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RESUMO

Esta pesquisa tem por proposta investigar e analisar as funções, a formação e a importância do
preceptor na modalidade EAD. Adotamos uma abordagem qualitativa com a realização de
entrevistas semi-estruturadas, análise documental, levantamento bibliográfico e observação
participativa. Trabalhamos com dois eixos investigativos. No primeiro eixo, a EAD e o seu
crescimento desde as últimas décadas do século XX, traçamos a trajetória da EAD no Brasil, a
qual se inicia sob a forma de uma educação de massa, descontextualizada das necessidades do
aluno, culminando,  nos últimos anos, com uma proposta de educação mais aberta, flexível e
de acordo com a realidade dos alunos e as necessidades do mercado. Com relação ao segundo
eixo, a formação de preceptores, partimos das concepções teóricas sobre a formação do
professor. Consideramos que a formação do professor e do preceptor trilha os mesmos
caminhos, pois a atuação do preceptor ocorre no âmbito do mesmo processo de ensino.
Também abordamos a questão da identidade do preceptor, que ora se identifica e é
identificado com o ofício de professor, ora com o do próprio preceptor. A partir do confronto
das informações obtidas na pesquisa de campo e da revisão bibliográfica, a pesquisa indicou
que de fato o preceptor desempenha uma nova função no contexto da EAD e oferece aos
educandos um suporte cognitivo, motivacional, afetivo e social, constituindo-se em um
elemento dinâmico e essencial nesta modalidade de ensino. Todavia, a identidade do
preceptor ainda não está bem definida: oscila e engloba funções técnico-administrativas e de
professor.

Palavras-chave: educação a distância; formação de professores;formação, trabalho e
identidade do preceptor.



6

ABSTRACT

The purpose of this research is investigating and analyzes the functions, the formation and the
importance of the tutor in the Distance Learning modality. We adopt a qualitative approach
with the accomplishment of half-structuralized interviews, documentary analysis,
bibliographical survey and involvement comment. We work with two investigating axles. In
the first axle, the and its growth since the last decades of century XX, we trace the trajectory
of the Distance Learning in Brazil, which if initiates under the form of an education of mass,
distant of the necessities of the pupil, culminating, in recent years, with a proposal of more
open, flexible education and in accordance with the reality of the pupils and the necessities of
the market. With regard to second axle, formation of the professors, we leave of the theory
conceptions of the formation of the professor. We consider that the formation of the professor
and the teacher treads the same ways; therefore the performance of the teacher occurs inside
of the same education process. We investigate the tutor identity question also, because the
tutor identified himself with  professor work and the tutor work’s is identified with himself
otherwise    From the confrontation of the information gotten in the field research and of the
bibliographical revision, the research indicated that in fact the tutor plays a new function in
the context of the Distance Learning and offers to the pupils a cognitive support, motivational,
affective and social, consisting in a dynamic and essential element in this modality of
education. However, the identity of the tutor not yet well is defined: gathers technician-
administrative functions and functions of professor.

Word-key: distance learning; formation of professors; formation, work and the identity of the
tutor.
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INTRODUÇÃO

Estamos convencidos de que as novas demandas sociais não poderão
ser atendidas apenas através de educação presencial,

e que a EAD é uma das formas de democratização do conhecimento
porque oportuniza a superação dos descompassos das reais

necessidades da sociedade brasileira,
na superação do seu subdesenvolvimento.

NELLY SOUZA PINTO1

Iniciei minha trajetória profissional como educadora, assim que concluí o curso de

Magistério, atuando como professora do ensino fundamental em um projeto que visava

superar as dificuldades de aprendizagem de alunos. Nesse projeto, mantido por uma

instituição assistencialista, os alunos eram originários de uma população de baixa renda;

freqüentavam uma escola regular em um período, e, em outro período, freqüentavam a

instituição, que os abrigava enquanto seus pais trabalhavam. Sucede que a instituição fez uma

seleção externa para contratar um coordenador pedagógico da instituição, da qual participei e

obtive aprovação. No exercício do cargo de coordenadora pedagógica, percebi que a formação

recebida no curso magistério para atuar como educadora estava a quem do desejado.. Diante

dessa constatação, ingressei no curso superior de Pedagogia, que me propiciou a oportunidade

de refletir sobre a educação, reflexões que me ajudaram a compreender o processo ensino-

aprendizagem dos alunos.

No decorrer do meu curso de graduação, prestei um concurso público, promovido pela

Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais, para professor regente do ensino

fundamental. Aprovada no concurso, tomei posse no cargo em 1992. A partir daí, no decorrer

do meu trabalho, fui unindo a teoria com a prática, porém, com o passar dos anos, concluí que

o suporte teórico de que dispunha era  ainda insuficiente para compreender o meu papel e

melhorar minha atuação no ensino fundamental como educadora. A partir daí, resolvi fazer

um curso de especialização. Como na época atuava em uma instituição voltada para a

educação especial, percebi que precisava compreender o porquê de os alunos não aprenderem

e matriculei-me em curso de pós-graduação lato sensu em Psicopedagogia Institucional. Meu

objetivo não era resolver as dificuldades dos alunos fora do contexto da sala de aula, mas sim

realizar uma intervenção na própria sala de aula.

                                                
1 Nelly Souza Pinto é coordenadora de cooperação internacional da Secretaria de Educação Média e Tecnológica
do Ministério da Educação.  Citação extraída de NISKIER, Arnaldo. Educação a distância: a tecnologia da
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Por motivos de excedência, fui transferida para uma escola regular, na qual percebi

que muitas das dificuldades dos alunos provinham da formação deficiente dos professores,

cuja atuação era desvinculada dos saberes pedagógicos e norteada pelos saberes da

experiência e baseada nos constumes. Essa inquietação diante da atuação dos professores,

inclusive diante da minha, levou-me a procurar um mestrado direcionado para a formação de

professores.

Ingressei no mestrado com a idéia de pesquisar a alfabetização de alunos com

dificuldades de aprendizagem, entretanto, no decorrer dos estudos, fui convidada a participar

de um curso de formação de preceptores para atuação na educação a distância, promovida

pela Universidade de Uberaba. O curso encantou-me com o projeto de educação a distância e

me fez recordar o início da minha vida profissional, na década de 1980, quando acompanhava

os alunos do projeto da instituição assistencial. Pronto! Definiu-se o tema de minha

dissertação.

Hoje, ao olhar para o passado, vejo que atuava como preceptor2 a dos alunos daquela

instituição e, a partir dessa constatação, firmo a convicção da importância de acompanhar o

aluno, sobretudo na educação a distância, modalidade em que os alunos são, em sua maioria,

pessoas adultas, há muito afastadas dos bancos escolares e que revelam dificuldades em

desenvolver estudos autônomos. Os alunos da educação a distância necessitam de alguém que

os ampare e os acompanhe para tornar o caminho da construção do seu conhecimento  menos

áspero.

Após concluir o curso de formação de preceptores, fui novamente convidada a

participar de outro curso, este destinado a formar pessoas para atuar na formação de

preceptores. No decorrer do curso, fortaleceu-se minha idéia a respeito da importância da

formação do preceptor, pois concluí que o preceptor, antes de iniciar seu trabalho, necessita

adquirir uma visão da educação a distância, conhecer a instituição promotora dos cursos a

distância e saber como fazer o acompanhamento dos alunos.

A partir daí comecei a participar como professora especialista nos encontros

presenciais dos cursos de Pedagogia a distância da Universidade de Uberaba e a atuar como

                                                                                                                                                        
esperança: política e estratégias para a implantação de um sistema nacional de educação a distância. 2. ed. São
Paulo: Loyola, 2000.
2 Preceptores – Na universidade de Uberaba são denominados de preceptores em outras instituições são
denominados tutores/orientadores. É aquele que faz o acompanhamento do aluno durante o seu processo ensino-
aprendizagem.
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professora formadora de preceptores, nas mais diferentes localidades do País. Nasceu, assim,

este meu trabalho de investigação, que se materializa nesta dissertação.

Este trabalho trata-se de um estudo sobre a formação de preceptores na modalidade da

Educação a Distância — EAD —, que se desenvolve e se amplia na contemporaneidade.

Para compreendermos o desenvolvimento da Educação a distância na atualidade,

retomamos alguns estudos sobre a realidade atual, a qual se encontra marcada por profundas

mudanças nas relações interpessoais, na ciência e tecnologia, na atuação do Estado como

fornecedor de bens públicos—educação, saúde, transporte, segurança―, no sistema produtivo

e nas relações de trabalho e emprego.

Quando falamos sobre um contexto de mudanças, nossa atenção se volta para o

processo de globalização e dos seus reflexos no campo da educação, gerando a necessidade de

adaptações, sem desconsiderar, contudo os aspectos históricos, sociais, políticos e econômicos

que condicionam respostas diversas a diferentes situações.

A globalização impulsiona a reestruturação da economia, da tecnologia, da ciências e

da cultura, ocasiona mudanças radicais na divisão internacional do trabalho, acelera os

processos produtivos e substitui o trabalho humano pelo uso intensivo das tecnologias a

serviço do capital.

Este por sua vez, passa a ser transnacional, pois na nova economia mundial é possível

haver o intercâmbio imediato entre diferentes países. A migração do capital dos países

centrais para os países periféricos não respeita as culturas locais. A diversidade transforma-se

em uniformidade, acompanhada por novos conceitos no mundo de trabalho, que exigem

adequações tecnológicas em todos os países.

As transformações ocorrem com tal rapidez a ponto de Baumann chamar a era

presente de “Modernidade líquida”, numa analogia aos fluídos que não mantêm sua forma

nem se atem a ela, não fixam o espaço nem preenchem o tempo; se movem e se moldam

facilmente, “fluem, escorregam, esvaem-se” e não são facilmente contidos (BAUMANN,

2004, p. 8).

A flexibilização da produção implica flexibilização nas funções do trabalhador, do

qual é exigido que saiba realizar diferentes tarefas, flexibilização nas relações trabalhistas que

se traduz em contratos de trabalhos temporários; flexibilização na gestão financeira, que

significa ênfase na eliminação de custos fixos, e flexibilização espacial, percebida pela

desorientação territorial.
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Como se vê não há como discordar de Ianni (1997) quando afirma que o processo de

globalização atinge direta e indiretamente o indivíduo, principalmente nos Estados

periféricos, que sofrem com as desigualdades sociais, cada vez mais profundas.E tampouco de

Baumann.

Nessa era da “Modernidade líquida”, a educação do ser humano reveste-se
de uma importância tão maior quanto em outras épocas, visto que agora,
aqui, veja, é preciso correr o máximo que você puder para permanecer no
mesmo lugar. Se quiser ir a outro lugar, deve correr pelo menos duas vezes
mais depressa do que isso, conforme escreve Lewis Carroll ( 2004, p. 64).

Em outras palavras, somente tem acesso à propriedade ou ao consumo os indivíduos

qualificados tecnicamente, ou seja, os que têm condições de competir no mercado de trabalho,

cada vez mais especializado.

Consideramos a globalização como um elemento importante para o presente estudo,

no sentido de que, em face das novas dinâmicas de mercado impostas pelas transformações

dele provenientes, observam-se os processos de caráter econômico e social que influenciam as

decisões em relação ao setor educacional.

A educação surge assim como necessária para formar não só indivíduos competitivos,

mas, sobretudo, formar cidadãos críticos e participativos, por meio de um sistema que tenha a

mesma qualidade tanto para os ricos quanto para os pobres, tanto na modalidade presencial

quanto na modalidade a distância.

Segundo Belloni (2003), as sociedades contemporâneas e as do futuro próximo, nas

quais vão atuar as gerações que agora entram na escola, requerem um novo tipo de indivíduo

e trabalhador em todos os setores econômicos: a ênfase estará na necessidade de competências

múltiplas3 do indivíduo, no trabalho em equipe, na capacidade de aprender e de adaptar-se a

situações novas. Dentro desta perspectiva, para adaptar-se e saber viver é necessário que o

indivíduo desenvolva novas habilidades e competências, dentre as quais destacamos a

autogestão, isto é, o indivíduo ser capaz de conduzir novas aprendizagens para solucionar

diferentes questões ao longo da vida e ser flexível para trabalhar em grupo de maneira

produtiva e cooperativa.

                                                
3 Belloni ( 2003) refere-se a Gardner sobre esta questão.Conforme Gardner (2000), o ser humano dispõe de
competências múltiplas e postula que essas competências intelectuais são relativamente independentes. Os seres
humanos dispõem de graus variados de cada uma dessas competências e de maneiras diferentes de combiná-las e
organizá-las, utilizando-se dessas capacidades internas para resolver problemas e criar produtos.
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Ainda conforme Belloni (2003), com os avanços da sociedade contemporânea a

educação a distância vem aparecendo como uma modalidade de educação adequada e

desejável, para atender as novas demandas educacionais decorrentes das mudanças sócio-

econômicas, assumindo crescente importância, especialmente no pós ensino médio e na

educação da população adulta—, o que inclui o ensino superior regular e toda a grande e

variada demanda de formação continuada. Segundo Moran (2003), a EAD é o processo de

ensino-aprendizagem, mediado por tecnologias onde professores e alunos estão separados

espacial e/ou temporalmente, podem estar conectados, interligados por tecnologias,

principalmente as telemáticas, como a Internet, mas também podem ser utilizados o correio, o

rádio, a televisão, o vídeo, o cd-rom, o telefone, o fax e tecnologias semelhantes.

Hoje temos a educação presencial, semi-presencial (parte presencial / parte não

presencial ou virtual4) e educação a distância (ou não presencial). A presencial é a dos cursos

regulares, em qualquer nível, onde alunos e professores se encontram sempre num local

físico, chamado sala de aula. A semi-presencial acontece parte na sala de aula e parte a

distância, através de tecnologias, vindo do das tradicionais , impressas às digitais. A educação

a distância pode ter ou não momentos presenciais, mas acontece fundamentalmente com

professores e alunos separados fisicamente no espaço e ou no tempo, porém em contato

regular através de tecnologias de comunicação. Segundo o mesmo autor, educação a distância

não é um “fast-food” em que o aluno se serve de algo pronto. É uma modalidade em que há

ou deveria ter equilíbrio entre as necessidades e habilidades individuais e as do grupo de

forma presencial e a distância.

Alguns cursos intercalam períodos de estudo individuais com outros de estudo e

comunicação conjunta, com orientações virtuais ou presencias de um preceptor para

compartilhar experiências, dúvidas e construir novas aprendizagens. Um novo olhar na

história nos informa que o conceito de educação a distância — EAD não é novo. No final do

séc. XIX através do desenvolvimento da imprensa e das ferrovias a interação entre professor e

aluno, na modalidade EAD, era lenta e limitada. Já nos anos 60 e 70 integrando-se ao uso de

materiais impressos, os meios de comunicação audiovisuais, e, em certa medida os

computadores, a educação a distância desenvolveu-se como pacotes instrucionais, para um

                                                
4 Com o desenvolvimento das comunicações computadorizadas em rede, popularizou-se o termo virtual,
entendendo-se aqui por virtual  tudo aquilo que diz respeito às comunicações via Internet.
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público de massa e com economia de escala, mas com a interação aluno e professor só

acontecendo nos períodos em que os alunos submetiam aos exames (BELLONI, 2003).

Desde o ano de 1996, o ensino regular na modalidade a distância ganhou amparo legal

no Brasil com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei Federal 9394/96)

sancionada pelo presidente da República em 20 de dezembro de 1996. A partir da data

mencionada, abre-se a perspectiva de o ensino básico e outros níveis chegarem à população de

todo território nacional, através de cursos não presenciais, atribuindo-se validade aos

diplomas e certificados emitidos pelas instituições credenciadas pelo Ministério da Educação

.Isso sugere que na verdade, há uma política de expansão crescente da oferta do ensino

superior a distância (CATANI & OLIVEIRA, 2002).

Outro fator importante para o crescimento da EAD foi o surgimento das tecnologias de

comunicação e da informação — TIC. Estas podem contribuir para a ampliação do acesso à

educação formal; é instrumento para ajudar o processo pedagógico, capacitar e atualizar

profissionais da Educação e de outras áreas, formar e especializar profissionais para novas

profissões; democratizar o ensino. Hoje, não são poucos os recursos que as TIC põem à

disposição de quem se propõe à auto-aprendizagem.

As TIC implicam mudanças radicais nos modos de ensinar e aprender: unidades de

curso concebidas sob a forma de programas interativos informatizados, redes telemáticas com

todas as suas potencialidades (banco de dados, e-mail, lista de discussão etc), cd-rom

didáticos de divulgação científica e cultura oferecem possibilidades inéditas de interação

mediatizadas (professor / Aluno, estudante / estudante), e de interatividade com materiais de

boa qualidade e grande variedade devido à flexibilidade do tempo, quebra de barreiras

espaciais, emissão de recebimento instantâneo de materiais, o que permite realizar também as

tradicionais formas mecanicistas de transmitir conteúdos, agora digitalizados e

hipermediáticos (BELLONI, 2003). Ao lado das vantagens, acima mencionadas, vale

considerar se todos os cidadãos têm acesso a essas tecnologias de informação e comunicação,

se todas as escolas e professores estão preparados para mudar a maneira de ensinar e aptos a

trabalharem utilizando essas tecnologias, em favor da aprendizagem significativa.

Utilizar as TIC como suporte da EAD apenas para pôr o aluno diante de informações,

problemas e objetos de conhecimento pode não ser suficiente para desenvolvê-lo e despertar

nele tal motivação pela aprendizagem levando-o a criar procedimentos pessoais que lhe

permitam organizar o próprio tempo para estudos e participação nas atividades, independente
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do horário ou local em que esteja. Conforme Almeida (2000, p. 79), é preciso criar um

ambiente que favoreça a aprendizagem significativa ao aluno. Inserir determinada tecnologia

não garante uma revolução metodológica, nem uma aprendizagem significativa. Há

necessidade de uma permanente e efetiva mediação5. Por outro lado, há uma associação sendo

feita entre a EAD o desenvolvimento das TIC, na sociedade atual, em que se observa a

chamada Revolução Informacional pelos impactos e conseqüências que provocam no

conjunto da sociedade.

Embora as TIC ofereçam todas as possibilidades e estejam de certa forma invadindo e

transformando a cultura e a educação, seu uso no ensino convencional e mesmo na EAD é

ainda bastante restrito a determinados setores de algumas instituições. Ainda conforme

Almeida (2000), não há uma revolução informacional na EAD, pois na maioria das

instituições, o uso de tecnologia de mediação limita-se a uma ou duas e em geral, ao meio

impresso e vídeo/áudio.

A EAD ainda é vista por muitas pessoas, de acordo com vários autores, entre eles

Belloni (2003) e Almeida (2003), como uma solução paliativa, apenas para suprir a

necessidade do mercado, oferecendo ao aluno um certificado de um curso e não

possibilitando, realmente, a ele uma aprendizagem significativa que vá interferir

positivamente na sua formação pessoal e profissional. Gomes6 (2003) adverte que a principal

barreira à popularização da modalidade EAD é o preconceito que, muitas vezes, não é do

aluno e, sim, do mercado de trabalho, por não acreditar que uma pessoa possa ser bem

formada por meio dos cursos a distância. Outra barreira, segundo o autor, são os próprios

professores. Estes são contra por medo de que essa modalidade venha diminuir a oferta de

emprego da docência no ensino superior e também por medo do novo, do desconhecido, que

exige adquirir novos conhecimentos e novas habilidades.  Ainda conforme o autor, estas

barreiras serão vencidas no momento em que a população e o mercado de trabalho e os

próprios professores perceberem que os programas, uma vez bem orientados, podem ser de

boa qualidade. No Brasil, os cursos de EAD têm de ser autorizados pelo MEC, que analisa os

Projetos Políticos Pedagógicos e o modo como estes são conduzidos e acompanhados pela

                                                
5 Na acepção de Vygotsky, entende-se por mediação a necessária intervenção de algo entre duas coisas para que
um tipo específico de relação se estabeleça. Esse algo, na visão vygostkiana, é um outro, um parceiro mais
experiente, seja ele um adulto ou um companheiro da mesma idade.  (OLIVEIRA, 1998).
6  Refere-se a entrevista realizada por Gomes com Celso Niskier em 02/09/2003. Disponível em
http://www.icoletiva.com.br/icoletiva/secao.asp?tipo=entrevistas&id=36>. Acesso em 21 abr. 2006.
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instituição de ensino. Esse acompanhamento induz a pensar que o controle e a avaliação

realizados pelos órgãos públicos assegurem a formação de bons profissionais.

Algumas questões nos inquietam desde que passamos a trabalhar na Educação a

distância, formando preceptores: será que realmente esta modalidade de ensino vai atender a

real necessidade da população em relação à educação? O que vem a ser um bom curso a

distância? Que conhecimentos e habilidades são necessários aos preceptores, para trabalharem

na EAD? Qual a função do preceptor? A formação, que o preceptor recebe, dá suporte para

que ele desempenhe esta função adequadamente? Qual a sua importância na estrutura

organizacional da modalidade EAD? Tais questionamentos definem os objetivos desta

pesquisa: a) investigar e analisar as funções do preceptor na modalidade EAD e a sua

formação; b) averiguar a importância do preceptor na modalidade EAD.

Moran (2003) sustenta que um bom curso a distância depende de um conjunto de

fatores, destacando entre eles que educadores (professores e preceptores) sejam maduros

intelectualmente, motivadores e entusiasmados; que administradores, diretores e

coordenadores sejam abertos e envolvidos no processo pedagógico; que o curso seja  mais do

que conteúdo, seja pesquisa, troca, produção conjunta; que planejamento seja  bem elaborado,

sem rigidez excessiva; seja flexível; adaptado às diferenças individuais, respeitando os

diversos ritmos de aprendizagem. Um bom curso é aquele que guardamos no coração e na

nossa memória como tesouro precioso e que vem contribuir para uma maior realização

profissional e pessoal. Em face das considerações postas pelo autor acima citado, cabe a

questão: será que esses fatores garantem realmente um curso ser bom ou não?

Observamos que na modalidade de educação a distância no contexto atual, surge uma

nova função: a do tutor, preceptor, professor/tutor, mentor e monitor. Todos esses termos

podem vir a ser sinônimos, variando o seu uso em função da concepção teórica e/ou

ideológica que a fundamente, da região, do país, das instituições e outros de fatores que

influenciam seu desenvolvimento. Segundo Moran (2003), esse profissional denominado

tutor, é aquele que atua como moderador, como facilitador das atividades práticas, cabendo a

ele fazer acompanhamento e a orientação da vida acadêmica dos alunos. E para Gonzalez

(2005) este profissional é denominado como professor/tutor, responsável por mediar todo o

desenvolvimento do curso, sendo ele o que responde a todas as dúvidas apresentadas pelos

estudantes, no que diz respeito ao conteúdo da disciplina oferecida. Almeida (2003) esclarece

que o preceptor é o elo, a ponte entre os alunos, os conteúdos e a estrutura organizacional.
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Nesta pesquisa, partimos do pressuposto de que o preceptor deve ter uma formação tão

aprofundada e consistente quanto à do professor, em função da centralidade de sua ação no

processo educativo e, embora na modalidade a distância a função do preceptor tenha

especificidades próprias isso não anula o seu papel de educador.

Os sujeitos são os Preceptores dos cursos de Pedagogia e Letras, oferecidos pela

Universidade de Uberaba- Uniube- em três localidades distintas do Estado de Minas Gerais.

Com base na metodologia da pesquisa qualitativa, recorremos a um levantamento

bibliográfico, estudo de campo com entrevistas semi-estruturadas e análise de documentos

entre eles o projeto pedagógico da instituição, buscam-se articulações entre microprocessos,

próprios da ação individual e de grupo, com os processos mais amplos da sociedade. Nesta

abordagem o pesquisador deve alcançar, conforme Martins (2004), a maior aproximação com

as informações deixando os entrevistados falarem de maneira mais ampla, abrindo-se à

realidade social, para melhor compreendê-la.

A educação a distância é um processo que está em construção na Uniube, processo

esse sujeito a mudanças em decorrência de contingências que surgem durante a sua trajetória.

A equipe do programa está em constante busca de novos caminhos para consolidar a

modalidade de educação a distância tal como acontece com a modalidade de ensino

presencial, que possui uma tradição de qualidade de 60 anos. Devido às transformações

ocorridas no programa de educação a distância da Uniube, os achados desta pesquisa se

referem ao período a que nos ativemos:  janeiro de 2006 a abril de 2007.

As estratégias da pesquisa foram desenvolvidas em dois eixos de investigação: A EAD

e o seu crescimento desde as últimas décadas do século XX; A formação do preceptor,

partindo das concepções teóricas sobre a formação do professor. O primeiro eixo será

apresentado no segundo e no terceiro capítulos, uma vez que no primeiro capítulo será

abordado as questões metodológicas. No segundo capítulo, percorremos alguns dos caminhos

da modalidade EAD, e o seu crescimento desde as últimas décadas do séc. XX. Servimo-nos

principalmente dos estudos de González (2005), Saraiva (1996), Giusta (2003), Preti (2000),

Belloni (2003), e da legislação educacional brasileira para traçar a trajetória da EAD no

Brasil, que se inicia sob a forma de uma educação de massa, descontextualizada das

necessidades do aluno e culmina, nos últimos anos, com uma proposta de educação mais

aberta, flexível e de acordo com a realidade dos alunos e necessidades do mercado (Gonzalez,

2005).
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Analisamos, no III capítulo, os aspectos de estrutura e funcionamento da EAD da

Uniube que implementa os cursos, cujos preceptores são sujeitos desse estudo, buscando

situar e evidenciar as funções do preceptor dentro desta estrutura de ensino. Utilizamos Giusta

(2003),Arnold(2003),  Trindade (1992), Barbosa & Freitas ( 2006), Triviños, (1987), Gil

(2006); Lüdke & André, (1986).

Com relação ao segundo eixo, ele compreende os capítulosquarto e quinto. No quarto

capítulo – A formação do preceptor na modalidade EAD: um desafio, uma possibilidade, uma

transformação, partimos da perspectiva de que as formações do preceptor e do professor

trilham os mesmos caminhos, pois a atuação de ambos ocorre dentro do mesmo processo de

ensino. Buscamos apoio dos autores Shön (1992), Contreras (2002), Perez Gomes (1991),

Marcelo Garcia (1999) e Giroux (1991), que definem, comparam e criticam concepções de

formação de professores, para, a partir deles, investigar a respeito da formação do preceptor,

consistente e voltada para a transformação social, equivalente à preconizada para o professor.

Abordamos ainda, a questão da identidade do preceptor, um educador que se identifica e, e

identificado, ora com o ofício do professor ora com do próprio preceptor.

