam ter como hábito freqüente ler revistas e 74 ler livros. Ir a 

eventos culturais (feiras, festas típicas, shows) ficou em 6º lugar com 63 indicações. 

A partir daí houve uma queda sensível no número de respostas. 32 informaram 

acessar a Internet; 30 fazerem trabalhos manuais; 20 ir ao cinema; 14 trabalhos 

artísticos; 12 ir ao teatro e 10 à exposições de arte. 

 

Acessar Internet requer recursos tecnológicos e disponibilidade de tempo para 

transformar em hábito cultural, ou seja, em fonte de vivência de cultura. Mesmo 

assim, 31% indicam que a Internet já faz parte de sua busca e vivência por 

informações culturais. Com níveis de indicação mais baixos estão os itens ligados às 

artes e apreciação estética.  

 

A partir desse cenário, constituído por leis nacionais, parcerias, possibilidades 

técnicas, sujeitos aprendentes em EAD e uma grande vontade de participar, 

encaminhamos a segunda categoria de análise, a capacitação dos sujeitos para 

lidarem com todas essas mudanças e novas possibilidades. 
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7.2 CAPACITAÇÃO 
 

 

A grande maioria dos problemas apresentados na categoria de concepção são frutos 

do desconhecimento ou da ausência de debate. Na implantação do Curso de 

Pedagogia houve um momento intenso de formação, com o convênio com a UFMT e 

a formação da equipe de Orientação Acadêmica (MORETO, 2006) por um Curso de 

Especialização lato sensu em EAD. Entretanto, com as mudanças e as contratações 

de sujeitos posteriores a esse momento, percebe-se que houve uma necessidade de 

estratégias de formação permanente, não-efetivadas e que os momentos de 

formação auxiliaram, mas a ausência de espaços de suporte e debate criaram 

dificuldades para a atividade de produção dos fascículos. A maioria dos PEs 

pesquisados não tinham experiências anteriores na construção de materiais para 

EAD. 
 
– [...] foi a primeira experiência. Na verdade eu nunca tinha, nem sequer 
assistido àlguma coisa sobre uma videoconferência ou, então orientação, de 
como que funciona a educação à distância, porque, quando eu fiz a 
pesquisa no Mato Grosso, eu estava mais interessado em analisar a 
construção de uma política de profissionalização do professor, envolvendo a 
universidade, a secretária de educação do estado e do município, e o 
sindicato. E eu então quando eu fui visitar as experiências “in loco” eu não 
me preocupei em analisar especificamente o que significava educação à 
distância, como que funcionava, como era a videoconferência 
(PROFESSOR ESPECIALISTA 02, 2007).  
 
– Você já tinha tido experiência em produzir material pra educação a 
distância? (PESQUISADORA).  
– Não. Pra educação a distância acho que não. Só para educação 
presencial e, aí, a nossa preocupação... e eu confesso pra você, eu não sei 
se esse curso, que a gente fez no Mato Grosso, embora o pessoal tenha 
sido extremamente dedicado, se, de fato, se foi ele quem me ajudou, nele 
que eu me encontrei e saí correndo atrás. Se foram as minhas alunas que 
me ajudaram, e essa experiência de vida, hoje, se tornou força para 
satisfazer o desejo de outras (PROFESSOR ESPECIALISTA 03, 2007).  
 
– [...] eu acabei participando de um edital pra produzir material de ensino a 
distância que foi o Projeto VEREDAS de Belo Horizonte – Secretaria 
Estadual de Educação de Minas. Acho que isso aconteceu em 99, 2000, por 
aí, não sei também bem certo agora. [...] Então foi uma coisa, assim, muito 
interessante. O material produzido teve muito boa qualidade. [...] A gente 
teve uma orientação inicial que, no caso, quando eu passei do outro projeto 
de ensino a distância, isso foi muito mais trabalhado. O projeto estava 
nascendo, então, dentro da concepção do projeto, já havia a previsão de 
discutir, com os autores, uma padronização. Claro que cada um tem seu 
estilo de escrever, mas como é que a gente se dirigiria ao professor, como é 
que a gente faria isso, como é que a gente introduziria um diálogo 
(PROFESSOR ESPECIALISTA 04, 2007)?  
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Quanto ao Curso de Especialização houve uma mobilização dos PEs em participar 

que favoreceu o diálogo sobre EAD, sobre as TICs e a educação, bem como o 

conhecimento entre os OAs e os PEs. Aqui, ainda, não estavam definidos os 

professores do Curso de Pedagogia. O Curso foi aberto aos professores das escolas 

públicas com graduação e para os professores da UFES que desejassem participar 

desta iniciativa em EAD, mediante cotas para cada município. Os PEs, também 

foram os orientadores dos trabalhos de conclusão de curso dos OAs. 
 
– Nós fizemos um curso de especialização oferecido pelo Mato Grosso. E o 
curso foi oferecido aqui na UFES para um número muito grande de 
especialistas. Se eu não me engano foram 600 especialistas tá. [...] Eu 
prefiro dizer que é o professor da universidade e o professor da rede de 
ensino, tá?. Porque, na verdade, o orientador acadêmico ele é um professor 
da rede, então, uma das dificuldades que eu tive no curso de especialização 
foi compreender como que funcionaria esse trabalho com as novas 
tecnologias. Eu sabia que eu iria usar e-mail, o fax, o telefone. Isso fazia 
parte já do meu trabalho. Porque todos nós de uma maneira, nós 
assimilamos essa tecnologia, porque o endereço eletrônico, a Internet, é 
uma ferramenta importante pra quem faz pesquisas. Nós líamos os textos e, 
na medida do possível o professor da universidade do Mato Grosso, quando 
ele vinha, dialogava com a gente sobre isso. Mas nós não tivemos 
condições de desenvolver reflexões através de práticas laboratoriais, 
porque eu acho que isso teria sido bastante interessante para nós e, por 
exemplo, o professor da Federal do Mato Grosso dialogar conosco através 
da videoconferência, mas eu entendo que havia uma limitação na época 
porque a UFES ainda não tinha montado a infra-estrutura, e a UFES, mal ou 
bem, ela tem, hoje (PROFESSOR ESPECIALISTA 02, 2007).  
 
– Aí, eu participei do curso feito para especialistas num convênio entre a 
UFES e a Universidade Federal de Mato Grosso, gostei do projeto, claro 
que eu tenho ressalvas, mas comecei a trabalhar muito entusiasmada com 
a idéia (PROFESSOR ESPECIALISTA 03, 2007).  
 

Um segundo momento de formação, este exclusivo para os professores 

especialistas do Curso de Pedagogia – EAD, foi um Curso de Extensão organizado 

por professoras do Centro de Educação, para auxiliar a preparação dos fascículos. 
 
– [...] a M. J. e a M. organizaram o curso. Aí foi até assim, estranho. Um 
curso para a elaboração de materiais... Fizemos dois ou três encontros, mas 
a gente não respondeu à altura. Assim, ninguém reagiu ao curso, porque 
ele não nos atendia naquele momento. Nós estávamos sobrecarregados 
com muitas coisas que... ele parecia muito abstrato. Tipo assim, eu não vou 
investir nisso, porque isso não vai me retornar um bom material. A temática 
era muito abstrata na medida em que não tratava de uma situação em que 
eu já tivesse com o meu material e precisasse estar organizando, dando 
formatação e visibilidade, sistematizando e dando um tratamento. Dar um 
tratamento àquele material que traduzisse a identidade capixaba do EAD. 
Talvez o que eu poderia dizer é que em função de que tudo se encontrava 
em processo, eu diria que não estava em bom tempo a proposta do curso 
de extensão. Era um projeto de extensão das duas nos formando como 
elaboradores de materiais. As discussões não saiam muito de uma situação 
assim: “Ah nós devemos criar ícones, devemos falar sobre... uma linguagem 
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de uma carta introdutória que se dirige ao professor, que tenha isso, e que 
tenha aquilo. Talvez até eu me beneficiei, porque a carta eu uso. Eu fiz uma 
carta para o orientador acadêmico, para o professor. [...] Em relação a esse 
curso, ele não foi avante, e ninguém finalizou, até porque não estávamos no 
período de elaboração, ainda. Estávamos, ainda, participando com o 
material de Mato Grosso (PROFESSOR ESPECIALISTA 01, 2007).  
  

As dificuldades com as linguagens dos recursos tecnológicos e a conseqüente 

compreensão das dinâmicas destes recursos incomodaram no início do processo, 

tanto no contato via VC, quanto na preparação de materiais impressos ou 

multimidiáticos. Conforme relatam os PEs, questões quanto a lidar com tecnologias 

e com grandes públicos. 
 
– eu não gosto de grande público e também não gosto do instrumento do 
microfone e essas coisas [...] são coisas que eu vou, aos poucos, me 
familiarizando. A videoconferência é, também, uma situação dessas.  
[...] 
– Eu fiz uma seqüência de videoconferências e no final tava até mais, 
assim[...] Gostei muito de trabalhar ponto a ponto. No ponto a ponto eu 
chamava o CRE@AD e, com um CRE@AD só era tempo real, eu chamava 
e ao mesmo tempo, eles podiam interferir. Era ao mesmo tempo. A 
orientadora acadêmica chamou os alunos e eu pude fazer o trabalho 
diretamente com o aluno. Isso foi legal. E os alunos? [...] mas eles também 
sofrem desse mal (PROFESSOR ESPECIALISTA 01, 2007). 
 
– Quando eu cheguei na UFES em 2005, eu soube do NE@AD aqui. E aí, 
como naquele momento, não havia especialistas da área de ciências no 
NE@AD, que a professora que indicada pelo meu departamento pra atuar lá 
na área de ciências, o contrato dela havia terminado, o departamento, 
então, me indicou como especialista pra trabalhar no NE@AD. Até então a 
idéia era trabalhar nas videoconferências os fascículos da Universidade de 
Mato Grosso. Não tinha nada de produzir fascículo não. Era só trabalhar o 
material que já tinha lá. Mas eu soube que havia já a intenção de produzir 
material da UFES. Já havia alguns sendo feitos naquela época e tudo. Mas 
a informação que chegou pra mim, já professora contratada, ou pelo menos 
contactada, pra produzir os fascículos de ciências. Eu só teria que dar os 
vídeos. Aí comecei a fazer esse trabalho, muito sem graça constrangida. 
Detesto câmera. Até em festa de aniversário eu fujo de câmera. Não é uma 
coisa assim que eu goste, que me atraia, entendeu? Fotografia e essas 
coisas, eu gosto mais do contato mais próximo mesmo. Da interação, até 
muito por causa do meu jeito de dar aula assim: ação, problematização, eu 
gosto que as pessoas mexam nas coisas, ficar provocando, então fica um 
negócio meio chato de fazer assim de longe (PROFESSOR ESPECIALISTA 
04, 2007).  
 

A visão do estagiário em multimídia retrata que inclusive algumas soluções 

audiovisuais ou interativas não foram pensadas em função do desconhecimento das 

técnicas e suas possibilidades. Quando perguntado sobre a solicitação de 

animações, ele falou: 
 
– Não. Eu acho que mais por falta de experiência dos próprios professores. 
Eu lembro muito da época em que a gente fazia os CD-ROMs, que a gente 
tinha essas opções de flash para mostrar de forma animada algum assunto. 
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Facilitar a aprendizagem. Mas, quando nós explicávamos isso para o 
professor, ele ficava meio com o pé atrás, achava que iria dar muito 
trabalho. Por falta de experiência achava que não iria dar muito certo. Então 
ficavam mais por conta de algo escrito e uma imagem estática. Então nós 
nunca avançamos muito nessa área de animação. Justamente porque os 
professores não chegavam a se inteirar muito sobre esse assunto. Mas, 
realmente é uma pena, pois hoje em dia a gente poderia ter muito mais em 
termos de produção de animação. Enfim. É uma coisa que realmente não 
avançamos (ESTAGIÁRIO DE MULTIMÍDIA). 

 
No início das atividades dos PEs havia dúvidas sobre a qualidade da comunicação 

que chegava ao CRE@AD via VC, por desconhecer as características da tecnologia, 

bem como havia dúvidas de quais usos se faziam com a imagem que chegava lá. A 

perda de domínio ou controle sobre a própria imagem é um dos fatores que, 

acredita-se, mais incomodavam os PEs, até então acostumados com o controle de 

sua imagem em ambientes presenciais. 
 
– Por outro lado, eu me perguntava como chega a imagem lá pra eles 
fazerem uma gravação com qualidade? Uma melhor gravação, com 
qualidade, seria do NE@AD e não do CRE@AD? [...] Assim, num outro 
momento eu estava num curso no interior [...] e tive a oportunidade de 
entrar numa sala em que os alunos [...] estavam tendo uma aula em 
videoconferência. A imagem vinha assim toda fragmentada do especialista 
falando. Tempo, voz e imagens totalmente assíncronas. E a sala cheia, as 
pessoas conversando. Não tinham interesse. Vinham outros ruídos. Então 
realmente me pergunto. E eles pegavam essa imagem, realmente essa 
imagem que chegava lá, defasada em termos tecnológicos e levavam? 
Daí, também, coitados, se tivessem que usar esse recurso na sala de aula... 
nem eu queria (PROFESSOR ESPECIALISTA 01, grifo nosso). 
 

Como a VC foi implantada após o início das atividades do Curso, não houve espaço-

tempo para uma capacitação coletiva e aprofundada sobre este recurso. Relatam os 

professores que as explicações aconteciam durante as VCs, com dicas do 

Coordenador de Tecnologia da Informação do NE@AD ou da equipe de estagiários. 

 
– O professor V. deu umas dicas assim. Os equipamentos que estão 
funcionando ali. Os estagiários que operam a mesa me explicavam um 
pouquinho, eu não sei o nome do equipamento que não é simplesmente o 
retroprojetor, mas você pode lançar qualquer imagem dos desenhos das 
crianças e eu usei muito isso (PROFESSOR ESPECIALISTA 01, 2007). 
 
– Agora a videoconferência, propriamente, eu aprendi na prática, 
dialogando com o operador da videoconferência. Pra mim o uso da 
videoconferência ficou muito no plano teórico quando eu fiz o curso de 
especialização (PROFESSOR ESPECIALISTA 02, 2007).  
 
– Você recebeu alguma orientação? (PESQUISADORA).  
– Nenhuma. Nada. Nada. Nada. Descobri tudo ao vivo e a cores. Usava a 
minha metideza e fui descobrindo ali. Apanhando, essa coisa do, por 
exemplo, aquele aparelho que a gente tem que coloca o material e puxa o 
zoom. Aprender a mexer com aquilo foi a descoberta. Sabe como? Eu achei 
o máximo e trabalhei o máximo que eu pude. Tudo o que eu podia usar 
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nesse sentido, eu usei. E espero que minhas colegas lá tenha aproveitado 
nesse sentido. De ver que aquilo era algo que poderia produzir, de saber... 
um aprendizado (PROFESSOR ESPECIALISTA 03, 2007).  
 
– a coisa foi meio assim: que eu teria que fazer... apresentar o fascículo de 
uma forma mais enxuta, porque eu só teria 2 horas pra trabalhar o fascículo 
todo. Que esse fascículo ia ser, depois, trabalhado pelos orientadores com 
os alunos, até então eu tava achando... eu não tinha entendido essa 
dinâmica, eu achava que eu ia trabalhar diretamente com os alunos. Então 
eu não sabia que o que eu ia falar ali ainda ia ser mediado por uma outra 
pessoa pra chegar, então isso me deu uma preocupação enorme. Que eu 
tenho que ter certeza que o que eu estou falando ali está sendo entendido, 
porque isso vai ser passado, ainda, lá para os alunos, então eu fiquei um 
pouco insegura com isso. Eu preferia ter acesso direto aos alunos... Aí eu 
soube que eram sete mil alunos, não tinha como fazer isso, não tinha 
estrutura pra eu conseguir falar com sete mil alunos de uma vez. Então 
esse processo aí é... Eu acabei entendendo que isso iria dar certo. (Não sei 
se eu estou avançando aí nas perguntas... É, to meio que te contando a 
história). Eu falei, “bom, isso deve dar certo”. Porque já é uma experiência 
antiga, já vem acontecendo assim. É... vai ser... com certeza isso vai 
funcionar (PROFESSOR ESPECIALISTA 04, 2007).  

 
Na outra ponta da VC nos CRE@ADs a experiência com o novo recurso também foi 

dado no uso. Algumas das OAs recordam-se dos debates no Curso de 

Especialização, mas não houve um momento de 'treinamento' técnico de como esta 

se processa. 
 
– Vocês receberam algum curso sobre como funcionaria a 
videoconferência? Como proceder dentro da videoconferência? 
(PESQUISADORA). 
– Não...Quem passou por um curso de como lidar com a tecnologia foram 
os técnicos. Agora nós Orientadores, não. O que na verdade aconteceu foi 
um processo de aprendizagem e que se constituiu ao longo... 
– Não...As informações foram teóricas, digamos assim... ... ao longo do 
curso mesmo. ... práticas não... 
– Não...Lembro que no início do curso me chamava a atenção aquela coisa 
de você estar ao vivo e distante da pessoa ao mesmo tempo. E o nosso 
próprio processo de disciplina que a gente não conseguia, participar 
efetivamente. Então era uma conversa paralela aqui, uma conversa paralela 
ali. Que foi um processo realmente de crescimento do próprio grupo. Hoje 
não, as coisas são completamente diferentes. 
– E a preparação de vocês para a videoconferência nesse percurso todo do 
curso, mudou durante o curso? (PESQUISADORA). 
– Mudou! 
– Acho que sim? 
– A gente manteve assim... silêncio, silêncio até hoje a gente não faz. Então 
como é que é a questão? No horizonte de escuta, a gente ouve, ouve, mas 
ao mesmo tempo interage. Porque uma vez estando a pessoa presente, 
suscita uma interação, mesmo que você não saiba que o canal esteja 
aberto para que o outro te ouça, você faz comentários, você está 
entendendo? Mas motivado pelo olhar. Isso que é interessante, não é 
motivado pela escuta, porque você sabe que a pessoa está te vendo, mas 
não está te ouvindo porque o canal está para ela naquele momento. Então a 
gente fala assim mesmo, comenta, comenta. Isso é interessante?  
– ... Nós estamos conversando, como nós vamos articular, como nós vamos 
fazer, como nós vamos proceder. Isso funciona no nosso CRE@AD? Quem 
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já fez? Quem já trabalhou? As discussões acontecem paralalelo à 
apresentação da vídeo. 
– É legal. 
(ORIENTADORAS ACADÊMICAS - CRE@AD VITÓRIA). 

 
Quanto à existência de materiais instrucionais (tutoriais ou guias) para os 

professores utilizarem como referência ou, ainda, dicas das possibilidades outras de 

recursos existentes no estúdio do NE@AD / UFES, foi feita uma pequena apostila 

(ANEXO G), segundo o Coordenador de Tecnologia da Informação, com o auxílio de 

um ex-estagiário da área de comunicação, a qual está disponível no site do NE@AD 

/ UFES.  

 

A apostila, disponível no site, é sucinta, algumas linhas apenas. Anexa a ela é 

encaminhado um modelo de uma apresentação preparada para VC, nos moldes que 

foram sendo estruturados ao longo do curso. Não há indicações mais específicas. 

Segundo a então estagiária, operadora de videoconferência, é solicitado aos PEs 

que encaminhem os materiais da VC com antecedência para averiguações e 

adaptações. A estagiária acredita que deveria ser uma habilidade do PE de EAD 

saber preparar esse material de acordo com as tecnologias do Curso. Segundo 

relata, alguns professores encaminhavam apresentações com 70 slides para 2 horas 

de VC. “Então tinha o trabalho de mostrar ao professor que o slide não é um 

caderno, um livro, ou uma cartilha. O slide é um recurso válido, se utilizar poucos e 

de vez enquando. Então eu estipulei um máximo de 35 slides por videoconferência”. 

Outras questões que estão relacionadas ao funcionamento da técnica e da 

legibilidade nos CRE@ADs como a inviabilidade de animações e detalhes 

decorativos, tamanho da letra, cor de fundo etc., segundo a estagiária. As 

apresentações 'originais' preparadas pelos professores, se autorizado, são 

disponibilizadas em rede para os OAs nos CRE@ADs.  

 

Com relação ao aprendizado dos sujeitos ao uso da VC, foi mais complicado pelo 

fato de as pessoas não estarem afeitas ao uso da tecnologia, disse o Coordenador 

de Tecnologia da Informação.  
 

– Alguns professores da informática já faziam isso, mas o pessoal da 
educação, principalmente, para se colocarem diante de um olho de uma 
câmera, e a partir dali conseguisse comunicar com as pessoas, de uma 
forma mais natural, foi um aprendizado que levou algum tempo. Hoje, os 
nossos operadores de sistema conseguem deixar a pessoa mais à vontade, 
dão um apoio para que a pessoa consiga interagir mas, mesmo assim, a 
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pessoa, sabendo que está havendo a videoconferência, fica travada. Uma 
sensação de “sou eu que estou aparecendo ali, eu estou na televisão”. Mas, 
de um modo geral, a aceitação foi grande e eu acho que esse foi, talvez, o 
fator que fez a diferença com relação à tutoria. E deu qualidade à tutoria de, 
principalmente, foi o que deu o diferencial a qualidade dessa tutoria. Uma 
vez que, em nosso método, o aluno tem algumas poucas aulas por 
videoconferência, na realidade quem tem aula, treinamento, são os tutores 
(COORDENADOR DE TI, 2007). 

 
A fala do Professor Coordenador de TI foi afirmada no evento de encarramento dos 

módulos de linguagem, e pôde ser ratificado pelas falas da Professora Especialista 

de Artes para o auditório, que se sentiu como uma atriz global pela recepção 

calorosa dada pelos OAs, conhecidos só através da distância física da VC, e ainda 

maior dos alunos, visto que só existe 'troca de imagens' entre os orientadores e 

especialistas. Destacamos as seguintes falas da Prof. M. J.: “– Como é difícil 

escrever um material sem ver as carinhas, conhecer as pessoas!” e em outro 

momento ao expressar sua percepção de que “– Os especialistas estão muito longe 

dos alunos e mais próximos dos orientadores”. 

 

Para os alunos, parecia que os especialistas ali estavam como autores do livro texto, 

um palestrante, que veio averiguar como os alunos do curso estavam lidando com o 

conteúdo de seu material, uma presença/pressão sutil por resultados. Para os 

especialistas, estes sim, pareciam extasiados, com toda a proposta e ao ver o 

resultado dos materiais elaborados por eles.  

 

Na reunião presencial do especialista com os alunos, deu-se para os especialistas, 

uma sensação de estranhamento quanto ao tratamento televisivo e ‘global’89 e de 

acolhimento pelo calor humano dos orientadores; já quanto à presença maciça e 

cheia de curiosidade dos alunos percebe-se uma busca não pelo ‘autor global-

televisivo’, mas pela aprovação de seus esforços pelo ‘autor do livro’. 

 

Muito deste impacto 'midiático' se dá pela falta de costume dos sujeitos com a 

tecnologia, mas também por falta de espaços para debates, tanto para a elaboração 

dos conteúdos para os fascículos, quanto para a preparação de material e 

psicológica para as VCs. Há o reconhecimento do Professor Especialista 02, de que 

não houve essa demanda pelos PEs e, também, não houve a implementação de 

                                                 
89  No sentido de como são tratados os atores da Rede Globo de Comunicação 
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espaços de diálogo pelo NE@AD, ou pelo Colegiado e Coordenação do Curso de 

Pedagogia, que não é citado em momento algum da pesquisa.  
 

– Não, a gente, em nenhum momento, colocou essa demanda para o 
NE@AD. Entre nós, videoconferencistas, vamos chamar assim ou 
elaboradores de materiais, vamos dizer assim, daqui da UFES, a gente 
informalmente dizia: “– Poxa, eu estou com essa angústia, eu estou com 
essa preocupação em relação ao meu material, estou preocupado com essa 
questão da videoconferência,” mas ficava nisso. Em nenhum momento o 
NE@AD se preocupou em, também, proporcionar uma formação continuada 
de encontros pra refletir sobre as nossas práticas enquanto professores do 
curso a distância, pesquisadores, enquanto elaboradores de materiais, 
enquanto professor que faz videoconferência (PROFESSOR 
ESPECIALISTA 02, 2007).  

 
A estrutura dada pelo NE@AD aos PEs constituía-se em espaço de trabalho com 

recursos de informática e comunicação para atendimento aos alunos e equipes de 

estagiários para design, multimídia e videoconferência.  
 
– Foi tudo meio que na experiência. Primeiro que o NE@AD nunca 
estabeleceu uma equipe de produção. Ele se valia dos estagiários darem o 
suporte. Os estagiários eram muito jovens e estavam na formação inicial [...] 
(PROFESSOR ESPECIALISTA 01, 2007). 

 
Não se constituiu nem no Curso, nem no NE@AD, a figura de um revisor e de um 

designer instrucional (item 6.2 e 6.4 deste trabalho) para auxiliar os PEs no processo 

imersivo de produção de conteúdos para EAD – suas técnicas e tecnologias –, na 

unidade (inter e multidisciplinaridade) dos conteúdos dos fascículos e na revisão 

ortográfica e gramatical dos produtos finais.  
 
– [...] o NE@AD não tem revisor. Ninguém revisa pra ninguém, você tem 
que tirar do seu próprio bolso. E. fez uma revisão pra mim. Eu tenho certeza 
que passou muita coisa. Eu fiz revisão do contexto das imagens e passei 
para os meninos (PROFESSOR ESPECIALISTA 01, 2007). 
 