No capítulo V ― A hora e a vez do preceptor ― analisamos os dados levantados na

observação participativa e na entrevista simi-estruturada, confrontando-os com os estudos de

Maggio (2001), González (2005), Moran (2002) e Belloni (2003) a respeito da formação e

atuação do preceptor. Desse confronto, surgem contribuições importantes para compreensão e

aperfeiçoamento do processo de formação do preceptor, sua atuação e relevância na

modalidade EAD.
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1- PERCURSO DE UMA PESQUISA QUALITATIVA: EM ESTUDO A FORMAÇÃO DO
PRECEPTOR NA EAD

Isto de método, sendo, como é, uma cousa indispensável,
 todavia é melhor tê-lo sem gravata nem suspensórios,

um pouco à fresca e à solta.
MACHADO DE ASSIS7.

No presente capítulo, serão traçados os fundamentos metodológicos que nortearam o

desenvolvimento da presente pesquisa. Ao abordarmos a instituição em estudo, sob uma

perspectiva científica, propondo um trabalho que envolve discutir formação de preceptores

nos mesmos termos da formação de professores, acreditamos na abertura para novos

entendimentos sobre esta formação, que vão se constituindo à medida que se caminha com a

investigação proposta. Desse modo, buscamos nessa pesquisa discutir de forma integrada a

formação, ensino e a própria pesquisa. Compreendemos que na EAD embora cada vez mais se

torne necessária a construção de identidade profissional do preceptor, considerado como uma

ponte entre a instituição― que engloba o seu projeto educativo, seus professores

especialistas― e o alunado, é preciso refletir sobre os processos que promovem sua formação,

nos mesmos moldes da formação dos professores.

No caso desse estudo, estabelecemos o caminho metodológico pela abordagem

qualitativa.

O método consiste, então, em um conjunto de procedimentos que tem como finalidade

instrumentalizar todo o processo fornecendo as bases para a observação da realidade e

alcançar os objetivos estabelecidos, constituindo-se de uma série de posturas voltadas para a

abordagem do sujeito e do objeto da pesquisa: neste caso, a formação e as funções

desempenhadas pelos preceptores.

Tem-se que a pesquisa, quando bem orientada metodologicamente, possibilita a

construção de novos conhecimentos científicos (LAKATOS e MARCONI, 2003, p. 75).

Antes, porém, vale refletir com Japiassu (2002, p. 58) ao afirmar que os modelos

epistemológicos são relativos, provisórios, destituindo o papel da verdade absoluta das

ciências em geral e, em particular, das ciências sociais e humanas. Para este autor, nenhuma

                                                
7 Joaquim Maria Machado de Assis (1839-1908), escritor brasileiro, fundador da cadeira nº 23 da Academia
Brasileira de Letras.  Citação extraída de NISKIER, Arnaldo. Educação a distância: a tecnologia da esperança:
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ciência ou teoria pode impor um critério de verdade absoluta às ciências humanas, que a partir

do século XX, inauguram outra racionalidade, rejeitando a submissão aos modelos de ciências

 próprios das ciências naturais e exatas (op. cit, p 58), sobretudo porque o objeto de estudo

é também sujeito. Nesse aspecto, reproduzimos a afirmação de Japiassu.

É impossível enquadrar as Ciências Humanas dentro de uma metodologia
unitária. Cada uma realiza, segundo sua visão epistemológica própria, uma
abordagem da realidade humana que deve ser compatível com os demais
enfoques. Nenhuma delas pode vangloriar-se de possuir o monopólio da
verdade (2002, p. 58).

Quando se trata de formação do ser humano, como é o caso do objeto de estudo deste

trabalho, a investigação caminha seguindo modelos norteados por enfoques teórico-

metodológicos que se complementam e que levam em consideração a objetividade do

contexto e a subjetividade dos sujeitos. Com base nas idéias de que cada estudo científico

deve ter sua base epistemológica definida em função do objeto de estudo, é que decidimos por

aquela que mais consideramos apropriada a desvendar o problema de investigação

relacionado à formação, atuação e importância do preceptor no contexto da Educação a

Distância.

1.1 A natureza da pesquisa

Gamboa (1998, p. 118), citando Habermas (1980), identifica três enfoques típico-

ideais de investigação: o empírico-analítico, o histórico-hermenêutico e o crítico-dialético. Os

três enfoques correspondem aos três tipos básicos de interesses que orientam a produção do

conhecimento científico: o interesse técnico de controle, o dialógico de consenso e o crítico

emancipador.

O interesse “crítico emancipador” da pesquisadora perpassa todo o desenrolar da

pesquisa. Assim, a pesquisa foi conduzida sob o enfoque crítico-emancipador, sendo

organizada de modo a desenvolver a crítica e alimentar a prática que “transforma o real e

liberta o sujeito de diferentes condicionantes” (GAMBOA, 1998, p.119), buscando alcançar

os objetivos da pesquisa, segundo uma concepção de ciência exposta por Gil (2006, p. 20) em

que “a ciência pode ser caracterizada como uma forma de conhecimento objetivo, racional,

sistemático, geral, verificável e até mesmo falível.”

                                                                                                                                                        
política e estratégias para a implantação de um sistema nacional de educação a distância. 2. ed. São Paulo:
Loyola, 2000.
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Considerando que essa pesquisa se faz na área das ciências sociais e humanas,

buscando conciliar os aspectos numa perspectiva de compreensão do fenômeno estudado,

situado historicamente e, sem desconsiderar o valor que os estudos estatísticos pudessem

trazer ao estudo do comportamento e fenômenos das ciências humanas e sociais, este trabalho

buscou sustentação na pesquisa qualitativa, porque é o sentido que os sujeitos dão ao social e

ao educacional que será o foco de nossa atenção.

Neste estudo, relacionado com a formação do preceptor que atua na EAD, os

conhecimentos das ciências sociais e humanas nos servirão para compreender como o perfil

dos profissionais se constroem nas interações entre diferentes sujeitos e destes com a

instituição. Por isso, também, justifica-se a abordagem qualitativa nesta pesquisa.

Em sua gênese, a pesquisa qualitativa, nas palavras de Triviños (1987, p. 120)

(...) surgiu de maneira mais ou menos natural. Os pesquisadores perceberam
rapidamente que muitas informações sobre a vida dos povos não podem ser
quantificadas e precisavam ser interpretadas de forma muito mais ampla que
circunscrita no simples dado objetivo.

Para sermos capazes de apreender informações tais como atitudes, comportamentos,

posturas, valores, crenças, dentre outras dimensões envolvidas na formação e atuação do

preceptor, que com o grupo forma uma comunidade específica dentro da educação a distância,

consideramos que tais dimensões necessitam ser interpretadas de forma mais ampla, na

pesquisa qualitativa. Essa amplitude na interpretação explica-se pelo fato de a educação estar

circunscrita à vida social, concebida como uma “cena” na qual professores e alunos são

atores8, em comunicação com outros atores — parceiros9 e preceptores —, em um jogo de

papéis sociais.

Vale ressaltar que nas ciências sociais e humanas, as pesquisas qualitativas oferecem

um vasto campo de opções para o pesquisador, que necessita de autocrítica sobre o

conhecimento e compreensão de seu objeto de estudo (LUDKE & ANDRÉ, 1986). Em

virtude disso, segundo Triviños (1987), as pesquisas em educação seguiram os modelos

empregados pelos antropólogos e cientistas sociais que construíram conhecimentos usando as

abordagens qualitativas da etnografia e estudos de casos.

                                                
8 Denominamos atores aos participantes do processo de educação a distância da Uniube, no sentido de serem
aqueles que agem em conformidade com o lugar que ocupam e o papel que desempenham na estrutura da EAD
na perspectiva funcionalista.
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Desse modo, é importante situar o leitor esclarecendo que usamos uma combinação de

procedimentos metodológicos que são característicos da abordagem etnográfica e da

abordagem de estudos de caso, na busca por compreender, entre outras dimensões, o cotidiano

dos preceptores quando presentes no espaço pedagógico das instituições de ensino superior.

Segundo Lüdke e André (1986), a etnografia é o estudo da cultura de um povo, de um

grupo, de uma comunidade, de uma tribo, do meio onde as pessoas vivem o seu dia-a-dia,

cujo comportamento muitas vezes tem mais significados que os fatos que os originaram. Toda

pesquisa que visa realizar um estudo descritivo e interpretativo do cotidiano de pessoas,

grupos ou profissionais, enquadra-se, por analogia, nas perspectivas etnográficas, típicas das

pesquisas qualitativas.

Nesta pesquisa combinamos diferentes procedimentos de coletas de dados, tais como

observação direta do grupo pesquisado, entrevistas semi-estruturadas tendo por sujeitos ―

alunos, professores especialistas10, professores-referência11 e preceptores ― análise

documental e relatos informais.

Os critérios usados nos estudos de caso também se revelaram úteis para o presente

estudo. Conforme Lüdke e André (1986, p. 18), o estudo de caso é sempre delimitado — tem

seus limites definidos, é semelhante a outros, mas é ao mesmo tempo único, tem seus

objetivos próprios, singulares. As autoras apontam algumas características do estudo de caso:

o estudo de caso visa a descoberta, o conhecimento não é algo pronto e acabado, ele é um

processo que se constrói e reconstrói constantemente; enfatiza a interpretação no contexto em

que se situa a pesquisa; busca a realidade de forma completa e profunda, evidenciando as

inter-relações dos seus participantes; usa uma variedade de fontes de informações em vários

momentos de sua realização; revela as experiências vividas dos participantes; procura

representar os diferentes pontos de vista, uma vez que  a realidade pode ser vista sob

diferentes perspectivas, não havendo uma única resposta. A linguagem é clara; ele é

construído durante o processo, só se materializando o caso no relatório final. No estudo, essas

características foram vivenciadas pela pesquisadora durante a formação de preceptores que

                                                                                                                                                        
9 Parceiro - instituições de ensino, empresas públicas e privadas, associações e órgãos governamentais que têm
como finalidade ofertar os cursos a distância, em determinada região ou micro região geográfica do país e que
firmam um contrato de parceria com a Uniube.
10 Professor especialista, na Uniube, é o professor que participa dos encontros presenciais, ministrando aulas,
proferindo palestras e realizando atividades integradoras com os alunos.
11 Na Uniube, professor referência é um assessor do gestor, que mantém contacto permanente e direto com o
preceptor.
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conduziu e observou, nas conversas que manteve com outros professores especialistas durante

o percurso das viagens que realizou como professora especialista, nos encontros presenciais

de que participou ministrando aulas e palestras, nos momentos de observação participativa e

nas entrevistas realizadas.

Retomando a questão da pesquisa qualitativa e etnografia, mais especificamente ao

abordar a Educação como objeto de estudo, reproduzimos as afirmações de  Bogdan e Bliken

(1994, p. 48).

Os investigadores qualitativos freqüentam os locais de estudo porque se
preocupam com o contexto. Entende-se que as ações podem ser melhor
compreendidas quando são observadas no seu ambiente habitual de
ocorrência. Os locais têm que ser entendidos no contexto histórico das
instituições a que pertencem.

Nessa perspectiva, os caminhos seguidos pela pesquisa qualitativa em Educação

“passaram” a levar em conta o meio habitual onde os atores interagem que são os mais

diferentes espaços pedagógicos existentes, já que em contextos escolares se desenvolvem

atividades intelectuais e sociais. Portanto, a partir deste cotidiano, é que se buscou

compreender a dimensão dos significados da formação e atuação dos preceptores da educação

a distância.

Nessa linha de pensamento, torna-se relevante considerar as características culturais do

contexto pesquisado  o cotidiano dos preceptores da Uniube, que atuam em três regiões do

Estado de Minas Gerais  a fim de levantar elementos importantes do ambiente, já que é a

partir deles que se podem ampliar os significados das ações de seus sujeitos, no caso dessa

pesquisa. Considerando esses fundamentos epistemológicos, procuramos instrumentalizar esta

pesquisa de modo a evidenciar a Educação como ciência humana e social, utilizando a

observação direta, a pesquisa bibliográfica e documental, a entrevista semi-estruturada e

relatos orais informais.

1.2 Procedimentos metodológicos da pesquisa

Ludke e André (1986) lembram que o problema nem sempre necessita estar

diretamente vinculado a uma linha teórica pré-determinada. No entanto, a revisão

bibliográfica dos principais tópicos abordados é relevante para se aprofundar e apresentar

sustentação teórica, dialogando com autores que já apontaram caminhos para a solução de

problemáticas afins, que são igualmente importantes na construção do conhecimento

científico.
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Adotamos a pesquisa bibliográfica, apoiados em Manzo (1971, apud LAKATOS e

MARCONI, 2001, p. 183), segundo o qual a bibliografia pertinente “oferece meios para

definir, resolver, não somente problemas já conhecidos, como também explorar novas

áreas onde os problemas não se cristalizaram suficientemente.” Desse modo,

consideramos que a pesquisa bibliográfica não pode ser entendida como mera repetição do

que já foi dito sobre certo assunto, sendo possível chegar a novas conclusões, ao se adotar

um modo diferente de abordagem na investigação do tema.

Na presente pesquisa, os levantamentos teóricos foram se construindo à medida que

observávamos o ambiente e o cotidiano da pesquisa, cujo contexto relaciona-se com a

organização da EAD, da instituição de ensino superior descrita no quarto capítulo, a qual

permitiu à universidade em questão expandir o universo acadêmico para as mais diversas

regiões do Brasil. Compreende-se a observação direta como fundamental para a exploração

inicial, a fim de melhor perceber o objeto de estudo e a problemática da pesquisa que envolve:

formação, atuação e importância de preceptores12.

Gil (2006, p. 110) considera a observação direta como um “elemento fundamental para

a pesquisa. Desde a formulação do problema, perpassando pela construção de hipóteses,

coleta, análise e interpretação de dados.” Ressalta-se que, na coleta de dados, seu papel se

evidencia como um recurso que enriquece e amplia a investigação, mas que pode provocar

alterações no comportamento do observado, apesar de a observação utilizar os sentidos com a

finalidade de adquirir os conhecimentos necessários para compreender o cotidiano dos

integrantes da pesquisa.

Ludke e André (1986, p. 26) afirmam sobre a observação direta.

A observação direta permite também que o observador chegue mais perto da
“perspectiva dos sujeitos”, um importante alvo nas abordagens qualitativas.
Na medida em que o observador acompanha in loco as experiências diárias
dos sujeitos, pode tentar apreender a sua visão de mundo, isto é, o
significado que eles atribuem à realidade que os cerca e às suas próprias
ações.

Podemos salientar, ainda, que observar diretamente um fenômeno educacional — a

formação de preceptores, bem como sua atuação — implica contextualizar sua dimensão

particular, ao estudar os atos, atividades, significados, relações, agrupando os fenômenos

dentro da realidade cotidiana, que é primordial para desvelar seus aspectos mais profundos.

Outro procedimento a ser considerado é a pesquisa documental, que se constitui em uma
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técnica valiosa na coleta de dados qualitativos, quer complementando as informações obtidas

nas observações quer revelando aspectos novos do objeto de pesquisa.

Nessa linha de pesquisa, podem ser considerados documentos “quaisquer materiais

escritos que possam ser usados como fonte de informação sobre o comportamento humano”

(PHILLIPS, 1974, apud LUDKE; ANDRÉ, 1986, p. 38). Usamos textos da legislação

educacional (leis e portarias), diários de campo, entre outros registros, os mais diversos, que

buscam documentar informações, eventos, fatos, história de vida.

Consideramos que os documentos são uma fonte de pesquisa muito rica na

investigação educacional, pois proporcionam registros para várias consultas, servindo de base

para diferentes estudos, representando um manancial de informações que podem apontar

caminhos para se desvendar o contexto escolar e acadêmico.

Aliada à observação direta, à bibliografia e à pesquisa documental, adotamos nesta

pesquisa a entrevista semi-estruturada, acreditando que a opção por tal instrumento de

pesquisa oportuniza ao pesquisador dialogar com os entrevistados, fazendo perguntas que

considerar pertinentes além das contidas em um roteiro pré-estabelecido. Nesse caso, ao abrir

a entrevista, o pesquisador pode abordar aspectos relevantes não contemplados no roteiro. É

importante ressaltar que a entrevista permite aos sujeitos entrevistados (preceptores,

professores especialista, professores referência e alunos) verbalizar sobre o que se investiga e

assim integrar as informações coletadas a partir de outros instrumentos de pesquisa.

Triviños (1987, p. 146) afirma que a entrevista semi-estruturada: “(...) ao mesmo

tempo em que valoriza a presença do investigador, oferece todas as perspectivas possíveis

para que o informante alcance a liberdade e a espontaneidade necessárias, enriquecendo a

investigação.” Nesse caso, o que pode ter ficado inibido com a observação direta, pode ser

esclarecido com a entrevista e até mesmo ampliado. Escolhemos a entrevista como um

elemento de interação entre a pesquisadora e os integrantes da pesquisa, como forma de tornar

preceptores e alunos como co-participantes no processo de construção dessa pesquisa.

Utilizamos ainda os relatos orais informais, resultantes de registros que fizemos nos intervalos

dos encontros presenciais, durante as viagens e nos momentos da formação de preceptores.

O modelo de pesquisa adotado possibilita, assim, o conhecimento da realidade de

atuação dos entrevistados, suas visões sobre as questões levantadas e suas experiências

pessoais e coletivas, fornecendo uma base de informações mais sólida e consistente sobre o

                                                                                                                                                        
12 Preceptores – Em outras universidades são denominados tutores/orientadores.
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objeto de pesquisa. Cabe dizer que os fatos observados, coletados e posteriormente analisados

se manifestaram à medida que a pesquisa foi sendo desenvolvida. Nesse contexto, portanto, é

que se constrói o conhecimento sobre o tema pesquisado, partindo do principio que esse

estudo, procura evidenciar novos olhares, novas idéias, novos significados para outros

investigadores que venham pesquisar tal tema.

O esquema que propomos na figura 1 descreve o processo de construção desta

pesquisa. Inicialmente, após as primeiras observações e estudo bibliográfico realizados pela

pesquisadora, foi elaborado o roteiro das entrevistas semi-estruturadas e providenciada a

seleção dos sujeitos participantes, cujos critérios de escolha serão descritos no item 1.3. As

respostas obtidas das entrevistas significaram o resultado das vivências dos sujeitos da

pesquisa, preceptores e a pesquisadora. Paralelamente a esses procedimentos metodológicos

de reconstrução da própria realidade, ocorreu a construção do conhecimento/texto a partir das

abordagens teóricas e práticas sobre o objeto de estudo, fruto do conhecimento adquirido

através de leituras e das experiências da pesquisadora que também atua como formadora de

preceptores.

Figura 1: Compreensão entre a observação, construção e Análise (adaptado de Flick, 2004, p. 48).

E assim, com este trabalho, a pesquisadora pretende contribuir para a formação do

preceptor e importância de sua função na modalidade de EAD.

1.3 O universo da pesquisa e análise

CONSTRUÇÃO DO
CONHECIMENTO

A partir das visões de vários
estudiosos sobre o tema
estudado

VIVÊNCIAS
  Realidade dinâmica,
complexa e histórica.

ANÁLISE
 A partir do acervo -
bibliográfico e dos
resultados do estudo de
campo de campo.

Sujeitos da pesquisa -
preceptores do curso de
Pedagogia e letras de
três localidades do
Estado de Minas Gerais
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Este estudo foi desenvolvido em uma instituição de ensino superior que historicamente

tem se destacado por sua participação na educação presencial e que recentemente iniciou a

construção de sua história na modalidade de educação a distância. Ao escolher a instituição,

considerou-se a facilidade de acesso aos dados por parte da pesquisadora, a abertura para o

contato e as pessoas envolvidas no programa, que se mostrou, assim, como um campo

adequado para o desenvolvimento e realização dos objetivos deste trabalho.

Com base nos documentos13 levantados foram definidas três categorias de significação

e que constituem atributos para análise da atuação e formação do preceptor na EAD: 1-

formação do preceptor; 2- atuação do preceptor; 3 - a importância do preceptor no processo

pedagógico na EAD. Além disso, foram considerados os seguintes critérios para o estudo

analítico: a graduação em nível superior como requisito obrigatório para atuação junto à EAD;

local onde o preceptor mora e atua; meios de comunicação a que tem acesso; experiência em

docência. Outras características pessoais relevantes para a atuação deste profissional também

foram observadas, tais como: dinamismo, liderança, criatividade e uma boa comunicação.

Gonzalez (2005, p. 79) afirma que para despertar no aluno o querer estudar, a paixão pelo

conteúdo a ser estudado, visando a superação dos obstáculos encontrados no decorrer do

curso, são necessárias determinadas qualidades pessoais, principalmente porque o  preceptor

tem de investir em uma ação docente voltada para o respeito à diversidade cultural, presente

no contexto da EAD, que atua em diferentes regiões do País e que atende a populações com

diferentes tradições, costumes e níveis sócio-econômicos.

Durante a pesquisa, a coleta de dados foi feita em meio a encontros periódicos de

formação de preceptores, em momentos de atuação dos preceptores nos seminários de

integração e nas oficinas de apoio de aprendizagem, nos atendimentos individuais ou a

pequenos grupos e em momentos de conversas informais, durante os quais foram gravadas as

entrevistas em fita cassete, procedidas as observações e obtidos os relatos orais com os

participantes da pesquisa. Com isso, a pesquisa foi desenvolvida tendo como referências

primordiais as narrativas orais e depoimentos escritos (diário de bordo) feitos pelos sujeitos da

pesquisa. Cabe aqui uma explicação. Ao redigirmos o texto, transcrevemos fielmente as falas

dos entrevistados tais como realmente aconteceram na linguagem coloquial, sem a

preocupação de traduzi-las para a linguagem culta, pois, em nossa visão, tal procedimento

                                                
13 Fichas preenchidas pelos preceptores na formação inicial e continuada fornecida pela instituição pesquisada e
do projeto político pedagógico da instituição escolhida.
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conserva o ambiente de naturalidade, de espontaneidade e de beleza em que as entrevistas

aconteceram.

Com esses dados procuramos analisar e compreender o papel do preceptor na

modalidade de EAD, bem como sua formação como também sua importância no processo

educativo, apontando limites e possibilidades da atuação pedagógica do preceptor.

É imperioso dizer que durante o desenrolar da pesquisa, a pesquisadora atuou como

“observadora participante”, no sentido atribuído por Lüdke e André (1996, p.29), segundo o

qual o pesquisador está diretamente envolvido com a realidade estudada e em que “a

identidade do pesquisador e os objetivos do estudo são revelados ao grupo pesquisado desde o

início”. Ao participar e vivenciar a realidade estudada, obtivemos a cooperação do grupo e as

informações sobre o cotidiano acadêmico. Ressalta-se que a participação da pesquisadora no

cotidiano da instituição de ensino favoreceu a compreensão e interpretação das narrativas

registradas e dos elementos mais manifestos da cultura organizacional.

Durante a observação participante, houve a escolha dos entrevistados que foram

convidados a participar e que aderiram voluntariamente, após o esclarecimento da natureza,

do problema e do objeto de estudo. Seguimos procedimentos éticos, colhendo confirmação da

participação, por escrito, na pesquisa, e garantimos aos sujeitos o seu anonimato.

Os entrevistados escolhidos atuam em cursos sediados em três municípios localizados

em regiões distintas do Estado de Minas Gerais: ao município que fica localizado na região

centro-leste do Estado denominamos pólo14 A; chamamos de pólo B o município localizado

na região leste do Estado; o terceiro município, denominada pólo C, é onde está localizada a

sede da Uniube, que fica na região do Triângulo Mineiro.

Com base nos atributos pessoais anteriormente destacados na página 19, foram

selecionados 05 preceptores, com faixa etária entre 30 e 50 anos. No universo de dois

preceptores do curso de Pedagogia do pólo A, entrevistamos um preceptor e o chamamos de

preceptor Z. No pólo B, de um total de três preceptores do curso de Pedagogia, entrevistamos

um preceptor e o denominamos de Preceptor G. Neste mesmo pólo, no curso de Letras

Português-Espanhol, entrevistamos a única preceptora existente e a denominamos de

Preceptora V. No pólo C, sede da Uniube, de um universo de três preceptores do curso de

Pedagogia, entrevistamos uma preceptora e a chamamos de Preceptora X. Ainda no pólo C,

                                                
14 O pólo, na Uniube, é um município onde são ofertados os cursos a distância e onde se localiza a infra-estrutura
física do parceiro para proporcionar o  atendimento presencial e a distância ao aluno.
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entrevistamos a única preceptora do curso de Letras Português-Espanhol e a denominamos de

Preceptora Q.

No pólo C, entrevistamos 2 professores referência, com a faixa etária entre 30 e 40

anos, sendo 1 do curso de Pedagogia e a denominamos de Professora Referência T, e 1 do

curso de Letras Português-Inglês e Letras Português-Espanhol e chamamos de Professora

Referência Y;  01 formadora de preceptores, que é responsável pela Formação de Recursos

Humanos da EAD com a idade de  aproximadamente 50 anos.

Para compreender a percepção dos alunos em relação ao papel desempenhado pelo

preceptor, entrevistamos 9 alunos com a faixa etária entre 30 a 45 anos, assim distribuídos:

do Pólo A —2 alunos do curso de Pedagogia que denominamos de Aluno 1 e  Aluno 2, 1 do

curso de  Letras Português-Espanhol e chamamos de Aluno 3 —; do Pólo B. — 2 alunos do

curso de Pedagogia  que denominamos de Aluno 4, aluno 5 e 2 alunos do curso de Letras

Português-Espanhol que chamamos de Aluno 6 e Aluno 7—; do Pólo C— 1 aluno do curso de

Pedagogia  que denominamos de Aluno 8 e 1 aluno do curso de Letras Português-Espanhol do

pólo C que chamamos de Aluno 9. As entrevistas foram realizadas durante os meses de

janeiro, fevereiro e março de 2007, perfazendo um total de 17 entrevistados, cujos

depoimentos foram gravados, examinados e reexaminados.  Os relatos orais e as observações

foram suplementados por nossas observações e conversas informais que mantivemos com

outros atores participantes do processo, tais como professores especialistas, preceptores e

gestores de outros cursos, parceiros, pessoal das secretarias dos pólos, realizadas durante

viagens de formação ou de atuação como professora especialista. O quadro 1 resume o

número de entrevistados por pólo

Quadro 1.1: Identificação dos entrevistados por pólo.

Pólo Preceptores Professores
Referência

Professor
Responsável

pelo RH-EAD
Alunos

A Z -.- -.- Aluno 1
Aluno 2
Aluno 3

B G
V

-.- -.- Aluno 4
Aluno 5
Aluno 6
Aluno 7

C X T 1 Aluno 8
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Q Y Aluno 9

As viagens que fizemos para formação inicial de preceptores ou para atuar como

professora especialista nos encontros presenciais ocorreram no período de junho de 2006 a

abril de 2007. Além disso, extraímos depoimentos de candidatos a preceptor registrados nos

documentos preenchidos por eles durante as formações iniciais de preceptores, empreendidas

de junho de 2006 a abril de 2007 nos pólos. Dessa forma, foi possível ampliar o universo de

informações e assim compreender o ambiente de atuação do preceptor.

Após a coleta de dados, foram feitas as análises, considerando que esta pesquisa está

predominantemente inscrita no estudo de caso qualitativo, com a preocupação de recuperar o

contexto e os significados para os sujeitos, numa perspectiva crítica (GAMBOA, 1998, p.

110).

Citando novamente Gil (2006, p. 73), o estudo de caso tem sido muito utilizado com

freqüência cada vez maior pelos pesquisadores das ciências humanas e sociais, visto servir a

pesquisas que buscam:

a) explorar situações da vida real cujos limites não estão claramente
definidos

b) descrever a situação do contexto em que está sendo feita determinada
investigação e

c) explicar  as  variáveis  causais  de  determinado  fenômeno  em situações
complexas que não possibilitam a utilização de levantamentos e
experimentos

Consideramos que este referencial é adequado à realização desta pesquisa porque

exploramos situações que acontecem no processo de construção da modalidade EAD da

Uniube, cujos limites não estão claramente definidos, e buscamos  descrever a situação do

contexto em que está sendo procedida a investigação.

No decorrer da pesquisa foram realizadas inúmeras leituras sobre o tema, visando

construir uma fundamentação teórica sobre os dados colhidos que possibilite uma análise dos

elementos recorrentes no processo investigado, a partir dos quais as categorias temáticas

puderam ser levantadas.

Após a coleta de dados, passamos à analise  dos mesmos realizada sobre duas bases: a

primeira que trata dos referenciais teóricos que expressam níveis de compreensão mais gerais,

mas que definem a realidade analisada; b) a segunda, da pesquisa propriamente dita, em que

os “dados”, entendidos como leituras de um fenômeno ou problema pelos participantes
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envolvidos na pesquisa, são categorizados e discutidos à luz das categorias de codificação,

próprios da análise proposta por Bogdan e Biklen (1994, p. 233).

Diante dessas considerações, no processo de análise dos dados, nosso primeiro passo

foi a construção de um conjunto de categorias de codificação descritivas, sendo que o

referencial teórico forneceu a base inicial de conceitos. Esta análise não se restringiu apenas

ao que está posto, mas procurou penetrar nas entrelinhas indo mais a fundo para revelar o

oculto (LÜDKE; ANDRÉ, 1986).

As informações coletadas foram combinadas e até mesmo comparadas para obter

significações mais amplas e abrangentes a respeito do objeto em estudo, mantendo uma

postura aberta, flexível, possibilitando outras interpretações e sugestões com o objetivo de

clarear os dados coletados.

Segundo Lüdke e André (1986) a classificação e organização dos dados constituem-se

de uma mesma etapa, pois diante das análises o pesquisador pode retomar suas idéias iniciais,

reorganizá-las, reavaliá-las e como também... brotar novas idéias, é um processo contínuo e

qualitativo.

A análise, segundo as categorias descritivas levantadas, serve de suporte para captar o

sentido simbólico da realidade estudada. Vale dizer, ainda, que segundo Triviños (1987, p.

170): “A dimensão subjetiva deste enfoque, cujas verdades se baseiam em critérios internos e

externos, favorece a flexibilidade da análise dos dados.” Desse modo, há um entrelaçamento

entre os dados da pesquisa de campo com informações obtidas nos estudos bibliográficos que,

depois de interpretados, leva ao levantamento de novas hipóteses e a busca de novos dados.

Sem desvincular a fundamentação teórica dessa dinâmica e entrelaçamento, cabe dizer

que a teoria – que perpassa a prática e dela muitas vezes se origina – faz parte da

construção dos conhecimentos, que mesclados à intersubjetividade, no diálogo com

preceptores, professores referência, formadora de preceptores e alunos, pretende enriquecer as

contribuições científicas para com as ciências humanas e sociais, sobretudo com a pesquisa

em Educação.

Esta pesquisa tem uma dimensão descritiva de registros de um processo de construção

da EAD na Uniube. Quando a iniciamos, a Uniube estava começando a implantação dessa

modalidade de educação e sua experiência até então, era com a modalidade presencial. Sendo

assim, inúmeras alterações aconteceram no decorrer do processo e outras podem vir a

acontecer, uma vez que a modalidade de EAD ainda está em construção.
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Neste capítulo, delineamos os rumos que serão percorridos ao longo da pesquisa.

Iniciaremos nossa trajetória abordando as diferentes concepções teóricas de formação de

professores, pois em nosso entendimento a formação de preceptores trilha o mesmo caminho

da formação de professores. É o que veremos no próximo capítulo.
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2- CONTEXTO HISTÓRICO E SITUAÇÃO ATUAL DA EAD NO BRASIL

O emprego da Educação a distância não constitui uma novidade;
Deixar de utilizar a modalidade é um retrocesso.

Maria Eugênia Stein15

Este capítulo busca traçar a trajetória da EAD no Brasil, a qual, segundo os estudos

feitos por Belloni (2003), inicia-se sob a forma de uma educação de massa,

descontextualizada das necessidades do aluno, para chegar a 2007 com uma proposta de

educação aberta, flexível, de acordo com a realidade social brasileira e necessidades do

mercado. Nesse contexto, busca-se resgatar o papel do preceptor como ator importante no

processo de ensino e aprendizagem a distância. Nessa trajetória utilizaremos, entre outros

autores, González (2005), Saraiva (1996), Giusta (2003), Belloni (2003), Preti (2000) e a

legislação educacional brasileira.

A modalidade de educação a distância se constituiu em uma maneira de aproximar o

sujeito da Educação, em que o conhecimento é produzido por unidades formadoras,

deslocando os mais diversos saberes dos campi, destinando-os aos alunos, onde quer que estes

se situem. Desse modo, a informação é direcionada a um público-alvo que necessita de aulas

não-presenciais, salientando que não há ausência e sim um novo modo de ver a interação em

sala de aula, que organiza o tempo de forma específica, não o subdividindo em frações

presenciais.

Pode-se dizer ainda que houve uma mudança na interação do sujeito com o

conhecimento que transformou a Educação contemporânea: as políticas educacionais

flexibilizaram  dinamizando o espaço universitário, oferecendo novas possibilidades de se

conceber o processo educativo, as quais  nos propomos a discutir neste capítulo. Em sua

forma inicial, as dimensões da Educação a Distância são analisadas historicamente em outras

nações até serem incorporadas às diversas formas de ações docentes existentes em nosso país,

criando uma sigla própria: EAD. Com a EAD, iremos refletir sobre a construção histórica e

social da educação, que se modificou e se expandiu.

                                                
15 Maria Eugênia Stein é conselheira da FAPERJ – Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado do Rio de
Janeiro. Citação extraída de NISKIER, Arnaldo. Educação a distância: a tecnologia da esperança: política e
estratégias para a implantação de um sistema nacional de educação a distância. 2. ed. São Paulo: Loyola, 2000.
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No contexto da EAD, as instituições de ensino se transformam, novos campos de

pesquisas são instituídos, portanto novas formas de ensino e metodologias são criadas para

incluir os mais diversos sujeitos na esfera da Educação formal. Responsáveis pela divulgação

das informações, as instituições de ensino superior se estruturam para oferecer e tornar

possível o ideal de alcançar o conhecimento em nível superior a longa distância, mudando o

“lócus” da aprendizagem para os mais diferenciados espaços pedagógicos que a própria

distância criou. A fim de compreender  essa  transformação,  torna-se necessário,

primeiramente, conhecer a EAD em sua constituição histórica.

2.1 Visão histórica da EAD no mundo

Diante da necessidade de propagar as descobertas e as informações, bem como o

conhecimento e a pesquisa, ocorreram, nas últimas décadas, mudanças significativas no modo

de ver a Educação a Distância. Repensando novas maneiras de incorporar à educação superior

uma ampla camada da população, uma nova dimensão social das instituições de ensino

superior é oferecida, na busca por formar cidadãos para as novas realidades culturais que se

proliferaram pelo mundo com o advento das novas tecnologias de informação: estas são vistas

como a base técnica da Educação a Distância na atualidade. A EAD passa a ser considerada

como oportunidade de superar os desnivelamentos sociais tão cobrados na Declaração

Mundial sobre a Educação Superior para o Século XXI (UNESCO, 1998).

No entanto, desde a Antiguidade, a comunicação educativa com o objetivo de

estimular a aprendizagem encontra suas origens no intercâmbio de mensagens escritas por

discípulos fisicamente distantes. Para exemplificar, Martins e Sá (2001 apud MARTINS &

POLACK, 2001, p. 8) relatam que na Grécia, e posteriormente em Roma, as pessoas

comunicavam-se por meio de correspondências via “correio” com o objetivo de trocar

informações sobre o cotidiano das pessoas, da comunidade, transmitindo informações sobre o

desenvolvimento econômico e social das comunidades. A comunicação escrita é uma prática

cultural que ainda permanece até nossos dias.

Mas é na modernidade que se manifestam as primeiras iniciativas de educação a

distância, segundo esses mesmos autores. O primeiro marco da institucionalização da

Educação a distancia ocorreu por volta de 1728, quando Cauleb Phillips, professor de

taquigrafia, publicou na Gazeta de Boston (EUA) um anúncio em que dizia: “toda pessoa da

região, desejosa de aprender esta arte, pode receber em casa várias lições semanalmente e ser

perfeitamente instruída como as pessoas que vivem em Boston” (SARAIVA, 1986, p. 18).
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Ainda conforme os autores, em 1833, a Suécia registrou a primeira experiência no ensino por

correspondência, e na Inglaterra em 1840, Isaac Pitmamn sintetiza os princípios da taquigrafia

em cartões postais, que trocava com seus alunos.

Mas o desenvolvimento de uma primeira ação institucionalizada de educação a

distância foi em 1856 em Berlin, por iniciativa dos alemães Charles Tousandd e Gustav

Langennscheidt, quando foi criada a primeira escola de línguas por correspondência.

Posteriormente, em Boston, EUA, Anna Eliot Ticknor fundava a Society to Encourage Study

at Home. Em 1891, Thomas J. Foster, na Pennsylvania, inicia um curso sobre medidas de

segurança no trabalho de mineração, o Internacional Correspondence Institute. No mesmo

ano, a Universidade de Wisconsin passa a oferecer cursos por correspondências nos serviços

de extensão universitária. (SARAIVA, 1986, p. 18).

Esse cenário apresenta mudanças mais significativas no final do século XIX, quando

em 1892, segundo Giusta (2003), foi criado um curso por correspondência na Universidade de

Chicago. A autora relata, ainda, que no início do século XX, outras universidades americanas

seguiram o mesmo caminho da Universidade de Chicago, citando-se como exemplo a Calvert,

de Baltimore. .

No decorrer do século XX, a EAD foi ganhando espaço pelo aperfeiçoamento dos

serviços de transporte, que tornaram mais ágeis os serviços de entrega de encomendas pelo

correio e possibilitaram atingir regiões mais distantes. Porém, foi o desenvolvimento

tecnológico aplicado ao campo da comunicação e da informação que influenciou, mais

especificamente, o destino da EAD, em conseqüência do novo cenário que emerge a partir das

décadas de 60 e 70. Nessas décadas, houve um aumento do número de países, de instituições,

de cursos e de alunos que passaram a utilizar essa modalidade de ensino.

A criação em 1969 da Universidade Aberta da Grã-Bretanha, a Open University,

mediante pesquisas de Giusta (2003, p. 28), foi o acontecimento que marcou o status da EAD.

Em seguida, outras universidades vieram colaborar com a expansão dessa modalidade de

ensino, o que aumentou a sua importância. Vale ressaltar, contudo, que foi a Open University

que deu origem às iniciativas de maior impacto, pois mostrou que era possível desenvolver

propostas de EAD de qualidade, capazes contribuir para a universalização e a democratização

do acesso ao saber, do contínuo aperfeiçoamento do fazer, da ampliação da capacidade de

transformar e criar, atendendo à complexidade do processo de ensino-aprendizagem. Nasceu,
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então, um novo olhar sobre o ensino que possibilita resolver as questões de demanda, tempo,

qualidade, eficiência e eficácia.

No âmbito da América da Latina, na década de 70, a difusão e o prestígio da EAD

estão vinculados, como afirma Giusta (2003), ao nascimento da Universidade Autônoma do

México, aos sistemas de EAD da Universidade de Brasília (UNB), às Universidades de

Honduras e Buenos Aires. Todas essas instituições de ensino superior contribuíram com

grandes trabalhos para a ampliação do campo de atuação dessa modalidade educacional.

Belloni (2003, p.35) esclarece, todavia, que ao mesmo tempo em que a modalidade

EAD promove a democratização da educação, esta se inicia como uma forma de educação de

massa: uma educação técnica e descontextualizada em relação às necessidades dos alunos, do

mesmo modo que a modalidade presencial da época era classificada como uma vertente da

produção industrial. Essa autora aponta que a partir da década de 90, uma nova perspectiva de

EAD ganha espaço sob uma educação que enfatiza a formação do indivíduo, numa concepção

de educação ao longo da vida, como condição de emancipação do indivíduo, sendo uma

proposta de educação mais ampla, flexível e adequada à realidade do aluno e às suas

necessidades de formação superior. Destaca-se que a partir dessa década, ao material

impresso, que predominava até então no ensino a distância, junta-se a comunicação por meio

do computador, exemplificada nas conferências assistidas pelo computador e no correio

eletrônico,  abrindo-se novas possibilidades na educação, pela capacidade que essa forma de

comunicação tem  de modificar os conceitos de tempo e distância, conforme sublinha Preti

(2003, p. 33).

Segundo Preti (2000, p. 27-28), a eficiência da EAD está hoje comprovada, no sentido

de atender um amplo contingente de estudantes, citando, como exemplo, a Rússia, que tinha

2.500.000 (mais de 40% dos inscritos nas universidades) de estudantes a distância antes da

ruptura do bloco socialista. Apesar dos números, isso não significa a ausência de

questionamentos. Existem, ainda, muitas pesquisas e muitas investigações que visam à

melhoria da qualidade da Educação a Distância, cujas inúmeras produções internacionais

levantam os aspectos positivos e negativos da EAD. Em muitos países, como a Inglaterra e

Estados Unidos, a EAD já conquistou o seu espaço e reconhecimento pela sua qualidade e

inovações pedagógicas, o que nos permite inferir que tais questionamentos giram em torno da

concepção de ensino que está por trás das universidades que oferecem a EAD. Nessa visão,

Concordo com Preti (1998) ao  considerar que a EAD irá evoluir, gradativamente, a ponto de
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se transformar na educação do futuro, da sociedade mediatizada pelos processos informativos,

sendo uma forma para democratização do saber.

2.2 A história da EAD no Brasil: marcos sociais e culturais

Da mesma forma que em outros países, a EAD no Brasil evoluiu a partir do

aparecimento e da disseminação dos meios de comunicação, que possibilitaram o

desenvolvimento de novas metodologias, inicialmente aplicadas ao ensino por

correspondência. Essas formas de ensino foram, posteriormente, marcadas e influenciadas

pelo desenvolvimento dos meios de comunicação de massa, tais como rádio, a televisão, a

informática, até chegar aos atuais processos de utilização conjugada de alguns desses meios

de comunicação, tais como a telemática e a multimídia. Entretanto, seja qual for a tecnologia

adotada, a EAD terá que ter como finalidade a expansão dos processos educativos

(SARAIVA, 1996). Concordamos com o ponto de vista de Saraiva, desde que a expansão dos

processos educativos aconteça com qualidade.

Ao traçar uma trajetória histórica sobre a EAD no Brasil, iremos perceber, contudo,

que não há uma unanimidade entre os autores quanto ao marco inicial dessa modalidade de

ensino no Brasil, bem como em relação às datas dos projetos implantados. Alves (1997)

afirma que não existe registro preciso da criação da EAD em terras brasileiras, mas situa

como referencial histórico a implantação, em 1904, de uma instituição privada denominada

Escolas Internacionais, que começou a oferecer cursos por correspondência. No entanto,

segundo o autor, foi o Jornal do Brasil, cujas atividades foram iniciadas em 1891, que registra

na sua primeira edição de classificados, um anúncio que oferecia profissionalização no curso

de datilografia, por correspondência. Devido à pouca importância que era conferida à EAD,

sob a alegação de dificuldades no funcionamento dos correios, o ensino por correspondência

recebeu poucos incentivos das autoridades educacionais e dos órgãos governamentais.

Retomando os estudos de Saraiva (1996) encontramos que a menção inicial da EAD

foi a partir da criação da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, por Roquete Pinto16, entre os

anos 1922 e 1925, que utilizou a radiodifusão como forma de ampliar o acesso à Educação.

                                                
16 Edgar Roquete Pinto, professor e cientista, é considerado o pai da radiofonia brasileira. Pioneiro nas
comunicações fundou, em 20/04/1923, a Sociedade Rádio do Rio de Janeiro, iniciando as transmissões
radiofônicas em nosso País. Disponível em http://www.rochajunior.net/8_audio_20.htm. Acesso em: 5 de jan.
2007.
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É importante salientar, ainda, a trajetória cronológica apresentada por Gonzalez (2005,

p. 35), em que apresenta alguns marcos históricos da EAD no Brasil, na qual destaca alguns

projetos que, segundo ele, contribuíram para a propagação da EAD:

Em 1904 as Escolas Privadas Internacionais iniciaram suas atividades
oferecendo cursos pagos por correspondências; em 1934 foi criado o
instituto Universal Brasileiro em SP; em 1934 foi criado por Roquete Pinto a
Rádio Escola Municipal no Rio; em 1941 a primeira universidade do ar foi
criada, sua duração foi de apenas dois anos; em 1947, patrocinada pelo
Senac, Sesc e emissoras associadas; foi criada Nova universidade do ar; em
1961/65 o Movimento de Educação de Base (MEB) utilizou o sistema
radioativo; em 1970 a Fundação Landel de Mourane e a Fundação Padre
Anchieta em parceria criaram o Projeto Minerva; na década de 70, a
Fundação Roberto Marinho iniciou  programa de Educação supletiva para 1º
e 2º graus; em 1992 com a lei 403/92 foi criada a Universidade Aberta de
Brasília para trabalhar a Ampliação do Conhecimento Cultural; a Educação
continuada e o Ensino Superior e a pós-graduação; em 1996 a UFSC
utilizando a mediação pelo computador implantou um programa de pós-
graduação em Engenharia de Produção (mestrado e Doutorado), envolvendo
uma rede estadual de oito Universidades oficiais e privadas, além de diversas
empresas; em 1997 no dia 28 de julho inicia-se o Mestrado Tecnológico em
Logística para a Petrobrás, utilizando a videoconferência, Internet e mídias
tradicionais (GONZALEZ, 2005, p. 35).

González (2005) esclarece, também, que várias outras faculdades, a partir de 1997,

iniciaram projetos na modalidade EAD, utilizando várias mídias, sendo que todas

contribuíram para a disseminação da EAD na sociedade contemporânea brasileira.

Paralelamente aos caminhos abordados por González (2005), encontram-se outras

instituições privadas ou públicas que desenvolveram projetos educativos próprios utilizando a

modalidade EAD. Nessa abordagem, é significativa a trajetória histórica recuperada por Preti

(1998):

Em 1956 iniciou-se o Movimento Educação de Base (MEB) no Estado do
Rio Grande do Norte; em 1967, no Maranhão, o governo começou a emitir
programas, em circuito fechado, para tentar resolver problemas educacionais
para alunos de 5º a 8º série do ensino fundamental; a TVE do Ceará em 1969
desenvolveu o programa Escolar TV - Escola para alunos da 5° e 6 ° série
das regiões do interior onde não existiam estas série; também em 1969 criou-
se o Instituto de Rádio fusão do Estado da Bahia (IRDEB), que a partir 1977
passou a oferecer uma variedade de programas da pré-escola, 1º e 2º graus e
formação de professores; em 1965 a Fundação Brasileira de Educação  criou
Centro de Ensino Técnico de Brasília  para formar e treinar recursos
humanos, que   passou a ser oferecido a distância só em 1973; em 1969 a
fundação Padre Anchieta começou a oferecer atividades  educativas e
culturais para a população favelada; em 1978 a Fundação Padre Anchieta e a
Fundação Roberto Marinho lançaram o Telecurso 2º grau, combinando
programas televisivos com material impresso (PRETI,1998, p. 35).
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Vários outros programas foram registrados no decorrer da história da EAD no Brasil,

mas foram descritos apenas alguns que, segundo os autores, tiveram importância para o

desenvolvimento da EAD.

Diante desse panorama histórico, podemos perceber que passamos por várias etapas no

decorrer dos anos dependentes da mídia utilizada: primeiro pelo ensino por correspondência,

depois pela transmissão radiofônica, pela transmissão televisiva até a utilização da

informática e multimídia. Concordamos com Gonzalez (2005) e Pretti (1998) ao dizer que o

uso das tecnologias propiciou a ampliação mais rápida da informação e comunicação,

permitindo uma interação maior entre professores e alunos.

Após essa trajetória histórica, percebe-se que apesar dos resultados numéricos

aparentemente positivos de muitos programas e projetos nestes anos da EAD no Brasil, a

maioria foi desativada pelas mudanças de governo, que não deram continuidade e também

proporcionaram uma instabilidade aos programas, definidos distante do contexto. Muitos não

tiveram êxito, por não considerarem as diferenças regionais, pela desatualização dos materiais

didáticos, pela falta do atendimento contínuo aos alunos bem como pelos sistemas de

avaliação propostos nos projetos.

Nesse panorama histórico, procurou-se pontuar algumas experiências e trabalhos

significativos que foram desenvolvidos no país, na modalidade EAD.

Ao trazer a história para o contexto atual do século XXI, há momentos de êxito e

momentos de grandes desafios para os sistemas educacionais, nos quais houve uma demanda

muito grande por educação inicial e continuada, gerando a necessidade de novas propostas de

educação de qualidade, que contemplasse o maior número de pessoas possível.

É neste cenário que a EAD desponta como a modalidade do futuro, integrando as

Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) para proporcionar mais flexibilidade e

acessibilidade à oferta educativa, avançando em direção às redes de conhecimento e de

métodos de aprendizagem mais inovadores, contribuindo, assim, para a criação dos sistemas

educacionais do futuro (PRETI, 1998). Neste sentido, novos programas serão concebidos,

novas tecnologias utilizadas e com isso novos resultados serão alcançados, enriquecendo e

fortalecendo a história da EAD no Brasil.

2.3 A EAD e as novas tecnologias de informação e comunicação

Desde meados da década de 1990, o sistema educacional brasileiro está vivendo uma

era de transformações produzidas pelos reflexos da aceleração no ritmo das mudanças, que
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vêm ocorrendo nos países do chamado primeiro mundo e que estão ocasionando um modelo

de sociedade carregada de esperança e ao mesmo tempo de incerteza, como afirma Brunner

(2004). A esperança e a incerteza se manifestam na aproximação entre educação e as novas

tecnologias da informação e da comunicação.

É importante destacar que, com as mudanças ao longo das décadas, o conceito da EAD

também foi modificado. Segundo Rumble (1996, p. 3 apud PRETI, 1998, p. 26) pode-se

apontar nessas mudanças quatro gerações das tecnologias vinculadas à modalidade EAD: a

primeira geração desenvolvida a partir de 1840, que se baseava no texto escrito, ensino por

correspondência; a segunda geração a partir de 1950 utilizava-se a televisão e o áudio; a

terceira geração entre 1960 e 1970, que se caracteriza pela união das tecnologias das duas

primeiras gerações, construindo assim um sistema de multimídia; e por fim a quarta geração,

a atual, marcada predominantemente, pelo desenvolvimento do sistema de comunicação

mediado pelo computador. É nesta última geração que se destaca a figura do preceptor como

elo entre o aluno, o material didático e o professor.

Na década de 90 com o surgimento da Internet, conforme  Castells (2006), houve  uma

aproximação bem maior entre as tecnologias da informática e o usuário, possibilitando o uso

efetivo das TIC, transformando-se em um exemplo clássico de como as interfaces modificam

as possibilidades humanas de intervir na realidade. Houve uma grande virada com a

incorporação das redes por satélites, correio eletrônico, utilização de recursos associados a

outras mídias, tornando possível reduzir a distância entre o sujeito e o ensino, um dos

obstáculos para a interação pedagógica. Esse é o momento em que a distância passa para a

educação sem-distância, no que se refere ao espaço/tempo e à democratização da educação

pela sua utilização (GIUSTA, 2003, p. 31).

Se, por um lado, há a redução das distâncias, maior intensidade e maior velocidade,

por outro lado há a necessidade de os países repensarem os vínculos entre educação, política,

economia, sociedade e cultura para construir ou reconstruir um sistema tecnológico de

informações e telecomunicações que possa facilitar os processos de ensino-aprendizagem. Tal

sistema teria por objetivo a formação das pessoas para enfrentar novos desafios do mundo

globalizado, sem divisão entre os que têm acesso às redes e os que não o têm, o que implicaria

em grandes transformações culturais, sociais, políticas e investimentos no sistema

educacional.
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Se no início da história da EAD o ponto de partida era o aluno solitário que deveria

assimilar passivamente os conteúdos impressos (característica marcante dos cursos por

correspondência) ou ouvindo fita cassete ou assistindo a programas da TV, no caminhar da

história a EAD passou a utilizar tecnologias mais interativas e o acompanhamento do

preceptor tornou-se ponte para a interatividade com o aluno no processo ensino-

aprendizagem. Se em épocas passadas o importante eram os resultados, hoje são os processos,

conforme afirma Preti (1998, p. 26). Todavia cabe questionar: apenas os processos são

importantes?

Nesse novo cenário polêmico a educação passou a ter uma dimensão muito maior,

uma vez que, segundo Lévy (2000, p. 157), é a primeira vez na história da humanidade que a

maioria das competências adquiridas no inicio de seu percurso profissional estão arcaicas no

fim de sua carreira. A nova natureza do trabalho requer um profissional que não pára de

adquirir novos conhecimentos e novas competências. Segundo o mesmo autor “trabalho quer

dizer, cada vez mais aprender, transmitir saberes e produzir conhecimentos” (LEVY, 2000, p.

157).

A criação do ciberespaço – uma rede complexa onde ocorre a interação entre os

sujeitos por meio das tecnologias de comunicação, formando assim um novo ambiente

(CASTELLS, 2001) – permitiu que as tecnologias intelectuais aumentassem,

manifestassem e modificassem muitas funções cognitivas humanas: memória (bancos de

dados, hiperdocumentos, arquivos digitais de todos os tipos); imaginação (simulação),

percepção (sensores digitais, tele presença, realidades virtuais), raciocínio (inteligência

artificial, modelização de fenômenos complexos). É importante lembrar que toda essa

tecnologia está presente no cotidiano de uma grande quantidade de sujeitos, fazendo parte do

seu universo, justificando por isso a necessidade de integração destas tecnologias à educação

(BELLONI, 2003, p. 75).