– E aí, a gente produziu isso, pegou... a gente precisava pagar uma revisão, 
um revisor... O NE@AD não disponibiliza isso pra gente, a gente tem que 
entregar o texto revisado por um revisor profissional que a gente paga. E aí 
eu procurei, entrei em contato com alguns, tive a indicação de alguns 
revisores ortográficos gramaticais de estilo, aquela coisa. E aí consegui uma 
que, também, revisou pra mim num tempo assim bem apertado, me mandou 
algumas sugestões de alteração. Eu acatei essas sugestões e encaminhei 
pra diagramação (PROFESSOR ESPECIALISTA 04, 2007).  

 
Outra dificuldade com relação à estrutura do Curso relatada pelo Professor 

Especialista 02 é a dificuldade de promover momentos presenciais entre os PEs e 

os alunos, para desmistificar as relações de distância entre esses sujeitos, 

promovendo uma aproximação entre a Academia e as escolas.  
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– Uma das grandes dificuldades que eu tive... eu não consegui convencer 
os CRE@ADs a trazer os professores para os CRE@ADs, os estudantes 
para dialogarem comigo! E eu insisti então “organizem trabalhos nos 
CRE@ADs que eu vou, eu me disponho a ir até os CRE@ADs para 
conversar com os grupos”. Porque no Mato Grosso há uma preocupação 
muito grande do professor da universidade ir até os CRE@ADs e 
desenvolver seminários. No caso da UFES, eu não consegui convencer os 
coordenadores de CRE@AD e a própria equipe do NE@AD, a viabilizar 
essa minha ida até os CRE@ADs. Ou, então, eu propunha que os 
CRE@ADs viessem até a UFES trazendo todos os professores pra cá para 
desmistificar um pouco essa relação da universidade com os CRE@ADs. E 
eu diria que é preciso a gente pensar dialeticamente essa relação. O 
professor da UFES que vai até o CRE@AD e o CRE@AD que vem com os 
seus alunos e a sua equipe até a universidade pra conversar com a equipe 
da universidade. Eles diziam que era a falta de tempo. Agora eu acredito 
que a gente deveria realmente colocar isso como um dos objetivos do 
trabalho no processo de formação desses professores e das nossas 
pesquisas, da realização das nossas pesquisas (PROFESSOR 
ESPECIALISTA 02, 2007).  

 
As varianças e impedimentos dos tempos dos CRE@ADs se deve, entre outros 

fatores, ao dessincronismo dos módulos em cada Centro Regional. Os fatores 

relatados pelas OAs para essa falta de sincronia entre cada CRE@AD é a 

quantidade de aluno e as dinâmicas propostas pelos PEs. Centros com mais alunos 

acabavam por necessitar de mais tempo para a finalização das atividades. No 

CRE@AD Vitória, relatam as OAs, todas as VCs aconteceram antecipadamente aos 

módulos. 
 

– Não é nosso atraso! Na verdade é que o nosso processo era diferente. É 
porque no interior... O que aconteceu é o seguinte o tempo da capital é 
diferente do interior. A dinâmica de estudo e de fechamento do módulo na 
capital sempre gastava mais tempo que no interior. O interior sempre 
conseguiu fechar primeiro que nós.  
– Mas também tem a questão do número de alunos. 
– [...] nós trabalhamos com um universo de alunos bem maior? 
– Nós trabalhamos com mil e tantos alunos. 
– Então uma demanda de um seminário, uma avaliação... Um seminário é 
bem diferente! 
– É na terceira entrada tem CRE@AD que tem 26 alunos.  
– E nós temos 300.  
– Cada cidade tem uma demanda... e aí tem todo um processo, é a 
videoconferência, é o estudo das atividades, depois todo o processo de 
seminário, a feitura, todo do acompanhamento, depois a apresentação do 
seminário. Então a gente sempre gastava um tempo maior 
(ORIENTADORAS ACADÊMICAS - CRE@AD VITÓRIA)... 

 
A capacitação foi fundamental para a implantação do projeto, entretanto a ausência 

de capacitação permanente ao longo do Curso mostrou-se como um percalço, 

obrigando os sujeitos a uma adaptação ‘improvisada’. Esta ausência influiu 

diretamente nos modos de criação ou adoção de imagens para o Curso. 
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7.3 CRIAÇÃO OU ADOÇÃO DE IMAGENS 
 

 

Para a adoção e criação das imagens para o Curso, os PEs partiram das premissas 

que tinham tido quando 'ad-ministrando' os módulos de UFMT. Neste ínterim foi 

possível a percepção da diversidade que envolve os sujeitos da educação no 

Espírito Santo: da formação dos OAs e das diferentes necessidade dos alunos 

conforme seu município, necessitando, por vezes de regionalizar as VCs. Percebe-

se nas falas dos PEs que ao prepararem seus materiais e videoconferências, 

estavam cientes da diversidade de sujeitos e locais, mas os feedbacks, ainda assim, 

os surpreenderam.  
 

– E dos orientadores acadêmicos é interessante informar que são muitas as 
formações. Tem gente formada em pedagogia, educação física, [...]de 
letras, de geografia, de história e assim por diante. São profissionais que já 
tinham graduação, que estão atuando no interior (PROFESSOR 
ESPECIALISTA 01, 2007). 
 
– No processo eu percebi que às vezes era preciso fazer algumas 
videoconferências envolvendo alguns CRE@ADs regionalizado; porque 
quando eu conversava com o pessoal do sul, eu percebia que havia uma 
afinidade maior dos CRE@ADs entre si. Então os CRE@ADs passavam a 
ter interesse no meu diálogo com o CRE@AD “A”, “B”ou “C” da região sul. A 
mesma coisa em relação aos CRE@ADs do norte ou do 
centro(PROFESSOR ESPECIALISTA 02, 2007).  

 
(Quanto aos trabalhos produzidos pelos alunos) – Ele dá subsídios para que 
você possa olhar como é que esse fazer está acontecendo né, nos recantos 
do Espírito Santo (PROFESSOR ESPECIALISTA 03, 2007). 

 
Outra questão é que em função da diversidade de formação do OAs, além da 

responsabilidade de gestar o conteúdo para os alunos, os PEs preocupavam-se com 

a formação dos OAs na orientação desses conteúdos para os alunos. Assim, as VCs 

não eram tomadas somente como orientações das atividades e enfoques a serem 

dados no correr da disciplina, mas foram tomadas como aulas (ou reforços) para os 

OAs, com a intenção de prepará-los para o conteúdo a ser orientado. 
  

– A proposta bimodal estabelece uma situação de trabalho direto nosso com 
o OA e não com o aluno, logo o aluno já tem um outro trabalho que é 
ressignificado, vamos dizer assim pelas vivências do sujeito que é o OA 
(PROFESSOR ESPECIALISTA 01, 2007). 
 
– Falei: “– Bom, então o aluno tá com o material na mão, está com o texto 
na mão... Eu vou ter que passar para o orientador muito mais estratégia de 
condução da discussão do que conteúdo propriamente porque já está lá” 
(PROFESSOR ESPECIALISTA 04, 2007). 
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Ainda, sobre o aspecto de trabalhar com a diversidade aparecem questões sobre o 

preocupação dos PEs em incentivar que os conteúdos das disciplinas sejam 

ressignificados pela cultura local, isto é, que os alunos encontrem em seu município 

condições de reconhecer suas perculiaridades, problemas, identidades e 

manifestações culturais, históricas etc. Como, por exemplo, a fala da Professora de 

ciências: 
 

– Porque o Espírito Santo é um Estado que eu conheço pouco, e pelo 
pouco que eu conheço, eu já vi que ele tem uma diversidade assim, grande 
demais em termos de cultura, regionalidade, [...] E, aí, a minha preocupação 
é que a gente parte desses conceitos que são gerais, que são básicos, pra 
entender essas peculiaridades locais, fazer a leitura desse ambiente. Acho 
que, de novo, a gente está falando de leitura de imagem. O que que esse 
ambiente local me fala. E você tem que sensibilizar o olhar pra perceber 
isso. [...] E fazer essa articulação com uma temática ambiental, é uma 
questão de leitura de mundo mesmo. A gente consegue fazer uma leitura 
mais abrangente ou mais restrita dependendo das informações que a gente 
tem, das vivências, de como a gente constrói esse conceito de ambiente. É 
muito rico mesmo. Por isso que eu tento o máximo possível incentivar: “Lê o 
entorno de sua escola, da sala de aula. Vê qual é o problema que você tem 
aí, vê se consegue intervir” (PROFESSOR ESPECIALISTA 04, 2007). 
 

A vivência dos professores especialistas com a educação básica e fundamental, seja 

in loco, seja em atividades de formação, permitiu-lhes pensar nas necessidades dos 

alunos, como fala a Professora Especialista 01: “– Mas a cada VC a gente ia assim 

[...] repensava, a gente entendia outras coisas... de repente eu comecei a ver o outro 

que tava do outro lado [...]”, e assim iniciar pensar em recursos textuais e visuais 

que favorecessem a prática do professor na escola, com os recursos que existem ali 

disponíveis.  

 
(quanto à sua mudança e atuação como professora no interior) – Daí eu 
senti a solidão de ser professora numa escola num recanto qualquer do 
Brasil, ou do mundo, sem contato mais próximo com a academia, com 
alguns núcleos de estudo, com alguns grupos de trabalho. Então ali, além 
de você ter que lidar com um pouco diferente, porque o urbano vai para o 
rural, e eu não queria trabalhar na perspectiva do urbano, mas sim me 
encaixar ali dentro daquilo que me era propiciado naquele momento, a 
solidão era apavorante, porque você nunca tinha certeza se você estava 
fazendo bem, se você estava fazendo certo. Se você estava caminhando... 
não tinha nenhum respaldo, nenhuma referência a não ser os seus próprios 
alunos que é uma das mais importantes, mas não suficiente para que você 
se sustente todo o tempo. Então trabalhar com essas professoras me faz 
ficar muito fascinada por conta disso. É como se eu me reencontrasse 
comigo mesma num outro tempo, de uma outra maneira. E abrindo um 
espaço de comunicação, de diálogo (PROFESSOR ESPECIALISTA 03, 
2007)... 
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Esta reflexão baseada na experiência acumulada e na ausência de recursos permitiu 

preocupação com o uso de imagens nas tecnologias disponíveis do Curso, na 

reflexão dos quatro professores entrevistados, aqui representada pelo Professor 

Especialista 03: 
 
– No começo, quando fiz o fascículo 3, eu sofria algumas críticas, inclusive 
de alguns colegas muito próximos, que o meu fascículo continha muitas 
imagens, muitas figuras.. “– Como é que é isso? O que você está 
pensando?” “– Puxa... são professores e esse não é um texto acadêmico..”. 
Porque eu sempre me referia a essas professoras como companheiras, 
como colegas (PROFESSOR ESPECIALISTA 03, 2007).  
 

O amadurecimento das experiências em frente à técnica de videoconferência, 

também auxiliou uma melhor compreensão do que é possível ser feito, mediante os 

recursos ali postos, diferentes da vivência televisiva. E ampliaram os espaços de 

debate, de comunicação multilateral. 
 
– Nas primeiras videoconferências foi tragicômica a nossa situação lá... de 
outro lado, a gente também improvisava e pedia: “agora nós gostaríamos de 
olhar o CRE@AD tal. Aí se conta que as pessoas começavam a levantar da 
cadeira um tantinho assim e, quando podiam, passavam por trás de 
qualquer coluna e, naquele momento, iam se esquivando e saíam da sala, 
porque tinham medo de serem focadas e que fosse solicitado a elas 
participarem. E nós começamos a fazer esse tipo de “terrorismo”, porque 
nós começamos a pedir, nas seqüências dos vídeos seguintes, a tabela de 
professores e orientadores acadêmicos e chamávamos: “– Fulano, pode 
falar, queremos conhecer”. Ah, mas era uma situação! E quantos deles não 
estavam? São situações que a gente foi aprendendo. Acho que a gente vai 
ficando “descolada”, como o pessoal gosta de falar. Na última eu já não tava 
mais preocupada em dar uma aula. Eu simplesmente apresentei no 
PowerPoint... uma seqüência de coisas as quais eu dava destaque e outras 
que eu queria minimizar. Dizia: “- Fazer a atividade dessa maneira e 
trabalhar mais rapidamente aqui. Assim você valoriza mais isso... e fui 
apresentando o material (PROFESSOR ESPECIALISTA 01, 2007). 
 

Assim como o amadurecimento nas outras pontas, nos CRE@ADs, também foi 

progressiva. Relatam os OAs de Vitória: “– Agora uma coisa também imprescindível 

pras vídeos é a leitura do fascículo. Aí você questiona, você já tira suas dúvidas, vê 

onde sua formação está precisando de uma orientação maior para você levar para 

as alunas”. Os OAs têm a percepção de que sua diversidade de formação lhes 

permite transitar por conteúdos com mais ou menos facilidade. “– É o mesmo 

processo de lidar com professoras-estudantes, com relação aos encontros. Tem de 

haver uma leitura antes dos encontros”. 
 
– Com o desenvolvimento das aulas, pela videoconferência, com o domínio 
da ferramenta pelos especialistas, ficou mais fácil a interação com os 
orientadores, e os orientadores, a partir daí, também a realizar os estudos e 
se desenvolver. E a grande vantagem do sistema, é que ele foi pensado 
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para que, caso necessário, um centro regional possa se comunicar, por 
videoconferência, com outro centro ponto-a-ponto como nós estamos. 
Então, se um tutor tem alguma dúvida, ele entra, por exemplo, no MSN e 
conversa com um colega que já passou por isso e resolveu o problema e, 
muitas vezes, mais fácil inclusive. Porque eles trocam as informações entre 
si, fazem videoconferência entre si, isso faz com que eu o utilize e a rede 
como um todo. Muitas vezes eles tiram todas as dúvidas antes e, também, 
muitas vezes preparam as questões todos juntos antes, com as dúvidas de 
todos, para pegar já o professor, especialista, e quando já entra o 
especialista na videoconferência, eles já discutiram, já estudaram, 
analisaram e já entram discutindo. Ao contrário de antes, no começo, que 
eles não tinham o domínio da ferramenta, não tinham o domínio da 
chamada tutoria, orientação, em que eles traziam muitas dúvidas e, às 
vezes, repetiam as dúvidas. Hoje não. Eles já fazem um “pool” de dúvidas e 
já chegam, inclusive, discutindo. Já pesquisam, já trazem e fazem citações 
dessas dúvidas. “– Ah, mas, oh, eu li um artigo” de fulano que trata assim, 
assim, assado e isso só foi possível graças à aproximação da 
videoconferência (COORDENADOR DE TI, 2007). 

 
O momento de criação ou adoção de imagens é aquele em que os sujeitos 

produtores refletem sobre suas necessidades de comunicação e estabelecem para 

si estratégias e/ou desejos de produção, que serão posteriormente preparados para 

ter vida própria, ou seja, estão sendo gestados para levar a comunicação 

educacional até o aluno a distância.  
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7.4  GESTAÇÃO: TRATAMENTO E PREPARAÇÃO 
 

 

Nesta etapa compreende-se que os sujeitos que participam nos processos de 

mediação da imagem na EAD, sabem da estrutura e leis que os determinam e 

determinam os projetos; receberam, ou já têm noção da falta de uma determinada 

carga de capacitação para a execução de trabalhos, dele ou dos outros; imbuiram-

se da informações sobre o conteúdo, as formas e os públicos finais e mediadores; 

têm uma noção superficial da técnica de produção e, partem então para a 

preparação deste material, que será posteriormente mediatizado. 

 

Carregado de idéias, o PE percebe que, ao sair do campo de preparação teórica e 

partir para a produção efetiva do material, esbarra em espectativas de 

personalização e falta de repertório – vivência – com outros materiais para EAD. 
 
– Então encerrou o contrato para uso do material de Mato Grosso e, para a 
terceira entrada, era preciso montar um material próprio. Eu disse, eu vou 
dar a minha cara para esse material, porque entendo que o professor das 
séries iniciais precisa trabalhar a expressão da criança, que vai pra muito 
além da leitura escrita ou do texto verbal. Antes de qualquer coisa é uma 
comunicação corporal, é uma comunicação imagética [...] o desenho. 
Trabalhar o recadinho que ela faz e a sua vontade de apreender o mundo 
pelo traço (PROFESSOR ESPECIALISTA 01, 2007). 
 
– Quando nós fizemos o curso do Mato Grosso, que no curso de 
especialização, houve uma disciplina de elaboração de materiais, recursos 
didáticos, alguma coisa assim. Então teoricamente a gente estudou, mas 
nós não analisamos muitos materiais, nós só ficamos na discussão teórica, 
o que eu já acho que foi alguma coisa bastante boa... faltou a gente, 
enquanto elaborador de material, buscar outras experiências e estudá-las 
para que, também, articulasse dentro do NE@AD um apoio efetivo do 
NE@AD para o elaborador de material. Assim como nós, também, não nos 
organizamos para conhecer outras experiência de videoconferências, e a 
partir desse conhecimento de outras videoconferências buscar junto ao 
NE@AD apoio institucional pra fazer boas videoconferências, explorando 
outros materiais, a mesma coisa aconteceu na elaboração de materiais. Os 
autores acabaram fazendo as suas incursões no campo da produção de 
materiais e fizeram melhor que puderam, mas de uma maneira muito 
pontual, muito individual sem esse diálogo maior com o grupo e com o 
projeto do curso de educação a distância (PROFESSOR ESPECIALISTA 
02, 2007).  
 

Projetou-se sobre todos os PEs pesquisados uma sensação de solidão no processo 

de desenvolvimento, inclusive devido à ausência de uma equipe de suporte que 

atendesse à ausência de repertório de materiais instrucionais para EAD dos 

professores.  
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– [...] eu sou muito apaixonada e estava feliz em começar a montar o 
material. Assim vivi a ansiedade de ter que produzir isso e trabalhar muito 
[...] mas a solidão também, porque no NE@AD, como te falei, eles só 
dispunham de estagiários (PROFESSOR ESPECIALISTA 01, 2007). 

 
– Acompanhamento nenhum. Isso não existiu em momento algum. Eu fui 
feliz porque eu tive a J. que, além de companheira na produção e, por que 
você vê que a história um é geografia um... é claro que nós não fizemos 
tudo isso no NE@ADs, e sim nas nossas casas, de madrugada, nos finais 
de semana e quando fosse possível, mas trocávamos idéias, nós 
aconselhávamos e ajudávamos mutuamente. E fazê-lo 2, e o 4, juntas foi 
um processo difícil, bastante complicado. No dois foi melhor, porque a gente 
fez em forma de carta. Então mandava cartas para ela, ela me respondia, 
que era o e-mail, aí eu dizia que a mandar um para as meninas, aí a gente 
ia produzindo etc. Então este aqui foi mais sereno. No 4 foi mais 
complicado, porque, aí, já era meio tipo fim de festa e a maneira como o 
NE@AD nos proporcionava uma infra-estrutura se esgarçou um pouco e eu 
acho que a J. já estava, assim, mais ligada a outros compromissos não à 
universidade, então, eu sinto que nesse volume as coisas ficaram meio que 
história pra lá, geografia para cá, mesmo que a gente tenha tentado acertar 
isso (PROFESSOR ESPECIALISTA 03, 2007).  
 
– Como é que a gente iria fazer? No caso aqui do NE@AD, não chegou a 
haver isso (referindo-se ao Projeto Veredas). Sempre aquela sugestão de 
que a gente tentasse ser direto o máximo possível. Tentasse ter uma 
linguagem bem dialógica, bem próxima. Que a gente tentasse fazer um 
texto bem auto-explicativo e que levasse o aluno a acompanhar, a 
raciocinar junto. Criasse um ritmo de leitura. Tem até alguns momentos que 
a gente sugere que ele dê uma pausa. Veja algum outro capítulo... A gente 
cria um movimento. Mais ou menos assim. Como que eu conduziria aquela 
aula? É como eu tento colocar no texto. Esperando que o aluno vá entender 
as orientações. Como na aula. A gente parte do pressuposto de que ele vai 
ler tudo. No presencial nem sempre acontece, então tudo o que a gente 
quer dizer, a gente tem que escrever. A orientação foi passada: “– Escreve 
tudo que você quer que o aluno faça, destaques que você acha importante 
fazer”. “– Se tem alguma coisa no texto que você pode prever que vai 
causar alguma confusão, faça um Box à parte”. “– Destaca isso”. Então são 
orientações básicas. A gente produz isso (PROFESSOR ESPECIALISTA 
04, 2007).  

 
Para atender às demandas locais do Espírito Santo e dos municípios, outro embate 

foram as pouquíssimas fontes de informação sobre do Estado: pouca bibliografia, 

pouco material visual histórico do interior, pouca referência a personagens da 

história, das artes etc., referências em geral. E em alguns fascículos, isto 

representava trabalhar com imagens e textos de pesquisadores locais, alguns 

inclusive pares da Universidade – retomando a questão dos direitos autorais. 
 

– A percepção de imagens com que a gente trabalhava era muito diferente 
daquilo que a gente pensava que seria o bom para os nossos professores, 
alunos no caso aqui. E esse desafio ganhava cores intensas porque a 
produção de material de geografia do Espírito Santo é escassa, voltada 
para séries iniciais e não para adultos em formação, pior ainda para 
professores. A gente não tinha, então, um referencial, em nível de consulta, 
que pudesse dar embasamento. Há coisas esparsas e coisas muito 
específicas como o livro que trata da constituição de Vitória como um 
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espaço geográfico, do professor Carlos Teixeira, professor do curso de 
Geografia da UFES. No mais, são alguns livros antigos e outros trabalhos, 
assim, muito pontuais. O desafio era total (PROFESSOR ESPECIALISTA 
03, 2007).  

 
Mesmo com a dificuldade em lidar com as fontes os PEs entrevistados analisaram 

que produzir este conteúdo de forma sistematizada, os auxiliou na organização de 

muitos debates e reflexões que estavam há muito acumuladas. Outrossim, há uma 

cultura instituída na educação, que precisa ser mais bem pesquisada, sobre o uso 

de materiais de terceiros (livros, capítulos de livros, artigos, obras etc.), bem com 

que conteúdos sistematizados em apostilas-fascículos, por exemplo, são de 

qualidade inferior. Entra aqui as discussões de Marx e Benjamin (Capítulo 4) sobre 

os valores dados aos produtos por sua originalidade, reprodutibilidade, exibição, uso 

e troca. 
 
– Então, na verdade, eu, enquanto autor de texto para um curso a distância 
específico, eu sinto que eu poderia crescer, aprender, fazer pesquisa, fazer 
experimentos, porque eu acumulei reflexões sobre isso e eu acho que nós 
temos que, a partir disso melhorar a nossa relação com os cursos 
presenciais. Porque olha que coisa interessante aconteceu comigo e com 
outros colegas. Nós levamos para um curso a distância muitas reflexões 
acumuladas que estavam não muito sistematizadas... às vezes você tinha 
anotações pra uma aula, você tinha um texto resumido e nunca a gente 
tinha parado pra elaborar um material próprio. Quando eu vou para o curso 
a distância da UFES e ele me desafia a elaborar material próprio, eu me 
surpreendi com o que eu tinha, já, de reflexão acumulada ao elaborar meu 
material. Ainda que esse material tenha todas essas lacunas que eu já 
apontei aqui (PROFESSOR ESPECIALISTA 02, 2007)!  

 
A busca por conteúdo e preparação deste material foi um percurso de buscas e 

encontros consigo e com a ciência, bem como com diversas outras linguagens 

necessárias para embasar os textos escritos com palavras que roteirizavam os 

fascículos, principalmente a imagem. 
 

– Como é que o vou falar de espaço se eu não trouxer uma imagem na 
representação visual, inclusive cartográfico que seria a maneira mais 
própria de a geografia se expressar para que a gente pudesse contemplar, 
refletir, conhecer, verificar, identificar a extensão de determinados 
fenômenos no nosso território especificamente? Foi um trabalho prazeroso 
(PROFESSOR ESPECIALISTA 03, 2007).  
 
– Então não deu pra ficar o que eu gostaria de fazer. Ele foi assim, os 
materiais, os fascículos que eu escrevi foram o que deu pra fazer. Eu acho 
que não está ruim, ele é fruto assim do conteúdo que eu selecionei ali, é 
fruto do de um trabalho de contato com os professores. São dúvidas que eu 
sei que elas têm. Coisas que elas querem saber. O tempo todo tentando 
fazer uma relação com a prática delas... mas podia ter ficado melhor. Bem 
melhor, mas foi assim... eu tenho toda a consciência de que, com todas as 
limitações na produção, foi o que deu pra fazer (PROFESSOR 
ESPECIALISTA 04, 2007).  
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A necessidade de adaptação aos modos e tempos de produção gerou soluções 

criativas/alternativas para resolver embates, tanto no fascículo – no que não coube 

ou não foi privilegiado no percurso –, quanto nas videoconferências. Começa a 

existir uma compreensão da dinâmica do processo. 
 

– O fascículo dois é uma paixão que eu pude ver concretizada, eu tava com 
muita dificuldade pra trabalhar com a professora J. por questões de tempo. 
Ela extremamente ocupada é uma doutora com seus afazeres não só na 
graduação como também na pós-graduação. e eu, também, atribulada com 
as coisas do meu fazer pedagógico. E aí, eu sugeri que a gente trabalhasse 
com cartas, tipo e-mail, usando o próprio meio tecnológico. E isso aí 
frutificou num trabalho que eu amei (PROFESSOR ESPECIALISTA 03, 
2007).  
 