Todos esses meios tecnológicos podem ser utilizados na modalidade EAD, sendo que

um adquire a posição principal, fundamental, e os demais ficam como outras mídias

agregadas, auxiliando a principal. Contudo, essas tecnologias são válidas desde que

possibilitem o acesso ao conhecimento por aqueles que não teriam como freqüentar o ensino

presencial e que realmente promovam aprendizagem, agregando novos conhecimentos aos da

experiência, lembrando que “as tecnologias, por si só não garantem a aprendizagem” (PRETI,

1998, p. 26).
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O problema, para o sistema educacional no mundo globalizado, não é onde encontrar a

informação, mas como oferecer acesso dos alunos a essa informação, considerando que esse

ambiente de comunicação se mostra como alternativa e complemento ao texto usual escrito e

à comunicação oral. Dessa maneira, o sistema educacional brasileiro enfrenta desafios

inesperados, sendo que a democratização dos processos educacionais é uma questão de

sobrevivência dos países, tanto internamente quanto em suas relações com outros paises

(GIUSTA, 2003, p. 18).

Para democratizar a educação, Libâneo (1995) aponta a necessidade de mudar as

concepções pedagógicas, substituindo-se a pedagogia, que ele denomina “liberal”, pela

“pedagogia progressista.”

Libâneo (1995) usa o termo “concepção pedagógica liberal”  não no sentido de

avançado, democrático, mas no sentido de uma pedagogia que vem a ser uma justificativa ao

sistema capitalista, o que desencadeia duas tendências: a primeira, é a tendência redentora que

é otimista e ingênua, em que se acredita que a educação pode transformar a sociedade; a

segunda, é a tendência reprodutivista que, ao contrário da primeira, considera a educação

totalmente submissa à sociedade, e parte do pressuposto que uma vez que não se consegue

transformá-la, o melhor é preparar o aluno para adaptar-se à sociedade. Dentro desta

concepção da pedagogia liberal estão inseridas as práticas pedagógicas que têm como objetivo

atribuir ao aluno a responsabilidade pela sua aprendizagem, não levando em conta as

condições sócio-econômicas. Portanto, os conteúdos veiculados em sala de aula visam

contribuir para com o mercado capitalista, no qual os métodos utilizados priorizam a

exposição verbal do professor e as avaliações são verificadoras de resultados.

Por outro lado, a concepção da pedagogia progressista desencadeia uma tendência

transformadora que busca formar o aluno para construir sua própria história e transformar a

sociedade, desenvolvendo no sujeito uma consciência crítica e ética. Nessa concepção, as

práticas pedagógicas têm como objetivo a análise crítica da sociedade, considerando as

diferenças sociais e individuais. Desse modo, os conteúdos partem da realidade do professor

para que este atinja um nível de consciência critica e transformadora, por meio de uma

metodologia voltada para a interação e o diálogo. O professor, assim, torna-se o sujeito de sua

própria história e pode modificar a sua realidade a partir dos processos de compreensão,

reflexão e crítica.
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Tendo em consideração estas duas concepções, e preocupados com a democratização

do sistema educacional brasileiro, consideramos a necessidade de investir em programas de

formação inicial e continuada de professores, preceptores e gestores que se aproximem da

concepção progressista, tanto na modalidade presencial como na modalidade a distância.

Situação fácil de compreender, mas difícil de ser colocada em prática, pois muito se fala na

necessidade de mudanças na educação, mas que ficam restritas a ações isoladas, na

descontinuidade de projetos e muitas vezes programadas fora da realidade brasileira.

Ao mesmo tempo, é uma situação problemática que suscita diversas questões, mas que

tem como referência as transformações nos sistemas de conhecimento, na vida política social

e econômica. Essas transformações que vêm ocorrendo trazem consigo problemas para

educação como afirma Brunner (2004, p. 23). Isso porque diante da expansão da plataforma

de informação e conhecimento, como já foi colocado, o difícil não está na localização das

informações, mas como estas possam conduzir as pessoas a resolverem problemas, a planejar,

a refletir, a criar, para que tenham uma concepção mais ampla sobre o mundo. Essas são

habilidades indispensáveis nesse cenário carregado de informações, evitando assim que o

sistema educacional se reduza a transmitir conhecimentos elementares.

Nessa perspectiva, a escola deixa de ser a principal fonte de informações e vem

concorrer com os outros meios mais atraentes de proporcionar informações, mas ainda se

espera que ela informe e ensine. Sabe-se que até pouco tempo, antes do desenvolvimento das

tecnologias de informação e comunicação – TIC, a velocidade das informações era

praticamente estável. Hoje esse ritmo foi acelerado com as TIC, tornando-se um grande

desafio para o sistema educacional e, em particular, para a escola que necessita se organizar e

transpor essa barreira e dar conta de formar o cidadão para conviver nesse mundo globalizado

e tecnológico.

Outro problema, que Brunner (2004) aponta, é a mudança no mercado de trabalho.

Antes a educação desempenhava a função de preparar as pessoas para, no futuro, exercerem

funções no mercado de trabalho, ao passo que atualmente, além disso, a educação enfrenta o

desafio de preparar para as rápidas mudanças e para o desemprego estrutural17. Esse fato leva

                                                
17 O termo desemprego estrutural aqui é entendido como a eliminação de postos de trabalho ocasionada pelo uso
intensivo de tecnologia poupadora de mão-de-obra e das novas formas de gestão das empresas. Antunes (2003,
p. 165-166) nos adverte que, na atualidade, “paralelamente à globalização produtiva, a lógica do sistema
produtor de mercadorias vem convertendo a concorrência e a busca da produtividade num processo destrutivo
que tem gerado uma imensa sociedade dos excluídos e dos precarizados, que hoje atinge também os países do
Norte.” O citado autor frisa que quanto mais se avança na competitividade intercapitalista, quanto mais se
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o mercado a buscar pessoas com habilidades interpessoais, com um nível de escolaridade cada

vez mais alto, aumentando a distância entre aqueles que  têm e os que não têm oportunidades

de investir em uma formação permanente.

Nesse cenário, muitos postos de trabalho solicitam pessoas que saibam ler e

compreender as informações técnicas e a utilizar as TIC com destreza. As pessoas necessitam

se formar para assumirem trabalhos instáveis, com grande rotatividade tanto de postos de

trabalho dentro do mesmo setor como também de tipos de ocupação e em diferentes setores da

economia, procurando com mais freqüência a EAD.

Segundo Bertrand (1998, apud TEDESCO, 2004, p. 28), houve modificações na

estrutura do emprego. Algumas ocupações desapareceram, outras se configuraram, a exemplo

do considerado quarto setor, no qual o desemprego maciço vem ao encontro da economia da

violência, do crime, do consumo de drogas e do narcotráfico. Com esse quadro degradante,

há, portanto, a necessidade de novas exigências, funções e mudanças no conteúdo do trabalho

para os profissionais da educação presencial e na modalidade EAD.

Na defesa da EAD e das políticas de ampliação do acesso à escolarização a baixo

custo, os autores já citados as relacionam com a necessidade de a escola preparar para o

trabalho. Destacam que a flexibilidade do trabalho apresenta diferentes dimensões, pois o

trabalhador passa a realizar diferentes tarefas, surgindo então, a necessidade de formar este

trabalhador para enfrentar essa nova organização do trabalho, que exige uma qualificação

polivalente, ou seja, uma formação ampla, que contemple a responsabilidade, criatividade,

autonomia, relações interpessoais, conhecimento amplo, adaptabilidade as novas situações: o

aprender a aprender.

Essas exigências na formação do trabalhador implicam uma reorganização no contexto

educacional, sendo que a escola constitui-se como um espaço de formação e este nem sempre

está preparado para formar o trabalhador para enfrentar novos desafios, novas mudanças no

mercado de trabalho.

Segundo Brunner (2005, p. 49), a estratégia para adaptar a educação às mudanças, e

assim diminuir os impactos do mercado globalizado é a educação ao longo da vida, isto é, a

educação continuada. Nessa linha de raciocínio, toda pessoa deve ser incentivada a aprender

ao longo de sua vida em vários ambientes – na escola, no lar, no trabalho – com o

                                                                                                                                                        
desenvolve a tecnologia concorrencial, maior é a desmontagem de inúmeros parques industriais, que não
conseguem acompanhar sua velocidade intensa.
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objetivo de aprender novas habilidades e assim estarem preparadas para enfrentar o mercado

de trabalho: uma formação voltada para enfrentar os desafios que perpassarem sua vida. Pode-

se perceber a importância dessa estratégia na afirmação de Brunner (2005, p. 49).

Trata-se, portanto, de uma mudança de grande envergadura; na realidade,
trata de se conceber e por em prática um novo modo de produzir educação.
Mais que uma preparação para a vida adulta ou para o trabalho ─ um rito de
iniciação ─, a educação passa a ser, sob a forma de aprendizagem contínua, a
própria vida. Busca-se, assim, responder aos grandes desafios que
apresentam para a educação as transformações que estão ocorrendo com a
globalização, com a revolução científico-tecnológica, com o uso intensivo do
conhecimento em todas as esferas da atividade humana.

Concretizar essa educação continuada supõe uma completa mudança na visão da

comunidade educacional. Em outras palavras,  implica um  novo modo de  pensar o  papel da

educação ao longo da vida, como uma das maneiras de apreender as mudanças provocadas

com a globalização e as TIC.

Outra estratégia positiva, segundo o mesmo autor, é que a educação a distância

possibilita levar a educação a locais afastados, favorecendo a população que não tem acesso à

educação escolar superior. Além disso, a EAD é uma modalidade flexível de educação, pela

qual professor e aluno se envolvem em situações de ensino-aprendizagem em tempos e

lugares diferentes, utilizando, como recursos para a mediação pedagógica, diferentes

tecnologias (GIUSTA, 2003, p. 26).

Observando a história da educação a distância, percebe-se que gradativamente a EAD

foi conquistando maior espaço e credibilidade ao longo de sua trajetória, sendo uma das

respostas para enfrentar as mudanças ocorridas no mundo. Entretanto, a EAD ainda tem

muitos desafios a serem superados. Desafios no sentido de construir uma educação de

qualidade, voltada para o cidadão: não apenas como um bem econômico (aquisição de

diploma), nem voltada para a idéia de cliente (comércio), mas sim de um aluno com direito a

uma qualificação social (aprendizagem) e não apenas técnica (procedimental).

Vale ressaltar, ainda, que a EAD deve ser sugerida como mais uma opção oferecida ao

cidadão para que este possa se qualificar. Portanto, não pode ser considerada apenas em seus

aspectos econômicos (como uma modalidade mais barata), que alcance um maior número de

pessoas, nem como uma estratégia política. Há a necessidade de descobrir como utilizar as

TIC na educação presencial e a distância sem, contudo, fazer prevalecer as TIC em si mesmas

no conjunto de recurso no ensino. Portanto, o que se busca é a aprendizagem do aluno,
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ensinando-o a conviver e a desenvolver-se com as tecnologias, em busca de sua autonomia

profissional e pessoal.

Alem desses desafios a EAD enfrenta outros que vão desde a qualidade do projeto

pedagógico, dos materiais utilizados, à escolha do suporte tecnológico adequado, perpassando

pela qualificação da equipe profissional, considerando, inclusive, as políticas públicas e a

desmistificação do seu conceito.

Ainda conforme Preti (1998, p. 28), a EAD amplia as oportunidades de acesso de uma

ampla camada da população à educação escolar superior.

Devemos continuar sonhando em busca de uma sociedade mais justa, onde a
educação, a formação e os conhecimentos sejam um bem de todos e não da
minoria. A EAD tem essa potencialidade, possibilitando aos milhões de
excluídos realizarem também os seus sonhos.

Ao buscar as soluções às questões apresentadas, entre outras, há a necessidade de

investir na formação continuada da equipe de profissionais docentes e preceptores que

trabalham com EAD. O professor e o preceptor devem ir além de meros transmissores e

verificadores de conteúdos, assumindo a função de mediadores entre o conhecimento e o

aluno, mobilizando-o para conhecer e praticar os problemas inerentes à sua profissão. Dentre

os desafios da própria profissão, o ensino há de levar ao aluno conhecimentos sobre projetos,

temas, teorias, práticas, em situações de aprendizagem, tanto em ambientes convencionais

como também nos virtuais, promovendo a integração entre as equipes discente, docente e

técnica.

Por outro lado, ressalta-se que o avanço das TIC não torna possível saber, exatamente,

de que maneira essa tecnologia transformará os cenários da educação no futuro. A fim de

compreender a teia de relações envolvidas nessas mudanças, necessitamos de  uma análise das

transformações produzidas ao longo da história, partindo do ponto de vista global e não

perdendo de vista a especificidade brasileira. A esse respeito, convém não perder de vista a

advertência feita por Giusta (2003, p. 18).

É necessário deixar claro que o fato de a contextualização da EAD ter como
referência a globalização hegemônica não significa avalizar um projeto
educacional para a sociedade brasileira subordinado ás relações econômicas
que vigoram com tal forma de globalização.
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Porém, levando-se em conta as especificidades de cada região, há de se considerar o

relatório da UNESCO (DELORS, 2000)18 que preceitua quatro pilares essenciais para a

educação do mundo atual em uma perspectiva humanista.

O primeiro pilar é o “aprender a conhecer”, que tem como objetivo enfatizar a

importância dos próprios instrumentos de conhecimento para compreender o mundo,

oportunizado a todos os alunos uma formação inicial, fornecendo-lhes conceitos, referências,

resultados, os avanços da ciência e dos paradigmas de seu tempo. Presume-se, portanto, que

por esse pilar o aluno chegue ao aprender a aprender, para que possa se beneficiar das

oportunidades oferecidas pela educação formal e não formal ao longo da vida.

O segundo pilar consiste no “aprender a fazer”, que vem salientar a ação e o

desenvolvimento da capacidade como a de adaptar-se a um novo contexto de trabalho, ligado

à questão da formação profissional: como ensinar o aluno a por em prática seus

conhecimentos e adaptar-se ao trabalho futuro.

O terceiro pilar contempla o “aprender a conviver”, que é considerado um grande

desafio para os educadores, pois propõe uma educação mais aberta ao diálogo e ao

desenvolvimento do espírito crítico, ao processo de formação do ser humano, para que ele

possa viver e trabalhar em uma sociedade solidária, capaz de enfrentar os preconceitos da

desigualdade.

E, por último, o quarto pilar, “aprender a ser”, no qual é recomendado que a educação

possa contribuir significativamente no desenvolvimento total das pessoas, levando o aluno a

construir seus próprios pensamentos, a ser crítico e a fazer juízos de valores próprios, capaz

de tomar decisões com prudência, sensibilidade e utilizando critérios éticos.

Segundo a UNESCO, os quatros pilares da educação são essenciais numa perspectiva

humanista, mas resta saber como estão sendo interpretados, aplicados pelos profissionais da

educação, se não estão sendo banalizados e utilizados apenas como um modismo em vista de

uma educação idealizada: um discurso humanista e uma prática  autoritária, fechada.

Diante deste contexto, a instituição que oferece a modalidade EAD tem que se adaptar

às mudanças em curso nas sociedades contemporâneas, ser mais reflexiva e mais voltada para

o diálogo, a democracia, e, ainda às exigências do mercado de trabalho. Mercado este que,

além de requerer um trabalhador que saiba aprender a conhecer, a fazer, a conviver, a ser,

                                                
18 Relatório elaborado pela Comissão Internacional sobre a educação para o século XXI, cujo o relator é Jacques
Delors.
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exige um trabalhador autônomo, responsável e auto-gestor de suas próprias atividades e que

atue dentro dos limites de obediência às regras que a sociedade lhe impõe.

Para a instituição proporcionar ao aluno estes requisitos levantados anteriormente,

necessita dispor de profissionais bem formados e com condições de trabalho para por em

prática seus projetos educacionais; de materiais e equipamentos necessários aos estudos;

acompanhamento e apoio associados a um conceito de interatividade; produção de materiais

com base nas aquisições da tecnologia educacional e que leve à construção do conhecimento

pelo aluno.

Vale ressaltar alguns questionamentos sobre a atuação do preceptor, numa perspectiva

progressista, na modalidade EAD, tais como:

Como o preceptor na modalidade EAD pode oportunizar ao aluno o aprender a

aprender? De que maneira o preceptor pode proporcionar ao aluno ser um agente

transformador de sua própria história? Como a modalidade EAD e em especial o preceptor

pode ajudar o aluno a preparar-se para as atividades produtivas, especialmente em vista das

transformações e implicações das economias globalizadas? Por fim, qual a vantagem que a

modalidade de educação a distância traz para o mercado de trabalho?

Nessa linha de pensamento e com base nas conquistas da modalidade EAD, há

perspectivas positivas, como uma modalidade que articula os conhecimentos em torno da

inter-relação aprendizagem e tecnologia e que atenda ao mesmo tempo as exigências sociais e

pedagógicas e às necessidades diversificadas dos alunos (GIUSTA, 2003).

Finalizando a contextualização da educação na modalidade EAD, tem-se a necessidade

de compreender alguns aspectos estruturais da política educacional brasileira, para a definição

dos rumos da EAD no Brasil.

2.4 A EAD no contexto da legislação brasileira

No campo legislativo, várias leis foram promulgadas buscando criar e viabilizar

órgãos e programas de apoio ao desenvolvimento da educação a distância no país. A lei de

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, em

suas Disposições Gerais, Art. 80, atribui ao Poder Público o papel de “Incentivar o

desenvolvimento de programas de ensino a distância, em todos os níveis e modalidades, e de

educação continuada”. A Lei vem determinar diferentes e, aparentemente, conflitantes

funções para União e para os sistemas de ensino Estadual e Municipal.
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Cabe à União credenciar as instituições que ofereçam os programas de EAD, assim

como “definir requisitos para a realização de exames e o registro dos diplomas relativos a

cursos de educação a distância”. E cabe aos sistemas de ensino Federal ou Estadual a

definição das normas para “a produção, controle e avaliação de programas”, assim como a

“autorização para sua implementação”, “podendo haver cooperação entre eles” (BRASIL,

1996).

O estabelecimento, pela União, de requisitos para o credenciamento das instituições

que atuam no ensino a distancia parece razoável uma vez que, em principio, um programa a

distância tem o potencial de abranger todo o território nacional. Entretanto, parece incoerente,

porque as normas de controle e avaliação, assim como a autorização para a implantação dos

programas, ficam a critério dos próprios sistemas de ensino estaduais e municipais.  Ressalta-

se uma questão fundamental. Qual será o sistema de ensino competente, que consegue

desenvolver a modalidade de educação distância, com qualidade?

Coerentemente com estas novas orientações, a Presidência da República, por

inspiração do Ministério da Educação (MEC) tomou a iniciativa de baixar os decretos de nº

2492, de 10 de fevereiro de 1998, e o de nº 2561, de 27 de abril de 1998 que proporcionaram

a definição oficial do que é EAD, como também trataram da oferta, do credenciamento, da

autorização e dos exames. A portaria do Ministério da Educação de nº 301, de 7 de abril  do

mesmo  ano,  veio normatizar  os procedimentos para oferta de curso de graduação e educação

profissional tecnológica a distância.

Em 20 de dezembro de 2005, o decreto de nº. 5.622 revogou o decreto nº. 2492, de 10

de fevereiro de 1998, e o decreto nº 2561, de 27 de abril de 1998. A regulamentação do

decreto nº. 5.622 foi feita pela portaria nº. 4.361, que também veio revogar a portaria nº. 301

de 07 de abril de 1998. Observa-se uma proliferação de atos legislativos em curto espaço de

tempo, o que reflete o afã das autoridades governamentais em expandir rapidamente a EAD

no Brasil.

O decreto nº 5622/98 é importante para a história da EAD no Brasil porque define os

novos caminhos  para a modalidade. Ele caracteriza  a modalidade  de educação a distância no

seu artigo 1º:

Como a 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.
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Além disso, também dispõe diretrizes para a organização metodológica, gestão, avaliação,

credenciamento e oferta. Sendo assim, o mencionado decreto busca maneiras de compatibilizar as

normas da União com as dos sistemas de ensino, evitando que as normas possam estar em conflito

consigo mesmas, permitindo a utilização do potencial já disponível no país para a realização de

programas de educação a distância. Nessa perspectiva, a EAD coexiste com outras modalidades de

ensino a fim de que os obstáculos sejam superados, tanto regionais, nacionais e ou internacionais,

contribuindo assim, para o desenvolvimento sustentável dos seres humanos, nas comunidades e

ambientes em que vivem sem excluí-los.

Ampliando o conceito dos procedimentos de regulação e avaliação da educação

superior na modalidade a distância, foi publicada a Portaria Normativa nº. 2 de 10 de janeiro

de 2007, que dispõe sobre os procedimentos de regulação e avaliação da educação superior na

modalidade a distância.Pela mencionada portaria, o  credenciamento de instituições só poderá

ser requerido por instituições de educação superior já credenciada no sistema Federal ou no

sistema Estadual e do Distrito Federal, tentando assim, assegurar a qualidade nesta

modalidade.

Ao garantir o desafio de educar, o MEC estabeleceu os Referenciais de Qualidade de

Educação a distância (BRASIL, 2003) para os cursos de graduação, com o objetivo de

orientar alunos, professores, técnicos e gestores que queiram implantar com qualidade a

modalidade de EAD.

Os referenciais de qualidade de EAD para cursos de graduação têm como base

principal as práticas de qualidade nos projetos e processos de educação superior, garantindo o

aperfeiçoamento e a continuidade das melhorias de criação, desenvolvimento, divulgação de

conhecimentos culturais, científicos, tecnológicos e profissionais. Esses referenciais

representam um norte para as instituições de ensino superior. Servem como referências para

credenciamento e reconhecimento de cursos na modalidade de EAD, mas não têm força de

lei.

O documento do MEC (BRASIL, 2003) apresenta dez itens básicos, que merecem

atenção para as instituições que querem trabalhar com a modalidade EAD. São eles:

1. integração com políticas, diretrizes e padrões de qualidade definidos para
o ensino superior como um todo e para o curso específico;

2. desenho do projeto: a identidade da educação a distância;

3. equipe profissional multidisciplinar;

4. comunicação/interatividade entre professor e aluno;

5. qualidade dos recursos educacionais;
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6. infra-estrutura de apoio;

7. avaliação de qualidade contínua e abrangente;

8. convênios e parcerias;

9. edital e informações sobre o curso de graduação a distância;

10. custos de implementação e manutenção da graduação a distância.

Além desses aspectos, a instituição proponente poderá acrescentar outros mais

específicos e que atendam às particularidades de sua organização e necessidades sócio-

culturais dos alunos potenciais da cidade ou região.

Da leitura da legislação educacional brasileira, inferimos que ela fornece um aparato

legislativo para a organização da educação na perspectiva do mercado. Esta nossa afirmação

se baseia nos estudos de Braslavsky (2004), que vislumbra seis cenários possíveis para

educação de hoje: cenário de desintegração, cenário de retraimento privado, cenário de

mercado, cenário de sistema piramidal, cenário comunitarista e cenário reticular.

Dentre eles, destacamos o “cenário de mercado” que se aproxima muito da atual

realidade brasileira. Esse cenário caracteriza-se por apresentar processo de concentração

econômica e forte consciência social de pertencer à esfera econômica. Também são

características do cenário de mercado o forte apego às escolas; cessão pelo Estado do controle

da gestão cotidiana dos serviços educativos, ficando com ele a orientação curricular; reforma

de currículos que se tornam mais flexíveis, mas continuam densos, pois é o Estado quem

propõe conteúdos, valores e habilidades. Destacam-se, sobretudo, instituições mais autônomas

em relação ao Estado e que competem entre si, resultando dessa competição perdedores e

vencedores; forte pressão para inovar.

Nesse cenário de mercado,  segundo  Braslavsky  (2004, p 88),  existe um grave risco

para coesão social, pois “as capacidades interpessoais que se formam estão mais ligadas à

competência para o mercado de trabalho do que à empatia” e subordinadas à visão

empresarial do menor custo. Em outras palavras, há o predomínio do interesse individual

sobre o interesse coletivo, a busca incessante do lucro a qualquer custo, a competição em

detrimento da solidariedade.

Isso se comprova no próprio texto da LDBEN que enfatiza a educação escolar para o

mundo do trabalho, conforme se lê nos seguintes artigos e parágrafos:

Art.1º § 2º a educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e a
prática social.

Art. 22 A educação básica tem por finalidade desenvolver o educando,
assegurando-lhe a educação comum indispensável para o exercício da
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cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos
posteriores.

Art. 27 Os conteúdos curriculares para a educação básica observarão, ainda,
as seguintes diretrizes: ...

III – orientação para o trabalho.
Art. 35 O ensino médio, etapa final da educação básica, com duração
mínima de três anos, terá como finalidades: ...

II – a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para
continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade à
novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores.

A legislação da EAD se insere nesse cenário, pois delibera sobre normas e

procedimentos para operacionalizar a modalidade, assegurando a qualidade sem fugir das

exigências do mercado.

Um desafio da modalidade EAD é superar hiatos entre a preparação para o mercado e

a formação do aluno reflexivo; ou ainda, entre simplesmente diplomar o aluno e atender aos

interesses econômicos das empresas de educação, de um lado, ou garantir formação

intelectual e a inclusão da grande massa de população, de outro.

Na modalidade EAD, segundo discurso oficial, exige-se um aluno que seja autônomo

em relação aos seus estudos, e que seja capaz de aprender a aprender, aprender a fazer,

aprender a ser e aprender a conviver. Por isso a qualidade dos programas de EAD depende

não somente das leis, mas de um conjunto de fatores, que gostaríamos de destacar: a) a

seriedade de cada instituição em continuar se aperfeiçoando e pesquisando para levar aos

alunos uma educação de qualidade independente da distância; b) a possibilidade de os alunos

terem, de fato, acesso à informação; c) a qualidade da mediação realizada por professores e

preceptores com formação condizente; d) a qualidade do material didático de apoio,

disponível através de várias mídias, inclusive as virtuais; e) ações convergentes realizadas

pela Instituição educacional, o estado e as comunidades beneficiadas.

Com esses fatores de qualidade, imperioso dizer que para uma educação sustentada na

modalidade EAD cumprir seus objetivos exigem-se seriedade e comprometimento. Seriedade

e comprometimento, tanto por parte das instituições que a desenham, implementam e colocam

em prática seus programas e projetos de curso, quanto da sociedade civil e do Estado, no

acompanhamento destas ações, no fornecimento de condições e de diretrizes para esta

modalidade de ensino, e ainda por parte dos professores e alunos que devem se comprometer

com o processo ensino aprendizagem.
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Neste capítulo, destacamos fatos que marcaram a história da EAD no Brasil e

concluímos que um bom projeto de educação a distância depende não só de um aparato legal

que o regulamente como também da instituição que o planeja, desenvolve e o implementa.