– [...] o CD-Rom não foi criado, mas com o M. criamos aquele site, que é do 
projeto de extensão que eu disse, “então na galeria vai o pacote das 
imagens”. Também acho que as últimas revisões de imagens não 
apareceram lá, porque, de novo, aquilo que foi escaneado e trabalhado em 
um computador, não foi levado para o outro computador. Assim não foi para 
o CD e acabou não indo pra página. Mas isso não tem importância. No todo, 
tinha uma quantidade de recursos para o professor trabalhar muito grande 
(PROFESSOR ESPECIALISTA 01, 2007). 
 
– E a gente acabou, então, num segundo momento organizando mini-
equipes, de 2 a 3 professores e, num terceiro momento, o professor do 
módulo, do fascículo, individualmente fazendo a sua videoconferência e 
conversando com os orientadores acadêmicos e, uma das coisas que eu 
insistia era que eu queria um diálogo efetivo com os diferentes CRE@ADs e 
eu percebi que em uma videoconferência como o NE@AD propunha, isso 
não era possível, porque são vários CRE@ADS. se cada CRE@AD falar 
durante 10 minutos comigo, como que fica o outro CRE@AD que está 
assistindo e que, muitas vezes, não tem interesse. não está tão interessado 
naquele diálogo específico com o CRE@AD (PROFESSOR ESPECIALISTA 
02, 2007).  

 
Havia uma premente ansiedade/necessidade de soluções que conseguissem suprir 

as 'deficiências' dos processos comunicativos principais – fascículos e 

videoconferência –, como por exemplo a explicação de conceitos científicos 

abstratos, que não encontram correlação com situações vivenciáveis fora de 

laboratórios, ou ainda, possibilidade de acesso a reproduções de obras de arte e 

mapas com qualidade passível de reprodução pelos professores etc. 
 
– [...] Eu comecei a pensar “Não adianta muito ter o material na mão assim, 
as dificuldades que as professoras de primeira à quarta têm parece que 
estão muito localizadas, são obstáculos epistemológicos que são comuns 
na construção do conceito científico,[...] nem todos os processos biológicos 
que a gente descreve são visíveis. Uma outra coisa que alguns conceitos 
científicos, além de eles não serem visíveis, eles contrariam aquilo que a 
gente vê. [...] De alguma maneira existe uma concepção subjacente nessa 
prática. Que é uma prática supercomum. [...] E a gente constrói esses 
conceitos (no cotidiano, tentando relacionar à conceitos que são visíveis). 
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Pra desconstruir isso, você vai ter que usar uma metodologia que leve o 
aluno a, primeiro, ter consciência de que ele tem essas concepções 
previamente arraigadas. Então ele vai ter que trazer, de alguma forma, você 
vai precisar problematizar essas situações, pra que ele tenha consciência 
de que ele tem essas concepções. E, aí, você vai ter que trabalhar com ele 
todo um processo até ele comparar o modelo intuitivo que ele tem pra 
explicar essa situação, com aquilo que a ciência usa pra explicar. Com a 
linguagem científica que já é um problema. [...] Então já tem que decodificar 
essa linguagem científica. [...] Nem sempre eu vou ter um experimento que 
possa servir pra confrontar a idéia prévia do aluno. Em alguns momentos 
vai ter que ser feito na base da negociação, do diálogo, da argumentação 
crítica mesmo. Não é um negócio fácil de se fazer, é muito esquema, muita 
analogia, muito desenho. Como eu vou conseguir sem imagem nenhuma 
visualizar processos que eu só consigo conceber de forma abstrata? Só 
porque eu já construí um modelo, eu consigo entender, mas para quem não 
tem o domínio do modelo, eu vou ter que construir um modelo pedagógico 
simplificado que permita a essa pessoa compreender esse modelo 
científico. Aí, algumas imagens são imagens mesmo: desenhos, esquemas, 
outras imagens são analógicas. Eu tenho que tentar comparar com alguma 
situação concreta, e algumas vezes vejo nisso como um risco enorme de 
banalizar conceitos, de simplificar demais e explicar errado, de cair em 
algum equívoco conceitual mesmo. [...] Como é que é processar essas 
imagens todas? É tudo imagem, é tudo imagem. No ensino de ciências, a 
gente não pode dizer que a imagem é um acessório, uma ilustração, ou 
alguma coisa pra tornar o texto mais palatável. A imagem é texto. Em 
alguns momentos, a imagem é o conteúdo que eu quero trabalhar. Se eu 
partir do princípio que estou trabalhando num determinado modelo.[...] Se 
eu não consigo saber que aquilo é um coração de onde partem veias, 
artérias e todo aquele recurso, eu não trabalhei um texto. O texto tem 
aquela finalidade de tornar compreensível aquele esquema todo que está 
ali. [...]. Um complementa o outro. Seriam, na verdade são formas de 
leituras diferentes de um mesmo conceito. [...] O que está escrito na tabela 
periódica? O que a tabela periódica tem de informação? É um texto. É um 
texto de uma organização própria, uma lógica própria. As informações que 
estão ali dizem respeito aos elementos químicos, as características dos 
átomos, mas é um texto, e isso está escrito no fascículo, inclusive, a gente 
vai aprender a ler a tabela periódica (PROFESSOR ESPECIALISTA 04, 
2007).  

 

No processo de gestação os sujeitos produziram o material, sentiram dificuldades, 

solidão e dúvidas com o processo. Muitas soluções foram criadas e as expectativas 

foram alceadas para o processo de midiatização. 
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7.5  MIDIATIZAÇÃO: EDITORAÇÃO OU ENQUADRAMENTO 
 

 

Determinou-se como categoria para fins de análise das mediações da imagem na 

EAD os processos de midiatização, ou seja, os processos de adequação dos 

conteúdos às tecnologias para que esses possam ser veiculados. Aqui poderá se 

perceber a presença 'do outro' na manipulação do conteúdo proposto, alterando as 

formas iniciais concebidas e adotadas: idealizadas. São dois tipos de midiatização: a 

editoração dos fascículos e o 'enquadramento' das câmeras na VC.  
 

No que diz respeito às imagens, eu fiquei nesse nível de reflexão e não tive 
muito apoio do NE@AD para fazer os vôos que eu gostaria pra criar 
determinados dispositivos imagéticos no meu texto. Eu até pensava, ficava 
sonhando com aquilo, mas quando eu ia para a formatação do texto, eu não 
tinha contrapartida do NE@AD, porque o NE@AD não dispõe, ainda, de um 
grupo qualificado e com disposição de discutir isso com elaborador de 
material. Ele tem lá, o NE@AD tem lá estagiários que até acabam copiando 
determinadas imagens e colocando lá, mas fica muito tangencial. Eu 
percebo que as imagens que eu usei no meu texto, elas praticamente são 
justapostas ao meu texto. Eu acabei fazendo aquilo que a professora [de 
Artes] também fez... como ela publicou o fascículo antes de mim, ela 
acabou colocando algumas imagens na margem do texto. Então eu peguei 
algumas capas de livro e coloquei lá também. De alguns livros que eu 
achava interessante, que eu queria divulgar entre os professores 
(PROFESSOR ESPECIALISTA 02, 2007).  

 
O embate mais recorrente relatado pelos PEs pesquisados aconteceu no contato 

com os estagiários responsáveis pela editoração dos fascículos em função da 

inexperiência deles. Isto decorre da ausência de profissionais que os orientassem 

com o atendimento pessoal dos professores, na concepção do design dos fascículos 

e suas possíveis variações.  

 

A ausência de um supervisor funcional in loco facilitou ingerências sobre o tempo e 

as atividades dos estagiários, que desenvolviam projetos próprios dentro da 

estrutura do NE@AD em detrimento da editoração dos fascículos, bem como uma 

dificuldade em otimizar o uso dos computadores e da rede para armazenamento e 

troca dos arquivos encaminhados pelos PEs. 

 

Sobre imagens, os problemas relatados acontecem desde colocação das imagens 

em pontos diferentes do solicitado, longe dos textos que as referenciavam; a não-

editoração das revisões encaminhadas, principalmente quanto às listas de imagens 
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e as suas referências (fontes); e quanto aos ícones, utilizados em alguns fascículos 

como padronização e que, em um contexto com mais elementos visuais, 

incomodavam a leitura. “– Os ícones, eles aparecerem lá e eu fiquei muito 

incomodada, porque eles conflitaram com as minhas imagens” (PROFESSOR 

ESPECIALISTA 01, 2007). 

 

O modo de produção destas imagens é a reprodução por impressão reticulada de 

baixa-densidade, ou seja, tipo de impressão gráfica que previlegia a qualidade 

mínima para o texto, os pontos de impressão (ou retícula são produzidos por 

impressora laser em folha de papel vegetal. Esta técnica é indicada especialmente 

para uso exclusivo de textos).  

 

Fontes de captação da imagem como Internet e discos multimídia não privilegiam 

outro aspecto importante da imagem digital, que é sua resolução (quantidade de 

pixels por área de impressão) e qualidade das cores. Estes métodos buscam reduzir 

a imagem ao máximo para que atravessem rapidamente a rede, ou as etapas de 

processamento das máquinas, e apareçam na tela do usuário. Visualmente essas 

imagens quando não são adequadamente tratadas para impressão aparecem 

fortemente quadriculadas ou com manchas.  

 

A falta de habilidade na captura de materiais que já foram impressos, aliada à 

técnica de impressão auxilia a constatação de outros problemas de visualização da 

imagem impressa, tais como: a presença do “moiré” – marcas dos pontos de 

impressão do 'original' – bastante comum nas imagens dos fascículos, gerando um 

tipo de embaçamento (ANEXO F).  

 

O acesso à imagem digital não prevê o domínio da tecnologia gráfica. Bem como a 

imagem ser digital (modelável e modelizável) não pressupõe que tenha sido 

digitalizada de maneira adequada para outras finalidades.  

 

Os modos de apresentação das imagens são: as fotografias, desenhos, capas de 

livros, ilustrações, mapas, histórias em quadrinhos, telas de programas de 

computador, organogramas, esquematização de silogismos, elementos decorativos; 

obras de arte, publicidades, charges. Ora há a 'fonte', ora não. Ora a fonte consta 
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nas referências, ora não. Ora as referências são de fontes 'originais', ora os originais 

são reproduções prévias de outras fontes primárias. Quanto a imagens da Internet, 

ora as fontes se referenciam a sites de conteúdo, ora a sites de pesquisa. 

 

Esses apontamentos, remetem aos debates teóricos postos nos paradigmas de 

produção de imagem de Santaella e Nöth (2005), no capítulo 4 desta dissertação. 

Principalmente no que se relaciona aos pensamentos de Walter Benjamin, quando a 

autenticidade, a autoria e a reprodutibilidade são postas à prova; outros 

questionamentos se fazem quanto ao valor de testemunho histórico das imagens no 

material didático do Curso de Pedagogia – EAD, em frente à perda da legibilidade da 

imagem em função da técnica de reprodução.  

 

Não havia uma determinação do que poderia ou não ser feito em termos de 

diagramação do conteúdo. O fato é que os PEs perceberam que praticamente não 

houve outra diagramação. Os conteúdos eram passados do editor de texto para o 

programa de paginação gráfica, sem grandes alterações visuais. 
 
– Só para te dar um exemplo, eu queria dar um dinamismo para o meu 
material usando determinados recursos da informática na formação do 
texto, então, eu gostaria de usar cores, então, às vezes, você quer deslocar 
o texto e dar um destaque pra determinada idéia... então você quer uma 
frase maior, ou uma frase em forma de retângulo, ou em forma de triângulo, 
ou então você deita o texto pra esquerda, ou você deita o texto pra direita, 
ou você joga a imagem no meio do texto, ou então você joga a imagem no 
fundo do texto e o texto corre por cima, ou então você joga uma informação, 
ao invés de fazer roda pé, você joga pra margem direita ou esquerda do 
texto... tudo isso eu me peguei fazendo reflexões sobre enquanto elaborava 
o material... e quando eu buscava o NE@AD, ele colocava pra mim 
estagiários que, muitas vezes, não tinham muita experiência, também, e 
que, de uma certa maneira, não tinham uma certa ousadia que eu esperava 
deles. E autonomia na formatação do meu texto (PROFESSOR 
ESPECIALISTA 02, 2007).  
 
– Na diagramação, também, eu não percebi muita alteração em relação ao 
material que eu entreguei não. Eu esperava que houvesse uma 
padronização. Eu sei que os fascículos do NE@AD têm uma iconografia 
básica, uns ícones que eles colocam pra indicar quando é atividade, quando 
é pesquisa, quando é um texto, quando é não sei o quê e tal. Eu não me 
preocupei em colocar, porque eu achei que era um trabalho de 
diagramação. Depois eu observei que não foi incluído. Muito... só onde eu 
chamei atenção de que queria que fosse um ícone é que foi colocado. 
Praticamente o trabalho foi com a cara que eu dei. Uma formatação bem 
amadora que eu dei, praticamente eles fazem desse jeito. [...] Eu não vi, 
assim, uma elaboração muito grande não. Até os errinhos que a revisora 
deixou passar, ficaram lá. Não vi, assim, trabalho muito grande de 
diagramação depois de tudo. Uma elaboração tão grande nisso não 
(PROFESSOR ESPECIALISTA 04, 2007).  
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A produção de materiais audiovisuais, impressos e multimidiáticos também tiveram 

embates. No Curso, com a construção dos fascículos conforme a demanda das 

disciplinas, as negociações de recursos de apoio foram alteradas após avaliação de 

custos e logísticas. Deu-se preferência para a colocação de material em rede 

(Intranet via Internet), mas como apontamos acima no item 7.1, a Internet não seria 

o meio mais acessível para os alunos fazerem uso, já em DVD a acessibilidade seria 

maior.  
 
– E a outra situação é que o CD do no meu fascículo, constava na ficha 
catalográfica. O CDzinho com as imagens[...] só as imagens era nosso 
desejo. No fascículo não estaria o texto com as imagens, que a pessoa 
poderia acessar pelo CD e reproduzir depois, levar plastificado para a sala 
de aula e fazer usos diferentes[...] (PROFESSOR ESPECIALISTA 01, 
2007). 

 
Outros materiais de apoio que fizeram falta foi material audiovisual e/ou recurso 

multimidiático que pudessem ser utilizados junto com os fascículos ou com a VC. 

São filmetes, animações e ilustrações interativas produzidos para o 

acompanhamento do material veiculado.  
 
– com essa situação de uma aula, de uma videoconferência, e eu vi que 
não era tão estático como aqui na UFES. O professor não estava atrás de 
uma mesa, ele estava de pé e ele usava muito mais outros recursos durante 
a videoconferência. Ele usava música, ele usava filmes, ele tinha 
determinadas... determinados materiais que eu não vejo sendo utilizados 
aqui no curso da UFES, por exemplo você trazer pequenas filmagens pra 
exemplificar uma determinada discussão. Porque aí desfoca um pouco a 
imagem, desloca a imagem, descentra, não fica só centrada no professor, 
ou aquele sujeito que está dando a videoconferência...e possibilita, 
também, uma aproximação com aquela demonstração, com aquele 
imagem... Exatamente... você consegue concretizar situações que estão 
sendo discutidas e ...eu vi, também, essa dificuldade nossa em relação à 
elaboração de materiais. Eu fui, eu sou autor de um dos fascículos que é o 
fascículo de Linguagem... Eu não tive suporte do NE@AD para construir um 
melhor fascículo, então, de vez enquando eu me deparo com os cursos e 
vejo que eles têm uma elaboração “imagética”, uma formatação muito 
melhor do que o meu (PROFESSOR ESPECIALISTA 02, 2007, grifo nosso).  

 
– (sobre a possibilidade de registro prévio das experiências para exibição ou 
preparação de outros materiais de apoio) – Mas, assim, eu teria que ter uma 
infra-estrutura pra isso, alguém que viesse no laboratório, gravasse, 
filmasse tudo. Preparasse e editasse isso pra colocar lá, mas, ainda sim, 
teria que ser uma coisa muito curta porque eu tenho 2 horas pra poder 
trabalhar um fascículo inteiro e às vezes, eu prefiro priorizar a discussão de 
um conteúdo, porque isso, com certeza, vai ser feito lá no ponto presencial. 
A experiência eu não tenho certeza se o orientador lá vai ter os recursos 
materiais, e se ele vai ter habilidade necessária e segurança pra reproduzir 
a experiência. Então pode ser que a experiência nem seja feita. Que fique 
restrita ao grupo de orientadores que está me assistindo. Então eu prefiro 
priorizar a discussão, porque isso, com certeza, ele vai fazer lá. Vai chegar 
nos professores. É claro que eu gostaria que eles fizessem as experiências 
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também, que fosse uma coisa mais legal, mas a gente tem que respeitar os 
limites (PROFESSOR ESPECIALISTA 04, 2007).  

 
Este material ampliaria o repertório de vivências (televivências) dos alunos e dos 

OAs para a compreensão de conceitos, inserem-se no debate sobre os repositórios 

de objetos de aprendizagem (capítulo 6). O trecho abaixo da entrevista com as OAs 

de Vitória demonstra que as alunas gostam de trabalhar com recursos imagéticos e 

que os CDs desenvolvidos pela UFMT deram às OAs formas de contextualizar 

informações dos fascículos.  
 

– E quanto as imagens produzidas nos fascículos e na videoconferência, 
como foi o uso delas aqui, por vocês, para fazer esse contato com o aluno? 
(PESQUISADORA).  
– Sim os nossos fascículos sugeriam atividades. Então, as imagens, o 
especialista produzia e selecionava determinadas imagens que eram muito 
exploradas, mas eles mesmos, os próprios especialistas no seu próprio 
material sugeriam outras. 
– Muitos filmes, nós vimos muitos filmes o tempo todo?  
– Textos, textos de apoio, foram muitos, muitos textos. 
– Imagem também. 
– As imagens elas (as alunas) exploraram muito foi no seminário! 
– Elas produziram imagens demais. Os alunos, normalmente os seminários 
todas elas usavam slides em PowerPoint, todas elas utilizavam fotografias 
de autores muito conhecidos que elas traziam. 
– É bom ressaltar que elas gostam de fazer esse trabalho. Imagem, 
trabalhar com imagem. 
– Uma coisa que eu acho legal ressaltar é que não foi específico da turma 
três, mas da turma 1 e 2 foram os CDs do Mato Grosso. 
– O material do Mato Grosso... muito bom. 
– Um material em CD foi extremamente rico. Na disciplina de Ciências, por 
exemplo os CD são fantásticos, de linguagem. 
– O CDs da UFMT (material de apoio) foram utilizados na 3ª entrada? 
(PESQUISADORA). 
– Foram utilizados 
– Esse material de Mato Grosso que foi específico da turma 1 e da turma 2 
a gente utiliza na turma 3.  
– Porque mesmo tendo autoria diferente o conteúdo. Ele tem uma linha...  
(ORIENTADORAS ACADÊMICAS - CRE@AD VITÓRIA). 

 
Com a ausência desse material, foi necessário incentivar que os materiais fossem 

produzidos localmente, utilizando material reciclado e recursos visuais mais simples. 
 
– Na Geografia, sente-se muita falta de muita coisa. Eu fui feliz no contato 
com essas turmas, porque as professoras que orientavam os grupos, elas 
foram muito sedentas e muito atentas às sugestões, às recomendações. 
Muitas vezes também elaborando outras sugestões e outras 
recomendações e produzindo materiais, eu tive a oportunidade de receber 
professoras que vinham até Vitória e vinham até o NE@AD e procuravam e 
mostravam: “– Olha eu produzi isso aqui para os meus alunos”; “– Como é 
que é isso? Você acha que está bem? Você acha que ficou bem?” De todo 
jeito como esses materiais não são fáceis de ser obtidos, a gente teve 
sempre uma preocupação em produzir alternativas que possibilitassem e a 
produção desses materiais, que estimulassem a produção dos materiais 
(PROFESSOR ESPECIALISTA 03, 2007).  



 270

 
Pode-se notar nas falas dos PEs que existe o medo da perda do controle da 

produção final, que abarca sim questões estéticas, mas que mais amplamente, 

preocupa-se com a construção dos significados dos alunos ante o material exposto. 

As obras midiatizadas são produtos de autoria coletiva. Produtos 'dirigidos', ou seja, 

que têm uma 'direção'. Alguém que assume o controle de todo o processo produtivo 

e dá a ele sua 'chancela' de qualidade. A chancela de qualidade dos módulos, em 

primeira instância, é o material que leva o nome do PE, o fascículo com que o aluno 

ficará em contato a maior parte do Curso. 

 

No caso da VC, entretanto, percebe-se que há uma pressão muito maior sobre o 

julgamento de si próprio – da aparência e do que se transparece - do que da 

imagem do outro. A imagem do outro traz à tona a referência de que não se está em 

um ambiente televisivo e sim de videoconferência. Isto se deve ao fato de que no ato 

da VC, quem está com a palavra, aparece na tela. Como a comunicação é dominada 

a maior parte do tempo pelo PE, este 'ator' passa a maior parte do tempo de sua 

comunicação falando para os outros, mas olhando para si, analisando-se.  

 

As questões estéticas ganham dimensão, em função da larga exposição às mídias 

que todos sofrem hoje em dia, estão introspectadas referências e expectativas 

quanto à estética das mensagens midiatizadas. Entretanto, a tecnologia implantada 

de VC não prevê soluções estéticas. Prevê soluções de comunicabilidade que são 

bem mais simples, sua função é que a comunicação se efetive. Para possibilitar 

melhoras estéticas seriam necessários alterações na infra-estrutura do estúdio, 

como, por exemplo, uma iluminação mais adequada, que iluminasse o rosto do 

conferencista por completo, eliminando as sombras nos olhos, boca e colo; ou com 

um microfone que não obstruísse a visão, os lábios do 'ator', inclusive retirando a 

possibilidade de leitura labial da comunicação.  

 

Quanto ao enquadramento na VC, a situação é um pouco mais complexa pois 

envolve o PE como 'ator'. O fato de postar-se em frente a uma câmera gerou várias 

conjecturas sobre si, sua imagem, sua estética, sua performance em frente à 

câmera. 
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– Olha, a primeira vídeo foi enlouquecedora. Eu quase botei um ovo, vamos 
dizer assim. Eu fiquei muito nervosa e eu sou muito vaidosa. Então eu me 
produzi eu fiz questão de fazer uma escova no cabelo, maquiagem 
direitinho, de pensar numa roupa que se destacava com aquele fundo que é 
escuro e tal. De tal maneira que, em respeito a essas professoras que eu 
via como... eu pudesse me apresentar de uma maneira agradável, que 
seduzisse pela forma e, talvez, depois, pelo conteúdo, pela minha sala, pela 
minha proposição. Olhar para uma câmera e falar para ela é muito 
complicado. De início eu olhava para aquele olho lá, eu estrábica, 
concentrar o meu olhar naquele único olho, e pensar nas professoras que 
não estavam vendo olho, mas sim o que o olho via. Foi difícil. A primeira 
vídeo foi muito difícil, eu fiquei nervosa, depois que comecei a falar disparei 
e não parava mais, deslanchei. mas sempre muito nervosa. Depois passou 
(PROFESSOR ESPECIALISTA 03, 2007).  
 
– E fui lá pra videoconferência. Nas primeiras vezes ficava sem saber direito 
pra onde tinha que olhar, e é estranho, porque eu chegava ali e ligavam 
aquelas coisas...eu ficava olhando pra mim na televisão... era uma 
experiência horrorosa de dar aula porque, se, pelo menos, eu tivesse vendo 
outras pessoas com quem eu tivesse interagindo... mas o tempo todo eu 
fico olhando pra minha imagem lá. Aquilo me incomodava horrivelmente. É 
muito constrangedor. Eu tentei descontrair, mas as duas primeiras... ao 
invés de colocar uma outra imagem, colocar a imagem deles lá... pra eu 
ficar olhando pra eles... Ficar olhando pra minha cara... dá impressão de 
que eu estou falando sozinha... Dá impressão de que, enquanto eu estou 
falando aqui eles saem pra tomar um cafezinho lá e não tem ninguém do 
outro lado. Então todos esses incômodos passavam pela minha cabeça. “– 
Será que eles ficam prestando atenção mesmo?” [...] depois, eu fui 
naturalizando aquela situação. Fui ficando mais à vontade ali e fui tentando 
pensar que eu estava em uma sala de aula (PROFESSOR ESPECIALISTA 
04, 2007).  
 

O temor da técnica ou da presença da técnica geraram várias estratégias para 

dissuadir-se em estar só no ambiente do estúdio. Momentos que podem ser 

tomados como experimentações de reconhecimento das viabilidades: de 

enquadramento de uma e de várias pessoas; de movimentações específicas de 

câmera; de diálogo com os pólos; de contrastes cor etc. Houve outras referências 

citadas sobre a necessidade de fazer experiências para comprovar situações 

científicas dentro do estúdio e as dificuldades técnicas encontradas, visto que há 

vários impedimentos em função da segurança dos sujeitos e da manutenção da 

estrutura.  
 
– [...] em alguns momentos, eu preciso, lá na videoconferência, fazer algum 
experimento muito simples pra ilustrar o que eu estou dizendo. Ou, pelo 
menos, pra chamar a atenção. E, aí, é uma dificuldade também, porque tem 
toda uma limitação de espaço. Não posso fazer nada com fogo dentro 
porque seria bastante arriscado. Água, às vezes, é complicado. A gente tem 
equipamentos ali que são muito sensíveis à umidade. É um espaço que 
precisa ser mantido limpo, seco. Não é um laboratório. Então tudo que eu 
levo pra lá...e ainda tem um problema. Não é tudo que é visível. Então, se 
eu levo um material de vidro transparente, dificilmente será enxergado do 
outro lado. Então, em alguns momentos, eu preciso ficar colocando um 
anteparo, botar uma folha atrás pra poder diminuir. Dificulta muito. Eu estou 
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sentada ali naquela mesa, então eu só tenho aquele espaço que a câmera é 
capaz de captar pra fazer tudo (PROFESSOR ESPECIALISTA 04, 2007).  