Diante disso, analisaremos a estrutura organizacional da modalidade de EAD da Uniube, os

aspectos de estrutura e funcionamento, pois é no âmbito dessa estrutura é que se insere o

sujeito de nossa pesquisa.
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3- ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA MODALIDADE DE EAD DA UNIUBE:
aspectos de estrutura e funcionamento

Embora a educação a distância não possa ser vista como a solução
 para os problemas educacionais do mundo contemporâneo, ela, com

certeza, vem sendo recomendada como forma de atendimento
 a um grande número de alunos e o por um custo muito

mais razoável do que o ensino presencial.
EDA MACHADO DE SOUZA19

Neste capítulo, analisamos, com base nos documentos do período da pesquisa, a

estrutura de uma unidade de educação a distância de uma universidade privada de Minas

Gerais, a Uniube, que oferece cursos nessa modalidade de ensino, cujos tutores são

designados preceptores, buscando situar e evidenciar suas funções dentro dessa estrutura.

Na modalidade EAD, embora à primeira vista pareça haver uma homogeneidade

quanto ao formato, dimensão, natureza do planejamento e à estrutura de organização, a

realidade mostra existirem muitas outras estruturas, segundo vários fatores, tais como o

público a que se destina; a própria estrutura da instituição; a região na qual está inserida e

implantada, se é uma instituição pública ou privada.

A dimensão e a natureza do planejamento da modalidade EAD variam de acordo com

a organização institucional que oferece os cursos. A modalidade de Educação a distância dá

um destaque maior ao aluno e ao aprendizado do que ao professor e ao ensino. Mark (1990

apud GIUSTA, 2003, p. 178), assume essa posição, afirmando que há quatro categorias de

organizações de aprendizagem a distância,20 que ministram cursos: Programa, Unidade,

Instituição e Consórcios.

As instituições que adotam a categoria de Organização de Programa de Aprendizagem

a Distância oferecem seus cursos com atividades acadêmicas essencialmente presenciais.

Nesses programas, o professor atua sozinho sem apoio de uma equipe que lhe forneça suporte

                                                
19 Eda Coutinho Barbosa Machado de Souza, doutora em educação, é Coordenadora da Cátedra da UNESCO de
ensino a distância. Citação extraída de NISKIER, Arnaldo. Educação a distância: a tecnologia da esperança:
política e estratégias para a implantação de um sistema nacional de educação a distância. 2. ed. São Paulo:
Loyola, 2000.
20 Alguns autores, em função da centralidade atribuída à aprendizagem em detrimento do ensino na modalidade
de educação a distância, ao invés do termo educação a distância usam aprendizagem a distância. Neste trabalho,
quando reproduzimos a classificação dos autores, e só neste caso, mantivemos a nomenclatura usada —
Aprendizagem a distância —, porém no geral, quando referente ao estudo do caso concreto usamos o termo
educação a distância.
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administrativo e pedagógico. O Programa de Aprendizagem a Distância se aproxima da

estrutura convencional de um curso presencial mediante o uso da tecnologia de comunicação,

pois é uma aula tradicional por meio da videoconferência ou tele-aula. A videoconferência é

uma comunicação eletrônica entre duas ou mais pessoas, que se encontram em dois ou mais

ambientes ou pontos (salas de aula, auditórios, salas de reuniões, etc), nos quais trafegam

sinais de áudio e vídeo em tempo real. Pelo fato de possibilitar que todos se vejam e se falem

em tempo real, diz-se que a videoconferência permite uma interatividade maior do que a

permitida pela teleconferência, na qual a interatividade acontece, na maioria das vezes, apenas

por fax, telefone ou e-mail (GIUSTA, 2003, p. 141).

As Unidades de Aprendizagem a Distância são núcleos especialmente organizados em

instituições, que trabalham com a modalidade presencial, com a missão de elaborar, organizar

e implementar cursos a distância.

No que concerne à Instituição de Aprendizagem a Distância, esta é totalmente voltada

para a modalidade a distância. Cita-se, como exemplo mais conhecido, a Open University, no

Reino Unido.

Os Consórcios de Aprendizagem a Distância são organizações que se associam e

trabalham em conjunto tanto na elaboração, quanto na oferta dos cursos a distância. A

Universidade Virtual do Brasil - Unirede, que congrega setenta instituições públicas de ensino

superior no Brasil, é um exemplo desse tipo de organização.

Com base na classificação de Mark (1990 apud GIUSTA, 2003, p. 178), a Uniube, que

implementa o curso de EAD, cujos preceptores são sujeitos deste estudo,  estaria incluída na

categoria de organização de Unidade de Aprendizagem a Distância. Porém a Uniube utiliza-se

da denominação de Programa de Educação a Distância. Doravante, nos referiremos à unidade

de aprendizagem a distância da Uniube como Programa de Educação a Distância.

A Uniube dispõe de uma equipe multidisciplinar, com habilidades e conhecimentos

especializados para planejar e desenvolver cursos, e interligar os processos vinculados à

concepção, produção e implementação de um curso a distância. A equipe é integrada pelos

recursos humanos do setor administrativo e docentes da própria universidade, embora também

se utilize do apoio de docentes que não pertencem ao quadro da instituição. O eixo central da

organização é a interdependência entre os processos de um curso a distância e as ações de

seus atores. Todos os passos da formatação do curso e a escolha das mídias a serem utilizadas

na sua implementação estão diretamente relacionados à natureza do conteúdo, às necessidades
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e ao perfil dos alunos e à própria filosofia da instituição. Convém sublinhar, no entanto, que

de acordo com Giusta(2003, p. 179) o sucesso e o insucesso dependem de todos esses fatores

como também do gerenciamento da unidade.

3.1 Análise da estrutura do programa de EAD a distância da Uniube

Para analisar os aspectos da estrutura e funcionamento do Programa de Educação a

Distância da Uniube, utilizaremos como referência as etapas propostas por Arnold (2003,

apud GIUSTA), que determinarão uma linha de ação, desde a elaboração até a implementação

de um curso na modalidade a distância. Nesse contexto, as etapas são as seguintes: “Definição

da natureza, do nível e do alcance do curso; Estrutura da equipe de EAD responsável pelo

curso; Elaboração do projeto didático-pedagógico do curso; Produção do curso;

Implementação do curso”

3.1.1 Definição da natureza, do nível e do alcance dos cursos à distância

Segundo Arnold (2003, p. 180), a definição da natureza, do nível e do alcance dos

cursos a distância está vinculada aos objetivos, valores e filosofia de aprendizagem e de

educação da Instituição que os realiza.

Partindo desse pressuposto, a Uniube, uma instituição privada de ensino superior,

situada em Uberaba – MG – ao mesmo tempo em que contribui para reduzir a exclusão

educacional, oferece cursos destinados a segmentos de mercados específicos que exigem que

suas demandas sejam atendidas prontamente. Essa instituição além de observar a demanda do

mercado, apresenta um forte viés social, sendo muito sensível às questões sociais.

A Instituição, que está sendo estudada, é credenciada pelo Ministério da Educação a

oferecer cursos de graduação em todo o território nacional. A mídia básica usada pela EAD da

Uniube é o material impresso, organizado sob a forma de roteiros de estudos e apoiado em

leituras indicadas em bibliografias obrigatórias e complementares. O uso desse tipo de

material permite que se alcance um público maior e distribuído pelas mais diferentes regiões

brasileiras, próximas ou distantes dos grandes centros urbanos, mas com escasso acesso ao

ensino superior presencial.

A Uniube optou por esse tipo de mídia em virtude das desigualdades econômico-

sociais que há no Brasil, cuja tecnologia mais sofisticada é restrita a uma pequena minoria da

população, que possui melhor poder aquisitivo. A Uniube utiliza outras mídias agregadas à

mídia básica, colocando à disposição, através do parceiro, os meios para o aluno e para o

preceptor acessá-los.



57

No entanto, convém não perder de vista a observação de Giusta (2003, p. 33) de que

os materiais impressos, os áudios-visuais ou tecnologia de ponta por si só não garantem uma

aprendizagem bem-sucedida, pois a complexidade da apreensão e produção do conhecimento

não se dá sem o “espaço permanente da reflexão, de provocação, de cooperação, enfim, de

intervenção pedagógica” (GIUSTA, 2003, p. 33).  Em outras palavras, existe uma grande

importância dada na modalidade EAD, à mediação pedagógica realizada esporadicamente

pelo professor e de forma intensa e constante pelo preceptor.

No âmbito dos cursos em estudo, como é construído esse espaço de intervenção

pedagógica? Como se processa essa intervenção? Quais são os atores responsáveis por

desenvolvê-la?

3.1.2 Estrutura da equipe de EAD responsável pelos cursos

O programa de educação a distância da Uniube se estrutura conforme o organograma

estampado na Figura 2.

O organograma da Figura 2 apresenta três setores distintos, a saber, o setor de

Desenvolvimento de Projetos e Materiais, o setor de Desenvolvimento do Mercado e o setor

de Desenvolvimento Operacional.

O organograma descreve sucintamente as atribuições de cada setor. Aparentemente,

são órgãos desarticulados, que executam tarefas distintas. Entretanto, um curso a distância na

Universidade de Uberaba é produto de um trabalho compartilhado entre estes três setores e

realizado por pedagogos, licenciados em cada área específica dos cursos oferecidos,

tecnólogos e profissionais das áreas  de gestão, que exige um intenso trabalho de

coordenação.

A coordenação geral realiza a articulação entre os setores e profissionais de distintas

especialidades, de forma a garantir o sucesso de todo o programa EAD dentro da estrutura da

Universidade.

Cada setor é responsável por parte do Programa de Educação a Distância, cabendo ao

setor de Desenvolvimento de Projetos e Materiais a responsabilidade pela orientação,

assessoria e coordenação na criação de projetos dos cursos a distância; planejamento e

coordenação da elaboração de material didático e de apoio, nas diversas mídias, para os

cursos de Educação a Distância; formação dos profissionais que irão trabalhar nos cursos

(conteudistas, pareceristas, os responsáveis pelo tratamento didático-pedagógicos, revisores
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de linguagem, professores, especialistas, gestores e preceptores). Esse setor congrega uma

equipe multidisciplinar fixa, composta de educadores e especialistas em tecnologias e mídias.

A equipe atua desde a concepção inicial, que compreende o estabelecimento dos

objetivos dos cursos, a seleção dos temas e as relações conceituais a serem desenvolvidas, a

forma de mediação desejada e os processos avaliativos e a coordenação da elaboração dos

materiais didáticos que apoiarão os alunos no processo da construção do conhecimento,

materiais  esses  que são escritos  por profissionais  especialmente  qualificados  e contratados

para tal fim.

Figura 2: Organograma do Programa de Educação a Distância da Uniube

......> Acompanhamento e Avaliaçao: Consolidado

A) PEDAGÓGICO
1.1) Criação do Curso 
(metodologia)

2.1) Prospecção 3.A.1) Programação
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3.A.2) Execução  e 
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3.A.3) Acompanhamento 
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1.6) Acompanhamento e 
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Fonte: arquivo do programa de EAD da Universidade de Uberaba

O setor de Desenvolvimento de Mercado é responsável pelo desenvolvimento do

mercado e pela divulgação e comercialização dos cursos. É o setor que identifica a demanda
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por cursos, faz captação e avalia os possíveis parceiros, enfim, firma parcerias com outras

instituições para tornar viável a implantação dos cursos, nas mais diferentes localidades do

país. Cabe dizer que o parceiro pode ser uma instituição de ensino de nível médio, uma escola

de línguas, escolas de nível superior, consultorias de ensino, escola de informática.

Quando são feitos os contratos de parceria, a Universidade se responsabiliza pelo

material didático pedagógico, contratação de professores especialistas para atuarem nos

encontros presenciais e pela contratação e formação dos preceptores.

Ao parceiro cabe dotar o pólo, no qual são ministrados o curso, de infra-estrutura

necessária, qual seja a biblioteca, sala de aulas, equipamentos audiovisuais, laboratório de

informática, laboratório específico e secretaria para atendimento de alunos.

O setor de Desenvolvimento Operacional é responsável pelo apoio logístico do

Programa de Educação a Distância. É o setor que elabora o calendário dos encontros de todos

os cursos em todas as unidades do país, faz a expedição de todo o material, planeja e organiza

as viagens dos professores especialistas e provê aos professores especialistas os recursos

financeiros necessários para as viagens. Esse setor ainda está encarregado dos proventos dos

professores conteudistas, pareceristas e especialistas.

Esses três setores dão o suporte necessário à realização dos cursos. Cada curso é

coordenado por um gestor, assistido por um professor de referência.

O gestor trabalha com uma equipe de professores encarregados de ministrar os

seminários, denominados professores especialistas, e com a equipe de preceptores, que atuam

diretamente com os alunos nos diferentes pólos do País.

Os outros serviços de apoio tais como assessoria de comunicação, marketing, compras,

financeiros, transportes são realizados por um setor específico da Universidade, com exceção

do serviço de matrícula e registro acadêmico para o qual existe um setor próprio para atender

os alunos dos cursos à distância.

Cada setor desenvolve, inclusive, dentro das suas funções, o acompanhamento e a

avaliação das atividades que lhe são pertinentes.

Convém destacar que o setor de Desenvolvimento de Projetos e Materiais, além das

funções já citadas, fornece a consultoria didático-pedagógica aos gestores dos cursos

presenciais para que os mesmos elaborem, com suas equipes, o Projeto Didático Pedagógico

dos cursos a distância.

Unimos dados  do  organograma  da  figura  2  e  elaboramos a figura 3 com intuito de
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mostrar a posição dos sujeitos da pesquisa na estrutura do programa de educação a distância

da Uniube.

Procuramos evidenciar na figura 3 que o preceptor não está só: ele está inserido em

uma estrutura, em que há uma equipe responsável por sua formação, que o acompanha e

direciona o seu trabalho.

Mostramos ainda que o preceptor interage não só com os gestores de curso,

professores referência, professores especialistas e alunos, mas também com os demais atores

da estrutura do programa.

Figura 3: O preceptor na estrutura do programa de EAD
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Fonte: elaborado pela própria pesquisadora

3.1.3 Elaboração do Projeto Didático Pedagógico dos cursos

Na elaboração do Projeto Didático Pedagógico, consideram-se as estratégias de

ensino/aprendizagem, desenho, linguagem, acompanhamento, os recursos audiovisuais e as

tecnologias de comunicação e informação que vão caracterizar a identidade de um curso a

distância. É nesse trabalho de elaboração que se processa “uma profunda reflexão e discussão

a respeito de como se aprende, como se ensina e que estratégias e conteúdos são as mais

adequados para cada nível e disciplina” (SOLETIC, 2000, p. 73).

Nos cursos a distância é difícil identificar o perfil do público alvo, pois os cursos são

oferecidos nos mais distantes pontos do país para uma clientela heterogênea. Sendo assim, há

necessidade de fazer algumas adequações em função dessa heterogeneidade. Apesar da

dificuldade, consideram-se as características sociocognitivas, socioeconômicas, educacionais,

e culturais dos diferentes contextos sociais do país.

Embora não existam dados coletados sistematicamente, a partir de nossa vivência no

cotidiano do curso observamos que o perfil geral do aluno da Uniube é identificável como um

estudante trabalhador, adulto, há muitos anos afastados da escola e que assume encargos

familiares. A partir desse perfil geral são traçados os objetivos do curso e definidas as

competências, habilidades cognitivas e as atitudes pretendidas até o final da graduação. Por se

tratar de um público heterogêneo, os objetivos são elaborados de forma que os alunos os

atinjam gradativamente até ser alcançado o perfil desejável para o egresso de cada curso.

A estrutura  curricular  e os  conteúdos  partem das diretrizes curriculares nacionais do

MEC, acrescidas da identidade da instituição. Na Uniube, os cursos de licenciaturas e da

pedagogia são estruturados por eixos temáticos com o objetivo de alcançar uma integração

Interdisciplinar. Autores como Santomé (1998) defendem a interdisciplinaridade, que reúne

estudos diferenciados de diversos especialistas em um contexto coletivo de pesquisa, em que

a interação de disciplinas proporciona um enriquecimento recíproco, com transformações em

diferentes aspectos, como por exemplo, nos conteúdos, na formulação de problemas, nos

instrumentos de análises, nos modelos teóricos entre outros. Nesta linha de pensamento,

Zabala (1999) afirma que a interdisciplinaridade é a interação de duas ou mais disciplinas
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numa troca de conhecimentos de uma disciplina à outra, gerando, em alguns casos, um novo

corpo disciplinar.

No Projeto Didático Pedagógico dos cursos da Uniube, com base nas mídias utilizadas

é especificada a forma como será feita a mediatização do processo de ensino-aprendizagem.

No projeto proposto por essa instituição, cabe aos professores: a) desenvolver conteúdos —

professor conteudista e parecerista , b) ministrar aulas e palestras nos encontros presenciais,

corrigir provas, tirar dúvidas — professor especialista; e ao preceptor cabe mediar todo o

desenvolvimento do curso, sendo ele que irá sanar as dúvidas dos alunos, no que diz respeito

ao eixo temático. Também é da responsabilidade do preceptor acompanhar a participação dos

alunos nos seminários de integração e nas avaliações presenciais, bem como operar as

oficinas de aprendizagem, motivar, estimular os alunos a participarem e a cumprirem as

atividades propostas pelos cursos.

O aluno é concebido, nos Projetos Didático-Pedagógicos dos cursos analisados, como

um sujeito ativo na construção do seu próprio conhecimento. A interação com os outros

alunos, com o material, com os professores especialistas e com o preceptor proporciona a

troca de experiências e o compartilhamento do saber, que podem levar à formação de uma

consciência reflexiva sobre o processo de aprendizagem. No projeto didático-pedagógico está

definido como serão trabalhados os processos avaliativos, a freqüência e os critérios para

distribuir os pontos de aprovação que precisam estar em consonância com os objetivos dos

cursos e a legislação vigente. Para consolidar o projeto-didático-pedagógico é necessário

produzir o material que será utilizado em todas as fases do curso.

3.1.4 Produção de material: etapas e procedimentos

A EAD da Uniube dispõe de um setor encarregado exclusivamente da produção de

material pedagógico para os cursos. O processo de elaboração do material didático é realizado

por professores qualificados, indicados pelos gestores, mediante contratos específicos,

denominados professores roteiristas ou conteudistas, que elaboram os roteiros de estudo.

A elaboração dos roteiros de estudo parte das ementas das unidades temáticas

estabelecidas no projeto didático-pedagógico, identificando os conteúdos a serem abordados.

Essa elaboração é feita juntamente com o mapeamento das aprendizagens e a partir desses

dados o roteirista elabora um texto preliminar chamado texto bruto. Esse texto é submetido a

uma revisão de outro professor, parecerista, que emitirá um parecer técnico que compreende

observar e apontar sugestões de correção, que se refere a: consistência dos conceitos e
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exemplos; seqüência das idéias; clareza e coerência; pertinência bibliográfica; coerência das

atividades a distância propostas aos alunos com os objetivos propostos; validação das

questões que compõem as atividades; distribuição de carga horária de estudo dos conteúdos

propostos.

Uma vez revisto e feitas as adequações necessárias, o texto recebe o tratamento

didático-pedagógico, ou seja, ele é conformado a uma linguagem própria à educação a

distância pela equipe do setor de desenvolvimento do projeto e materiais. Vencida essa etapa,

o texto passa por uma revisão textual. Após aprovação feita pelo gestor do curso, o material

didático é encaminhado para o setor gráfico.

Faz parte, do material produzido, o guia do aluno que aborda informações e

orientações dos aspectos do curso.

1) Cenário dos cursos: estudos a distância; estudo presencial; A
Universidade; os pólos e os núcleos de educação a distância; a duração do
curso; calendário e cronograma de atividades; participantes; perfil do
educador: o ponto de chegada.
2) A organização curricular: eixo temático comum; eixos temáticos
específicos de cada curso; atividades de ensino-aprendizagem; descrição das
atividades de ensino-aprendizagem comuns aos cursos de licenciatura:
atividades presenciais; seminários de integração; oficinas de apoio à
aprendizagem; atividades a distância: prática de ensino; estágio curricular
supervisionado de ensino; trabalho de construção de aprendizagem (TCA);
trabalho de curso (TC).
3) Avaliação do processo de ensino e aprendizagem: situações de
aprendizagem que serão validadas; recuperação da aprendizagem; como
encaminhar as atividades de avaliação a distância; representação numérica
da avaliação do desempenho acadêmico.
4) Materiais Didáticos.
5) Certificação.
6) Orientações Gerais: o que é esperado do aluno no curso a distância; o que
o aluno pode esperar da Universidade  e da equipe de educadores que
interagirá com ele.
7) Orientações para o melhor aproveitamento de estudos individuais a
distância: o momento para realização do estudo; o ambiente; o material;
hábitos importantes; facilitadores da aprendizagem.(BARBOSA &
FREITAS, 2006, p. 03)

Entre outras orientações, o guia serve como uma bússola que orienta o trajeto do aluno

no curso.

A fase de produção é finalizada quando o material está revisado, impresso, editado,

avaliado e pronto para ser encaminhado aos alunos. Todavia, como o público alvo é

heterogêneo e o contexto social se modifica, os materiais didático-pedagógicos passam por

revisões e atualizações constantemente.
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3.1.5 Implementação do curso

É importante ressaltar que a implementação de um curso se faz com os recursos

humanos e educativos, porém apoiados na infra-estrutura material e tecnológica fornecida

tanto pela Instituição quanto pelo parceiro. Na Uniube, há um setor responsável pelo apoio

operacional, que, no decorrer do processo de implementação dos cursos, estabelece constantes

relações com as instituições parceiras.

Há inúmeros desafios a serem superados na implementação dos cursos. Nesse estudo,

devido à temática abordada, atenta-se para o fato de o preceptor estar desvinculado dos

problemas administrativos e pedagógicos do parceiro, que nem sempre tem objetivos comuns

aos da instituição. No modelo da Uniube, o preceptor é um funcionário formado e contratado

pela Universidade, mas presta serviço nos pólos e núcleos cuja gerência administrativa cabe

aos parceiros.

Como fazer com que o preceptor, apesar de receber a influência do parceiro, sinta-se

um membro ativo e importante na construção do processo ensino-aprendizagem da Uniube? A

autora concorda com Arnold (2003, p. 198) quando este enfatiza que a educação a distância

não pode ser dissociada do futuro da educação. De fato, a educação a distância não pode ser

segregada da sociedade de informação, ela apresenta uma alternativa de aprendizagem, é

inovadora, criativa, inter-relaciona a educação formal com a facilidade de o aluno estudar no

ambiente que lhe aprouver. Tudo isso possibilita o aprender como uma função central e

elementar da vida e contribui para nivelar as oportunidades educacionais. É nesse cenário que

o planejamento de EAD deve ir além do trabalho interltidisciplinar e integrado de equipe: ele

deve ser considerado como um ato político e estratégico, para efetivar mudanças estruturais

no sistema educacional, contribuindo assim para diminuir as desigualdades educacionais no

País.

3.2 Descrição do funcionamento do curso de Pedagogia Educação Infantil e Magistério
dos anos iniciais do Ensino Fundamental e do curso de Licenciatura em Letras
Português/Espanhol: Cursos em estudos

Para efeito deste estudo, foram analisados dois cursos de graduação, o curso

Pedagogia (Educação Infantil e Magistério dos anos iniciais do Ensino Fundamental) e o

curso de Licenciatura em Letras (Português/Espanhol). Os motivos da escolha desses dois

cursos prendem-se ao fato de ambos serem destinados à formação de profissionais para a

educação básica, o que coincide com os interesses profissionais da pesquisadora.
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De acordo com Barbosa & Freitas (2006, p. 11), o objetivo do curso de Pedagogia e do

curso de Licenciatura Letras Português/Espanhol “é formar o egresso para alcançar o perfil de

um educador comprometido com o desenvolvimento humano em todas as dimensões”.

Ainda conforme as autoras os acadêmicos dos cursos pesquisados deverão ser capazes

de promover o desenvolvimento sócio-cultural do aluno da Educação Básica, por meio de

escolhas e decisões pedagógicas contextualizadas, respeitando a diversidade humana. Desse

modo, há de compreender como se organiza o espaço pedagógico no cotidiano escolar. Nesse

cotidiano, deve mediar aprendizagens, no sentido da construção do conhecimento por meio de

uma aprendizagem plural. Nessa construção, cada aluno traz sua bagagem cultural.

Para  se  conseguir  este  perfil  do curso, a organização curricular é composta de eixos

temáticos que sustentam a seleção dos conteúdos, as reflexões e a construção do

conhecimento ao longo de todo o curso. Nesse cenário, os cursos de Pedagogia e o de

Licenciatura em Letras Português/Espanhol estão organizados em eixos temáticos comuns,

“os quais convergem para reflexões, ações e valores que permeiam a formação pedagógica do

gestor e do professor da educação básica. Este eixo é denominado Desenvolvimento humano e

os contextos da aprendizagem.” (Barbosa e Freitas, 2006, p. 12) Os demais eixos são

específicos às áreas do saber que se relacionam a cada licenciatura. Estes eixos específicos

são sustentados pelo eixo temático comum.

Conforme Barbosa e Freitas (2006), dos eixos específicos nascem os temas

motivadores do estudo e da reflexão que vão definir a particularidade da construção do saber

do pedagogo e dos professores das licenciaturas.

Barbosa e Freitas (2006) nos informam sobre as especifidades dos cursos que

analisamos.  A carga horária do curso de Pedagogia na Uniube é composta por 3.268 horas

distribuídas em 7 etapas de 6 meses cada uma e o curso de Letras Português/Espanhol tem

2.960 horas distribuídas em 6 etapas de 6 meses cada uma. Essa carga horária está dividida

em atividades presenciais e a distância. As presenciais são subdivididas nos seminários de

integração e oficinas de aprendizagem. Os seminários são momentos de encontro com os

professores especialistas em situações de aulas expositivas, palestras, conferências, círculo de

estudo, aulas de laboratório, mesa-redonda e de atividades culturais. Na Uniube, os

seminários de integração são realizados duas vezes em cada etapa com a duração de 16 horas

e acontecem aos sábados e domingos. Tais encontros presenciais têm como finalidade a

integração entre os fundamentos teóricos e a prática educativa a fim de facilitar a
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compreensão dos conteúdos e do processo de aprender e de ensinar como gestor ou como

professor da escola básica (Educação Infantil, Ensino Fundamental e o Ensino Médio).

Os conteúdos são ministrados pelos professores especialistas, em uma perspectiva que

reúne estudos diferenciados de diversos especialistas de várias disciplinas, proporcionando

uma visão ampla dos conteúdos. Os seminários de integração ocorrem nos pólos de EAD.

Para tanto, a Uniube exige que os parceiros disponham de uma infra-estrutura física

necessária para o atendimento presencial e a distância ao aluno; locais apropriados para

realização dos seminários de integração; linha telefônica para a comunicação entre a equipe

da instituição parceria, coordenação do curso na instituição, e entre alunos e preceptores;

acervo bibliográfico com as obras de referência indicadas como leituras obrigatórias nos

Roteiros de Estudo, CD-ROM, e fitas de vídeo.

Além disso, os parceiros devem fornecer computadores conectados a Internet para

viabilizar o acesso dos alunos às novas tecnologias da comunicação e informação e para

realizar consultas sobre freqüência e notas; informar-se sobre o cronograma de atividades;

comunicar-se, via on line, com a equipe técnica, docentes e coordenação do curso, quando

necessário.

As oficinas de aprendizagem, conforme Barbosa e Freitas (2006), são atividades

presenciais planejadas e acompanhadas pela equipe de coordenação e ministradas pelos

preceptores do curso. Acontecem quatro vezes por etapa, aos sábados ou aos domingos nos

núcleos de EAD, com uma carga horária de 8 horas cada uma. São realizadas também em

uma perspectiva interdisciplinar por meio da construção coletiva do conhecimento e têm por

finalidade ampliar habilidades de trabalho colaborativo em equipe; socializar experiências

pessoais; elaborar projetos integrados e conhecer recursos tecnológicos, suas linguagens e sua

aplicação nos anos finais do Ensino fundamental e médio. No curso de Letras, as oficinas são

divididas em dois momentos, sendo um deles destinado para as atividades de aprendizagem

da língua estrangeira e outro para as finalidades descritas anteriormente.

A questão que se coloca aqui é: Será que todo preceptor tem condição de conduzir

com desenvoltura e conhecimento as oficinas de aprendizagem?

As atividades a distância são realizadas conforme orientação dada no material básico

enviado no decorrer do curso e pelo apoio do preceptor. Essas atividades são estruturadas em

prática de ensino e estágio curricular supervisionado.
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As práticas de ensino visam promover a articulação entre os fundamentos teóricos da

Educação e a prática educativa sob as perspectivas política, social, cultural, metodológica e

didática. São realizadas desde a primeira etapa perfazendo um total de 400 horas, com uma

finalidade de levar o aluno a observar, vivenciar as atividades práticas que envolvem o

contexto escolar como um todo. O Estágio Curricular Supervisionado de Ensino está

interligado à prática de ensino e a todos os conhecimentos produzidos durante o curso.  Tal

estágio permitirá ao educando o exercício da prática pedagógica em situações de

aprendizagem. (BARBOSA & FREITAS, 2006)

Parecer do Conselho Nacional de Educação sobre o estágio enfatiza a importância da

participação do estudante em situações reais do ambiente de trabalho.

Atividades de aprendizagem social, profissional e cultural, proporcionadas
ao estudante pela participação em situações reais de vida e trabalho de seu
meio, sob responsabilidade e coordenação da instituição de ensino. É
entendido como o tempo de aprendizagem [...] que supõe uma relação
pedagógica entre alguém que já é um profissional reconhecido em um
ambiente institucional de trabalho e um aluno estagiário (PARECER
CNE/CP 28/2001, p. 10).

O Estágio Curricular é realizado a partir do 4ª etapa do curso, sendo que nas etapas 4a

e 5a tem duração de 130 horas. Na 6a etapa, o estágio tem duração de 140 horas e é realizado

em instituições conveniadas com a Uniube. Esse estágio é orientado e acompanhado pela

equipe de preceptores e a coordenação do curso, com o objetivo de levar o educando a

conhecer a realidade da sala de aula, vivenciar atividades inerentes ao gestor e ao docente e às

metodologias próprias à construção do conhecimento no ambiente escolar. (BARBOSA &

FREITAS, 2006)

Além das atividades acima, podemos citar ainda o trabalho de construção da

aprendizagem e o trabalho de curso.

O Trabalho de Construção de Aprendizagem —TCA é um instrumento de avaliação

do desempenho do aluno no curso e sua elaboração é orientada pelo preceptor. É o registro

das reflexões vivenciadas em situações de aprendizagem significativa no decorrer do curso.
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No curso de Pedagogia, o registro é organizado na forma de Diário de Bordo21. No curso de

Letras Português/Espanhol o TCA é organizado sob a forma de portfólio22.

Também encontramos em Barbosa e Freitas (2006) orientações a respeito do Trabalho

de Conclusão de Curso e do sistema de avaliação, e informações relativas aos atores que

atuam no processo. O Trabalho de Conclusão de Curso é o resultado das reflexões das

aprendizagens significativas. Essa atividade busca inter-relacionar os diferentes saberes com a

Prática de Ensino e o Estágio Supervisionado.  É apresentado sob a forma de Diário de Bordo,

no curso de Pedagogia, e, no curso de Letras Português/Espanhol, sob a forma de Portfólio. É

um instrumento com o objetivo de avaliar o crescimento pessoal e profissional ao longo do

curso.

O sistema de avaliação do processo de ensino e aprendizagem dos cursos de

Pedagogia e Letras Português/Espanhol é um trabalho interligado entre acompanhamento e

avaliação. O aluno é acompanhado e avaliado nos momentos dos estudos individuais a

distância; durante os seminários de integração; durante as oficinas de apoio a aprendizagem;

na prática de ensino; no estágio curricular supervisionado; em avaliações presenciais

individuais e em avaliações a distância e  no processo de elaboração do TCA e TC.

Para concretizar os cursos, fazem parte do processo os atores que trabalham

diretamente com os alunos e outros que estão indiretamente ligados ao processo. São eles a

equipe docente e a equipe técnica.

A equipe docente compõe-se do gestor do curso — docente responsável pelo

planejamento, organização, direção e acompanhamento de todo o processo do curso—,

professor referência — assessor do gestor e responsável pela mediação com o preceptor — e

professores especialistas — docentes responsáveis por ministrar as aulas nos seminários de

integração, proferir palestras e corrigir provas.

A equipe técnica é formada por pessoal técnico-administrativo, que são técnicos em

educação, que dão suporte à equipe docente e à coordenação do curso no processo de

operacionalização do curso, e os preceptores que acompanham, orientam e motivam o

processo ensino-aprendizagem dos alunos.

                                                
21  Diário de Bordo significa um fichário, em cujas folhas o aluno registra  o seu dia-a-dia de estudos, o conteúdo
que está aprendendo, seus questionamentos, suas aprendizagens e vivência nos projetos integrados, auto-
avaliação e, também, poderá registrar outras situações de aprendizagem relacionadas com o processo de sua
formação em docência e gestão educacional.
22 Portfólio é uma coletânea de documentos, trabalhos e reflexões produzidos pelo aluno ao longo do curso.
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No âmbito da estrutura de EAD da Uniube, são responsabilidades do preceptor, de

acordo com Barbosa e Freitas (2006, p. 10),

[...]acompanhar o grupo de alunos durante as atividades nos Seminários de
Integração; orientar o lanejamento dos estudos individuais, em cada uma das
etapas; coordenar as Oficinas de Apoio à Aprendizagem e participar dos
Seminários de Integração; acompanhar os alunos, motivando-os, orientando-
os e promovendo a reflexão sobre o conteúdo proposto em cada unidade
temática, presencialmente ou a distância; orientar, acompanhar e avaliar as
atividades de   Estágio   Curricular   Supervisionado   e  da   Prática   de
Ensino; validar  os  relatórios  e documentação dessas práticas pedagógicas;
orientar, acompanhar e avaliar as atividades de avaliação a distância e
reestudo; registrar a freqüência dos alunos nas oficinas, nos Seminários de
Integração e nos atendimentos individuais ou em pequenos grupos; orientar a
elaboração do Trabalho de Construção de Aprendizagem; manter atualizados
os dados relativos ao acompanhamento e desempenho do(a) aluno(a), no
sistema de registro acadêmico institucional.

No modelo desta Instituição, durante o período que investigamos, janeiro de 2006 a

abril de 2007 — período marcado pela construção do processo de EAD —, o preceptor é

considerado um técnico administrativo, embora suas atribuições recaiam em atribuições

docentes, introduzindo um diferencial na educação a distância oferecida por essa Instituição.

No próximo capítulo, abordaremos as diferentes concepções teóricas de formação de

professores, pois, em nosso entendimento a formação de preceptores trilha o mesmo caminho

da formação de professores. É o que veremos no próximo capítulo
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4- A FORMAÇÃO DO PRECEPTOR NA MODALIDADE DE EDUCAÇÃO A
DISTÂNCIA: UM DESAFIO, UMA POSSIBILIDADE DE MUDANÇA

No mundo atual impõe-se a todo indivíduo a exigência
de renovar, continuamente, sua bagagem de conhecimentos,

em razão do rápido aumento do volume de saber.
NEWTON SUCUPIRA23

Este capítulo apresenta subsídios teóricos para a formação do preceptor a partir das

concepções de formação de professores, evidenciando a necessidade de equilíbrio entre as

diferentes funções e condições de realização do trabalho pedagógico por professores e

preceptores. Partindo da preocupação com a construção de uma abordagem significativa da

atividade pedagógica, apresentamos uma fundamentação que possa colaborar para a

valorização da atividade de preceptoria, aliada aos saberes da profissão docente.

Defendemos que a formação do preceptor e a do professor trilham os mesmos

caminhos, pois as atuações de ambos ocorrem dentro do mesmo processo, havendo

aproximações entre as mesmas. Nessa perspectiva, consideramos que assim como o preceptor

e o professor caminham juntos na busca da excelência do processo da Educação a Distância,

como um fenômeno social, sua formação também deve revelar a síntese de uma pluralidade

de enfoques dentro da formação profissional do professor, que não aprende apenas para

ensinar, mas, sobretudo, para transformar.

Tomamos como base Contreras (2002) que destaca três modos de conceber o

professor: como técnico, como professor reflexivo e como professor intelectual crítico. Esses

enfoques não são estanques nem tampouco distantes entre si, mas se complementam, trazendo

todo um potencial para prática docente que enfrenta novas demandas e novas realidades.

4.1 Formação do preceptor e do professor: os caminhos da EAD

A discussão e o debate das práticas e das pesquisas em torno da formação do professor

são fontes para ressignificar teorias elaboradas pelos diferentes olhares das ciências da

Educação. Desse modo, um estudo sobre a formação docente e, por extensão, do preceptor, há

de favorecer a reflexão sobre diferentes tipos de profissionais que possibilite uma pluralidade

de considerações em torno da construção da identidade do professor.

                                                
23 Newton Lins Buarque Sucupira, educador, foi conselheiro e presidente do extinto Conselho Federal de
Educação. .  Citação extraída de NISKIER, Arnaldo. Educação a distância: a tecnologia da esperança: política e
estratégias para a implantação de um sistema nacional de educação a distância. 2. ed. São Paulo: Loyola, 2000.
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Segundo Polak (2001), a sociedade contemporânea está exigindo uma  diversificação

dos estudos de educação numa amplitude que perpassa desde o senso comum até as

epistemologias inspiradoras de cada metodologia de ensino. As preocupações também são

evidentes com os meios de organizar o sistema educacional, que agregam novas tecnologias,

novos conhecimentos, novos formatos desde a educação a distância até as dimensões da

inteligência artificial24 em sala da aula.

Esse panorama expressa alto grau de complexidade na educação escolar, na educação

continuada e na formação permanente dos docentes. Nesse contexto, as aprendizagens vão

além das necessárias à atuação do professor, levando-se em conta os seus próprios projetos de

formação pessoal e as políticas públicas, chegando a confrontar com as dificuldades que

precisam ser refletidas para serem superadas. A realidade atual indica ser necessário que os

profissionais da educação possuam, além de sua formação inicial em nível superior, uma

formação continuada consistente que possa ressignificar suas experiências, possibilitando uma

constante inter-relação entre a reflexão e a prática pedagógica, favorecendo uma nova ação

contextualizada com a realidade de cada docente.

Esse contexto aponta ainda para um aumento de demanda por educação, seja ela

inicial (no nível superior) ou como uma formação contínua (pós-graduação, especialização).

Com isso a modalidade de educação a distância (EAD) tem ganho espaços mais vastos em

razão da necessidade de os profissionais estarem constantemente se atualizando e, sobretudo,

pela facilidade de flexibilizarem o tempo e o espaço pedagógico no trabalho, no lar, nas

bibliotecas, entre outros.

Diante dessas necessidades de os professores estarem em formação permanente, a

procura por cursos que sejam compatíveis com a carga do trabalho docente – professores que

assumem até três escolas para sua sobrevivência – têm ocasionado repercussões definitivas na

educação, sem que esta, contudo, aponte soluções para as  questões decorrentes de sociedade

cada vez mais desigual, como apontam as idéias de Gentili e Frigotto (1998) e Sennett (1988).

Há uma visão hegemônica entre os autores, dentre eles Martins e Sá (2001), que afirmam ser

a preocupação basilar da EAD a democratização do acesso ao saber escolarizado, para atender

à demanda da sociedade contemporânea, como uma das formas de superação dos processos de

exclusão sócio-cultural. Na sociedade brasileira, a exclusão se manifesta em uma  ampla
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camada da população, que se encontra marginalizada, fora da escola, seja pela distância

geográfica da escola, seja pela falta de oportunidade de acesso no momento adequado à idade,

seja pela necessidade de ingressar prematuramente no mercado de trabalho para contribuir

com a renda familiar.

Portanto, a EAD não pode ser analisada como a modalidade que vem substituir a

educação presencial, pois são duas modalidades do mesmo processo educacional.

A educação a distância (...) não deve ser simplesmente confundida com o
instrumental, com tecnologias a que recorre. Deve ser compreendida como
uma prática educativa situada e mediatizada, uma modalidade de se fazer
educação, de se democratizar o conhecimento. É, portanto, uma alternativa
pedagógica que se coloca hoje ao educador que tem uma prática
fundamentada em uma racionalidade ética, solidária e comprometida com as
mudanças sociais (PRETI, 1996, p. 27).

Nessa perspectiva, o estudo da prática social da Educação a Distância requer

habilidades dos preceptores que possibilitem novos modos de compreensão da realidade e de

sua complexidade, no que se refere aos aspectos sociais, econômicos, políticos, culturais,

entre outros. Esses aspectos dialogam entre si, pois não há como educar, formar, pesquisar,

ensinar apenas com o saber teórico desvinculado do saber fazer, do fazer pedagógico na

prática cotidiana dos processos educativos.

Unindo o teórico e prático, a EAD, conforme Martins e Sá (2001) pode ser

compreendida numa perspectiva crítica, como processo de formação humana que se organiza,

planeja e se concretiza diferentemente da educação convencional, mas com o mesmo objetivo,

de levar o profissional de qualquer curso a uma formação que contemple, o que Shön (1992)

sugere como fundamental aos processos formativos,  a reflexão na ação. Destaca-se, portanto,

que o professor tenha em seu cotidiano: uma prática consistente, criativa, inteligente e

dialógica, sobre o que faz e como faz.

Na EAD, mesmo que os sujeitos do processo ensino-aprendizagem estejam distantes

do espaço pedagógico concreto, representado pelas escolas, faculdades, universidades, centros

universitários, faz-se necessária a contextualização de todos os fazeres e saberes, suas

múltiplas faces e a compreensão de que a particularidade de cada situação de aprendizagem a

distância requer os mesmos pressupostos filosóficos, históricos, sociológicos, psicológicos,

das situações de aprendizagens tipicamente escolares e que constituem o que se pode chamar

                                                                                                                                                        
24 Inteligência artificial é a área da computação orientada ao entendimento, construção e validação dos sistemas
inteligentes, isto é, que exibem, de alguma forma, características associadas ao que chamamos de inteligência,
conforme Rich e Knight (1994).
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de cultura escolar25. Esta cultura é que permite aprofundar e dar sentido à intelectualidade

crítica.

Belloni (2003)  aponta que  com a modalidade  EAD surgem novos papéis no processo

educativo, gerando uma nova divisão do trabalho no ato de ensino em que a emergência do

preceptor é um fator de destaque. A divisão de trabalho do processo a distância permite um

planejamento mais preciso e claro, de modo que cada especialista ou equipe de especialistas

seja responsável por uma determinada área, em que as funções docentes vão distribuir-se

entre vários atores sociais, embora o objetivo principal e primordial seja manter a unidade

pela visão partilhada do todo. Nesse cenário, cada ator tem uma visão global, ao conhecer a

função dos outros atores, e saber as interações que há entre eles, como parte do mesmo

processo, cuja integração de todas as diferentes funções contribui para a qualidade do produto

final.

Além dessa visão do todo, a inter-relação qualitativa e harmônica entre os atores torna-

se uma questão importante para que haja uma unidade coesa e cooperativa, na qual um

educador valoriza o trabalho do outro, pelo fato de atuar em  uma rede de interações

educativas, em que um não teria sucesso sem o outro. Nesse contexto, a função do preceptor

deve-se, segundo Gonzáles (2005, p. 40), ao fato de ele ser o responsável por mediar todo o

desenvolvimento do curso e contatar os alunos da EAD para que o processo educativo seja

fluente. Desse modo, em sua formação, o preceptor apreende que um de seus papéis é  sanar

as dúvidas, colher sugestões oferecidas pelos alunos quanto aos conteúdos, quanto à própria

motivação no cumprimento de todas as atividades e também é quem coordena as atividades

avaliativas. Percebe-se que ser preceptor implica realizar múltiplas atividades, que exigem

tempo, dedicação, conhecimento e, sobretudo, compromisso e autonomia.

Todo programa de EAD promove a seleção dos preceptores, estabelecendo os mais

variados critérios, desde análise de currículos a processos seletivos mais complexos que

envolvem exames, aulas-piloto, entrevistas, entre outros. Na Uniube a seleção de preceptores

é feita a partir de um conjunto de currículos de candidatos propostos pelos parceiros. Após

esse primeiro momento de seleção, os preceptores são convocados a participarem de um

                                                
25 Cultura escolar – “é o conjunto de características de vida próprias, seus ritmos e ritos, sua linguagem, seu
imaginário, seus modos próprios de regulação e de transgressão,  seu regime próprio de produção e de gestão  de
símbolos” (FORQUIN, 1993, p. 167).
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processo de “formação inicial”26, por meio da qual eles tomam contato com os procedimentos

operacionais da EAD, tendo uma visão geral da Educação a Distância, da instituição, da

função de preceptor e da importância e necessidade do trabalho em equipe, para que este

profissional que está se candidatando a essa função, perceba este todo e se perceba nesse todo.

Nesta etapa, os candidatos são submetidos a um segundo processo de seleção em que se

observa o modo como o candidato apreende os fundamentos do trabalho em EAD e da

instituição, e preenche os requisitos do perfil estabelecido pela instituição de ensino. Isso

demanda um processo reflexivo, no sentido da transformação do cotidiano em vivências

construídas por meio de atividades significativas, a fim de promover mudanças no mundo

social e cultural do aluno. Portanto uma formação que propicie momentos de construção de

uma identidade profissional com funções e responsabilidades próprias da suas atribuições

educativas.

Essa “formação inicial” é específica no sentido de proporcionar ao preceptor o

conhecimento das especificidades de sua função na modalidade de educação a distância,

estando subjacente que a fundamentação teórica e metodológica para sistematização da

prática da vida profissional, o candidato já a tenha adquirido em seu curso de graduação. Cabe

ressaltar, todavia, que, como a modalidade EAD na Uniube é um processo que está em

construção, sujeito a modificações de ordem pedagógica e administrativa, a seleção de

preceptores, conforme descrevemos, foi a que vigorou durante o período de nossa

investigação.

Na “formação inicial” do preceptor, consideram-se os encontros e dinâmicas de

aprendizagem como uma ponte para o novo, para o diferente, indicando formas alternativas e

pouco convencionais até então trabalhadas na educação presencial. Há a necessidade, pois, de

ele estar em constante formação que inclua a crítica e a tomada de consciência para a

importância do novo papel social, de preceptor, ao qual se propõe desempenhar no processo

de ensino-aprendizagem.

Consideramos que a formação do preceptor e a do professor tem de caminhar para a

mesma vertente, ainda que com nuances diferentes, uma vez que as atuações ocorrem dentro

do mesmo processo, havendo aproximações e distanciamentos entre as funções do professor e

as do preceptor, que se interpenetram e se completam. Em outras palavras ao preceptor cabe

                                                
26 Doravante, escreveremos o termo formação inicial entre aspas sempre que significar que se trata do primeiro
momento de formação de preceptores e para diferenciá-lo da formação inicial de professores em nível de
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mediar os anseios dos alunos frente às novas situações de aprendizagem e ao professor fazer

uma análise critica dos conhecimentos, quer sob a perspectiva da aula expositiva, quer sob o

escopo de seminários, fóruns e debates (GONZÁLES, 2005).

Belloni (2003) acrescenta que é o professor quem orienta o estudo e a aprendizagem

dando apoio ao estudante, ensinando a pesquisar, a organizar as informações para transformá-

las em conhecimentos. As funções do preceptor e do professor se entrelaçam uma à outra, já

que para coordenar a aprendizagem tem que haver o suporte do acompanhamento constante

(função do preceptor), possibilitando a concretização dos objetivos da EAD: a formação do

aluno. Perante o que foi dito, percebe-se que há pontos que diferenciam e unem essas duas

funções, na modalidade EAD.

Numa concepção dialética e dialógica, não faz sentido, também, querer
colocar este ou aquele sujeito no centro do processo educativo. A educação
se constrói continuamente numa rede de relações, afirmações e parcerias, em
que todos os sujeitos envolvidos participam, têm responsabilidades e
compromisso, modificam e são modificados. Quem educa é muito mais uma
instituição, é um sujeito coletivo, do que pessoas individualmente (PRETI,
1996, p.45).

Na prática educativa do preceptor, o objetivo é proporcionar aos educandos uma

reflexão crítica, levando o aluno a buscar o seu próprio conhecimento, por meio de uma

formação consistente e enriquecedora. Nesse caso, cumpre aos formadores da preceptoria

investigar qual a contribuição que os saberes pedagógicos podem oferecer nessa formação.

Compreendendo que há pontos comuns entre a formação do professor e do preceptor, faremos

uma análise das concepções de formação de professores, que são a sustentação das reflexões

reunidas no presente capítulo.

4.2 O processo de formação de professores e preceptores: uma visão teórico-crítica

Tem ocorrido, nos últimos anos, um grande investimento na qualificação dos docentes,

tanto na formação inicial, quanto na formação continuada, numa perspectiva de formação ao

longo da vida, no contexto da reformas do ensino. Sobretudo com o crescimento da EAD,

observamos que esta “nova” modalidade de Educação afeta os professores, sua formação,

condições de trabalho, importância profissional.

Belloni (2003) aponta que, nas últimas décadas, há uma forte tendência a considerar o

maior problema dos sistemas educacionais o de oferecer um ensino que habilite os educandos

a exercerem, no futuro, funções que ainda são indefinidas pela sociedade. Isso implica uma

                                                                                                                                                        
graduação superior.
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educação que prepareos alunos para adquirirem autonomia suficiente para promover sua

capacidade de aprendizagem. Por outro lado, nesse aprender está inserida a perspectiva de que

a formação profissional, em qualquer área em que o ser humano atue, não cessa nunca porque

é continua e permanente a transformação da própria sociedade. Isto pressupõe, portanto, uma

formação ao longo da vida, não necessariamente realizada em cursos.

Sendo assim, há uma lógica que perpassa a formação.

A formação de professores não escapa a esta lei: estes devem como o
restante da sociedade, levar em consideração a inovação; mas esta deve ser
preparada por uma formação adequada. (...) Todo o pessoal docente deve
aceitar evoluir como as outras profissões (DIEUZEIDE, 1994 apud
BELLONI, 2003, p. 85).

Nessa linha de pensamento, é imperioso dizer que as reformas e transformações

sociais não se concretizam, sem que sejam consideradas as reformas e transformações

educacionais e sem tomar os sujeitos envolvidos na ação pedagógica como parceiros. Por isso,

esta pesquisa, que focaliza mudanças relacionadas à EAD, aponta para a relevância de se

considerar, nos processos de formação, desenvolvimento e importância do preceptor, o

desenvolvimento pessoal e ao mesmo tempo organizacional do trabalho de preceptoria. Com

isso queremos refletir sobre a questão de oferecer a esses profissionais perspectivas que os

ajudem a compreender os contextos históricos, sociais e culturais dos alunos, para

proporcionar um atendimento diferenciado de acordo com as particularidades dos acadêmicos,

seus cursos e em seus contextos.

Ao se pensar em um atendimento diferenciado, no caso da EAD, vale refletir sobre a

docência para, em paralelo, refletir sobre os processos de aprendizagem a distância. Marcelo

Garcia (1999, p. 22) afirma que nesta profissão, como em qualquer outra, é necessário o

domínio adequado da ciência, técnica e arte. Nesse sentido, o processo de formação deve

representar uma integração entre o formando e formador, com a intenção de provocar

mudanças significativas. Nessa perspectiva, a formação de professores se diferencia da

formação de outras profissões em três aspectos. O primeiro aspecto refere-se à formação

dupla em que se entrelaçam a formação acadêmica (cientifica, literária, artística) e a formação

pedagógica; o segundo aspecto é que a formação do professor é um tipo de formação

profissional, aqui entendida como um processo que, no dizer de Ferry (1983, p. 83, apud

MARCELO GARCIA, 1999, p. 22) abrange “o desenvolvimento individual destinado a

adquirir ou aperfeiçoar capacidades” tal como a preparação para desenvolver atividades
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laboratoriais, e está em estreita ligação com a dinâmica no emprego; por último, a formação

de professores visa a formação de formadores, que está associada diretamente à formação de

novos alunos.

Vale ressaltar que a formação de professores vem representar um dos princípios

básicos, mas não único, para a melhoria da qualidade do ensino. Todavia é “uma das pedras

angulares imprescindível em qualquer tentativa de renovação do sistema educativo”

(GIMENO, 1982, apud CONTRERAS, 2002, p. 77). Uma característica particular é que

envolve a reflexão sobre a prática, pois ao refletir sobre ela, reflete-se sobre a prática de

sujeitos que possuem vivência escolar. Essa vivência, acompanhada da ação do preceptor, é

propulsora de questionamentos necessários ao desenvolvimento do processo educativo que

inclui, no caso da EAD, a mediação pedagógica, para além da mera transmissão de conteúdos

programáticos, instigando o aluno à busca e à construção do conhecimento. Na proposta da

EAD da Uniube, subjaz a valorização da mediação, sem estar explícito o referencial que a

norteia. Buscamos compreender o conceito a partir de estudo de Vigotsky.

De acordo com Oliveira (1998), compreende-se por mediação a intervenção de algo

entre duas coisas para que um tipo específico de relação se estabeleça. Como se estabelece

essa relação? Oliveira (1998) responde essa questão quando analisa o pensamento de

Vygotsky a respeito da relação entre os processos de desenvolvimento e de aprendizagem. A

autora afirma que para Vygotsky, a atividade do sujeito refere-se ao domínio dos instrumentos

de mediação. Para ele, o sujeito não é apenas ativo, mas interativo, porque forma

conhecimentos e se constitui a partir de relações intra e interpessoais. É na troca com outros

sujeitos e consigo próprio que se vão  internalizando conhecimentos, papéis e funções sociais,

o que permite a formação de conhecimentos e da própria consciência. Enquanto sujeito do

conhecimento o homem não tem acesso direto aos objetos, mas acesso mediado, operado

pelos sistemas simbólicos de que dispõe. Assim, Vygotsky enfatiza a construção do

conhecimento como uma interação mediada por várias relações, pela mediação feita por

outros sujeitos. Essa construção não se refere apenas a situações em que há um outro social

fisicamente presente.  Para Vygotsky, o outro social pode revelar-se por meio de objetos, da

organização do ambiente, do mundo cultural que rodeia o indivíduo.