 
A compreensão da tecnologia da VC foi gradual também pelas OAs do CRE@AD 

Vitória. Todas afirmaram que a videoconferência se efetivou realmente como um 

meio de comunicação entre elas os especialistas e como um recurso importante de 

comunicação: “– um canal aberto para o diálogo. No momento que você sentia 

necessidade de complementar ou de questionar alguma coisa que não havia 

entendido, o canal estava à disposição [...]”. Inclusive para sugestões e 

questionamentos sobre as formas de trabalho de ambos os lados. Questionadas 

sobre o impacto em frente à tecnologia da VC, as OAs responderam: 

 
– Pegar o microfone não é fácil em situação nenhuma. (riso) Raras são as 
pessoas que gostam de se deparar com um microfone. Então ele para mim 
foi como em outra situação que você tivesse que pegar o microfone e falar? 
– É ao vivo! 
– Mas precisava teve bastante utilidade... 
– Mas os anos... 
– Agora dificilmente houve uma vídeo em que não houve nossa 
participação, a nossa intervenção, nossos questionamentos. 
– A gente preferia, mesmo por questão de tempo, porque é um recurso 
caro, é um recurso de tempo limitado, nunca a gente falava três, quatro, 
cinco, todo mundo falava. Normalmente a gente juntava um ou dois eram os 
porta vozes.  
– Tirava a vontade do grupo e... ...até porque senão não daria tempo porque 
é uma rede ligada pelo Espírito Santo. A gente sentava discutia ali no grupo 
e enquanto ia ali apresentando, a gente ia dialogando e alguém falava um 
pouco sobre isso. 
– Agora no início acho que a gente estranhou um pouco, não é? 
– No início a gente dizia que preferia ficar corpo a corpo com o especialista. 
– É aquela coisa de tensão? 
– Acho que a gente tem assim uma interação maior. 
– Mas isso foi no início! 
– No início não eramos só nós não, os especialistas também, não tinham 
postura, ficavam mexendo com as mãos, ficavam articulando..., a gente 
desviava a atenção! É o domínio da técnica. Então tanto nós, quanto os 
especialistas passamos por uma adaptação. Depois, nosso material era um 
material muito sofisticado, você vê a gente acompanhava a Rede Globo, 
quando ela usava as transmissões era com muito mais... menos tecnologia 
do que a nossa, porque a nossa era em tempo real, enquanto que as 
experiências que nós tínhamos de assistir na Rede Globo, a pessoa fala e 
depois é que o som chegava e nós não, tivemos um material mais 
sofisticado, era como se tivesse falando cara a cara. 
(ORIENTADORAS ACADÊMICAS - CRE@AD VITÓRIA). 

 
As falas das OAs introduzem questões que perpassam por pré-concepções quanto 

às técnicas e aos usos das tecnologias disponíveis. Há um embate com relação ao 

medo da exposição, das críticas, do erro e da perda de um controle sobre a própria 

imagem. 

 



 273

– Eu não gosto do recurso do PowerPoint, porque ali há mais uma vez um 
recorte. Uma mediação do operador da máquina e do sujeito, em que eu tiro 
a minha presença e coloco um instrumento, porque não são os dois que 
podem estar ao mesmo tempo, então eu pedia [...] agora eu quero falar, traz 
pra mim. Agora volta pra lá! Porque senão fica aquela imagem estática 
parada e um áudio aparecendo lá explicativo que não tem sentido. Se é 
interessante a presença física, então eu pedia. Por outro lado é cômodo, 
quando alguém se sente muito intimidado, jogar outras coisas e tirar um 
pouquinho desse foco lá é interessante (PROFESSOR ESPECIALISTA 01, 
2007). 
 

 
– O de que eu mais fiz uso eu não sei dizer agora como que chama o 
material, mas a gente projetava uma imagem, então eu desaparecia da tela 
e entrava a imagem. E, no entanto, a minha voz continuava mais ou menos 
como acontece com a televisão, o jornalista continua falando e a imagem 
aparece. Então, desse conhecimento teórico eu não domino a tecnologia 
mas do ponto de vista da prática, eu me lembro de uma experiência que foi 
muito interessante pra mim, eu contei uma história infantil, porque eu 
trabalho em “Português, conteúdo e metodologia”, de como o professor vai 
trabalhar a questão da literatura infantil e os poemas, então eu contava a 
história infantil e projetava a imagem e o texto na tela. Então quem estava 
do outro lado conseguia visualizar a imagem e o texto do autor que eu 
estava usando. Ou então eu preparei alguns esquemas, alguns gráficos 
teóricos, a partir de algumas discussões teóricas e eu projetava. Mas não foi 
muito além disso. Eu lembro que... eu tenho uma certa resistência até hoje 
de usar o datashow, mas eu acho que o datashow é muito bom. Ele, eu 
acho que todos nós que formamos professores, deveríamos explorar muito 
mais isso na formação do professor. Porque muitas vezes a escola não tem 
a tecnologia, mas, em algum momento, esse profissional da educação se 
depara com essa tecnologia e ele deve se sentir minimamente familiarizado 
ou com alguma discussão, reflexão acumulada, sobre essa tecnologia, 
então o NE@AD, muitas vezes, não me deu suporte, também, para explorar 
essas tecnologias ao máximo. Dentro de tudo que elas poderiam me 
possibilitar (PROFESSOR ESPECIALISTA 02, 2007).  

 
Houve problemas nos CRE@ADs quanto à recepção da VC. No caso dos 

CRE@ADs vizinhos à capital Vitória, onde está situado o NE@AD, solução era 

simples, deslocar-se ao estúdio que contém um miniauditório com 9 cadeiras dentro 

do estúdio. Segundo relato das OAs do CRE@AD Vitória, o maior problema era a 

falta de técnicos no centro regional para gerenciar os equipamentos.  

 

A midiatização mostrou que capacitações para o uso das tecnologias são 

necessárias em todo o percurso do curso e para todos os sujeitos do processo 

educacional. A qualidade da produção e percepção imagética está diretamente 

relacionada ao nível de preparo tecnológico-estético dos sujeitos. Enfim, o que se 

tornou o resultado imagético do Curso é fruto da estrutura propiciada. Mesmo com 

resultados não tão satisfatórios as imagens tiveram um grande acolhimento. 
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7.6 ACOLHIMENTO 
 

 

Denominamos de acolhimento o específico momento em que os materiais 

imagéticos, ou que contêm imagem, chegam aos OAs e alunos, e são acolhidos 

como fonte de informação. De maneira geral os relatos afirmam que o acolhimento 

dos fascículos foi muito bom, com boas respostas, críticas e sugestões positivas 

quanto ao que precisaria ser melhorado. 
 
– Então, o material, eu considero que os alunos reagiram muito bem. Ele 
mostrou desafios para olhar a comunidade local como produtora de arte. A 
sala de aula como um espaço especial para o ensino das artes. Tinham 
coisas que eu acho que aconteceram a partir do material, mesmo que ele 
esteja com muitas falhas (PROFESSOR ESPECIALISTA 01, 2007). 
 

Alguns PEs, a despeito do contrato de cessão de direitos, adotaram o material 

parcialmente ou integralmente nas salas de aula presenciais.  
 
– [...] eu tenho relatos de colegas meus que utilizam praticamente o material 
na íntegra em suas disciplinas nos cursos presenciais. Esse material 
elaborado no curso de educação a distância, eles usam, agora, no curso 
presencial. Inclusive desmistificando, nos cursos presenciais, esse 
preconceito, essa resistência com os cursos a distância. Então, na medida 
em que o professor usa os seus materiais nos cursos presenciais, ele tem a 
oportunidade de discutir com aqueles alunos presenciais que o curso a 
distância tem uma série de problemas, mas também trouxe pra nós 
oportunidade de reflexão e de pesquisa que nós não tínhamos colocado pra 
nós concretamente aqui na UFES (PROFESSOR ESPECIALISTA 02, 
2007). 
 

Outro fator que remete ao acolhimento, ou tomada para si dos materiais, foi o relato 

de que as VCs gravadas no início do curso e que eram mais palestradas sobre o 

conteúdo, eram gravadas e reutilizadas para aulas particulares em outras IES ou 

outros fins, que não o auxílio ao aprendizado no CRE@AD. 

 

Com que referenciais esses materiais são acolhidos? Retorna-se aqui aos dados 

coletados via questionário junto aos OAs e Alunos do CRE@AD Vitória.  

 

No questionário para os alunos, a partir da pergunta 4 objetivou-se verificar se os 

sujeitos compreendem que a imagem possui diferentes comunicabilidades, tanto por 

sua estética, quanto por seu conteúdo. Esta questão gerou bastante dúvida. Na 

concepção discutimos os termos qualidade da imagem, estética, beleza da imagem, 



 275

a mensagem da imagem, o conteúdo da imagem... enfim... optamos por identificar a 

a “qualidade da imagem” e a “qualidade do conteúdo da imagem”. Após a aplicação, 

em uma segunda oportunidade, se houvesse, mudaria estes termos, para a “beleza 

da imagem” a “mensagem que a imagem passa” ou termos mais descritivos. 

 

Cada item poderia ser classificado com 5 notas (1 - péssimo / 2 - ruim / 3 - regular / 

4 - bom / 5 - excelente). Houve vários questionamentos sobre a generalidade dos 

itens, expliquei que uma especificação dos itens recorreria em aumento do 

questionário e do tempo de preenchimento do questionário. E que este projeto de 

pesquisa não visava identificar quais eram os piores e melhores meios de 

comunicação, mas identificar como os entrevistados reagem às propriedades dos 

valores de comunicação implícitos na imagem e propostos ou impostos a eles. 

 

Na primeira parte de questão busca-se verificar como os alunos avaliavam a 

qualidade da imagem estética e de seu conteúdo subjetivo nos meios de 

comunicação social: 
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Gráfico 04 – Qualidade das imagens nos meios de comunicação (Alunos) 
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A qualidade do conteúdo da imagem nos meios de comunicação
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Gráfico 05 – Qualidade do conteúdo das imagens nos meios de comunicação (Alunos) 

 

 

Percebe-se, analisando visualmente os gráficos, que o nível de abstenção de 

resposta na análise do conteúdo é sensivelmente maior que na análise da imagem. 

As causas e conseqüências disto devem ser a visão de inseparabilidade de ambos, 

ou seja, considerado um, não há necessidade de considerar o outro, visto que a 

composição estética e a comunicabilidade estão juntas. Como não foi confirmado 

com todos que se abstiveram de responder à questão, não podemos tomar como 

princípio a repetição dos dados da qualidade da imagem, aos dados da qualidade de 

conteúdo da imagem. Fato que poderia alterar o resultado da análise de todos os 

itens, com exceção das imagens dos desenhos animados. Claramente as imagens 

dos desenhos animados são consideradas esteticamente boas e são avaliadas com 

um conteúdo de qualidade regular.  

 

Em todos os quesitos, percebe-se uma sutil migração para uma qualidade de 

conteúdo inferior à qualidade estética da imagem, como por exemplo, as imagens 

dos telejornais: 67 indicações entre boa e excelente para a qualidade estética e 52 

indicações para a boa e excelente da qualidade do conteúdo das imagens. 

Poderíamos dizer que a qualidade da imagem (estética) recebeu uma média de 3,7 

pontos (variando de 1 a 5), e o conteúdo da imagem uma nota 3,2 (dentro da mesma 

variação).90  

                                                 
90  A média destas notas foi conseguida multiplicando-se o número de questionários que deram a nota 

a cada item com o valor aplicado à nota, somados e tirando a média simples com o número de 



 277

Buscaram-se também as imagens produzidas pelos alunos. Neste item foi pedido 

que analisassem três aspectos da produção da imagem individual: as suas 

fotografias; as imagens para os materiais de aula que prepara e os trabalhos 

manuais que realiza. Alguns questionamentos podem ser levantados, sobre a 

possibilidade de o sujeito pesquisado não realizar tais tarefas. Mesmo que não 

sejam de caráter artesanal a maioria dos professores se vêem na necessidade de 

preparar materiais com recursos manuais, tais como cartazes, desenho de imagens, 

etc.  

 

A qualidade das imagens que cada aluno produz
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Gráfico 06 – Qualidade das imagens que você produz (Alunos) 

 
 

A qualidade do conteúdo das imagens que cada aluno produz
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Gráfico 07 – Qualidade do conteúdo das imagens que você produz (Alunos) 

                                                                                                                                                         
questionários respondidos (coluna H). Ao absenteísmo foi imputado o valor “0” (zero) multiplicado 
pelo número de vezes que apareceu. Média da NOTA = ((A*1)+(B*2)+(C*3)+(D*4)+(E*5)+(F*0))/G 
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Verificamos que a expectativa de comunicação entre a preparação dos materiais 

para aula e a qualidade estética que eles apresentam pode ser percebida no 

gráficos acima e pormenorizada no gráfico abaixo. Enquanto neste item específico a 

média pela qualidade estética dos materiais de aula é de 4,1, tendo 60 

apontamentos como excelente e 19 de bons resultados, a comunicabilidade do 

conteúdo fica em 3,6, tendo 25 indicações de excelentes e 53 de bons resultados. A 

variação nos demais itens é bem menos sensível.  

 

Tabela 09 – Dados comparativos entre os resultados dos Gráficos 06 e 07 

As imagens para os 
materiais de aula 
que prepara? PÉSSIMO RUIM REGULAR BOM EXCELENTE 

Não 
Respondeu

QUALIDADE DA 
IMAGEM 1 2 15 19 60 6 

QUALIDADE DO 
CONTEÚDO DA 

IMAGEM 1 1 11 53 25 12 
 

 

A que se pode atribuir isso? Seria uma avaliação severa por parte dos professores? 

Seria uma constatação de que os recursos e meios que utiliza não são os mais 

adequados para os jovens educandos de hoje? Ou, ainda, uma dificuldade em 

expressar-se por meio de imagens e das técnicas de produção existentes? É 

possível que todos estes fatores estejam imbricados. 

 

Ainda neste tópico, solicitou-se uma análise das imagens propostas pelo Curso de 

pedagogia, 3ª entrada, ou seja pelos materiais propostos pelos Professores 

Especialistas e pelos recursos de veiculação do NE@AD. E, a análise dos ícones de 

indicação dos fascículos; dos esquemas e gráficos; das fotografias e desenhos; da 

videoconferência; e das apresentações de Power Point. 
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A qualidade das imagens propostas pelo Curso de Pedagogia - 3ª entrada
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Gráfico 08 – Qualidade das imagens propostas pelo Curso de Pedagogia – 3ª entrada 
(Alunos) 

 
 

A qualidade do conteúdo das imagens propostas pelo Curso de Pedagogia 3ª entrada

0
10
20
30
40
50
60

Ícones de indicação
(imagens que

auxiliam localizar as
atividades e os
conteúdos no

fascículo).

Esquemas e
gráficos

Fotografias e
Desenhos

A videoconferência A apresentações
em PowerPoint

PÉSSIMO
RUIM
REGULAR
BOM
EXCELENTE
Não Respondeu

 
Gráfico 09 – Qualidade do conteúdo das imagens propostas pelo Curso de Pedagogia – 
3ª entrada (Alunos) 

 

 

Em especial este último item teve um nível de abstenção mais alto, que pode ser 

motivada pelo tamanho da questão/questionário. O primeiro item sobre os ícones de 

navegação que foram apontados pelos professores especialistas como um recurso 

pouco expressivo ou mal aplicado nos fascículos gerou a maior abstenção. 

 

 



 280

Ícones de indicação (imagens que auxiliam localizar as atividades e os conteúdos no fascículo).
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Gráfico 10 – Qualidade dos ícones de indicação nos fascículos / UFES (Alunos) 
 

 

A videoconferência também teve um nível de abstenção alto, mas que se justifica 

visto que os alunos tiveram apenas algumas poucas VCs no início do Curso. E 

alguns alunos que não puderam estar presentes não tiveram acesso a elas. Fato 

que pode ser comprovado na questão 9 (a diante) que trata exclusivamente deste 

assunto. 

 

De forma geral as imagens criadas ou usadas no Curso de Pedagogia – NE@AD / 

UFES foram vistas como boas, tendendo a regular para a videconferência e os 

recursos de PowerPoint (uso do Datashow), tendendo para excelente quanto aos 

itens ícones, fotos e desenhos. 
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Gráfico 11 – Qualidade da Videoconferência (Alunos) 



 281

A pergunta 5 era de ordem direta (sim ou não). Buscamos saber se os alunos 

deram-se por satisfeitos com as imagens propostas pelo Curso ou se buscaram em 

outras fontes imagens para complementar sua compreensão das disciplinas. 
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Gráfico 12 – Indicativo de busca de imagens em outras fontes além das  propostas 
pelos PEs (Alunos) 

 

 

A pergunta 6 questionava se o aluno do curso de Pedagogia, que é professor de 

educação básica usou as imagens propostas pelo curso para sua prática de sala de 

aula. 73% afirmaram que sim, conforme algumas justificativas abaixo: 

 

 

Você usou as imagens para sua prática em sala de aula?
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Gráfico 13 – Indicativo de uso das imagens propostas pelos PEs em sala de aula 
(Alunos) 

 

 

a) “– Acaba ficando a aula mais atraente”. 

b) “– Auxiliou nas pesquisas e enriqueceu muitos os conteúdos”. 
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c) “–Boa, percebi mais interesse na participação e aprendizagem dos meus 

alunados”. 

d) “– Não obteve sucesso devido a falta de recursos que a faculdade está 

passando” 

e) “– Ótima. Às vezes não por problemas nos aparelhos”. 

 

De maneira geral, do total de 75 respostas, 71 explicações são de caráter positivo, e 

apenas 3 contestaram a falta de recursos ou problemas nos aparelhos. 

 

Quanto as Orientadoras Acadêmicos do CRE@AD Vitória, apresentam-se as 

respostas do questionário. A pergunta seguinte, número 4, busca analisar o contato 

com as imagens nos meios mais presentes aos entrevistados. 

 

A qualidade das imagens nos meios de comunicação
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Gráfico 14 – Qualidade das imagens nos meios de comunicação (OAs) 

 
 

A qualidade do conteúdo da imagem nos meios de comunicação
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Gráfico 15 – Qualidade do conteúdo das imagens nos meios de comunicação (OAs) 
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Em uma análise dos gráficos podemos perceber que as OAs apontam uma sensível 

mudança da qualidade estética da imagem para a qualidade de conteúdo da 

imagem. Em todos os casos, houve um aumento nos itens péssimo, ruim e regular 

no conteúdo das imagens em detrimento aos itens bom e excelente que se 

destacam na qualidade estética da imagem. 

 

Quanto à qualidade das imagens e seus conteúdos, quando produzidos pelas OAs, 

podemos perceber que há uma ênfase na qualidade do conteúdo diante da 

qualidade estética, isto é sensível nas imagens fotográficas e nas imagens dos 

materiais de aula. Já nas imagens para trabalhos manuais há uma leve tendência 

para a qualidade estética . 
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Gráfico 16 – Qualidade das imagens que você produz (OAs) 
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Gráfico 17 – Qualidade do conteúdo das imagens que você produz (OAs) 
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A análise das OAs quanto aos materiais imagéticos do Curso de Pedagogia 3ª 

entrada é muito relevante, pois elas trabalharam continuamente com ambos os 

materiais (produzidos pela UFMT e os UFES) podendo indicar fragilidades e pontos 

fortes de cada um. 
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Gráfico 18 – Qualidade das imagens propostas pelo Curso de Pedagogia – 3ª entrada 
(OAs) 
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Gráfico 19 – Qualidade do conteúdo das imagens propostas pelo Curso de Pedagogia – 
3ª entrada (OAs) 

 

 

De maneira geral as OAs apontam para uma boa qualidade imagética dos materiais 

dos Cursos, esta boa qualidade é reforçada pela excelência dos conteúdos, 

principalmente das videoconferências e das apresentações em PowerPoint. Apenas 

o item ícones de indicação teve uma avaliação inversa aos demais, onde a sua 

comunicabilidade de conteúdo tende a de boa para regular, enquanto sua estética 

aparece como boa. 
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A questão número 5 pergunta às OAs se foi necessário recorrer a outras fontes para 

encontrar as imagens que inicialmente foram propostas pelos especialistas. A 

resposta foi unânime que sim.  

 

No mesmo caminho a pergunta número 6 questiona se foi necessário buscar outras 

imagens, que não as propostas pelos especialistas para orientar os alunos? 90% 

respondeu que sim. As justificativas seguem abaixo: 

a) “– É fundamental que os alunos produzam ou conheçam outras imagens, 

inclusive a leitura de diversas imagens (vivas) ou ao vivo. Conhecer local 

onde a leitura faz referência. Ex: museus, planetários etc..”. 

b) “– Considerei pertinente para atender às necessidades apresentadas pelas 

alunas nos encontros”. 

c) “– entendo que no século 21 o profissional de educação principalmente em 

nosso curso ora em conclusão, os professores precisam e devem usar de 

todos os meios de interação tecnológicos como também proporcionar com 

“amor” opções de ampliações de conhecimento em geral bem 

contextualizadas, de forma a proporcionar ao professor/aluno o direito de ver, 

ouvir, falar e fazer arte dentro e fora da escola, no auto estudo/prática”. 

d) “– Porque em determinados assuntos que foram abordados, as alunas 

demostraram necessidade de que fosse feita alguma complementação do que 

foi apresentado no fascículo”. 

e) “– Complementar o processo de aprendizagem do aluno”. 

f) “– Alguns conteúdos foram necessários para a melhor compreensão por parte 

dos alunos”. 

g) “– Para complementar”. 

h) “– Busquei aproximar as imagens da realidade social/religiosa/política de 

cada grupo”. 

 

Como uma constatação, as médias da pergunta 4 dadas pelas OAs são em geral 

mais altas que as dadas pelas alunas. As OAs tendem a valorizar mais o conteúdo 

das imagens produzidas por elas e dos processos de ensino ao qual pertencem. E, 

assim com as alunas, são bastante críticas às imagens veiculadas nas mídias. As 
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alunas são mais severas com as imagens pessoais e do Curso do que com as 

imagens da mídia. 

 
Tabela 10 – Dados comparativos entre as respostas das  

OAs e dos Alunos sobre a qualidade da imagem e  
do conteúdo das imagens nos meios de comunicação 

 
Qualidade da 

imagem 
Qualidade do conteúdo 

da imagem 
  O.Acad. Alunos O.Acad. Alunos 

Nos meios de comunicação 4,3 3,7 3,6 3,2 
as imagens exibidas nos telejornais? 4,3 3,3 2,9 2,5 
as imagens exibidas nas novelas? 4,0 3,6 3,2 2,9 
as imagens dos desenhos animados? 4,3 3,7 3,9 3,1 
as imagens dos filmes? 3,4 3,5 3,1 3,2 
as imagens das revistas? 4,1 3,6 3,3 3,0 
E as imagens que você produz? 3,7 3,4 4,3 3,3 
as imagens em suas fotografias? 4,1 4,1 4,3 3,6 
as imagens para os materiais de aula que prepara? 3,3 3,4 3,2 3,3 
as imagens para os trabalhos manuais que realiza? 3,7 3,7 3,9 3,4 
E quanto às imagens propostas Curso de 
Pedagogia – 3ª entrada 3,4 3,1 3,4 2,8 
Ícones de indicação (imagens que auxiliam localizar 
as atividades e os conteúdos no fascículo). 3,7 3,6 3,9 3,3 
Esquemas e gráficos 4,0 3,7 4,3 3,4 
Fotografias e Desenhos 4,0 2,9 4,4 2,6 
A videoconferência 3,6 2,9 4,0 2,8 
A apresentações em PowerPoint 3,7 3,2 4,0 3,0 

 
 

 

A ausência de momentos de reflexão do fazer docente em EAD, no presencial e 

sobre o reconhecimento da tecnologia de VC deixou em aberto espaços que 

poderiam ser interessantes para os outros PEs e OAs que iniciavam seu contato 

com a técnica, o que poderia favorecer uma adaptação mais rápida aos modos de 

atuação e presença da técnica. 
 
– Eu poderia ter me questionado mais sobre esse processo de reflexão com 
o qual me deparei na utilização das novas tecnologias ao comunicar, ao me 
comunicar com os professores e com os CRE@ADs, eu poderia ter 
registrado isso e feito uma análise comparativa de como que é o processo 
de comunicação meu na modalidade presencial. De alguma maneira eu fiz 
essa reflexão, mas não fiz isso de uma maneira sistemática. Então ao 
poderia ter-lhe perguntado assim: “- Será que eu estou muito formal aqui na 
modalidade presencial? Onde eu sou mais formal? A nova tecnologia, a 
vídeo, a câmera, quando ela me coloca aqui em uma mesa, e eu estou 
sentado aqui e tem um operador da máquina e ele direciona a máquina pra 
mim, e eu tenho um determinado espaço que é a tela, onde a minha 
imagem está sendo projetada”. Porque se eu sei que a câmera vai captar 
um determinado ângulo, eu só posso me movimentar dentro daquele 
ângulo, e eu não posso me movimentar intensamente, se não a imagem fica 
distorcida. Inclusive o operador de máquinas lá, ele diz isso pra mim: “- 
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Professor, o senhor não pode fazer movimentos bruscos, o senhor não 
pode gesticular muito”. E eu realmente avaliava isso durante a 
videoconferência. Quando eu fazia gestos bruscos, esses gestos distorciam 
a imagem e, talvez, desfocar a atenção do meu interlocutor do outro lado. 
Eu, inclusive, devia ter feito o esforço de ir a uma videoconferência e assistir 
para ver o que acontece quando o meu colega, que está fazendo a 
videoconferência, quando ele está comunicando (PROFESSOR 
ESPECIALISTA 02, 2007).  