Segundo Rego (2003) o que interessa para a teoria de Vygotsky é a interação que cada

pessoa estabelece com determinado ambiente. A autora enfatiza que, para Vygotsky, todo

aprendizado é necessariamente mediado, é isso que torna o papel do ensino e do professor



78

mais ativo e determinante. Na modalidade de Educação a Distância da Uniube, o papel do

preceptor é o de fazer a mediação, pois é ele que está mais próximo do aluno. Ele é

responsável diretamente em promover as interações pedagógicas, provocando avanços,

ampliando as estruturas cognitivas do aluno, que dificilmente ocorrerão de forma espontânea

sem a mediação. Se de fato a mediação do preceptor de EAD, na Uniube, se dá no mesmo

sentido daquele usado em educação, a partir dos estudos de Vigotsky, é uma questão

instigante que esta pesquisa tenta compreender.

Os preceptores desempenham um papel importante na mediação, produção e

estruturação do conhecimento pedagógico, porque a sua figura reflete com ênfase na e sobre a

interação entre os alunos, professores especialistas, material de estudo e a instituição

promotora do curso. O preceptor, ao criar as relações entre as informações27 e o

conhecimento, atua como um mediador, aquele que cria condições, explora o processo e as

estratégias, reforça atividade comentando dificuldades e deficiências. Portanto é aquele que se

encontra no meio da ação de educar, aquele que usa seus conhecimento e práticas para

contribuir na transformação do educando, de forma que possa caminhar sozinho, no contexto

educacional e social.

Medina e Dominguez (1989, p. 87) argumentam que a formação de professores é

considerada como uma preparação para a emancipação do profissional docente; que possa

proporcionar aos futuros professores uma maneira própria de ensino; que tenha como eixo

central a promoção de uma aprendizagem significativa e sempre dentro de um contexto

coletivo; que o professor seja um profissional reflexivo e inovador e que realmente possa

atuar de maneira que venha garantir uma aprendizagem significativa, ser um facilitador de

aprendizagem, estimulando aluno a querer aprender.

O professor tem que ser um companheiro, como diz Belloni (2003, p. 81): um parceiro

no processo da construção do conhecimento

Ser professor é mais que transmitir conhecimentos, por envolver a mediação no

processo ensino-aprendizagem, a capacidade de conviver, interagir com a diversidade humana

no interior de uma organização, no cotidiano da sala de aula, onde temos uma cultura plural,

que deve ser conhecida para que seja respeitada. Logo, ser professor implica promover uma

                                                
27 Informação “é uma abstração informal (isto é, não pode ser formalizada através de uma teoria lógica ou
matemática), que representa algo significativo para alguém através de textos, imagens, sons ou animação.”
Conhecimento “é uma abstração interior, pessoal, de alguma coisa que foi experimentada por alguém”. Ver
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formação mais ampla, que contemple uma visão crítica da realidade, para que o aluno possa

transformá-la e construir a sua própria formação, buscando novos caminhos. É neste sentido

que concebemos a formação do preceptor, ou seja, na mesma perspectiva emancipadora da

formação docente, e no sentido de que se torne um auto-gestor de seus próprios

conhecimentos.

Feinam (1983, apud MARCELO GARCIA 1999, p. 25) diz que a formação de

professores pressupõe várias etapas, identificadas como as quatro fases do aprender a ensinar,

que são: fase do pré-treino; da formação inicial; de iniciação à carreira; e a da formação

permanente, sendo que elas não são sinônimas de formação de professores, mas todo

professor passa por estas fases. A primeira fase é a do pré-treino que são as experiências como

aluno; a segunda fase é a da formação inicial, na qual o candidato a professor se nutre de

conhecimentos pedagógicos, das disciplinas acadêmicas e como as colocam em prática

(estágio). A terceira fase é a de iniciação referente aos primeiros anos de exercício da

docência, período em que os professores aprendem na prática a função, mediante o

enfrentamento das situações desafiadoras à sua sobrevivência na profissão. E, por fim, a

quarta fase, que Feinam (Op. cit.) denomina de formação permanente. Esta quarta fase inclui

todas as atividades proporcionadas pelas instituições, como também as atividades procuradas

pelos próprios professores com o objetivo de um aperfeiçoamento profissional.

Percebe-se a uma ligação harmônica e gradativa entre a segunda, terceira e quarta fase,

pois o educador há de perceber que não existe uma formação que venha contemplar tudo de

uma só vez. Trata-se, pois, de um processo de construção que está intimamente relacionado

com as mudanças próprias da trajetória de constituição do profissional. Pode-se dizer que a

fase do pré-treino caminha paralelamente com todas as outras, devendo o professor analisar o

que pode ser empregado, modificado e excluído da sua atuação. Por outro lado, em relação à

quarta fase, pode-se dizer que o professor crítico está sempre buscando se formar e

aperfeiçoar, portanto não tem um fim e sim vários momentos. A formação tanto do professor

quanto do preceptor está em constante processo de mudanças, inovações e entrelaçamento

entre a teoria e a prática, em que uma enriquece a outra em um processo dinâmico.

Quando se pensa em formação, pensa-se em um processo contínuo de aprendizagem,

constituído por momentos diferenciados, mantendo um principio ético, didático e pedagógico

                                                                                                                                                        
SETZER, Valdemar W. Dado, informação, conhecimento e competência, 2006. Disponível em
<http://www.ime.usp.br?~vwsetzer/datagrama.html. Acesso em: 20 nov. 2006>.
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independente do nível de formação, e que caracteriza o desenvolvimento profissional, na

acepção atribuída ao termo por Fullan.

O desenvolvimento profissional é um projeto ao longo da carreira desde a
formação inicial, a iniciação ao desenvolvimento profissional é contínuo
através da própria carreira (...). O desenvolvimento profissional é um
aprendizagem contínua, interativa, acumulativa, que combina uma variedade
de formatos de aprendizagem (FULLAN, 1987, p. 215, apud GARCIA 1999,
p. 27).

Ao refletir sobre o trabalho e a construção de uma carreira docente, Contreras (2002)

expõe que a educação é um fenômeno complexo: retrata, reproduz e projeta a sociedade. A

partir desta perspectiva, far-se-á uma análise de três abordagens de modelos28 de formação de

professores, quanto a sua profissionalização. Conforme já citamos anteriormente neste

capítulo, os modelos de formação de professores são três: professor técnico, professor

reflexivo e professor intelectual-crítico. Tais modelos terão como foco a autonomia

profissional que, nesta pesquisa, irá sustentar a análise  teórico-crítica da formação do

preceptor na modalidade da Educação a Distância.

Nessa perspectiva, é significativo esclarecer que o professor apresenta e necessita

dessa autonomia para se expressar no cotidiano de seu trabalho, pois assim é capaz de

enfrentar os desafios conjunturais do processo ensino-aprendizagem e da Educação.

Igualmente o preceptor necessita debater sobre a prática docente em discussões oportunizadas

durante os cursos de formação proporcionados pela universidade. Ao colocar e refletir sobre

questões do processo educativo irá construir um fio condutor de sua própria formação,

dirigindo novos olhares para as possibilidades de sua ação e conhecendo os limites de

autonomia e controle durante o desenvolvimento da preceptoria.

Discutiremos, a seguir, os três modelos de formação de professores para

compreendermos a formação do preceptor na modalidade EAD. O professor em uma

dimensão técnica, o professor reflexivo e o professor como intelectual crítico.

4.2.1 Professor em uma dimensão técnica

Em seu processo de formação, algumas profissões incluem dimensões puramente

técnicas, como a de um mecânico que raramente necessita recriar técnicas de troca de um

pneu, por exemplo, salvo em situações bem atípicas. No entanto, a docência, por ser uma

profissão que interage com seres humanos em um ambiente de diversidade humana, encontra
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situações em que a pura técnica nem sempre se aplica a essa ou aquela diferença individual,

seja cultural, seja na maneira como cada aluno se apropria do conhecimento.

Shön (1983, apud NÓVOA, 1992 p. 96), ao referir-se ao professor como técnico,

acrescenta que suas raízes estão na concepção tecnológica da atividade profissional (prática):

eficiência e a rigorosidade. Para o autor trata-se de uma concepção epistemológica da prática,

herdada do positivismo, que predominou ao longo do século XX, exercendo influência na

educação e socialização dos profissionais em geral e dos docentes em particular.

Em conseqüência dessa herança histórica, surge uma formação tecnicista de

professores, em que a influência dos padrões sócio-culturais vigentes no mundo capitalista

modela o pensamento dos professores, por meio de uma formação centrada em padrões

rígidos com abordagens mecanicistas da profissão, que resultam na incapacidade para intervir

criticamente na prática educativa.

O ponto central desse modelo de formação de professores, como aponta Contreras

(2002, p. 90), é a prática profissional voltada para a solução instrumental de problemas,

baseada na aplicação de um conhecimento teórico e técnico, que deriva da pesquisa cientifica.

É considerada instrumental porque supõe a aplicação de técnica e procedimentos com o

objetivo de conseguir os resultados esperados.

Gomes (1991) define claramente o tecnicismo quando  afirma sua natureza.

A racionalidade técnica impõe, então pela própria natureza da produção do
conhecimento, uma relação de subordinação dos níveis mais aplicados e
próximos da prática aos níveis mais abstratos de produção do conhecimento.
(GÓMES, 1991, p. 375 apud CONTRERAS, 2000, p. 92).

Nessa linha de pensamento, compreende-se que, enquanto profissional técnico, o

professor pratica intervenções, cuja decisão é fundamentada em uma metodologia voltada

para procedimentos pré-concebidos e utilizados com freqüência, que lhe assegura o controle

da situação. Desse modo, ao diagnosticar o problema, o professor seleciona entre várias

técnicas disponíveis a que melhor se adapta à situação e a aplica. Portanto, dispõe

antecipadamente de um conhecimento preciso sobre quais resultados procura obter e quando e

como atuar. A ação deste professor fica reduzida apenas à aplicação das técnicas, pois as

mesmas já são pré-estabelecidas pelo sistema. Na verdade, ao atuar o faz mecanicamente sem

analisar o problema, sua natureza, suas características. Como exemplo, citamos aquele

                                                                                                                                                        
28 Entende-se aqui por modelo a um conjunto de concepções teóricas que serve como exemplo ou norma para ser
reproduzido.
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professor que pune o aluno pelo simples fato de ser um aluno-problema e cuja técnica

funciona toda vez que necessita obter a tão almejada disciplina.

Ressalta-se, contudo, que tais professores são analisados não pela habilidade de

elaborarem as técnicas, mas pelo domínio delas ao intervir na sala de aula. Pode-se comparar

esta modalidade com as chamadas receitas prontas, utilizadas sob medida, cabendo ao

executor apenas seguir as instruções. Assim é a atuação do professor neste modelo de

formação, um modelo puramente procedimental, em que o professor rodeia-se de instruções,

não dando vazão à criatividade e à criticidade.

Em contrapartida, é um modelo de formação que demonstra sua fraqueza quando há a

necessidade de resolver e tratar situações imprevistas. Nesse caso, geralmente os professores

não procuram compreender as situações-problemas, agem mecanicamente dentro do contexto

em que elas acontecem, sem analisarem suas complexidades e suas singularidades para

posteriormente tomarem decisões. Desse modo, não se vislumbram diferentes possibilidades

para se resolver o problema, simplesmente aplica-se a técnica, homogeneizando intervenções

sem considerar a diversidade na sala de aula.

Em virtude disso, é necessário, de acordo com Contreras (2002), resgatar a base

reflexiva profissional com o objetivo de compreender a maneira com que se abordam as

situações problemáticas da prática docente. Neste sentido, é possível recuperar as

competências que, com a racionalidade técnica, ficaram adormecidas ou subordinadas ao

conhecimento científico e técnico.

Contrária às atitudes técnicas, cabe ao professor, na visão de Jacksom (1991),

interpretar o significado especial e individual de cada situação, para poder oportunizar uma

ação coerente e conveniente e não aplicando um conhecimento pedagógico de caráter

homogêneo. Desse modo, o professor deve ter o compromisso pedagógico de que os

problemas normalmente sejam resolvidos na própria atuação.

A ação decisória do professor, na sua prática pedagógica, é reforçada pelas reflexões

de  Pearson (1989).

O educador deve elaborar seus próprios juízos sobre o que deve ou não fazer
(...). Estas não são decisões que se possa encomendar a outros e depois
proporcioná-las aos docentes. Todos os educadores devem responder as
questões normativas por eles mesmos (...). Não podemos pensar que, porque
proporcionamos uma teoria científica, estamos fornecendo, ao mesmo
tempo, os fundamentos para guiar sua prática educativa (PEARSON, 1989,
p. 16-21 apud CONTRERAS 2002, p.104).
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Nessa linha de raciocínio, torna-se necessário perceber as limitações da racionalidade

técnica e ir mais além para compreender a construção do conhecimento e da formação, a fim

de superar a relação linear e mecânica entre o conhecimento científico-técnico e as várias

maneiras possíveis de o professor enfrentar os desafios da prática na sala de aula. Sendo

assim, as muitas técnicas colecionadas por professores que atuam segundo esta perspectiva

são necessárias na prática educativa. Todavia, cabe salientar que não podem assumir o papel

central, e sim serem aliadas no processo de ensino - aprendizagem.

4.2.2 Professor reflexivo

Acreditando que ser professor é mais do que possuir uma coleção de técnicas

construídas para atuar com situações-problema, defendemos que sua formação profissional

lhe garanta uma autonomia que lhes confere uma particularidade própria, decorrente da

reflexão (aqui compreendida como análise crítica) sobre as práticas pedagógicas, em

contextos onde atuam. Assim sendo, tanto o professor quanto o preceptor buscam seu

aprimoramento na formação contínua e também no investimento em novas modalidades de

ensino, como é o caso da Educação a Distância.

É pensando na importância da formação do professor como uma das bases para a

atuação com qualidade, que se investiga, na presente pesquisa, o trabalho docente, buscando

na sua essência a riqueza de possibilidades plurais na sua prática. Desse modo, é relevante

analisar a proposta do professor reflexivo que propõe superar os limites da racionalidade

técnica e sua concepção centrada no saber profissional, tomando como base o conceito de

reflexão de Shön (1983) e de Gomes (1992). Cabe salientar que tal proposta fundamenta-se na

reflexão do profissional sobre a sua prática, levando em consideração duas categorias: a

reflexão na ação e a reflexão sobre a ação.

Nessa linha de raciocínio, a reflexão na ação diz respeito ao processo de pensamento

que ocorre durante as atuações do docente, voltadas para a reorganização do que está sendo

feito. Esta se desencadeia no momento em que o professor não encontra resposta às questões

inesperadas na sua ação. Uma reflexão sobre momentos cotidianos da prática educativa

favorece a criação de um conhecimento prático-pedagógico do professor; sistematizado e

compreendido durante a sua reflexão na ação.

Diante desse fato, a segunda categoria, a reflexão sobre a ação, é igualmente

significativa e ocorre quando o professor se afasta da situação prática, analisando-a

posteriormente, identificando as características e processos que dela possam desencadear. É
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neste instante que a prática é reconstruída pelo professor, a partir da observação e análise dos

fatos ocorridos. Ao analisar tais fatos, surgem dúvidas e questionamentos que necessitam ser

esclarecidos e compreendidos.

A fim de que o professor/preceptor possa dar uma resposta a seus questionamentos,

um dos pilares é o conhecimento teórico que pode propiciar novas reflexões, novos modos de

atuar. Portanto, a fundamentação teórica não é estanque em si mesma, pois por meio dela

pode se conhecer outros caminhos, outros saberes capazes de levar o professor a transformar a

realidade. Dito de outra forma, o conhecimento teórico e o conhecimento prático se integram,

são indissociáveis, um não deve existir sem o outro, um dá sustentação ao outro. É nesta

relação que a ação do professor é reelaborada, conforme afirmam Garrido, Pimenta & Mora

(200, p. 91).

A prática do professor estaria sendo constantemente reelaborada pela
reflexão sobre a ação, isto é, pela reflexão empreendida antes, durante e
depois da sua atuação, tendo em vista, a superação das dificuldades
experienciadas no cotidiano escolar.

As duas categorias, a reflexão na ação e a reflexão sobre a ação, se constituem por

processos de pensamentos distintos, mas ambos se complementam na prática reflexiva do

professor. Nesse intercâmbio de pensamentos, é que o professor compreende e transforma

suas ações futuras. Nesse sentido, a formação de professores/preceptores deve propiciar ao

docente a vivência e a articulação entre essas duas categorias, contemplando-as no contexto

da prática pedagógica.

Contreras (2002, p. 109), ao abordar a reflexão sobre os modos de atuar na docência,

aponta que a prática constitui um processo. A prática  não é apenas uma técnica para resolver

um problema, pois envolve ainda os fins dessa mesma prática, seu significado concreto em

situações complexas e conflituosas. Educar diante desse horizonte é ter coragem de romper

consigo mesmo, para promover uma nova compreensão da ação reflexiva, tornando possível a

construção de uma aprendizagem que tenha significado para o aluno, onde aluno e professor

desconstroem, para em seguida construir e reconstruir suas ações, informações e

conhecimentos.

A reflexão na ação é um processo lento, contínuo, durante o qual, o professor há de ter

persistência e a consciência de que ninguém se obriga a ser reflexivo, mas a necessidade de

buscar um processo de qualidade é que desencadeia o tornar-se um professor reflexivo. Tal
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processo deve-se iniciar pelo próprio professor a serviço da sua emancipação e da sua

autonomia pessoal e profissional.

A concepção do processo ensino-aprendizagem como prática reflexiva e dos

professores como profissionais reflexivos são denominações empregadas rotineiramente,

empregadas na literatura pedagógica, com algumas variações, tendo sido cunhadas por autores

que são referências na área, tais como: professor pesquisador denominado por Elliot (1986);

professor reflexivo prático defendido por Shön (1992); professor como artista e pesquisador

delineado por Steanhouse (1987). Nesse cenário, observamos os autores utilizam

nomenclaturas próprias, havendo semelhanças e dessemelhanças entre suas idéias, pelo

crescimento de algumas acrescentando características de acordo com suas pesquisas, mas

preservando os pressupostos sobre a formação de professores e sua prática reflexiva.

Segundo esses mesmos autores, ao se cercar dessas possibilidades desencadeadas pela

posição reflexiva, o professor assume uma posição deliberativa, autônoma e responsável, que

não pode ser de responsabilidade de outras pessoas, alheias ao processo pedagógico. Nesse

sentido, as idéias difundidas por esses autores, e realçadas pelos profissionais da educação,

foram incorporadas aos discursos e propostas de formação de professores das instituições

educacionais.

Pode-se dizer, então, que a reflexão e a prática foram apreendidas como elementos

promotores de uma perspectiva transformadora da realidade, porém o que se vivenciou foi um

esgotamento da concepção de reflexão vista como fim em si mesma, e restrita a mudanças

pedagógicas em sala de aula. Nesse caso, a autonomia foi incorporada aos discursos oficiais,

mas como  uma  concentração  de ações burocráticas, tornando-as frias e descontextualizadas

do processo ensino-aprendizagem29.

A reflexão crítica ampliou o conceito da reflexão sobre a prática, sobretudo a partir das

várias críticas que foram lançadas a esta concepção. Uma delas, feita por Zeichner (1993 apud

Contreras, 2002, p. 111), diz respeito ao fato de a concepção reflexiva se esvaziar, caso não se

concretize em ações transformadoras. Assim, há um retorno à racionalidade técnica em nome

da “eficiência social”, como ele mesmo nomeia.

Ghedin (2002) amplia a crítica ao modelo de professor reflexivo.

                                                
29 Esse parágrafo reflete a opinião  da pesquisadora, formada a partir de sua vivência enquanto professora da rede
pública.
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A grande crítica que se coloca contra Shön não é tanto a realização prática
de sua proposta, mas seus fundamentos pragmáticos. A questão que me
parece central é que o conhecimento pode e vem da prática, mas não há
como situá-lo exclusivamente nisto. É decorrente desta redução que se faz da
reflexão situada nos espaços estreitos da sala de aula que se situa a crítica ao
conceito de professor reflexivo (GHEDIN, 2002, p. 52).

Outra crítica é feita por Smyth (1987, 1992) que aponta para o perigo de se colocar o

professor no centro das resoluções rotineiras e emergenciais, podendo ser responsabilizados,

por parte da sociedade e das instituições educacionais, pelas resoluções e os resultados de sua

prática, ficando relegados a segundo plano os problemas estruturais da educação (política

pública, salários, construção de projetos educacionais).

Liston e Zeichner (1991) criticam o fato de se relacionar reflexão-na-prática, no

modelo proposto por Shön, com práticas individuais e nas transformações imediatas, não as

contextualizando de maneira mais ampla e coletiva. Contreras (2002) reconhece que a

reflexão do professor sobre o seu trabalho pode ser insuficiente, para que ele teorize sobre os

fatos, que nem sempre são conscientes, e que condicionam a prática do professor.

Diante desses estudos críticos, ressalta-se que a perspectiva da introdução da análise

crítica na prática do professor vislumbra a possibilidade de superação dos processos

alienantes de dissociação entre prática e teoria, concepção e execução. Aponta a necessidade

de que tal reflexão não se circunscreva apenas à sala da aula. É preciso remetê-la a uma

realidade mais ampla e contextualizá-la historicamente e criticamente; portanto, a reflexão há

de vir acompanhada da crítica, de propostas mais amplas para modificar realidades. Nesse

sentido, a reflexão crítica não se refere unicamente a uma análise da prática docente, mas

pressupõe que seja apoiada, também, na análise das estruturas que condicionam o trabalho

docente.

Dentro deste contexto, formar professores e preceptores significa muito mais que

repassar conteúdos historicamente construídos: inclui, acima de tudo, a reflexão e a tomada de

consciência, indispensáveis na profissão docente, em suas dimensões sociais, culturais,

econômicas e ideológicas da educação. Para tanto, é necessário, além de ser um profissional

reflexivo, ser um professor que busca a transformação social. Pressupõe, pois, ter uma atitude

investigativa, transformar-se em um pesquisador, um profissional reflexivo da sua prática,

para buscar a transformação social e cultural das realidades envolvidas no processo educativo.

4.2.3 Professor como intelectual crítico
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A busca reflexiva, referenciada a uma prática de sala de aula, leva-nos a repensar a

postura crítica do professor e a analisar a concepção do professor como intelectual crítico, que

é resultante de uma dissidência dos teóricos que criticaram a concepção do professor

reflexivo. Tendo em vista que a capacidade de questionamento é algo que se constrói

progressivamente, é necessário trabalhar criticamente com os docentes, a partir de uma

relação dialógica, ou seja, uma relação em que ambos são sujeitos e não uma relação em que

um é sujeito e o outro objeto (FREIRE, 1977), possibilitando que reconheçam e analisem os

fatores que limitam sua prática, atitude muito utilizada, inclusive, na formação de preceptores.

É com este ponto de vista que os profissionais que criticaram a concepção do professor

reflexivo defendem a crítica teórica como elemento essencial na superação dos limites da

mera reflexão.

Segundo Contreras (2002, p. 158), Giroux foi o que mais desenvolveu essa idéia de

professor como intelectual crítico. As fundamentações de Giroux (1997) enfocam a

concepção da autoridade emancipadora do professor. Essa autoridade é relativa ao

compromisso com a transformação social, atuando como articulador na formação para pensar

e agir criticamente, assumir riscos e atuar no contexto mais amplo das lutas de poder, para

uma sociedade mais democrática e mais justa. Para o autor, ensinar para a transformação

social é educar os alunos para assumir riscos e para lutar no interior das relações de poder, é

ajudar os alunos a adquirir um conhecimento crítico podendo atuar como cidadãos ativos e

críticos.

Segundo esse pesquisador, os professores como intelectuais

devem ser vistos em termos dos interesses políticos e ideológicos que
estruturam a natureza do discurso, relações sociais em sala de aula e valores
que eles legitimam em sua atividade de ensino. Com esta perspectiva em
mente, gostaria de concluir que os professores deveriam se tornar
intelectuais transformadores se quiserem educar os estudantes para serem
cidadãos ativos e críticos (GIROUX, 1997, p. 162-163)

Como se pode perceber há uma importância de o professor assumir-se enquanto

intelectual. Conceber o trabalho dos professores como intelectual implica reconhecer e

questionar sua natureza socialmente construída, e o modo como se relaciona com a ordem

social. Implica também analisar as possibilidades transformadoras implícitas ao contexto

social das aulas e do ensino. O intelectual crítico é aquele que participa ativamente do esforço

de desvelar o oculto, a origem histórica e social do que é percebido como natural.

A definição do professor como intelectual  transformador permite expressar sua ação
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comprometida com um conteúdo elaborado, tanto com a crítica das condições de seu trabalho

como de uma linguagem de possibilidades que se abrem à construção de uma sociedade

democrática e justa. Nesse panorama, durante o processo de ensino, os alunos são percebidos

pelo professor como um grupo de cidadãos críticos, ativos e comprometidos com a construção

da vida individual, coletiva e pública, digna de ser vivida, guiados pelos princípios de

solidariedade e esperança.

Refletir criticamente significa colocar-se no contexto de uma ação, na história da

situação, participar em uma atividade social e tomar postura frente aos problemas cuja gênese

se encontra na atuação. Desse modo, explora-se a natureza social e histórica, tanto as relações

dos atores na prática institucionalizada da educação, como da relação entre o pensamento e a

ação educativa.

Um processo de reflexão crítica permitirá aos professores e aos preceptores avançar

num processo de transformação pedagógica a partir de sua própria transformação como

intelectuais críticos. Conseqüentemente, a reflexão crítica recorre à análise da interiorização

de valores sociais dominantes, como forma de tomar consciência de suas origem e de seus

efeitos (CONTRERAS, 2002). Nesse aspecto, o modelo de professores como intelectuais

críticos se fundamenta tanto na compreensão dos fatores sociais e institucionais que

condicionam a prática educativa, quanto na emancipação das formas de dominação que

afetam o pensamento dos professores e suas ações, e que não são processos espontâneos, nem

naturais.

Tudo isso pressupõe um processo de oposição ou de resistência à grande parte dos

discursos, e às relações e às formas de organização do sistema escolar, numa resistência em

aceitar tudo pronto. O desejo da emancipação não se pode interpretar como a conquista de um

direito individual profissional, mas como a construção de ligações entre a realização da

prática profissional e o contexto social, que também deve transformar-se.