 
Os equipamentos foram utilizados de 2001 a 2007, seis anos, segundo o Professor 

Coordenador de Tecnologia da Informação. A qualidade técnica da estrutura 

montada, deteriorou nesse ínterim, mas a VC ainda dispõe de qualidade razoável se 

comparada com outras possibilidades mais atuais. 
 
– Só que já são seis anos desses equipamentos, e em tecnologia de 
informação, seis anos corresponde a um século. Então hoje, quem começou 
depois, está mais atualizado do que a gente. Então nós temos aí que esse 
ano, que correr atrás de recursos para atualizar todo esse parque de 
sistemas nossos. Nós conseguimos fazer verdadeiros milagres. Nós 
conseguimos manter ainda funcionando, hoje, 13 das 15 estações de vídeo. 
Funcionando bem, mas há o desgaste das câmeras, a imagem já não tem a 
mesma qualidade, os equipamentos de áudio já se desgastaram. E então 
nós não temos hoje a mesma qualidade de quando iniciamos. Nós temos 
uma perda de quase 30% de qualidade de áudio e vídeo em relação ao 
original (COORDENADOR DE TI, 2007). 

 
 

Quais motivos levaram a uma aceitação boa das imagens produzidas para o Curso? 

Seria a vontade de estar participando de um curso de graduação? Será que a 

novidade da modalidade altera a percepção quanto às deficiências de comunicação 

imagéticas ali postas? Os sujeitos mostraram-se cientes de que conteúdo e estética 

são conceitos de análise diferentes nas mídias, e também bastante rigorosos 

quando avaliam suas próprias produções. Então, quais estratégias presenciais e a 

distância foram utilizadas para a imagem tornar-se parte do processo de 

conhecimento?  
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7.7 CONHECIMENTO 
 

 

A categoria de conhecimento busca revelar se o conhecimento se fez no Curso de 

Pedagogia do NE@AD e perceber a participação da imagem nesse processo. A 

telepresença e a ausência física do outro que participa ativamente do processo de 

aprendizado, conforme Vigotski (capítulo 3), são revelados nos depoimentos dos 

PEs. No conceito de Vigotski, tanto o OA quanto o PE (para os alunos pelo 

fascículo) representam a figura do outro, aquele que organiza por meio de 

explicações dentro do repertório sígnico dos sujeitos novos conceitos e significados 

a partir das informações e experiências vivenciadas.  

 

Algumas de suas marcas são deixadas no processo quando os OAs são mediadores 

de formações diversas e são 'o outro' que auxilia a formação dos alunos de 

pedagogia, dando a este material interpretações outras, mediante suas vivências. 

Ou, ainda, mediante o reconhecimento dos alunos pelos OAs, para que pudessem 

dar o tom do conteúdo a ser desenvolvido.  
 

– [...] que o processo produtivo, implica mais do que a questão de um 
conhecer, eu sou especialista no sentido de que eu produzi material e 
socializei. Mas quando o professor, formado em Educação Física com 
especialização em EAD recebe, ele faz uso diferente. Da mesma maneira 
como quando você lê qualquer livro. Você tem uma interpretação do livro, 
estabelecendo uma intertextualidade com as suas vivências (PROFESSOR 
ESPECIALISTA 01, 2007). 
 
– Foi com essa perspectiva de deixar para o final que a gente, conhecendo 
melhor o grupo, aprimorando mais o nosso fazer, conseguiu elaborar um 
material que segundo avaliação de nossas colegas professoras que 
estiveram junto nesse desafio de aprender juntos, estaria, assim, bem,... 
elas diziam que contribuiu bastante com o trabalho delas. Esse material foi 
elaborado para primeira turma (PROFESSOR ESPECIALISTA 03, 2007).  

 
A experiência da VC para o PE foi em seu início e durante as suas falas um contato 

com um 'outro eu', pois os PEs ocupavam a maior parte do tempo da comunicação 

e, portanto, tinham como retorno a sua própria imagem e a ausência do contato 

visual com os outros. O feedback visual que o professor presencial está acostumado 

é desfeito. Em contrapartida, passa a se analisar, enquanto ator-comunicador 

televisionado. Conhecer a si enquanto atuação para auxiliar outros a auxiliar outros. 
 
– Porque a minha interação em sala de aula, eu tenho um feedback na sala 
de aula, eu sei como meu aluno está reagindo a e eu tenho condições de 
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avaliar quando preciso fazer pausas para que meu interlocutor interaja 
comigo. E eu o vejo pedindo a fala, e a fisionomia dele me informa se eu 
estou sendo muito agressivo, se eu estou sendo muito autoritário, se eu 
estou sendo monótono. Já na videoconferência eu não tenho isso 
imediatamente. Então eu suponho que...! Eu passo a trabalhar com 
suposições (PROFESSOR ESPECIALISTA 02, 2007).  

 
A dessacralização proposta pela professora de geografia acontece quando no 

domínio da técnica da VC a comunicação se torna mais importante que a imagem 

que se faz de si ou dos outros. A técnica e a ausência não assustam mais. Não há 

mais medo de ter sua imagem ressignificada de maneira descontrolada (fora do 

controle do autor da imagem), os feedbacks são positivos e as representações que 

fazem do outro, de si e de suas propostas de aprendizagem são positivas. 
 

– Eu acho que olhar para essa câmera e entender que do outro lado há 
alguém é um exercício fascinante e me faz lembrar muito de Benjamim, 
quando ele fala da auratização dos objetos, quando ele fala da 
dessacralização ocorrida quando se perdeu isso em termos de arquitetura 
nas Igrejas, em locais públicos (PROFESSOR ESPECIALISTA 03, 2007).  
 

Pelos Professores Especialistas, sente-se o regozijo de dominar a técnica, de 

aprender, com a técnica e com a infra-estrutura dada, a adentrar novos universos,a 

produzir novas possibilidades comunicacionais, a passar da preocupação da técnica 

para a comunicação efetiva e criativa. 
 
– Eu comecei a levar material, a sondar com as meninas e eu fui a primeira 
professora a levar, não transparências, mas o recurso datashow embutido 
na tecnologia do NE@AD, fui a primeira a produzir um material. Eu estou 
falando isso com o orgulho sim, com paixão sim, pois eu, ignorante 
virtualmente, tecnologicamente, ousei. Eu sabia que era importante. Quanto 
mais eu pudesse usar de recursos, melhor seria para minhas colegas. Até 
pra dizer assim. “Jamais faria o que ela está fazendo”. Mas era importante. 
Então eu trabalhei todo esse conjunto de me colocar, de me fazer, de olhar. 
De não temer que a minha imagem ficasse ridícula. De colocar assim, o 
músculo do adeus na balança, e assim, tomar o cuidado de colocar uma 
blusa que não chamasse tanto a atenção para essa coisa esteticamente 
imperfeita. Preparar esse material com um carinho, com letras que fossem 
possíveis de ser lidas, com imagens que fossem atraentes, mas que 
representassem, que falassem do que eu queria dizer e, introduzir, também, 
ousadamente, recursos tipo... cartazes, pequenas maquetes e, aí, a moça 
da cabine que, ainda não tinha muita estrutura para mover a câmera, nós 
duas aprendemos juntas, foi um estado muito legal, porque, aí, as 
professoras começavam a telefonar. “– Como é que é?” Como é a textura 
disso?” “– Esse cartaz você fez com que recurso?” “– É isopor, ou é 
cartolina, ou é cartão?” “– Ok, é papelão?” Quer dizer... e foi muito gostoso, 
é um desafio, mas é um desafio tentador (PROFESSOR ESPECIALISTA 
03, 2007).  

 
Em processos educativos há uma quantidade de informações enormes que são 

globalizadas (ou globalizantes). Ao adotarem estratégias de valorização do local, 

dos municípios, para o reconhecimento destes conceitos, os PEs incentivaram o 



 290

surgimento de sentimento de pertencimento nos alunos e nos OAs. Parece que eles 

se sentiram incluídos no processo educativo, como cidadãos que sabem localizar, 

pesquisar e descobrir quais são as referências culturais que os guiam em um dado 

ambiente. 
 
– Mapas, fotografias, documentos transcritos, objetos ...isso foi muito bonito, 
os pôsteres estavam muito bem feitos, foram muito bem orientadas as 
pesquisas, e se coadunavam perfeitamente com os objetivos da nossa área 
que era exatamente esse conhecer e valorizar o lugar como uma categoria 
geográfica de fato, no tempo, como uma categoria histórica onde essas 
pessoas trabalham e vivem. Até pra gente afastar um pouco aquela idéia 
que é muito comum da produção bibliográfica ser centrada fora daqui no 
eixo Rio-São Paulo e, muitas vezes, Belo Horizonte. O que faz com que, no 
caso, com livro de Geografia, ocorram erros grosseiros tipo uma fotografia 
de Colatina com a legenda indicativa de Vila Velha ou de Vitória. Que traz 
prejuízos para a aprendizagem, não apenas para os alunos que trabalharam 
com esse livro, mas também para as professoras Por exemplo, uma 
professora que trabalha no interior de Ecoporanga, ela, provavelmente, não 
reconhecerá por fotos muitas cidades do nosso estado que provavelmente 
também não conhecerá ao vivo e em cores. Então essa produção desse 
material por essas professoras resgata, não apenas a autoridade delas no 
seu próprio fazer, na sua história como professora, eu já acho 
extremamente importante, mas também ser como se proliferasse por todo o 
estado, porque isso se repetiu em outros pólos, ao longo dessas 3 turmas. 
Uma produção séria, uma produção muito pertinente porque feita por 
pessoas do local que valorizam esse lugar e valorizam a condição dos 
professores. Aí a riqueza de material é fascinante (PROFESSOR 
ESPECIALISTA 03, 2007).  

 
O ambiente e seus recursos ambientais, artísticos, políticos, históricos, passam a 

'falar' por meio de imagens. A própria cidade passa a ser um 'outro' no auxílio do 

aprendizado, um outro que faz parte das mediações semióticas, do repertório 

construído, que os sujeitos têm. 
 

– Ela disse “– Eu também posso fazer... Por que não?” E mostrando como 
coisas do nosso cotidiano, do nosso dia-a-dia, do nosso lugar em torno da 
escola e podem ser estimuladas para explorar e produzir a aprendizagem. 
Construir, tecer essas aprendizagens (PROFESSOR ESPECIALISTA 03, 
2007).  

 
Percebe-se pelas falas de PEs e OAs o reconhecimento da apropriação dos 

conceitos estabelecidos nos fascículos pelos alunos e suas ressignificações perante 

os contextos vivenciados de trabalho, suas experiências em sala de aula e na vida 

social, e o retorno deste material com novas possibilidades, com sugestões, com 

outras aplicações dentro das possibilidades de cada grupo. 
 
– Eles não se satisfazem com aquilo só, eles vão além. Como eu te disse, 
eu trabalhei no interior. Trabalhei em Nova Venécia e em Itapemirim. Era 
muito difícil, na escola, a gente ter material. E eu tentei suprir a partir dessas 
coisas, inclusive com muito trabalho de campo. Foi com os meus alunos na 
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beira de riachos, de hortas, na beira da praia, enfim, usando isso, depois 
voltávamos e desenhávamos, aquela coisa toda. E eu fico feliz quando eu 
vejo que professoras foram além daquilo que a gente estava propondo. Eu 
recebi coisas que eu não tinha pensado em fazer na minha época e que eu 
vi professoras fazendo. Por exemplo, uma professora trouxe de um 
determinado município, um mapa bordado num tecido, ou seja, a professora 
lançou mão, ela achou tão importante aquele pedacinho de chão deles, 
onde o viver deles se fazia, ela achou tão importante que os alunos vissem, 
reconhecessem, trabalhassem, problematizassem, admirassem, que ela 
teve o trabalho de bordar. Ela usou a dinâmica de projetar e tal, mas num 
tecido. E ela bordou o município, com a divisão dos distritos e tudo o mais. 
Quero dizer, é um trabalho que vai ficar para além dela, se tiverem o devido 
cuidado, e que nunca me ocorreu, até porque eu não sei bordar. Mas que 
eu achei fascinante (PROFESSOR ESPECIALISTA 03, 2007).  

 
– Outra questão que a gente pode falar um pouquinho é como elas 
começaram a buscar as imagens que falam da cultura de onde elas vivem. 
E até então eram coisas de que elas participavam, mas que iam ali 
participar, como se no outro dia não se falasse mais no assunto. Então 
como isso vem para a sala de aula, como isso é dividido e levado para a 
família e como é que isso chega até o CRE@AD através dos trabalhos. O 
que é que se estuda e o que é que se faz a partir do que se estuda. Ou que 
se esta se fazendo que eu não havia estudado sobre isso ainda. Então a 
junção disso foi assim uma coisa fantástica que aconteceu aqui. Na nossa 
experiência o que fizeram as meninas: aprender olhar também o local onde 
elas vivem, discutir a cultura, a questão do pertencimento, então tudo isso 
foi fantástico, muito bacana. Eu acho que elas conseguiram uma 
experiência teórica e prática que eu acredito que de repente, em outros 
cursos que não um grupo específico como o nosso, que já vem de uma 
prática de muito tempo, que já está praticamente no último ano, talvez a 
gente não tivesse um resultado tão satisfatório (ORIENTADORAS 
ACADÊMICAS - CRE@AD VITÓRIA). 

 
Mas, todas as técnicas têm suas limitações, a materialidade na VC e no fascículo, 

são representações de materialidade. São texturas emuladas, não dão possibilidade 

de manipulação dos objetos mostrados, não há tato, olfato ou paladar. A fórmula 

encontrada para solucionar as restrições dadas pelas técnicas de comunicação, foi o 

diálogo. Quando os momentos dialógicos não foram suficientes estabeleceu-se a 

necessidade da presencialidade. 
 
– Eu tive algumas por causa de “ponto-a-ponto”, que é uma das alternativas 
que a gente buscou explorar muito. Eu fui a alguns encontros desses 
professores em alguns pólos, eles quando me proporcionaram espaço para 
estar com eles porque nesses momentos os materiais que eu 
disponibilizava, que eu apresentava diante de uma câmera tentando me 
fazer atriz, para que pudesse representar de fato aquele... aquela troca ... 
para que pudesse transcender a materialidade daquele olho mágico e me 
transportar até diante deles, eu também busquei me levar e deixar que 
tocassem, que pegassem, que manuseassem esses materiais e 
conhecessem mais de perto. Porque uma coisa é você pegar um cartaz e 
apresentar pra uma prova. Outra coisa é essa professora pegar e dizer “– 
Ah! é cartolina...” “– Olha, já tá ficando velho e já foi usado...” e “– traz 
marcas de uso” e “– Ah! eu posso trocar isso aqui” é muito mais rico. 
Embora evidente mente não se possa negar o valor dessa câmera que 
possibilita tantos professores se aproximarem de uma vez (PROFESSOR 
ESPECIALISTA 03, 2007).  
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Na ausência da presencialidade ou da possibilidade de comunicação com os PEs, 

as OAs de Vitória organizaram-se coletivamente. Produziram seus feedbacks. 

Auxiliaram seus pares, formando grupos de estudos. Foram em busca de outros 

materiais que dessem suporte às suas atividades. 
 
– [...] quando a gente queria um feedback nós produzíamos entre nós. Por 
exemplo: “– Que é mesmo que fulano falou?” “– Como é mesmo aquela 
questão?” Então nós produzíamos encontros presenciais para alimentar os 
encaminhamentos pedagógicos dos especialistas. E inclusive, tiramos 
representantes entre nós, que pudessem fazer essa mediação, essa 
organização, retomando, relembrando determinadas coisas. 
– Isso! Fechando as idéias, como o CRE@AD iria trabalhar! 
– E, e muitas vezes o aprofundamento de um determinado tema, ou uma 
leitura complementar.. A gente sempre fez isso. Mas era uma coisa do 
nosso CRE@AD, não significa que isto estava na... nós criamos isso, essa 
necessidade (ORIENTADORAS ACADÊMICAS - CRE@AD VITÓRIA). 

 
 
As estratégias de telepresença, presencialidade e dessacralização são conceitos 

importantes para que o conhecimento fosse conquistado. Atingir graus de 

conhecimentos fez com que se sentissem seguros, capazes e criativos. 

Especialmente para os alunos, não só inseridos no contexto do Curso e da 

Universidade, mas valorizados enquanto cidadãos e profissionais. O incentivo à 

busca por soluções locais, com o que há disponível em suas escolas e áreas de 

trabalho, foi uma medida interessante para viabilizar a troca de experiências, dar a 

possibilidade de aprender junto, aprender com o outro. E o fim se fez. 
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7.8  JULGAMENTO 
 

 

Seria o julgamento o fim ou o início de um novo momento? Buscamos verificar como 

foram os julgamentos do Curso. Que imagens as imagens deixaram no Curso, como 

foram julgadas? Como os OAs e os alunos perceberam as imagens no Curso? Com 

que parâmetros as julgaram? 

 

A percepção relatada pelos PEs, quanto às imagens, é de que ficaram coisas sem 

se resolver pelo caminho, principalmente no processo de produção dos materiais e 

comunicações. No contexto geral a percepção é positiva, o processo de formação de 

7050 alunos – professores em exercício nas redes públicas – foi positivo. 
 
– Ficaram coisas assim mal compreendidas, mas eu acho que no fundo eu 
só consigo ver coisas boas. Eu fico tão feliz, porque eu acho que, pra essas 
professoras, receber esse material lá e poder pensar em trabalhar... e ele é 
assim o simples... não simples porque pequeno, porque menor, porque 
displicente, não! Mas simples próximo do que é possível, do que é real 
dentro das escolas e que eu acredito que, com base nisso, de fato, as 
professoras estarão estimuladas pra continuar a lutar e pra, acreditando em 
si mesmas, fazer um trabalho melhor (PROFESSOR ESPECIALISTA 03, 
2007).  

 
Os trabalhos que retornaram aos PEs das propostas de atividades são relatados 

como ricos em informações locais e sobre a vivência dos docentes em sala de aula. 

Mas não foram encontrados artigos dos PEs sistematizando e tornando públicas 

essas experiências, fato que faz questionar sobre os tempos e as formas de 

avaliação do curso, se foram quantitativas, se as experiências dos PEs, dos OAs, 

dos alunos não poderiam ser organizadas em publicações ou repositórios. 
 
– Esse fascículo 2 deu essa oportunidade para a gente que, no decorrer das 
atividades dele, a gente pedia retorno. Escrevam comentando essa 
atividade. Escrevam em forma de carta para que fique mais ou menos no 
mesmo tom do próprio fascículo, porque todas as atividades foram 
desempenhadas dessa maneira. Cartas mesmo. A própria carta, o e-mail, 
telegramas, cartões... [...] E eu recebi coisas lindas, coisas maravilhosas de 
todos os cantos do Espírito Santo. Além de te dar um novo alento, ele dá 
subsídios para que você possa olhar como é que esse fazer está 
acontecendo, nos recantos do Espírito Santo (PROFESSOR 
ESPECIALISTA 03, 2007).  
 

A midiatização dos sujeitos mostrou que mesmo na VC há algum reconhecimento 

dos sujeitos, mas semelhante a uma sala de aula presencial, alguns sujeitos passam 

e se esvaem da memória dos professores. Isto acontece mais para os PEs do que 
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para os OAs. Explica-se isso por dois fatores principais em termos de 

enquadramento estético-formal e de tempo de exibição. Os PEs como já foi dito, 

eram responsáveis pelo maior tempo da comunicação, deviam explicar as atividades 

dos fascículos, introduzir conteúdos, determinar tempos de trabalho para cada etapa 

do processo educativo. Os OAs eram interlocutores num processo dialógico.  

 

A estrutura visual das imagens da VC é bastante representativa. No estúdio do 

NE@AD a imagem do conferencista era colocada entre plano médio aberto (do colo 

à cabeça) até, eventualmente, um close (só o rosto). Ocupava quase toda a 

totalidade da tela, centralizada, onipresente. A permanência em tempo integral do 

técnico no estúdio, permite mudanças de enquadramento. Movimentos de câmeras 

simples, baseados em zoom, ou pequenos movimentos verticais e horizontais, que 

podem ser controlados da mesa. 

 

Enquanto isso as imagens geradas nos CRE@ADs eram de plano geral (abarcando 

todo o ambiente). Assim a imagem dos OAs, normalmente grupos, ficava misturada 

aos elementos da sala, cadeiras ou computadores, a imagem dos rostos era 

pequena. Os OAs aparecem minimamente na tela, mal se vêem suas expressões 

faciais, alguns ilhados (ou envoltos) por cadeiras vazias ou computadores. Não há 

mudanças de enquadramento.  
 
(sobre o PE via VC) – [...] ele é quase que artista global, e a gente se sente 
assim. Na educação à distância, muito mais pessoas me vêem mas eu não 
as tenho visto e não guardo seu registro em minha memória. Então essas 
situações já são constrangedoras no presencial, quando não reconhecemos 
os alunos e o chamamos pelo nome. Isto se agrava quando nossa imagem 
é veiculada para outros contextos e vão ampliando nossos contatos. Assim 
o campo da educação se torna muito grande e desafiador. E o professor 
está na sociedade, embora a sociedade o valorize tão pouco, recebendo a 
cada dia maiores desafios. Nos tornamos elos. Você é um elo também. 
Sabe o quanto está sendo desafiada nesta pesquisa (PROFESSOR 
ESPECIALISTA 01, 2007). 
 
– Então, eu fazia uma brincadeira, porque muitas vezes eu saía dali da 
videoconferência e eu ia pra outros espaços da universidade, então eu via 
assim bastante entusiasmado, empolgado com o que tinha acontecido e 
ficava compartilhando. E aí eu dizia assim, eu fazia uma brincadeira, “hoje 
eu experimentei, em carne e osso, o que é Willian Bonner”. Então o 
pessoal... dialogava comigo e eu relatava, um pouco, o impacto positivo que 
era você, enquanto um comunicador da educação e pesquisador da 
orientação, falar para um público olhando para uma tela e vendo ao mesmo 
tempo a sua imagem, ou seja, como se você estivesse falando para você 
mesmo. Então, num primeiro momento, isso tinha um impacto bastante 
positivo porque eu avaliava ao mesmo tempo como eu estava passando a 
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minha imagem para o público que estava em interação comigo. Num 
primeiro momento, no segundo momento, quando eu me afastava, depois, 
eu ficava perguntando “mas como é que tava a minha aparência? Será que 
eu estava muito sério? Será que eu estava solto? Eu estava muito formal? 
Eu podia ser menos formal? A minha roupa estava adequada?”. Então, de 
uma videoconferência para outra, fui fazendo alguns experimentos que, de 
uma certa maneira, resultavam na minha reflexão sobre o que eu tinha feito 
(PROFESSOR ESPECIALISTA 02, 2007).  
 
– A gente fica achando no começo que, de fato, “Nossa, é tão sagrado 
aquilo” É um negócio, assim, tão complexo e, depois, você perde, você fica 
à vontade, você fica desnuda. E quando eu olhava, por que também foi uma 
das primeiras a querer fita pra me ver, e aí eu olhava e falava assim: “gente, 
mas Marisa, você é muito doida. O cabelo acabava balançando, as mãos e 
o batom e consertava o óculos, e mexia a mesa e ficava esse pandemônio 
que você pode ver que eu arrumei tão bonitinho pra te receber. A bagunça. 
mas isso me parece que faz perder aquela materialidade fria que nos é 
temerosa. Que nos assusta de início. Você teme e depois você vê que não 
é um bicho. É um recurso a mais. É um recurso como outro qualquer 
(PROFESSOR ESPECIALISTA 03, 2007).  
 
– Eu diria que a última avaliação feita foi um encontro com professores do 
Pólo de Cachoeiro há uns 2 meses, e a gente foi muito bem recebida, as 
professoras se mostraram muito emocionadas levando os fascículos para 
a gente autografar e a todo o momento a solicitação das orientadoras... 
“Cede o material que você fez a vídeo, Cede o material..”. Então isso dá 
uma certa segurança nesse nosso fazer aí tão “começando” tão incipiente, 
mas que assegura, pelo menos, o desejo de aprender e ensinar juntos, pelo 
menos, foi reconhecido pelos colegas (PROFESSOR ESPECIALISTA 03 – 
grifo nosso).  
 

Os PEs mostraram que mesmo perante a sensação da midiatização, esta é uma 

sensação passageira e ilusória. Eles têm a noção dos espaços e funções 

desempenhados, da dimensão que foi este projeto e da processualidade que se 

coloca a partir das informações disponibilizadas para o conhecimento. 
 
– E quantos são os professores de arte que estão por aí na salas de aula. 
Eu vou dar conta do que eles fazem? Nem sei se o que eu faço é o melhor. 
Nem sei se o fascículo que apresentei lá é. Mas este é o meu exercício, a 
partir de minha situação vivenciada e... que bom se alguém chegar a fazer 
um questionamento em cima do meu e dizer assim: “– eu tentei, mas oh!... a 
minha proposta é outra”. Eu tenho aprendido com meus alunos da 
graduação e fazendo práticas de ensino fantásticas. Rompendo, 
trabalhando com Arte, saindo dos cânones e trabalhando com arte 
popular... Arte. Bom é isso. Então eu não posso estar em todo o lugar, não 
sou onipotente... não sou nada além de um elo (PROFESSOR 
ESPECIALISTA 01, 2007). 
 
– Às vezes assusta a gente quando você está em contato. Nós que estamos 
aqui na academia, quando nos colocamos em contato com nossos 
professores de pós-graduação, às vezes a gente sente um pouco de temor, 
fica meio intimidado, às vezes tem gente que não sente isso, mas no meu 
caso eu sempre senti. Eu fico olhando quando você sai daqui e vai pra um 
evento, aí você conhece um autor de um livro que você gostou muito, 
alguém que está com um certo destaque na academia e tal, você se 
aproximar, partilhar de alguns momento com aquela pessoa, como pessoa, 
é deveras importante. Eu acho que isso estimula dá uma certa sensação. 
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Você vê isso, em relação a uma outra pessoa, a aí, a gente fica pensando, 
temos que fazer nossos professores acreditarem mais em si mesmos, e dar 
a esse espaço para que eles se reconheçam como autores de um aprender 
e de um fazer. por exemplo, em Cachoeiro, tem uma professora que me 
abraçou e disse. “Tira retrato, gente, tira retrato porque eu quero levar pra 
escola e dizer eu abracei ela, eu abracei Marisa, e vocês nem chegaram 
perto” E eu fiquei muito aquecida com esse carinho, com esse 
reconhecimento, mas ao mesmo tempo forçando dizer pra essa professora 
que somos iguais, e que também, para mim, era muito importante, um 
retrato em que eu me visse abraçada e acarinhada por uma professora que 
só me conheceu pela videoconferência, isso é, vencendo espaço e tempo, a 
materialidade, a virtualidade da tecnologia e reconhece como ser próprio, 
próximo, uma pessoa que ela dedica carinho. Por conta disso ela vai sentir 
mais feliz, mais potente para trabalhar (PROFESSOR ESPECIALISTA 03, 
2007).  

 
Na voz da estagiária de VC fica registrada a consciência dos estagiários de que este 

foi um trabalho coletivo, que depende de todos e de habilidades e competências 

específicas. 
 

– E como é que você vê o seu papel dentro desse processo, dessa edição 
de imagem? Como é que você percebe o seu envolvimento, as 
interferências na produção da imagem final? (PESQUISADORA). 
– Olha, o meu papel, com certeza, o produto final vai ser bom, porque, não 
só o meu aqui, pois é um grupo, é uma equipe. Cada um vai ficar 
responsável por fazer uma coisinha. Então se alguém da equipe falha, ou se 
alguém da equipe falta, alguma coisa dá errado. E o meu trabalho é o 
repasse final, é aonde aquela informação vai chegar. Então se aquilo ali não 
for bem feito, não adianta o trabalho do Marcel, ou do Felipe que está 
construindo um site, fez um site interativo, o trabalho do Filipe de estar 
construindo um fascículo com todas as informações mastigadas ali para os 
alunos, do professor estar com todo aquele conteúdo, se na hora ele não 
conseguir passar. É o que eu falei, às vezes o cara é muito bom, tem muito 
conhecimento, mas se ele não passar de forma correta como se deve 
passar aquela informação no modo da videoconferência, ele não vai ter 
resultado (Estagiária de operação de videoconferência). 

 
Dos OAs percebe-se que houve uma possibilidade de aproximação entre eles 

(professores graduados da rede pública) e os professores da UFES – vários do 

Programa de Pós-Graduação do Centro de Educação – e de que havia e houve 

desejos outros de formação continuada e de reconhecimento de seu trabalho 

presencial, que talvez na distância física dos setores de gestão do Curso, não 

conseguiram se efetivar. 

 

As OAs de Vitória reconheceram nos alunos a realização de um sonho. 
 
– Muito. Muito até mesmo por quê? Porque havia... esses profissionais 
tinham o sonho da graduação. Muitos já nem achavam que iam conseguir 
mais. Então quando chegou essa oportunidade, eles abraçaram isso de 
corpo e alma. Eles abraçaram isso. Eles se empenharam verdadeiramente 
o tão sonhado acesso que eles achariam que não teriam mais. Ainda mais 
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na UFES, então isso foi muito valorizado. Por isso o percentual de 
desistência foi baixo (COORDENADORA DO CRE@AD VITÓRIA). 

 
E acreditam que o reconhecimento do aluno para com o OA seja o 'referencial' que 

ele tem do Curso. Segundo as Orientadoras os PEs para os alunos são os 

produtores de material. 
 

– O reconhecimento do aluno para o Orientador Acadêmico? 
(PESQUISADORA). 
– Eu acho que na verdade, nós temos mais valor do que nos foi dado. Em 
termos de estudo. Porque, não adianta, não adianta ter um material 
riquíssimo, sendo que no presencial esse material não é explorado ao 
máximo, com leituras complementares, com passeios, com 
transversalidade, porque o tempo todo a gente transversalizava entre uma 
área e outra. E isso quem fazia não era o especialista, quem 
transversalizava de fato era o Orientador Acadêmico. Entendeu? E isso é 
interessante principalmente para esse professor que não era apenas um 
aluno teórico, mas era alguém que estava na escola, que estava na sala de 
aula. Que trazia sua prática para mediar seu aprofundamento teórico. 
Permanentemente ele reconstituía essa prática e quem desencadeava tudo 
isso não era só o especialista, mais do que nunca era o Orientador. 
– Tanto que as orientandas não têm uma... ela tem uma referência direta 
com o Orientador Acadêmico. 
– A Identidade 
– É a maior referência. 
– É a referência. 
– [...] Inclusive, nós tivemos assim. Eu, H. Eu tive assim uma frustração 
muito grande com o papel do orientador acadêmico. Não do especialista, 
porque a idéia era de que era muito mais do que uma tutoria. Seria um 
mediador que de certa forma estaria executando e viabilizando a realização 
daquele módulo. Mas depois a gente descobriu que a gente nem assinava a 
disciplina, era o especialista que assinava. E que na verdade, a gente se 
sentiu muito desvalorizada.  
(ORIENTADORAS ACADÊMICAS - CRE@AD VITÓRIA). 

 
Quando questionadas sobre o que pensavam sobre o reconhecimento do Orientador 

Acadêmico para o Especialista e vice-versa do Especialista para o Orientador 

Acadêmico, responderam: 
 
– Eu acho que mais o Orientador com o Especialista, do que o especialista 
com o Orientador. Porque é impossível, numa relação de vídeo o 
especialista dar conta de compreender todo esse universo da Orientação. 
Não dá conta. Porque ele está em vídeo, ele está fazendo o papel dele, ele 
não está com cada um de nós. Agora muito pelo contrário, o Orientador 
não. Ele sim, tem o especialista como “o especialista”, então cada um 
Orientador individualmente faz, produz a sua interação, entendeu? Mesmo 
que em vídeo. [...] Tanto que nós Orientadores é que temos a condição de 
dar o feedback para o especialista em relação ao material? Tudo aquilo que 
foi produzido, tudo aquilo que foi uma proposta de trabalho, como isso 
funcionou aqui nas aulas, nas orientações, nas discussões, nas avaliações, 
nos seminários, na prática dessas alunas. Quem tem esse retorno mais 
próximo somos nós. E de certa forma, quando a gente faz o seminário e 
convida o especialista para vir é para dar esse feedback também para o 
especialista (ORIENTADORAS ACADÊMICAS - CRE@AD VITÓRIA). 
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Quem julga todo o processo do Curso? O reconhecimento dos OAs e dos PEs pelos 

alunos foi descrito assim no questionário: Propôs-se que os alunos fizessem dois 

reconhecimentos: o primeiro na questão número 7 sobre os relacionamentos entre 

os sujeitos e o número 8 sobre as funções desses sujeitos no processo educativo 

proposto pelo NE@AD: Aluno / Orientador Acadêmico / Professor Especialista. As 

duas questões apresentaram resultados interessantes, apesar de terem gerado 

muitas dúvidas nos alunos quanto ao que é caracterizar relacionamento e função. 

Na questão número 7 sobre relacionamento, dois números podem ser extraídos: (1) 

sobre o número total de características de relacionamentos dadas aos sujeitos e (2) 

o número total de palavras (e sinônimos de mesmo radical) e vezes que cada 

palavra apareceu. 

 

239 252
160

0

50

100

150

200

250

300

Alunos Orient ador Acadêmico Prof essor Especialist a

Número de características

 
Gráfico 20 – Quantidade de características de relacionamentos dadas aos sujeitos: 
PEs, OAs e Alunos (1) 
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Gráfico 21 – Quantidade de palavras e sinônimos de mesmo radical para descrever o 
relacionamento entre alunos e PEs, OAs e Alunos (2) 
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ALUNOS - 10 mais citadas
Companheiro(s) / Companheirismo
Amizade / Amigo / Amigável

Bom
Esforçado

União / Unido
Alegres / Alegria

Assiduidade / Assíduo
Interesse / Interessado
Dedicado / Dedicação

Persistente
Pontualidade / Pontual

Reponsável / Responsabilidade
Capaz

Estudioso
Participação / Participativo
Aprender / Aprendizagem

Compreensão / Compreensivo
Compromisso / Comprometido

Perseverante(s)
Respeito

Solidário / Solidariedade

 
Gráfico 22 – Características mais ressaltadas pelos alunos para descrever seus pares 

 

As demais palavras utilizadas para o reconhecimento do sujeito Aluno foram: 

a) 3 aparições: cooperador / cooperação; criativo(s); experiência; inovador; 

socializar / socialização. 

b) 2 aparições: colega(s); conhecimento / mais conhecimento; cumplicidade; 

curioso; dinâmico; excelente; importante; inteligente; renovar; sujeito; trocar / 

trocas / troca de idéias. 

c) 1 aparição: aconchegante; agradável; ambigüidade; aplicado; aproveitador; 

atuante; batalhador; bem; boa troca de informação; brincar; camarada; 

cansado; carinho; conhecer novas pessoas; conversar; crescer; crítico; 

desunidos; determinado; difícil; diversidade; educado; entendimento; 

exigente; gratificado; harmoniosos; incentivador; insistente; leitura; muito bom; 

necessidade; otimista; ótimo; paciente; pesquisador; prestativo; queridos; sem 

tempo; transformar; vitorioso. 

 

É interessante notar que algumas palavras, como aproveitador, fora do contexto das 

outras palavras usadas podem dar o sentido de aproveitar-se da boa vontade de 

outros, mas no contexto do questionário, dá a impressão de saber aproveitar as 

oportunidades boas, de ser difícil a tarefa de ser estudante e profissional docente. 
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ORIENTADOR - 10 mais citadas
Amigo / Amizade
Competente
Dinâmico / Dinamizador
Compreensão / Compreensivo
Dedicado
Capacitada / Capaz
Excelente
Exigente
Inteligente
Paciente
Bom
Companheiro / Companheirismo
Responsável
Esforçado
Humano
Alegria / Alegre
Espontânea
Assiduidade / Assídua
Cooperador
Mediador
Orienta / Orientar / Orientação
Ótimo
Pontual
Qualificado
Segurança / Seguro
Simpático  

Gráfico 23 – Características mais ressaltadas pelos alunos para descrever os OAs 
 

 

a) 2 aparições: ajudar / ajudador; animador / animado; atencioso; comprometido; 

conhecimento; educador; espontâneo; estimulador / estimulante; gentil; 

interessante / interessado; presente; respeito. 

b) 1 aparição: acolhedor; agradável; altruísta; aprendizagem; astuto; atenção; 

autêntico; batalhadores; boa aprendizagem; brilhante; calmo; carinhoso; 

cauteloso; compartilhador; cor; crescimento; crítico; de bem com a vida; 

democrático; determinado; diálogo; direcionador; duradouro; enérgico; 

equilibrado; esclarecedor; exemplar; foi bom tê-lo; fonte de informação; 

genial; idensidade; imaginação; inovador; interacionista; objetivo; observador; 

organizado; ouvinte; parceiro; participativo; pesquisador; profissionalíssimo; 

propõe; sincero; tranqüilo; troca; união. 
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ESPECIALISTA - Com mais de 3 citações Inteligente

Presente / Presença

Capaz / Capacitado / Capacidade

Competente

Mediador

Distante / Distância

Instigador / Instigador de
conhecimento
Responsável

Bom

Conhecedor

Cultos

Organizado / Organizador / Organizar

Ausente / Ausente (não conheço) /
Ausente no Cre@Ad
Crítico

Experiência / Experiente

Incentiva / Incentivador
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Criador / Criativo

Dedicação / Dedicado

 
Gráfico 24 – Características mais ressaltadas pelos alunos para descrever os PEs 

 

 

a) 2 aparições: amigo; engajados; esclarecido / esclarecedor; excelente; 

inovador; interação / interativos; objetivo; perspicaz; pesquisador;  

b) 1 aparição: ajudador; alegre; amor; astuto; através das palestras; atuante; 

audacioso; benevolente; claro nas informações; competidor; comprometido; 

conselheiro; crânio; cuidadosos; desafiador; didática dinâmica; direcionar; 

divertido; divulgador; educador; eficiente; entusiasmado; especial; exige; 

explorador; gênio; imenso; instruções; interessados; maravilhoso; material 

adequado; minunciosos; muito bom; novos conhecimentos; orienta; 

partilhador; preenchedor; propõe; realista; sabedoria. 

 

Novamente aqui a descontextualização das palavras pode sugerir que termos como 

‘explorador’ e ‘competidor’ tenham um caráter negativo. Mas, não, significam apenas 

‘aquele que explora e faz explorar novos conteúdos’ e que tem ‘competência’. 

 

Pela forma que os alunos caracterizaram os sujeitos, poderíamos dizer que a 

questão 8 já estava também respondida, pois aqui é possível verificar que os alunos 

sabem reconhecer as funções da cada sujeito no processo de ensino-aprendizagem 

proposto pelo Curso. Entretanto, as respostas dadas à questão seguinte (8), 

mostram um perfil de alunos que tende a ver a aprendizagem de forma passiva. Isto 
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pode ser percebido, não nas palavras mais repetidas, mas no contexto de todas as 

palavras usadas para caracterizar os sujeitos. Foram utilizados 215 

campos/características para os alunos, 210 para os Orientadores Acadêmicos e 137 

para os Professores Especialistas. Foram contabilizadas 83 palavras para 

caracterizar as funções dos alunos; 93 para os Orientadores Acadêmicos e 74 para 

os professores Especialistas.  
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Gráfico 25 – Quantidade de características dadas às funções dos sujeitos: PEs,  
OAs e Alunos 
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Gráfico 26 – Quantidade de palavras e sinônimos de mesmo radical utilizadas para 
descrever a função dos sujeitos: PEs, OAs e Alunos (2) 
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ALUNOS - 10 palavras mais usadas
Estudante / Estudar / Estudioso

Participante / Participar / Participativo

Aprender mais / Aprendiz /
Aprendizagem / Aprender
Busca / Buscar

Dedicado / Dedicação

Pesquisador / Pesquisar

Interessado / Interesse /
Interessante
Responsável

Criativo

Esforçado / Esforço

Investigador

Interagir

Assíduo / Assiduidade

Bom / Benignidade

Ler / Leitor / Leitura

Alegre / Alegria

compromisso / compromissado

Insistente

Resistente

Trocar Experiências

 
Gráfico 27 – Características mais ressaltadas pelos alunos  para descrever a função de 
seus pares 

 

 

a) 2 aparições: astuto; atuante / atuação; capaz;cumpridor de deveres / 

cumpridor de tarefas / cumprir suas tarefas mesmo tendo deficiências; 

determinado; dinâmico; executar; inteligente; receptor / receptores ativos; 

recrear. 

b) 1 aparição: adquirir novas experiências; ambicionar; amor; animado; 

aperfeiçoar; apresenta seminários; assimilar; atento; auto-confiança; auto-

disciplina; captar as informações; coleguismo; coletor; compartilhar; 

compreender; conhecer; conquista; corajoso; crescer; crescimento de 

vocabulário; críticos; cumplicidade; debater; dificuldades; enriquecer o 

conteúdo; experiências; extrovertido; frequentar as aulas; garra; informar; 

localizar; mágico; organizada; perseverante; pontualidade; prática; presente; 

prontidão; realiza atividades; receber informação; recriar; relacionamento; 

renovar; responsável nas atividades; ser avaliado; socializar; sujeito; ter 

conhecimento; trabalhos acadêmicos; troca; vencidas; vitórias; vontade. 
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ORIENTADOR - Palavras com mais de 3 aparições Orientar / Orientador / Orientação

Mediador / Mediar

Informar / Informação / Informativo

Competente / Competência

Colaborar / Colaborador

Dinâmico

Exigir / Exigente

Responsável

Amiga / Amizade

Avaliar

Enérgico

Ensinar

Esclarecer / Esclarecer dúvidas

Motivadores / Motivar

Bom conhecimento do Conteúdo

Instigador

Paciente

Pesquisador

Presente

 
Gráfico 28 – Características mais ressaltadas pelos alunos  para descrever a função 
dos OAs 

 

 

a) 2 aparições: capaz; companheiro; compreensiva; conhecimento; debater; 

dedicação / dedicada; educador; embasar; experiente; inovador; instruir; 

integrante / integrador; intelectual; inteligente; nortear; organizado / 

organização; passar informação; pontual / pontualidade; sábia; seguro; 

transmissor; 

b) 1 aparição: acolhedor; acompanhar; ajudar; alegria; amor; animar; 

assiduidade; atencioso; bom; clarear; cobrar; cobrar as atividades; 

comprometido; comunicar; conhecedor; conselheiros; construir; cooperador; 

criativos; culto; diálogo; dignidade; direcionar; esforçada; especial; 

estabelecer; estimular; ética; facilitadora; firme; humor; incentivador; 

insistente; interrelação; intervir; leitor; mágico; novas experiências; 

observador; orientar na aprendizagem; ótima; otimismo; paz; preparado; 

preparar; problematizador; rico em palavras; simplicidade; tira dúvidas; 

transparente; trocar experiências; trocar idéias; zeloso. 
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ESPECIALISTA - Palavras com mais de 3 aparições

Clareza / Clareza no material

Informar / Informação / Informador / Passar
informações
Transmitir / Transmissor / Transmitir conhecimento

Colaborar

Competência / Competente

Conhecedor

Crítico

Dialógico / Diálogo

Esclarecer / Esclarecedor

Instigador / Instigador de Conhecimento

Pesquisador

Presente

Instrumento / Instrumento de Ligação

Leitor / Ler

 
Gráfico 29 – Características mais ressaltadas pelos alunos para descrever a função dos 
PEs 

 

 

a) 2 aparições: astuto; atuante; ausente; avaliador / avaliar; bom; companheiro; 

direcionar; distância / distante; eficiente; escrever / escritor; incentivador; 

inteligente; renovar; sabedoria / sábio; transparente. 

b) 1 aparição: acolhedora; ajudador; alegria; amiga; ampliar conhecimentos; 

apresenta; auto-envolvimento; autônomo; boas idéias; buscar; capaz; 

comunicar; conhecimento; corajosos; criativo; dedicação; determinado; 

disponibilizar; doutores; enriquecedores; ensinar; estudioso; excelente; 

exigente; experiências; inovador; instruir; intelectual; interligar; mediador; 

orientar os orientadores; palavras legais e fáceis de entender no fascículo; 

paz; ponte; preparar fascículos; progresso; realizações; regular; responsável; 

respeito; retransmitir; seleciona conteúdo; um ausente/presente; vitórias. 

 

A questão 9 abarca a videoconferência. Buscamos verificar se os alunos 

participaram de alguma videoconferência e em caso positivo se tinham instrução de 

como interagir, se houve interação, a qualidade de áudio deste recurso e as relações 

que foram travadas com os especialistas. 
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Você participou de alguma videoconferência durante o Curso de 
Pedagogia?

72%

19%

9%

Sim

Não

Não Resp.

Você se sente à vontade em aparecer no 'video' para interargir 
com o especialista?

22%

63%

15%

Sim

Não

Não Resp.

 

 

Você recebeu informações de como portar-se frente a esse 
meio de comunicação?

24%

59%

17%

Sim

Não

Não Resp.

Você teve dificuldades de compreensão das falas dos sujeitos 
frente a transmissão de imagem ou áudio durante os diálogos 

das videoconferências?

31%

47%

22%

Sim

Não

Não Resp.

 

 

Você teve acesso à videoconferências gravadas?

28%

51%

21%

Sim

Não

Não Resp.

Você conheceu pessoalmente algum professor especialista?

72%

16%

12%

Sim

Não

Não Resp.

 

 

 

Gráfico 30 – Participação em VCs durante 
o Curso (Alunos)  Gráfico 31 – Sensação em frente às 

câmeras e interação com os PEs (Alunos) 

Gráfico 32 – Capacitação ao uso da VC 
(Alunos)  Gráfico 33 – Dificuldade de compreensão 

da imagem ou áudio na VC (Alunos) 

Gráfico 34 – Indicativo de acesso à VCs 
gravadas (Alunos)  Gráfico 35 – Indicativo de ter conhecido 

presencialmente os PEs (Alunos) 
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Caso o aluno tenha conhecido um professor especialista, perguntamos: Quais 

conceitos ou preconceitos foram criados após o contato pessoal? A imagem do 

professor na tela da TV correspondeu às suas expectativas no contato interpessoal? 

Destacamos aqui algumas respostas: 

a) “– Acredito que eles são preparados e capacitados para nos transmitir seus 

conhecimentos sejam eles através de fascículos ou diálogo”. 

b) “– Consegui aprender melhor (matéria). Sim”. 

c) “– A videoconferência aproxima tanto na videoconferência quanto 

pessoalmente foi excelente”. 

d) “– A especialista estava preparada e segura em suas falas, conseguiu atingir 

seu objetivo e passar seus conhecimentos”. 

e) “– O contato com o especialista e a explanação dos objetivos nos fez 

compreender melhor, facilitando o entendimento”. 

f) “– O contato pessoal só faz crescer a relação aluno/ orientador/ especialista”. 

g) “– O diálogo é bastante dificultado quando o meio de comunicação falha, por 

exemplo o microfone e outros”. 

h) “– O especialista se sente mais realizado com seu propósito ao se deparar 

com a aceitabilidade de seus alunos”. 

i) “– O tempo de encontro foi tão curto que não deu para criar expectativas”. 

j) “– Pessoalmente é bem mais simpático”. 

k) “– Procuro conceituar de forma importante em que o percurso de profissionais 

na área de educação aos conhecimentos gerais nos inteiramos no 

desenvolvimento gradativo também pessoal”. 

l) “– Que eles fossem mais presenciais. Relacionamento melhor”. 

m) “– Sim, pois se manteve com a mesma postura”. 

n) “– Sim, esse intercâmbio aconteceu em outro local pois a especialista me viu 

lendo o livro que ela ajudou a produzir, foi muito boa a nossa conversa”. 

o) “– Sim, me senti mais segura, pois percebi que posso chegar lá”. 

p) “– Sim, os professores são muito competentes e se esforçaram para passar o 

melhor para todos nós”. 

q) “– Sim. O contato não foi diferente da videoconferência”. 

r) “– Sim. O professor se manteve no mesmo nível de linguagem e postura 

pedagógica”. 
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Ainda referente à pergunta do contato pessoal com o especialista, perguntamos aos 

alunos que não tiveram contato com os especialistas: Quais são suas expectativas 

quanto ao reconhecimento por parte destes sujeitos em uma situação real? 

a) “– Gostaria de conversar pessoalmente”. 

b) “– Gostaria de participar”. 

c) “– Não tem”. 

d) “– Poderia haver maior contato c/ essa atividade”. 

 

Por fim, na questão número 10 deixamos aberto um espaço para a interlocução com 

os entrevistados. Solicitamos: Gostaria de fazer algum comentário sobre: Imagem x 

EAD x Curso de Pedagogia – Séries Iniciais – NE@AD / UFES? 

a) “– De boa qualidade cognitiva e inclusive amplia os recursos pedagógicos”. 

b) “– Este curso me trouxe uma grande realização tanto pessoal como 

profissional”. 

c) “– Eu só tenho a dizer que este curso só acrescentou na minha experiência 

como educadora, com isso pude melhorar e ampliar a minha prática 

pedagógica”. 

d) “– Tem sido a melhor oportunidade da minha vida. Não tenho palavras para 

agradecer tudo que tenho aprendido, praticado, o quanto melhorei como 

profissional quanto pessoal. Não sou a mesma pessoa de quando entrei. tô 

muito feliz e grata”. 

e) “– O curso ele é muito válido. Faz o professor ter segurança na regência de 

sala de aula e que fique com mais experiência e sentir gosto pelo que faz”. 

f) “– Gostei muito de tudo que envolveu na melhoria de nossa educação”. 

g) “– Um curso maravilhoso, que proporcionou a troca de experiência, a 

graduação a descoberta para novos caminhos. A oportunidade de para 

muitas pessoas fazerem este curso”. 

h) “– Não tenho nada a declarar, poucas imagens”. 

i) “– Em uma videoconferência realizada no ICIV, o local foi insuficiente para o 

total de participantes, tornando o mesmo insuportável. “ 

j) “– Sim. Que funcionasse realmente pois seria uma forma de aproximar e 

ampliar conhecimentos de outros grupos envolvidos. Não ocorreu na 3ª 

turma. Isso ficou a desejar e no início do curso era algo motivador”. 
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k) “– Sim. Que funcionasse realmente, pois seria uma forma de aproximar e 

ampliar conhecimento de outros grupos envolvidos. Isto não ocorreu com a 3ª 

turma. Como eu gostaria que tivesse acontecido no início do curso, pois 

penso eu que seria algo muito importante para nós”. 

l) “– Nada a declarar. Tivemos pouco acesso a esse recurso”. 

m) “– Precisaríamos de mais material destinado às salas de aulas de nossos 

alunos. (vídeos para o aluno especificamente)” 

n) “– O curso propiciou a graduação, com a integração e o crescimento 

profissional”. 

o) “– O curso nos remete, a ver, analisar a vida de uma forma mais crítica e 

realista, de acordo com a sociedade atual em que estamos inseridas”. 

p) “– É um sonho que estou realizando, porque me sentia constrangida quando 

faziam está pergunta: grau de instrução?” 

q) “– Muito bom. Excelente”. 

r) “– Estou satisfeita em fazer parte dessa Rede e dessa história construída”. 

 

Retomando o cenário geral, apresentam-se as falas do Professor Especilista 03 e da 

Coordenadora do CRE@AD Vitória, que sintetizam o julgamento quanto ao fim do 

Curso. 
– Isso me deixa feliz e um pouquinho triste porque, agora, a gente não sabe 
quando vai ter outra turma. Deixa um sabor de quero mais, um sabor de 
“valeu a pena” (PROFESSOR ESPECIALISTA 03, 2007).  
 
– Olha nós passamos por algumas perdas significativas [...] É lógico que 
tem uma porção de coisas que não aconteceram e que ficaram na 
expectativa, e de certa forma frustrou... não com relação ao aluno não. Ao 
professor aluno que está aqui não. Mas em relação ao grupo de 
profissionais, aos orientadores, aos próprios coordenadores, que era de 
estar fazendo um mestrado à distância. Que era de estar dando 
continuidade nesse projeto da UAB. Que era de estar trabalhando com o 
ensino a distância. Havia toda uma expectativa de todo o grupo de continuar 
nesse projeto por mais um tempo e aí, com a saída dele e também com 
toda a política que muda, a gente sabe que é natural isso, não há essa 
garantia. Por exemplo, eu mesmo já estou saindo. Já existe outra pessoa, 
que vai assumir a UAB então até dezembro eu fecho pedagogia pra poder a 
pessoa já estar trabalhando junto comigo aqui pra dar continuidade ao curso 
de administração assumindo a UAB. O curso de administração é o piloto 
dos outros cursos da UAB. Então eu estava também acompanhando esse, 
gerenciando esse projeto. E aí fomos surpreendidos com a chegada de uma 
outra pessoa, mas também nada que a gente não consiga resolver no 
campo profissional muito bem, pra isso não tem problema nenhum, mas 
frustrou. Nós ficamos um pouco frustrados com a não continuidade da forma 
como houve uma expectativa, mas ficamos felizes por saber que vai haver 
uma continuidade. A luta, então, de tirar do papel, concretizar esse projeto e 
saber que não foi em vão, que você se dedicou, que deu o melhor de você e 
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que outras pessoas vão continuar, e é assim. A palavra de Deus reza que 
uns plantam, outros regam e outros colhem, não é isso? Então isso faz 
parte de um processo. Nós ficamos receosos de isso acabar. Tipo assim o 
CRE@AD Vitória vai fechar! Não, muito pelo contrário, ampliaram através 
de pólos, de 13 sobe pra 18 ou 17, esse aqui passa a ser um pólo do 
município de Vitória. O município de vitória que, até então, parecia não estar 
muito interessado em desenvolver UAB abre essa possibilidade, então a 
gente pode ver muita expectativa positiva de continuidade. Que a gente 
acha saudável. Não é pelo fato de algumas vão perecer, outras não mas 
não é o fato de a gente não estar inserida nesse processo nesse momento 
que a gente quer que ele acabe. Afinal de contas a gente acreditou que a 
educação a distância chegou pra contribuir, principalmente nessa 
modalidade que é bimodal, que é semipresencial, ela chegou pra contribuir 
de uma forma qualitativa, porque a gente tem muito essa questão de 
educação pra pobre, a questão da inclusão feita de qualquer jeito que a 
gente pode ver que até pelo modelo, pra quem que é? Nesse que nós 
trabalhamos não tem nem como não acreditar na qualidade, porque não foi 
qualquer sujeito que esteve aqui. Que está fazendo. É alguém que já estava 
lá, que já teve uma prática, um conhecimento, mesmo que seja empírico 
menos conhecimento científico, e agora pôde então estar casando pode 
estar complementando isso. Então impõe resultado, pra gente, de muita 
qualidade, entendeu? Muita seriedade de todos envolvidos no projeto. Todo 
o comprometimento de cada sujeito aqui orientador acadêmico, técnico, o 
próprio NE@AD. Uma coisa que eu acho fantástica a própria cobrança dos 
centros em relação à qualidade, eu acho muito bom isso, porque a medida 
que as pessoas não acreditam, o que é muito bom. Eu acho que é muito 
legal quando os diferentes, acho que é com isso que a gente cresce. Então 
todos esses olhares críticos e descrentes fazem com que a gente se 
dedicaque mais a fazer e a dar o melhor. “– Olha, a gente está fazendo isso 
porque acredita, as pessoas que estão aqui estão porque elas são capazes 
e isso vai dar um resultado.” Então todo mundo trabalha para que o 
resultado seja positivo. Não é isso? Então, acho que tudo isso contribuiu. 
Esse universo todo que conspirou a favor, ou contra, contribuiu para o 
resultado que a gente tem hoje. [...] Claro que com falhas, até porque não 
há perfeição, no presencial também não há 100% de aproveitamento. 
Então, isso tem em qualquer lugar. No presencial, na escola particular ou 
pública, esses sujeitos estão inseridos. Então isso tem, aqui também tem. 
Mas a gente pode observar, nos últimos resultados dos concursos públicos 
nos municípios que tiveram, os nossos alunos, na sua maioria que 
participaram, foram aprovados e com boa classificação. Isso, pra nós, dá 
um retorno muito positivo. Qual o resultado disso lá, onde está o resultado 
desse ensino dentro da escola? O que passou fez diferença essa 
formação? Fez diferença pra esse sujeito lá? Pessoas que antes não tinham 
perspectivas, hoje estão na direção, em coordenação. Estão trabalhando 
em duas ou três redes através de concursos. Os que eram contratados 
agora são concursados. Houve um avanço. Acho que trouxe qualidade sim. 
Isso deixa a gente muito feliz. Isso sem a gente saber de dados de 
pesquisa, sem dados quantitativos, e também de você ouvir falar, de elas 
chegarem e falar: “– olha só eu passei, e fulano também passou, caiu na 
prova isso e aquilo que a gente estudou aqui, caiu isso naquela redação.”. 
Acho que isso aí satisfaz. [...] Eu lembro quando cheguei aqui que uma das 
dúvidas de uma das alunas era se esse curso teria validade, se a 
Universidade, de fato, o estado iria aceitar, se o município iria aceitar. Esse 
curso é tão bom quanto o presencial? E eu disse que só dependia dela. 
Porque a diferença elas iam fazer na prática. “– Ah! Porque elas ficam rindo, 
dizendo que eu estou perdendo o meu tempo”. Eu disse: “– Olha, estuda, dê 
o melhor de você que elas verão que... elas terão a oportunidade de ver 
através de você, inserida nesse conjunto, se valeu a pena ou não”. E hoje 
os depoimentos são assim, fantásticos (COORDENADORA DO CRE@AD 
VITÓRIA). 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 
Ao longo do corpo teórico, apresentam-se argumentos, para ratificar a importância 

da imagem na sociedade, sua relevância no processo de ensino-aprendizado e 

constituição dos sujeitos, e as tecnologias de massa de captação, produção e 

veiculação, transformaram os aspectos estético-formais da imagem em linguagem 

visual estruturada, adindo-lhes valores que participam do processo educativo. 

 

Verifica-se, também, que a mediação da imagem na EAD acontece em diversos 

processos da sua concepção até a consolidação do aprendizado em conhecimento. 

Esse não é um processo estanque, que se encerra no aprendizado, retorna ao meio 

social nas interações entre os sujeitos. É, também, um processo acumulativo de 

formação de repertório, um processo pessoal e social, ou seja, onde cada indivíduo 

a partir dos contatos com seu ambiente sócio-histórico vai desenvolver um 

manancial lingüístico com informações para sobreviver.  

 

Trabalhar com mediações é buscar as leis orgânicas que gerenciam o objeto em 

particular. Verificar suas casualidades e conseqüências particularizantes. Buscar as 

mediações da imagem na EAD é um fazer interdisciplinar que não se esgota nas 

linhas desta dissertação, por mais que se queira abarcar o máximo de camadas ou 

elos de interação que particularizam este objeto. Os tempos/espaços do mestrado 

não dão conta do complexo de relações que expande para outras dimensões às 

quais seriam necessárias o desmatamento de muitas árvores e outros tempos 

kronos de estudo para discorrer. 

 

Como primeira camada foi necessário identificar em autores com influência sócio-

histórica que a imagem era portadora de linguagem própria, estruturada ao longo da 

existência e produção humanas, mas estratificada no século XX pelos meios de 

comunicação de massa audiovisuais. Para isso percorram-se os conceitos de 

percepção da imagem, imagem mental, memória e formação da cultura, para 

compreendermos o que é um repertório imagético e como fazemos julgamento de 

valores a partir deles, das imagens que percebemos ou lemos.  
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Parte da leitura de imagens é a valoração de sua mensagem, ou seja, uma 

(re)significação, que vai além da materialidade verossimilhante, que aborda 

composição e repertório vivenciado. E efetiva-se linguagem quando esse repertório 

passa a ter valores sociais instituídos, comuns a grupos representativos. Portanto, a 

linguagem visual constitui-se em um processo de produção como outro qualquer, 

onde o produto é a imagem; o trabalhador é o artífice, o artista, o artesão, o 

professor, o aluno, um sujeito. 

 

Entretanto em sua história de produção, em função do não-conhecimento da 

linguagem escrita, a linguagem visual foi utilizada para ideologizações, os atos de 

ideologização pela imagem foram execrados em alguns povos, foram exaltados por 

outros, devido à sua eficiência no ato de representação: de estar no lugar daquilo 

que não está; de prestar-se a ser aquilo que na realidade não é; de criar realismo e 

substituir a realidade. 

 

A videoconferência tem esse caráter de impor uma presencialidade 'realística' por 

meio da imagem, mas com uma comunicação que se efetiva através do áudio. Na 

EAD, via VC, busca-se minimizar os sentimentos de ausência, utilizando-se da 

imagem como representação da presença, telepresença (presença telematicamente 

trasportada – teletransportada). 

 

Nos paradigmas de produção da imagem podemos aferir que os modos de produção 

mudaram os modos de atuação do artífice, bem como os usos e valores dados à 

técnica produtiva. As mais laborais direcionaram-se para as artes plásticas ou puras 

e suas vertentes acabaram por afastar-se do grande público. Sua leitura é hoje 

dificultada pela ausência de vivência/conhecimento das tecnologias (e suas 

linguagens) dos sujeitos com as obras e da abstração conceitual que leva mais a 

refletir que a admirar a belaza das formas.  

 

Em contrapartida, os meios de produção de imagem por captação de luz, fotografia 

e cinema, inauguram um novo contato com os grandes públicos. A figuratividade 

dada pela captura dos recortes de realidade feitos pelo visor, aliado a técnicas de 

reprodução facilitaram o acesso ao uso doméstico destes equipamentos. E a 
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indústria de entretenimento e informação especializaram-se em representar o mundo 

para os sujeitos.  

 

Com o advento da informática, das redes e de seu casamento com os meios de 

comunicação, a imagem passou a ser modelável. É um ente virtual, repleto de novas 

possibilidades, mas que exige de seu operador conhecimentos técnicos para a 

efetivação qualitativa de suas atividades e conhecimentos teóricos para a 

manutenção das características do paradigma fotográfico ao qual o grande público 

está habituado. Ou seja, o paradigma tecnicista amplia as possibilidades de acesso 

a dados (e imagens), mas possibilita um uso inadequado da imagem, burlando 

regras socialmente instituídas como os direitos autorais e de reprodução. Permite 

que praticamente qualquer imagem possa ser reproduzida, alterada, modificada, 

desconstruída ou reconstruída, recontextualizada. Os fins justificam os meios? 

Questiona-se aqui a dignificação ou recompensa do trabalho do criador por sua 

criatura. E os mal entendidos com o que é direito dos autores e de reprodução por 

parte dos autores/produtores e mecenas/financiadores/investidores. 

 

A técnica de videoconferência tem, sim, grandes restrições quanto aos modos de 

visibilidade das imagens. As restrições de configuração que auxiliam a comunicação 

síncrona, são os mesmos contrapontos que fazem a imagem ficar menos realística. 

A falta de 'realismo' na imagem incomoda aos sujeitos televisivos. O hábito de 

assistir à televisão influi no julgamento inicial da qualidade da técnica. É necessário 

um esforço individual e, por vezes coletivo, para lembrar que não se está assistindo 

a um programa de televisão. 

 

A educação e o acesso ao conhecimento da sociedade e suas tecnologias são a 

chave para a solução de alguns desses dilemas. A dificuldade está em estabelecer 

um diálogo sério com a sociedade sobre quais são os deveres da educação em 

frente as emergências da própria sociedade e o que dela demandam. O discurso da 

academia parte do princípio de que para se 'produzir' uma educação crítica, 

libertadora e autônoma, deve-se fomentar o acesso e o debate das técnicas sociais 

e suas ideologias na escola.  
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Para tanto é fundamental que se criem as condições de trabalho com investimentos 

em equipamentos, mas também com a contratação de professores/pesquisadores e 

técnicos qualificados. É importante o governo ampliar o atendimento às demandas 

reprimidas de formação de docentes da escola básica através da educação a 

distância e da criação/incentivo de Núcleos competentes em EAD, como uma rede 

de pólos e equipamentos, mas é igualmente necessário qualificar e dar suporte 

operacional para viabilizar o ensino e a aproximação dos sujeitos, dar tempo para 

capacitação e apropriação qualitativa das técnicas e mudanças nos materiais 

didáticos e nos sujeitos, bem como fomentar debates abertos sobre todo esse 

processo. 

 

Praticamente, não houve espaços/tempos para debates sobre o Curso de 

Pedagogia do NE@AD / UFES. Não houve tempo para socialização das tecnologias, 

e a apropriação criativa das técnicas se fez na prática das atividades. Deixou uma 

sensação de inacabamento no ar. Uma ausência de debates e avaliação sobre o 

processo vivido. As demandas que propuseram o Curso as Séries iniciais agora 

trazem novas demandas para o ensino fundamental, e perpetua-se o silêncio, 

corrompido pelo avanço dos relógios. As dificuldades da produção de material para 

o Curso de Pedagogia foram percebidas, tanto que o NE@AD, junto aos novos 

Cursos da UAB, está estabelecendo novas dinâmicas de produção de material.  

 

A EAD é mais que uma realidade, é uma necessidade, seja em qualquer nível da 

educação formal ou informal. As tecnologias e informações estão tão especializadas 

que somente dedicando tempo para renovar os conhecimentos é possível dar conta 

de acompanhar as mudanças sociais. Com a consolidação da EAD, as percepções 

das distâncias novamente se modificam, a distância da educação se transforma em 

vontade de ‘aprender-a-reaprender’ parcialmente longe dos bancos e paredes 

escolares. 

 

As imagens que se têm da educação modificam, não se leva mais da universidade 

as imagens do restaurante universitário lotado, do cotidiano das salas de aulas, dos 

trejeitos dos professores e colegas, das cantinas, dos mosquitos. Corre-se o risco de 

também serem perdidas as imagens dos movimentos coletivos, dos momentos de 

congraçamento e de reivindicação. 
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A imagem do material didático em pilhas de cópias de textos soltos se modifica. 

Altera-se a imagem de que um fascículo é um material facilitado, mastigado, para 

que o aluno 'engula'. Sua nova visualidade neste novo paradigma da educação é um 

material organizado para ser a representação do 'outro' no processo de construção 

do conhecimento, sua função é contribuir nas buscas dos alunos por informação e 

auxiliar na consecução de um aprendizado crítico, que dê autonomia ao aluno para 

suas incursões na práxis da vida. E que não precisa estar em folhas de papel. 

 

Quanto à VC ela traz o reconhecimento visual dos PEs e, portanto, aproxima de 

certa forma os sujeitos. Mas o tempo de apropriação da técnica gerou embates, 

principalmente pela técnica ter substituído a presença física. Talvez se o curso 

tivesse iniciado já em VC, a sensação de perda de contato teria sido menor, assim 

como os tempos limitados de telepresença geraram silêncios, que foram sanados 

em movimentos locais individuais e coletivos de formação. 

 

O elo imagético da VC traz realmente a telepresença, uma presença mediada pela 

técnica e pelo tempo cronometrado, ameniza o contato frio a distância, mas precisa 

ainda ser mais estudado e aprimorado. As imagens outras, feitas pelos 

especialistas, que foram exibidas por esta técnica para os OAs, foram fundamentais 

para compor um repertório visual que atendesse às demandas dos alunos, sentiu-se 

a necessidade de recorrer a outros materiais visuais e audiovisuais, para suprir essa 

necessidade. 

 

Conclui-se que as imagens propiciadas nos fascículos não foram suficientes para 

atender à demanda nos CRE@ADs. Sugere-se que, para outros cursos, deva-se 

pensar em bancos de imagens e repositórios, objetos de aprendizagem, e em 

equipes capacitadas à preparação de pequenos filmes, animações, programações 

com embasamento pedagógico, que auxiliem o processo de aprendizagem. 

 

Para tanto, é necessário que existam intenções das instituições emanam as 

demandas por favorecer a implantação de estruturas que atendam a essa produção. 

Ou seja, que os cursos de formação de professores não sejam, para as Instituições 

Governamentais, apenas meios de se obterem dados quantitativos para aquisição 
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de coeficientes em Instituições financeiras e de regulação internacional em prol do 

projeto neoliberal de expansão da oferta de ensino, com investimentos em novas 

tecnologias e insipiente investimento no preparo e contratação de profissionais.  

 

É fundamental que nestas estruturas existam profissionais competentes em suas 

áreas para auxiliar as equipes de produção num fazer de 'multimídia acadêmica'. O 

que percebemos na pesquisa é que a imagem foi deixada nas mãos de pessoas em 

formação profissional, que fizeram o melhor, dentro dos limites de seus 

conhecimentos e do que lhes foi dado a fazer.  

 

Por parte da diretoria, coordenação de curso e dos autores, os professores 

especialistas, faltou um entrosamento para dar ao Curso unidade imagética, com 

definições claras de políticas e necessidades, formas de capacitação permanente, 

dos sujeitos produtores: os PEs e os estagiários. Faltaram também espaços para 

debates sobre as experiências vividas, para as trocas de saberes e para divulgação 

deste Projeto. 

 

Sobrou em toda conjuntura do Curso uma grande vontade, um desejo de fazer o 

melhor possível, até o último instante. Sobrou pró-atividade nos momentos de 

isolamento, criatividade para suprir as ausências. Sobraram imagens de 

pertencimento. 
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ANEXO A – Número de alunos por entrada no Curso de Pedagogia - NE@AD / 
UFES 
 

 

Tabela 11 – Número de alunos na 1ª entrada  

Fonte: Secretaria da Coordenação do Curso de Pedagogia / EAD (nov. 2007) 
 

 

Tabela 12 – Número de alunos na 2ª entrada  

Fonte: Secretaria da Coordenação do Curso de Pedagogia / EAD (nov. 2007) 

1ª entrada

cre@ad % desistentes % total Falecidos

Alegre 89 2,52 3 0,08 3,37 0 3 17/03/2006
Barra de São Francisco 208 5,88 10 0,28 4,81 1 8 20/12/2005
Cachoeiro de Itapemirim 334 9,44 21 0,59 6,29 1 12 11/02/2006
Colatina 278 7,86 22 0,62 7,91 0 10 16/02/2006
Guaçui 86 2,43 8 0,23 9,30 0 3 08/02/2006
Linhares 280 7,91 13 0,37 4,64 1 11 04/02/2006
Montanha 133 3,76 15 0,42 11,28 0 5 15/02/2006
Nova Venécia 250 7,07 12 0,34 4,80 1 9 01/02/2006
Santa Teresa 177 5,00 9 0,25 5,08 0 7 07/02/2006
São Mateus 329 9,30 3 0,08 0,91 0 13 11/03/2006
Venda Nova do Imigrante 334 9,44 7 0,20 2,10 0 13 09/02/2006
Vila Velha 229 6,47 4 0,11 1,75 0 9 22/03/2006
Vitória 811 22,92 56 1,58 6,91 1 30 26/27/28/04/2006
Total 3538 100 183 5,17 5,17 5 134

Nº Alunos
matricul.

% por 
cre@ad

Nº de 
Orientadr

 Colação
de Grau

2ª entrada

cre@ad % desistentes % total Falecidos

Alegre 51 2,76 2 0,11 3,92 2 22/09/2006
Barra de São Francisco 289 15,66 32 1,73 11,07 1 10 27/07/2006
Cachoeiro de Itapemirim 256 13,88 12 0,65 4,69 1 10 07/10/2006
Colatina 138 7,48 9 0,49 6,52 1 5 25/08/2006
Guaçui 21 1,14 0 0,00 0,00 0 1 23/09/2006
Linhares 69 3,74 3 0,16 4,35 0 3 07/10/2006
Montanha 99 5,37 8 0,43 8,08 2 4 15/09/2006
Nova Venécia 106 5,75 5 0,27 4,72 0 4 10/08/2006
Santa Teresa 79 4,28 9 0,49 11,39 0 3 12/09/2006
São Mateus 237 12,85 1 0,05 0,42 0 9 28/10/2006
Venda Nova do Imigrante 116 6,29 7 0,38 6,03 3 4 30/11/2006
Vila Velha 92 4,99 1 0,05 1,09 0 4 20/10/2006
Vitória 292 15,83 37 2,01 12,67 1 10 26/10/2006
Total 1845 100 126 6,83 6,83 9 68

Nº Alunos
matricul.

% por 
cre@ad

Nº de 
Orientadr

 Colação
de Grau
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Tabela 13 – Número de alunos na 3ª entrada  

Fonte: Secretaria da Coordenação do Curso de Pedagogia / EAD (nov. 2007) 
 

 

Tabela 14 – Total de número de alunos 
Curso de Pedagogia / EAD (na 1ª, 2ª e 3ª entradas) 

Fonte: Secretaria da Coordenação do Curso de Pedagogia / EAD (nov. 2007) 
 

 

TOTAL

cre@ad % desistentes % total Falecidos

Alegre 221 3,13 16 0,23 7,24 2,8 8
Barra de São Francisco 654 9,28 67 0,95 10,24 7,28 23
Cachoeiro de Itapemirim 870 12,34 47 0,67 5,4 12,64 32
Colatina 491 6,96 32 0,45 6,52 3,96 18
Guaçui 146 2,07 12 0,17 8,22 1,4 5
Linhares 404 5,73 22 0,31 5,45 2,96 15
Montanha 284 4,03 38 0,54 13,38 3,48 10
Nova Venécia 458 6,5 32 0,45 6,99 4,44 17
Santa Teresa 293 4,16 22 0,31 7,51 1,32 11
São Mateus 657 9,32 6 0,09 0,91 3,56 26
Venda Nova do Imigrante 637 9,04 21 0,3 3,3 10,2 24
Vila Velha 487 6,91 5 0,07 1,03 6,64 19
Vitória 1448 20,54 101 1,43 6,98 15,48 53
Total 7050 100 421 5,97 5,97 76,16 262

Nº Alunos
matricul.

% por 
cre@ad

Nº de 
Orientador

3ª entrada

cre@ad % desistentes % total Falecidos

Alegre 81 4,86 11 0,66 13,58 0 3
Barra de São Francisco 157 9,42 25 1,50 15,92 0 5
Cachoeiro de Itapemirim 280 16,80 14 0,84 5,00 0 11
Colatina 75 4,50 1 0,06 1,33 0 3
Guaçui 39 2,34 4 0,24 10,26 0 1
Linhares 55 3,30 6 0,36 10,91 0 2
Montanha 52 3,12 15 0,90 28,85 0 1
Nova Venécia 102 6,12 15 0,90 14,71 1 3
Santa Teresa 37 2,22 4 0,24 10,81 0 1
São Mateus 91 5,46 2 0,12 2,20 0 4
Venda Nova do Imigrante 187 11,22 7 0,42 3,74 0 7
Vila Velha 166 9,96 0 0,00 0,00 0 7
Vitória 345 20,70 8 0,48 2,32 0 13
Total 1667 100 112 6,72 6,72 1 62

Nº Alunos
matricul.

% por 
cre@ad

Nº de 
Orientador
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ANEXO B – Imagens do NE@AD / UFES 
 

 

  
Vista do mezanino acesso ao Estúdio de VC 

 
Simulação de planta baixa do estúdio de VC 

 

 
Vista parcial do Estúdio de VC (atrás do posto do operador de VC) 

 

 
Vista parcial do Estúdio de VC (atrás do mini-auditório) 
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Equipamento de TV 29 polegadas para retorno 

de imagens ao conferencista no Estúdio. 
 

Vista parcial do Estúdio de VC (posto do 
operador de VC) 

 

  
Professora demonstrando reação química.  

 
Vista parcial do Estúdio de VC (posto do 

operador de VC) 
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ANEXO C – Imagens do CRE@AD Vitória 
 

 

  
Vista do Auditório do CRE@AD Vitória.  

Recepção de VC do Curso de Pedagogia. 
 

Telão para recepção da VC e  
TV com as imagens geradas  

no CRE@AD Vitória. 
 

  
Vista do Auditório do CRE@AD Vitória.  

Recepção de VC do Curso de Pedagogia. 
 

Sala de aula do CRE@AD Vitória.  
Evento de encerramento dos módulos de 

linguagem do Curso de Pedagogia. 
 

  
Sala de aula do CRE@AD Vitória.  

Evento de encerramento dos módulos de 
linguagem do Curso de Pedagogia. 

 

Sala de aula do CRE@AD Vitória.  
Evento de encerramento dos módulos de 

linguagem do Curso de Pedagogia. 
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ANEXO D – Fascículos do Curso de Pedagogia – 3ª entrada – disponibilizados 
pelo NE@AD / UFES para a pesquisa 

 

 

Fascículo Ano ISBN 
Rede UFES de EAD 2003 - 
Informática Educativa I 2003 - 
Informática Educativa II 2003 - 
Introdução à Pesquisa Educacional (fascículo 1) 2003 - 
Metodologia EAD II 2003 - 
Filosofia da Educação Fascículo I 2004 - 
Filosofia da Educação Fascículo II 2004 - 
Geografia III 2004 - 
História III 2004 - 
Psicologia Educacional I 2004 - 
Psicologia Educacional II 2004 - 
Didática – Aspectos Técnicos, Práticos e 
Instrumentais – Fascículo II 

2005 - 

Estrutura do Ensino Fundamental – Fascículo II 2005 - 
Estrutura do Ensino Fundamental Fascículo I 2005 - 
Linguagem I Alfabetização 2005 - 
Linguagem II arte 2005 85-87106-90-2 
Linguagem III 2005 - 
Sociologia da Educação Fascículo I 2005 - 
Sociologia da Educação Fascículo II 2005 - 
Ciências I 2006 85-60053-04-2 
Ciências II 2006 85-60053-05-0 
Ciências III 2006 85-60053-06-9 
Educação Psicomotora 2006 85-88905-49-3 
Geografia e História IV 2006 85-60053-03-4 
Geografia I 2006 85-88905-55-8 
História e Geografia II 2006 85-60053-02-6 
História I 2006 - 
Linguagem IV 2006 85-88905-50-7 
Linguagem V Educação e linguagem: textualidade na 
formação de professores de séries iniciais 

2006 85-87106-91-0 

Linguagem VI 2006 85-88905-53-1 
Metodologia EAD I Sem data - 
Antropologia Educacional Sem data - 
História da Educação I Sem data - 
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ANEXO E – Capas de fascículos do Curso de Pedagogia – 3ª entrada – NE@AD  
 

 
 

 

 

 

 

 
Fonte: UFES, NE@AD. Fascículos de Curso de Pedagogia – 3ª entrada. 
Notas:  (1)Os fascículos foram reduzidos em proporções idênticas: 50% + 70%.  
            (2) Os nomes dos autores foram retirados propositalmente. 
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ANEXO F – Páginas internas de fascículos do Curso de Pedagogia – 3ª entrada 
– NE@AD / UFES 

 

 

  

Antropologia Educacional I, [200-], p. 6: Sem 
margens largas; espaçamento simples. 

Antropologia Educacional I, [200-], p. 7: Sem margem 
lateral; espaçamento simples. 

 



 337

  
Ciências I. 2006: página central colorida; imagens 
 para recortar e colar as imagens junto ao texto. 

Ciências I. 2006, p. 56: página com ícones e área 
destinada à colagem de imagem colorida. 

  
Ciências III. 2006, p. 20: fascículo possui algumas 
páginas coloridas. 

Ciências III. 2006, p. 21: fascículo possui algumas 
páginas coloridas. 
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Ciências III. 2006, p. 47: uso de personagem de 
desenho animado; referências das imagens de Internet.

Didática II. 2005, p. 39: uso das margens laterais para 
notas de ‘rodapé’. 

  
Geografia I. 2006, p. 44: páginas centrais deveriam ser 
coloridas para recortar as imagens e colar no texto. 

Geografia I. 2006, p. 44: margem larga; espaço de texto 
1,5; área para colar imagem. 
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Geografia III. 2004, p. 58: página com dois mapas; 
ícone; uso das margens para fonte de consulta. 

Geografia III. 2004, p. 59: margens largas; mapa; 
referência na margem. 

 
 

Geografia III. 2004, p. 21: imagem da baía de Vitória 
com ‘moiré’ – provável captação da imagem de material 
impresso. 

Educação Psicomotora I. 2006, p. 50: margens 
bastante amplas. 
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História III. 2004, p. 50: bandeia do ES desfocada e 
ilegível. 

História III. 2004, p. 51: imagens pequenas; pouca 
otimização dos espaços para imagens. 

  
Informática I. 2003, p. 48: referências e texto com 
fontes idênticas; pouco afastamento entre imagens e 
texto; sem ícones. 

Informática I. 2003, p.49. 
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Linguagem II – arte. 2005, p. 9: imagens em preto e 
branco; imagem rotacionada. 

Linguagem II – arte. 2005, p.40: imagens e ícones na 
margem lateral. 

 
 

Linguagem II – arte. 2005, p. 57: imagens e ícones 
na margem lateral. 

Linguagem V. 2006, p.53: uso de ícones e elementos 
decorativos nas margens laterais. 
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Linguagem V. 2006, p. 52: capa de livro e história em 
quadrinho nas margens lateriais, sem referências.  

 
 
Nota: Os fascículos foram reduzidos em proporções idênticas: 50% + 70%. 
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ANEXO G – Apostilas de treinamento para VC – NE@AD / UFES 
 
 
 
 
 

 
Imagem 01 – Slides da apostila de treinamento para VC 
Fonte: NE@AD (2003) 
Nota: Dados adaptados pelo autor. 

 
 
 
 
 

 
 

Imagem 02 - Modelo de Powerpoint e dicas para a VC  
Fonte: NE@AD (2007) 
Nota: Dados adaptados pelo autor. 
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APÊNDICE A – Questionário aplicado aos alunos do CRE@AD Vitória 
 

QUESTIONÁRIO DE PESQUISA 
ALUNOS DO CRE@AD DE VITÓRIA 

 
1. Informações pessoais 
 

Quantos anos você tem? Até 21 
(   ) 

22 a 30 
(   ) 

22 a 30 
(   ) 

41 a 50 
(   ) 

51 a 60 
(   ) 

Acima 
de 60 
(   ) 

Qual seu estado civil? Solteiro(a)
(   ) 

Casado(a) ou  
União Estável 

(   ) 
Separado(a) 

(   ) 
Viúvo(a) 

(   ) 

Sexo: Feminino 
(   ) 

Masculino 
(   )  

Há quantos anos trabalha 
com educação? 

menos de 
1 ano 
(   ) 

de 1 e 3 
anos 
(   ) 

de 3 e 5 
anos 
(   ) 

de 5 a 10 
anos 
(   ) 

de 10 a 
15 anos 

(   ) 

mais de 
15 anos 

(   ) 
Já fez outros cursos em 
modalidade à distância 

(EAD) 

(   ) Sim. Quais? 
______________________________________________ 
 

(   ) Não 
 

Desenvolve outras 
atividades profissionais 

além da Orientação 
Acadêmica? 

(   ) Sim. Quais? 
______________________________________________ 
 

(   ) Não 
 

 
 
2. Informações sobre “áudio-visual”: Como é o seu contato pessoal e acesso aos seguintes 
recursos de som e imagem em sua casa? 
 

Equipamento Não tenho. 
Tenho, mas não 
mexo. Alguém 

da minha família 
faz para mim. 

Tenho. Sei 
ligar e desligar. 
Usar o básico. 

Tenho. Sei operá-lo, 
inclusive com 
comandos de 
configuração. 

Telefone celular (   ) (   ) (   ) (   ) 
Fax (   ) (   ) (   ) (   ) 

Televisão (   ) (   ) (   ) (   ) 
Vídeocassete 
DVD-Player (   ) (   ) (   ) (   ) 

Aparelho de som (   ) (   ) (   ) (   ) 
Máquina Fotográfica  

(Filme ou digital) (   ) (   ) (   ) (   ) 
Filmadora (   ) (   ) (   ) (   ) 

Computador (   ) (   ) (   ) (   ) 
Internet (   ) (   ) (   ) (   ) 

Impressora (   ) (   ) (   ) (   ) 
Scanner (   ) (   ) (   ) (   ) 

Jogos eletrônicos (   ) (   ) (   ) (   ) 
 
 
3. Quais são as suas atividades culturais mais freqüentes? (Múltipla escolha). 
 

Ler livros (   ) Assistir a televisão (   ) 
Ler revistas (   ) Acessar Internet (   ) 
Ir ao cinema (   ) Ouvir música (   ) 

Ir à exposições de arte (   ) Fazer trabalhos manuais 
(bordados, biscuit, tricô etc.) (   ) 
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Ir ao teatro (   ) Fazer atividades artísticas 
(pintura, escultura, dança etc.) (   ) 

Assistir a filmes 
(em casa) (   ) Ir a eventos culturais 

(feiras, festas típicas etc.) (   ) 

 
4. Fazendo uma reflexão crítica sobre a qualidade da imagem e a qualidade do conteúdo das 
imagens que têm sido mostradas para você. Qual a sua opinião sobre a qualidade das imagens 
abaixo? 

Dê uma nota de 1 a 5 para cada item abaixo.  
1 - péssimo | 2 - ruim | 3 - regular | 4 - bom | 5 – excelente 

 

IMAGENS QUALIDADE DA 
IMAGEM 

QUALIDADE DE 
CONTEÚDO DA 

IMAGEM 
Nos meios de comunicação   
as imagens exibidas nos telejornais?   

as imagens exibidas nas novelas?   
as imagens dos desenhos animados?   
as imagens dos filmes?   
as imagens das revistas?   
E as imagens que você produz?   
as imagens em suas fotografias?   
as imagens para os materiais de aula que prepara?   
as imagens para os trabalhos manuais que realiza?   
E quanto às imagens propostas Curso de Pedagogia – 
3ª entrada   

Ícones de indicação  
(imagens que auxiliam localizar as atividades e os conteúdos no fascículo).   
Esquemas e gráficos   
Fotografias e Desenhos   
A videoconferência   
A apresentações em PowerPoint   

 
5. Você buscou encontrar em outras fontes as imagens que foram propostas pelo curso, ou 
seja, em outros materiais ou recursos tais como enciclopédias, livros, Internet?  
(   ) Não. (   ) Sim. 
 
 
6. Você usou as imagens (ou imagens semelhantes) para sua prática em sala de aula? 
(   ) Não. (   ) Sim. Como foi esta experiência? ____________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
 
7. Com no máximo três palavras procure expressar como você caracteriza cada um desses 
sujeitos pelo seu relacionamento com eles durante do Curso de Pedagogia do NE@AD- UFES. 
 
a) Aluno 
________________________          ________________________   ________________________ 
 
 
b) Orientador Acadêmico 
________________________          ________________________   ________________________ 
 
 
c) Professor Especialista 
 
________________________          ________________________   ________________________ 
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8. Com no máximo três palavras, procure identificar as atividades e funções de cada um 
desses sujeitos do Curso de Pedagogia do NE@AD- UFES. 
 
a) Aluno 
 
________________________          ________________________   ________________________ 
 
 
b) Orientador Acadêmico 
 
________________________          ________________________   ________________________ 
 
 
c) Professor Especialista 
 
________________________          ________________________   ________________________ 
 
 
9. Sobre suas experiências e expectativas com a videoconferência: 
 

  SIM NÃO 
Você participou de alguma videoconferência durante o Curso de Pedagogia? (   ) (   ) 
Você se sente à vontade em aparecer no 'vídeo' para interagir com o especialista? (   ) (   ) 
Você recebeu informações de como portar-se frente a esse meio de 
comunicação? (   ) (   ) 

Você teve dificuldades de compreensão das falas dos sujeitos frente a 
transmissão da imagem ou áudio durante os diálogos das videoconferências?  (   ) (   ) 

Você teve acesso às videoconferências gravadas? (   ) (   ) 
Você conheceu pessoalmente algum professor especialista? (   ) (   ) 

Em caso afirmativo: Quais conceitos e preconceitos foram criados ou alterados após esse 
contato pessoal? A imagem do professor na tela da TV correspondeu as suas expectativas no 
contato inter-pessoal? 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
Em caso negativo: Quais são suas expectativas quanto ao reconhecimento por parte destes 
sujeitos em uma situação real? 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

 
 
 
10. Gostaria de fazer algum comentário sobre: Imagem  x  EAD  x Curso de Pedagogia – Séries 
Iniciais – NE@AD/UFES ? 
 
 

 
 
 

Agradecemos a sua participação! 
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APÊNDICE B – Questionário aplicado aos Orientadores Acadêmicos do 
CRE@AD Vitória 

 
QUESTIONÁRIO DE PESQUISA 

CRE@AD DE VITÓRIA 
 
1. Informações pessoais 
 

Quantos anos você tem? 
Até 21 

(   ) 
 

22 a 30 
(   ) 

 

22 a 30 
(   ) 

 

41 a 50 
(   ) 

 

51 a 60 
(   ) 

 

Acima 
de 60  
(   ) 

Qual seu estado civil? Solteiro(a)
(   ) 

 

Casado(a) ou  
União Estável 

(   ) 
 

Separado(a) 
(   ) 

 

Viúvo(a) 
(   ) 

 

Sexo: 
Feminino 

(   ) 
 

Masculino 
(   ) 

  

Há quantos anos trabalha 
com educação? 

menos de 
1 ano 
(   ) 

 

de 1 e 3 
anos 
(   ) 

 

de 3 e 5 
anos 
(   ) 

 

de 5 a 10 
anos 
(   ) 

 

de 10 a 
15 anos 

(   ) 
 

mais de 
15 anos 

(   ) 
 

E com EAD? (em anos) 
menos de 

1 ano 
(   ) 

 

de 1 e 3 
anos 
(   ) 

 

de 3 e 5 
anos 
(   ) 

 

de 5 a 10 
anos 
(   ) 

 

de 10 a 
15 anos 

(   ) 
 

mais de 
15 anos 

(   ) 
 

Desenvolve outras 
atividades profissionais 

além da Orientação 
Acadêmica? 

(   ) Sim. Quais? 
______________________________________________ 
 

(   ) Não 
 

 
 
 
2. Informações sobre “áudio-visual”: Como é o seu contato pessoal e acesso aos seguintes 
recursos de som e imagem em sua casa? 
 

Equipamento Não tenho. 
Tenho, mas não 

mexo. Alguém da 
minha família faz 

para mim. 

Tenho. Sei 
ligar e desligar. 
Usar o básico. 

Tenho. Sei operá-
lo, inclusive com 

comandos de 
configuração. 

Telefone celular (   ) (   ) (   ) (   ) 
Fax (   ) (   ) (   ) (   ) 

Televisão (   ) (   ) (   ) (   ) 
Vídeocassete 
DVD-Player (   ) (   ) (   ) (   ) 

Aparelho de som (   ) (   ) (   ) (   ) 
Máquina Fotográfica  

(Filme ou digital) (   ) (   ) (   ) (   ) 
Filmadora (   ) (   ) (   ) (   ) 

Computador (   ) (   ) (   ) (   ) 
Internet (   ) (   ) (   ) (   ) 

Impressora (   ) (   ) (   ) (   ) 
Scanner (   ) (   ) (   ) (   ) 

Jogos eletrônicos (   ) (   ) (   ) (   ) 
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3. Quais são as suas atividades culturais mais freqüentes? Múltipla escolha? 
 

Ler livros (   ) Assistir a televisão (   ) 
Ler revistas (   ) Acessar Internet (   ) 
Ir ao cinema (   ) Ouvir música (   ) 

Ir à exposições de arte (   ) Fazer trabalhos manuais 
(bordados, biscuit, tricô etc.) (   ) 

Ir ao teatro (   ) Fazer atividades artísticas 
(pintura, escultura, dança etc.) (   ) 

Assistir a filmes 
(em casa) (   ) Ir a eventos culturais 

(feiras, festas típicas etc.) (   ) 

4. Fazendo uma reflexão crítica sobre a qualidade da imagem e a qualidade do conteúdo das 
imagens que têm sido mostradas para você. Qual a sua opinião sobre a qualidade das imagens 
abaixo? 

Dê uma nota de 1 a 5 para cada item abaixo.  
1 - péssimo | 2 - ruim | 3 - regular | 4 - bom | 5 - excelente 

IMAGENS QUALIDADE DA 
IMAGEM 

QUALIDADE DE 
CONTEÚDO DA 

IMAGEM 
Nos meios de comunicação   
as imagens exibidas nos telejornais?   

as imagens exibidas nas novelas?   
as imagens dos desenhos animados?   
as imagens dos filmes?   
as imagens das revistas?   
E as imagens que você produz?   
as imagens em suas fotografias?   
as imagens para os materiais de aula que prepara?   
as imagens para os trabalhos manuais que realiza?   
E quanto às imagens propostas Curso de Pedagogia – 
3ª entrada   

Ícones de indicação  
(imagens que auxiliam localizar as atividades e os conteúdos no fascículo).   

Esquemas e gráficos   
Fotografias e desenhos   
A videoconferência   
A apresentações em PowerPoint   

 
5. Você buscou encontrar em outras fontes as imagens que foram propostas pelos 
especialistas, ou seja, em outros materiais ou recursos tais como enciclopédias, livros, 
Internet?  
(   ) Não. (   ) Sim. 
 
6. Você buscou outras imagens para orientar os alunos que não as propostas pelos 
especialistas?  
(   ) Não. (   ) Sim. Por quê? __________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

Obrigada por sua participação! 
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APÊNDICE C – Roteiro semi-estruturado para entrevista com os Diretores do 
NE@AD / UFES 
 

 

Função: Diretores 

 
Objetivo: Verificar quais foram as diretrizes da diretoria do NE@AD e ações 
efetuadas para a produção das apostilas, materiais de apoio e veiculação das 
videoconferências para a 3ª entrada para as equipes administrativas, técnicas, 
especialistas e orientadores. 
 

• Identificar as diretrizes do NE@AD para a produção do material impresso. 
Custo, produção, estética, linguagem.  

• Identificar as diretrizes do NE@AD para escolha dos recursos de 
videoconferência. 

• Localizar quem são os sujeitos encarregados do processo produtivo dos 
materiais e videoconferências do Curso e qual sua função dentro da estrutura 
do NE@AD. 

• Identificar os critérios de escolha/indicação dos professores especialistas. 
• Buscar dados de como se deu a criação e concepção visual do Curso de 

Pedagogia 3ª entrada. 
• Verificar quais eram as diretrizes que os professores especialistas recebiam 

para a produção da apostila. 
• Como se de deu a confecção de material de apoio (visual ou audiovisual) 

diferenciado: o que foi feito e quais entraves forma encontrados. 
• Identificar as diretrizes dadas aos professores especialistas para as 

videoconferências. 
• Identificar as formas de acesso às videoconferências pelos alunos (ao vivo ou 

em gravação). 
• Verificar como se instaurou as responsabilidades de direito autoral e 

reprodução do conteúdo das apostilas: textos e imagens e demais materiais 
complementares. 

• Verificar quais recursos audiovisuais estão efetivamente em pleno 
funcionamento hoje para a 3ª entrada de pedagogia. 

• Verificar se houve uma política de aquisição/distribuição do 
NE@AD/CRE@ADs quanto os materiais audiovisuais indicados nas apostilas 
como material complementar e como isto foi negociado/debatido com os 
especialistas. 
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APÊNDICE D – Roteiro semi-estruturado para entrevista com os Professores 
Especialistas do Curso de Pedagogia NE@AD / UFES 
 

 

Função: Especialista 

 
Objetivo: Verificar como foram entendidas as diretrizes do NE@AD e como foram 
efetuadas para a produção das apostilas, materiais de apoio e veiculação das 
videoconferências para a 3ª entrada. 
 

• Diretrizes da diretoria para a confecção das apostilas: o que foi e o que não 
foi possível atender.  

• Reivindicações junto a Diretoria e indicações do corpo técnico quanto à 
produção visual das apostilas. 

• Material de apoio complementar ou diferenciado para as apostilas e como foi 
desenvolvido este processo. 

• Experiência anterior em produção de material de cunho educativo a distância. 
• Como se deu o processo de PDCA do material desenvolvido junto ao 

NE@AD. 
• Direito autoral do conteúdo das apostilas: textos e imagens. 
• A ausência da experiência perceptiva e a presença da imagem. 
• A imagem do material e a imagem local do aluno. 
 
• Qual é a função da VC? 
• O Orientador Acadêmico e a VC? 
• O aluno e a VC? 
• Recebeu diretrizes do que é uma VC? Restrições e possibilidades da 

técnicas. 
• Diretrizes de como portar-se em uma VC? 
• Teve problemas técnicos com os materiais de apoio levados para VC.  
• Houve orientação anterior para a produção do material para VC. 

 
• Como se sente na tela da TV? 
• Conceitos estéticos (de enquadramento/luz/vestuário) que prioriza para a 

aparecer na VC.? 
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APÊNDICE E – Roteiro semi-estruturado para entrevista com os técnicos-
estagiários do NE@AD / UFES 
 
 
Função: Técnicos/Estagiários 

 
Objetivo: Verificar como foram entendidas as diretrizes do NE@AD e como foram 
executadas as ações efetuadas para a produção das apostilas, materiais de apoio e 
veiculação das videoconferências para a 3ª entrada. 
 

• Verificar qual a função dentro do NE@AD junto a 3ª entrada de pedagogia. 
• Levantar quais atividades/atribuições desenvolveu com referência às 

apostilas, material de apoio e videoconferências? 
 

Apostilas: 
• Verificar quais as diretrizes da diretoria para a confecção das apostilas e o 

que foi e o que não foi possível atender frente as demandas do processo 
produtivo. 

• Levantar quais eram as principais reivindicações dos Professores 
Especialistas quanto à produção visual das apostilas. 

• Verificar quais foram os casos em que foram necessários criar material de 
apoio complementar ou diferenciado para as apostilas e como isto foi 
desenvolvido. 

• Levantar informações sobre a experiência anterior em produção de material 
de cunho educativo do sujeito entrevistado. 

• Verificar como se dava o processo de verificação e avaliação do material 
desenvolvido por parte dos especialistas e do NE@AD. 

• Verificar qual participação do sujeito na escolha/captação das imagens 
utilizadas e na indicação das fontes/autoria das imagens. 

 
Videoconferência: 
• Verificar quais as diretrizes da diretoria para a videoconferência: o que foi e o 

que não foi possível atender a diretoria. 
• Identificar quais os conceitos estéticos (de enquadramento/luz/...) você 

procura utilizar para a videoconferência. Levantar influências. 
• Buscar referências de como e quando os professores especialistas e 

orientadores receberam “treinamento” de como atuar em uma 
videoconferência.  

• Levantar quais são os principais problemas técnicos com os sujeitos e os 
materiais de apoio trazidos pelos professores para passar na 
videoconferência. 

• Verificar se as videoconferências são arquivadas: como e por que. 
• Verificar se os CRE@ADs gravam as videoconferências. Se este material tem 

uso posterior para a orientação dos alunos ou podem ser usados pelos alunos 
para fins profissionais (ex: utilizar em suas aulas). 

• Verificar se os sujeitos buscam utilizar imagens além das que foram 
propostas nos materiais dos especialistas. 
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APÊNDICE F – Roteiro semi-estruturado para entrevista em grupo com os 
Orientadores Acadêmicos – CRE@AD Vitória 
 

 

Roteiro semi-estruturado para entrevista em grupo 
ORIENTADORES ACADÊMICOS – CRE@AD VITÓRIA 

 
 
1. As videoconferências atenderam as suas expectativas em termos de 

comunicação entre especialista e orientador?  
2. Você se sente à vontade em interagir com o especialista? 
3. Você se sente à vontade em aparecer no 'vídeo' para interagir com o 

especialista? 
4. Você recebeu informações de como se portar frente a esse meio de 

comunicação? 
5. Você teve dificuldades de compreensão das falas dos sujeitos frente a 

transmissão da imagem ou áudio durante os diálogos das videoconferências?  
6. As videoconferências aconteceram em tempo simultâneo ao tempo de 

desenvolvimento dos fascículos das turmas que orienta? 
7. As videoconferências foram gravadas em seus CRE@ADs? E se foram 

gravadas: 
i. Este material está disponível para livre acesso dos Orientadores?  
ii. Qual uso é feito das videoconferências gravadas? 

8. Os alunos tiveram acesso às videoconferências? (seja na hora que aconteciam 
ou por gravações.) 

i. Este material está disponível para livre acesso dos alunos? 
9. Você conheceu pessoalmente algum professor especialista? 

i. Quais conceitos e preconceitos foram criados ou alterados após esse 
contato pessoal? 

ii. A imagem do professor na tela da TV correspondeu as suas expectativas 
no contato interpessoal? 

10. E com aqueles que você não teve contato: Quais são suas expectativas quanto 
ao reconhecimento físico por parte destes sujeitos em uma situação real? 

11. Pelos meios de comunicação dados para o diálogo entre Especialistas e 
Orientadores foi possível reconhecer e ser reconhecido no processo 
educacional? 

12. Mediante suas vivências com os sujeitos no processo do Curso de Pedagogia 
como você caracteriza este reconhecimento entre os seguintes sujeitos: 

i. Orientador Acadêmico x Professor Especialista 
ii. Aluno x Professor Especialista 
iii. Aluno x Orientador Acadêmico 

13. Por que ir a videoconferência in loco, no NE@AD? 
14. Dê sua opinião sobre “a imagem” no Curso de Pedagogia 3ª entrada do NE@AD: 

possibilidades e dificuldades encontradas neste percurso de Orientação 
Acadêmica. 