Concordamos com Contreras (2002), quando considera relevante, no processo de

transformações educacionais, a necessidade de os professores refletirem sobre sua prática e de

levar em consideração as organizações institucionais em que estão inseridos, mediando a

função da escola com o contexto mais amplo da sociedade. O autor sugere que os professores

assumam uma postura mais crítica e coerente com a realidade social.

4.3 Autonomia docente nas concepções de formação de professores
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Considerando o exposto acima e o contexto escolar como espaço privilegiado da ação

docente, que se revela no cotidiano da prática educativa, observa-se que as concepções que

caracterizam os modelos de formação de professores analisados neste capítulo resultaram de

um processo de construção ao longo da história. Nesse caso, estão articulados com diferentes

movimentos sociais. É incontestável o fato de que estes três modelos de formação inspiraram

e inspiram concepções de formação de professores ao longo da história, quer como forma

substitutiva, quer em convivência isolada ou ainda integrando as três correntes de

pensamento.

Não existe um modelo ideal de formação de professores/preceptores. Portanto, não

existe uma única verdade, e sim verdades construídas no decorrer da história, em que as

tendências foram evoluindo com as pesquisas sobre as práticas docentes, propondo-se, assim,

elementos nem sempre negativos, nem sempre descartados.

Nessa linha de pesquisa, a concepção do professor como técnico, diante de suas

limitações, não deve ser único eixo norteador da prática educativa, mas deve fazer parte da

formação de uma ação qualificada. Por outro lado, o professor reflexivo permite que o

profissional dê um novo impulso ao processo de formação docente, gerando novas

compreensões e a transformação das situações em si, possibilitando o questionamento dos

pressupostos, das técnicas, dos valores e finalidades no contexto da sua prática. Já o professor

como intelectual crítico utiliza a reflexão crítica como uma atitude indispensável à ação do

seu trabalho, nas posições sociais, culturais e políticas das quais se ocupa. Profissionalmente,

as três dimensões  dialogam, entre si, pois juntas ampliam, desvelam o trabalho docente no

cotidiano, enriquecendo as possibilidades de uma prática qualitativa, já que existe uma

riqueza na contemplação da diversidade de cada uma destas concepções.

Nesse caso, o dia-a-dia do professor/preceptor se reveste de momentos em que ora é

percebido como profissional criativo, corajoso, provocativo, reflexivo e crítico; ora analisado

em sua atuação e intervenção meramente técnica no espaço da sala de aula, frente ao vazio de

sua postura política e intelectual. Necessita-se, portanto, uma abordagem de formação

profissional, que situe o professor/preceptor como sujeito sócio-histórico-cultural e que seja

um profissional com habilidades técnico-científíca e cultural para o exercício de sua prática

pedagógica.

Cada modelo de formação questiona de maneira  diferente  as  competências  que  a

prática exige, implicando em posições diferenciadas, havendo assim um jeito peculiar de
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significar a autonomia profissional em cada concepção. Iniciando pelo professor enquanto

especialista técnico, Contreras (2002, p. 192) atribui à autonomia um status (atributo) em que

o especialista possui uma autoridade unilateral, posto que ilusória, pois está intimamente

ligado a diretrizes técnicas. Nesse aspecto, o autor analisa que tal postura técnica caminha

para a insensibilidade frente aos dilemas, pois o professor se depara com sua própria

incapacidade de propor respostas criativas diante das incertezas.

Em relação à autonomia do profissional reflexivo, esse autor aponta que existe uma

responsabilidade moral individual, onde há o “equilíbrio entre a independência de juízo e a

responsabilidade social. Capacidade para resolver criativamente as situações problemas”

(CONTRERAS, 2002, p. 192). Nesse contexto, a autonomia está voltada para a capacidade

individual de cada professor para se posicionar frente às situações-problema na realização

prática das propostas educativas.

Em contrapartida, ainda segundo esse autor, o intelectual crítico, percebe a autonomia

como uma postura libertadora, sustentada na emancipação social e profissional, criticando as

distorções ideológicas. Ao desenvolver sua consciência crítica, percebe a autonomia como um

processo coletivo de co-responsabilidade, portanto co-participativa, direcionada “à

transformação das condições institucionais e sociais do ensino” (CONTRERAS, 2002, p.

192). Nesse caso, o professor se sente como sujeito de seu próprio trabalho, ciente de sua

especificidade no contexto da sociedade contemporânea, que é o reflexo de processos

historicamente construídos.

Percebe-se que a autonomia, nessas três abordagens, possui diferentes significados.

Nessa direção, a autonomia é percebida e praticada como uma resultante coletiva, que reforça

a identidade social, enquanto possibilidade de intervenção nos problemas sociais e culturais

que se apresentam junto ao espaço educativo, mas que vai além, abrangendo o contexto mais

amplo.

Portanto, a autonomia no contexto da prática pedagógica em sala de aula deverá ser

analisada como um processo de construção permanente e coletivo, entrelaçando fatores

sociais, econômicos e culturais, com os aspectos pessoais. 

A autonomia do professor em sala de aula, como qualidade deliberativa da
relação educativa, se constrói na dialética entre as convicções pedagógicas e
as possibilidades de realizá-las, de transformá-las nos eixos reais do
transcurso e da relação de ensino (...). A autonomia no ensino é tanto um
direito trabalhista como uma necessidade educativa (CONTRERAS, 2002, p.
195).
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Diante das reflexões destacadas, percebe-se a importância da busca pela

profissionalização do professor, que há de ter uma visão ampla da sociedade e das relações de

poder para ser capaz de situar sua profissão no contexto social.

No que se refere à modalidade de educação a distância (EAD), inferimos que tanto

para o preceptor quanto para o professor é necessária uma formação consistente e voltada para

a transformação social, buscando uma articulação entre os pontos dialogáveis entre as três

concepções. Nessa forma de pensar o trabalho pedagógico, a formação de professores e de

preceptores deverá estar voltada para o entrelaçamento das concepções, utilizando estratégias

ousadas na produção de conhecimento e de projetos de formação inicial e continuada.

Essas idéias e ideologias somente são possíveis, ao pensar a divisão de trabalho entre

professores e preceptores na modalidade de EAD, como uma realidade em constante

transformação. Nesse cenário, a autonomia é uma das pedras angulares que proporciona ao

professor e ao preceptor uma reflexão sobre as teorias e a prática, em consonância como os

aspectos, econômicos, sociais e culturais da sociedade em que estão inseridos, possibilitando-

lhes a construção de sua autonomia profissional e pessoal.

A figura do preceptor comporta uma complexidade de atuação/ação e importância,

denotando uma identidade em construção. Identidade, num sentido amplo segundo Castells

(1999, p 22-23) é a fonte de significado e experiência de um povo,(...) sendo toda e qualquer

identidade construída”. Todavia, a identidade é aqui entendida no sentido atribuído por Gatti

(1996, p. 86) segundo a qual: “ é o modo de ser no mundo, num dado momento, numa dada

cultura, numa história”. Sendo assim, a identidade não é um dado inalterável, e sim resulta de

um processo de constituição do sujeito que envolve fatores históricos, filosóficos,

psicológicos, ideológicos, econômico, político, cultural, estéticos, individuais, coletivos e

pedagógicos.

A profissão de professor, como as demais profissões, emerge em certo contexto e

momento histórico, como resposta às necessidades que são colocadas pela sociedade. Devido

à dinâmica desta sociedade algumas profissões deixam de existir, outras surgem e outras se

modificam. Para Pimenta (2002), este é o caso da profissão do professor, que vem sofrendo

modificações na procura por enfrentar os desafios deste contexto da “modernidade líquida”,

no sentido dado por Baumann (2004). Consideramos que um destes desafios, neste início de

novo século, é a EAD. E como afirma Belloni (2003), uma das mudanças significativas diz

respeito  à emergência da nova função, desmembrada da função do professor: a do preceptor.
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 A busca por compreender essa realidade multifacetada requer do professor e do

preceptor pensar sua identidade; reverem sua identidade profissional e o modo como são

identificados na profissão. Não se pode perder de vista que este processo de construção e

reconstrução não pode ser analisado fora das trajetórias sociais. E que, portanto este processo

de busca está relacionado ao processo de socialização, que se estende por toda vida,

envolvendo também a socialização profissional. Isto é este processo envolve sua biografia

(DUBAR, 1997, p. 13).

A identidade de alguém é (...) aquilo que ele tem de mais precioso: a perda
de identidade é sinônimo de alienação, de sofrimento, de angústia e de
morte. Ora, a identidade humana não é dada, de uma vez por todas, no acto
do nascimento: constrói-se na infância e deve reconstruir-se sempre ao longo
da vida. O individuo nunca constrói sozinho: ela depende tanto do
julgamento dos outros como das suas próprias orientações e autodefinições.
A identidade é um produto de sucessiva  socializações.

No momento em que o preceptor busca a autodeterminação, na experiência de viver o

ser preceptor, torna-se sujeito de sua história, capaz de modificar sua experiência como

professor; e estar construindo sua própria identidade. Nesta procura, o preceptor se defronta

com situações conflituosas, e, nesse embate, ele mesmo confunde-se com o professor, como

também os alunos demonstram esta dúvida na sua identificação confundindo-o com o

professor. Como sua identidade não esta definida, está em movimento de busca de significado

e auto-afirmação neste contexto da modalidade de educação a distância, o preceptor vive uma

crise de identidade, que também envolve a crise de identidade do professor, enquanto tal.

4.4 Preceptor ou professor: um conflito de identidade

Detectamos nas entrevistas que há preceptores que se consideram professores e que há

alunos que os enxergam como professor ao passo que há alunos e preceptores que não têm a

mesma percepção. Por exemplo, a preceptora V se acha professora: o preceptor Z tem dúvidas

sobre o que realmente é. Na visão da professora-referência Y e do aluno 4 o preceptor não

ocupa o lugar do professor: suas funções são semelhantes à do professor.

Diante de tantas respostas conflitantes, procuramos identificar nas entrevistas as

justificativas das respostas como uma forma de compreender a visão dos sujeitos. Em seguida,

classificamos as justificativas em seis categorias, assim estruturadas quanto à identificação

com a função do preceptor.

4.4.1 O preceptor é considerado um professor
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Nesta categoria, encontramos as seguintes justificativas para o preceptor ser

considerado como um professor: pela interação do preceptor com o aluno ou pela prática

correlata à do professor em que o preceptor é aquele que tem maiores conhecimentos que o

aluno e o esclarece em caso de dúvidas.

O primeiro caso se dá porque o preceptor trabalha direto com o aluno, participando

ativamente do processo de construção do conhecimento, sendo o responsável pela sua

formação, como observamos no depoimento das preceptoras V e X.

Sinto-me um professor, porque na função do preceptor, nós trabalhamos
diretamente com o aluno e às vezes até mais que o próprio professor que
vem como professor convidado. Porque tem professor que vem uma vez e
pode ser que ele nem venha mais, e o preceptor não, nós estamos ali toda
semana com os alunos nós estamos tendo contato pelo telefone, por e-mail,
então esse papel do preceptor aí eu acho que ele é mesmo professor
(PRECEPTORA V, 2007).

Considero-me responsável por essa formação, responsável não só pela
formação do conteúdo específico eu colaboro diretamente com a formação
integral, então me sinto uma professora (PRECEPTORA X, 2007).

No segundo caso há uma identificação do preceptor com o professor porque o

preceptor tem uma prática correlativa à do professor, suas funções e as do professor têm

relações mútuas, fazendo parte da cultura da sociedade que todo indivíduo envolvido

formalmente no processo ensino-aprendizagem é um professor, como podemos perceber no

depoimento da professora referência T.

Eu o considero [o preceptor] um professor sim. Porque ele exerce inúmeras
atribuições de qualquer outro professor. E a gente, independente da função
que a gente assume a gente não deixa de ser aquilo que é da nossa
formação. Então não é porque eu sou preceptora, que eu deixei de ser
pedagoga, ou deixei de ser professora. Por que isso faz parte da minha
cultura profissional, faz parte da minha formação de pessoa ou profissional
mesmo. E então, a gente, além disso, eu exerço, o professor exerce inúmeras
práticas que são correlatas as práticas do professor.  Então são correlatas
eu diria que tem diferenciações, mas são práticas correlatas. Então no meu
entendimento ele não deixa, ele é professor (PROFESSOR REFERÊNCIA T,
2007).

Outros afirmam que o preceptor é um professor porque o preceptor tem um maior

conhecimento que o aluno, sendo apenas esta a diferença que torna o preceptor um professor

na visão do aluno 2.

É, eu vejo o preceptor como um professor, sabe mais do que eu (ALUNO 2,
2007).
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Essa identificação tem a ver também, com o fato de o preceptor esclarecer as dúvidas

dos alunos. O preceptor é aquele que ensina, tira dúvida, na percepção dos alunos 2,3 e 1.

É, eu vejo ele como o meu professor. A gente chama o preceptor de
professor, porque é ele que ensina, tira as dúvidas (ALUNO 6, 2007).

Sim, o preceptor é um professor, na verdade o preceptor Z é um bom
professor, ele ensina bem (ALUNO 3, 2007).

Eu considero o meu preceptor um professor, eu falei pra ele, preceptor Z
você é um bom professor porque é, pra que colocar a palavra de preceptor,
porque não colocar logo professor (ALUNO 1, 2007).

Podemos situar nesta categoria aqueles que não vêem diferença entre os professores e

preceptores, pois ambos atuam no processo de ensino-aprendizagem. Para o aluno 2 e o

preceptor Z os dois ministram aulas para os alunos

Não. Não tem diferença pra mim, pra mim não tem diferença. O meu
preceptor e os professores que vêem aqui no pólo não vejo diferença.
(ALUNO 2, 2007).

Olha, devido a formação no curso de preceptores que colocou o seguinte
que a gente seria apenas, serviria apenas como um suporte para o aluno
para poder estar tirando as dúvidas e não daria aulas. Mas na prática eu
não vejo assim. Eu vejo o seguinte: que além desse suporte você vai além,
você vai além como, você dá aulas, aulas que às vezes acontecem... e o
seguinte: no ensino presencial ele acontece de maneira grupal e no ensino a
distância às vezes, de maneira individualizada como se você fosse
praticamente um professor particular. E que nas oficinas, além do reforço
da dinâmica da metodologia a ser trabalhada, às vezes, você onde você
busca interagir e buscar a participação da turma, mas você também em
muitos momentos você dá aula e você tem que estar preparado se
esforçando seja através de palestra de dinâmicas e várias dinâmicas em
usar uma metodologia que prenda a atenção do aluno o tempo todo
(PRECEPTOR  Z, 2007).

4.4.2 Preceptor considerado ora professor ora não é considerado professor

Nesta categoria encontramos um depoimento, o do preceptor Z, que manifesta dúvida

se ele desempenha uma função docente ou administrativa, como aponta o seu depoimento.

Às vezes é um pouco confuso o que é ser professor e o que é ser preceptor,
porque em um determinado momento você tira dúvidas, em um determinado
momento você tem que ir muito além para que o aluno possa entender, e
uma outra coisa, você tem que estudar tem que estar seguro. Eu acho que o
preceptor graduado professor a gente vê professor, ele tem que estar sempre
estudando para ele poder estar tendo segurança e demonstrar essa
segurança dando suporte necessário, não só em termos de dúvida. Para o
aluno é sentir confiança e lá fora o nome da faculdade vai ser, vamos dizer
assim, bem apresentada em função da atuação do preceptor e também para
a valorização do curso e a formação do aluno. Eu vejo assim a gente tem
que ser a todo momento, você tem que ser mediador, e ao mesmo tempo você
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acaba sendo o gestor do seu curso, aqui se forma é a base (PRECEPTOR Z,
2007).

4.4.3 O preceptor não é considerado um professor

Nesta categoria enquadramos dois depoimentos: o da professora referência Y e do

aluno 4, que não consideram o preceptor um professor, porque não tem formação especifica,

porque ele segue o modelo estabelecido por especialistas da Uniube, apenas executando o que

alguém planejou.

Bom, primeiro nós não exigimos, para se contratar um preceptor, que ele
tenha no caso a licenciatura a formação pedagógica que ele seja pelo menos
formado em licenciatura. Mas contrapondo com um técnico administrativo
porque, ele não ministra aulas, ele apenas acompanha os estudos dos
alunos, sendo assim, ele realmente não é um professor, os preceptores que
ministram aulas estão agindo por conta própria (PROFESSORA
REFERÊNCIA Y, 2007).

É o que eu falei eu acho que ele não chega a ser um professor, porque ele
tem um plano a seguir, é um plano que é vindo lá de cima, ele apenas segui
passo a passo do plano, então não o considero um professor, mas aquele
que acompanha o curso, fazendo ser cumprido tudo que foi proposto pela
Uniube, é por isso que a gente não o vê como professor (ALUNO 4, 2007)

Nesta categoria incluímos alguns depoimentos que apontam para as diferenças entre o

trabalho do preceptor e do professor na modalidade a distância. Há os que dão destaque a

proximidade da atuação do preceptor. Afirmam que a diferença é que o preceptor esta mais

perto, direto no contato com o aluno, ao passo que o contato com o professor é episódico, só

acontece nos seminários de integração, como coloca o aluno1 em seu depoimento.

Eu vejo que tem alguma diferença, por exemplo, o fato de ele estar aqui
direto conosco ajuda bastante, mas na verdade com ele você tira as dúvidas
e tem sugestões. Com o professor que vem de fora, no seminário, é um
professor desconhecido que a gente não tem contato com ele, não conhece a
realidade vivida por ele lá, a realidade dos alunos de lá é uma região
totalmente diferente da nossa. A nossa região é uma região muito carente, a
região de lá é uma região mais desenvolvida então eles tem uma realidade
diferente da nossa, isso é muito bom a gente ganha com isso também, então
assim, tem um lado bom, do professor que vem de fora. Agora depende do
professor que vem de fora, tem professores que vieram que me enriqueceram
bastante (ALUNO 1, 2007).

Há aqueles que vêem a diferença no tempo de contato do preceptor com o aluno.

A diferença está relacionada ao tempo de contato disponível do professor e do

preceptor. Com o professor o contato só ocorre no momento da aula nos seminário de

integração e já o preceptor permanece no pólo, tanto nos seminários de integração, nas

oficinas de apoio a aprendizagem e nos plantões que faz com os alunos durante a semana.
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A diferença básica assim é complicada de dizer, porque as pessoas que vêm
aqui de 2 em 2 meses, o contato é muito pouco. São muito poucas horas de
contato. Então assim normalmente tudo que é colocado com os professores
que vêm, depois o preceptor Z revê com a gente direitinho, com calma, volta
a explicar tudo de novo, assim então eu vejo, a diferença que eu vejo é essa:
a questão de tempo, um tem mais tempo e o outro tem menos tempo. Então
com ele fica mais tranqüilo, a gente fica tranqüilo porque depois ele vai
ajudar a gente na revisão, se ficou dúvida. Porque na hora fica tudo em
cima, mas quando você começa a desenvolver os trabalhos, aí você pensa
puxa vida a pessoa falou alguma coisa sobre isso e o que é mesmo? Aí a
gente vai para o preceptor Z (ALUNO 2, 2007).

Já para alguns dentre eles os alunos 6 e 7, a diferença é perceptível pela interação do

preceptor com o aluno.

O preceptor interage mais de perto com os alunos, orientando-os e mostrando novos

caminhos, novas direções, enquanto o professor interage com os alunos só nos seminários de

integração e às vezes nem volta mais na mesma turma, no mesmo pólo. O preceptor está

sempre perto de seus alunos, ele motiva, vai atrás se um aluno não entrega o trabalho na data

certa, se o aluno tirou nota baixa nas atividades a distância ele elabora uma proposta de estudo

junto com o aluno, enfim ele proporciona novas oportunidades novos caminhos, como

podemos notar no depoimento dos alunos 6 e 7.

A figura do professor, o professor ele tira aquelas dúvidas do conteúdo
somente naquele momento que você está ali na sala de aula. Já a figura do
preceptor ele vai além, porque ele vai pesquisar material, ele vai te dar
novos horizontes pra aquele trabalho que você vai fazer (ALUNO 6, 2007).

A figura do professor ele tem um papel parecido com o do preceptor, porém
tem certa diferença, porque o professor ele procura, tipo assim, nos orientar
mais assim de forma integrada, integral e o preceptor não. Ele mostra o
caminho. Porém você tem que seguir e criar outras situações pra você criar
e crescer sozinha. Ele facilita até certo ponto, o preceptor, ele nós da
subsidio pra você caminhar com as suas próprias pernas. Ele facilita até
certo ponto e o professor, não. Ele interage, ele é mais no cotidiano com o
aluno ele nos ajuda muito. O preceptor nos dá novas oportunidades, novos
caminhos (ALUNO 7, 2007).

4.4.4 O papel do preceptor na Uniube: entre o proposto e o percebido.

Mesmo depois de ser muito discutido e refletido na “formação inicial”, há preceptores

que não sabem diferenciar a sua função da do professor especialista e no decorrer das suas

atuações, muitos preceptores querem ocupar a posição dos professores especialistas. Apesar

de serem professores por formação, na estrutura da EAD da Uniube os preceptores fazem

parte da equipe técnica e não da equipe docente, e como já foi dito, suas funções se

entrelaçam e se complementam, mas são diferentes uma da outra.
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O papel do preceptor, na perspectiva da professora responsável pela formação de RH

da Uniube, ultrapassa a visão puramente técnica, transcende as atribuições descritas para o seu

cargo, promovendo a mediação pedagógica e motivacional dos alunos. O seu papel supera

assim, o conceito reducionista de propostas estritamente técnicas. O preceptor é aquele que

problematiza as informações, que estabelece o diálogo com o aluno, que media os problemas

de aprendizagem, sugere, instiga, acolhe o aluno, procurando garantir a relação teoria e

prática.

Questionamos a professora responsável pela formação de RH da Uniube sobre como o

preceptor pode desenvolver um papel reflexivo neste processo de mediação. Para ela, não há

respostas prontas e acabadas, mas, na opinião da professora, se, na educação a distância, não

transgredirmos os modelos cristalizados de que só o professor faz a mediação entre o

conhecimento e o aluno sem a participação do preceptor, não chegaremos a realmente

desenvolver um trabalho reflexivo que possa proporcionar ao aluno uma aprendizagem

significativa. Ela ratifica a importância do preceptor ter a mesma formação acadêmica do

curso ao qual faz a preceptoria e de organizar situações didáticas, juntamente com os alunos,

escapando das armadilhas da “aula”, procurando desenvolver ações que situem os alunos

como sujeitos do processo ensino-aprendizagem.

Conforme mencionado, o processo de “formação inicial” dos preceptores ocorre em

dois dias. Ao término desse processo, espera-se ter selecionado o candidato com

características importantes para desempenhar as funções, que seja dinâmico, alegre, criativo,

apaixonado pela educação, em especial pelo seu curso. Todavia, o ser humano é imprevisível,

e nem sempre as características demonstradas durante a formação inicial, tão rápida, se

confirmam na atuação do preceptor, como pudemos observar durante a pesquisa. A realidade

do dia a dia pode influenciar a atuação do preceptor, fazendo com que ele não desenvolva as

características do seu perfil, exibido durante a formação.

Diante desta situação, o acompanhamento sistemático e a formação continuada se

mostram importantes, para que o preceptor mantenha-se atualizado, motivado e que as

características do seu perfil, apresentadas durante a “formação inicial”, sejam confirmadas na

prática.

No decorrer da pesquisa, questionamos alunos e professores-referência sobre como

eles viam o papel do preceptor no desempenho de suas funções. Perguntamos também ao
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preceptor qual a imagem que ele achava que os alunos faziam do seu papel.  As respostas que

recebemos apontam para visões diferenciadas de acordo com as necessidades de cada um.

Há alunos que vêem o preceptor como um guia, alguém que está sempre ali pronto

para ajudar o aluno, como fica evidente no depoimento do aluno1.

O preceptor principalmente o Z, se não fosse ele eu não estaria fazendo esse
curso não, por ser o Z. Talvez se fosse outro preceptor se não fosse tão bom
quanto o Z, eu não estaria fazendo não. Ele pra mim é um guia, a gente está
com ele o todo o tempo, a gente quanto olha pra ele, ele está sempre
sorrindo, ele é muito competente (ALUNO 1, 2007).

O depoimento da professora referência T aponta o preceptor como um apoio, um

ponto de referência na Uniube.

Eu acho que eles vêem a figura do preceptor como um elemento de apoio
mesmo. Tudo que os alunos tentam conseguir primeiro é através do
preceptor. Então ele é, tanto em relação a vida acadêmica dele, tanto em
relação a questão pedagógica. O preceptor ele é sempre o ponto de
referência pro aluno (PROFESSORA REFERÊNCIA T, 2007).

Então eu acho que é um ponto sim de referência. É a pessoa que eles
procuram, quando eles têm algum problema, quando eles têm alguma
dificuldade, tanto em questões pedagógicas do conteúdo, quanto em
questões administrativas (PRECEPTOR Q, 2007).

O preceptor em alguns momentos é considerado um psicólogo, escuta os alunos com

atenção, tornando-se um confidente para o aluno,motivando a continuar no curso como

mostra o depoimento da professora referência T.

Porque tem momentos que você vai ser até psicólogo do aluno, ele te conta
coisas que às vezes ele não contaria para outras pessoas. Olha eu não fiz o
trabalho porque eu to passando por isso, por aquilo na minha vida, não sei
o que e tal, e olha que se não fosse você eu já teria desistido (PROFESSORA
REFERÊNCIA T, 2007).

Apesar de ser esclarecido ao aluno as diferenças das funções do preceptor e do

professor, ele muitas vezes é visto como um professor, aquele que discute o conteúdo, que

direciona o aluno no decorrer do curso, como observamos no depoimento da preceptora V e

do aluno 8.:

Eu acredito que os alunos também vêem o preceptor como um professor. A
gente já até procurou deixar claro pra eles quais são as funções do
preceptor, mas aluno é sempre assim, ele olha pra quem tá ali na frente do
trabalho e vê o professor (PRECEPTORA V, 2007).

Eu entendo que o preceptor, pelo menos o que foi passado no início do
curso, que o preceptor seria aquela pessoa que iria ta direcionando a gente
no curso. Mas na verdade o nosso, ele é pra nós um professor, ele é assim
discute a matéria com a gente, age como um professor mesmo, não é só
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direcionando faz isso faz aquilo, acho isso, acho aquilo lá não, ele traz pra
gente matéria, ele o ajuda, é o professor pra gente (ALUNO 8, 2007).

O preceptor é visto pelos alunos de acordo com a preceptora G, como um funcionário

da Uniube que irá resolver todos os problemas para os alunos, administrativos e pedagógicos,

aquele que tem autonomia para resolver os problemas dos alunos.

Olha, eles no início, eles me viram assim, aquela pessoa que te explica e dá
aula pra eles e eu tinha recebido treinamento para ser a preceptora deles,
mas os alunos também não conheciam a função do preceptor, eles me viam
como a funcionária da Uniube e que tivesse a autonomia para estar
resolvendo todos os problemas que eles precisassem, tudo que eles tivessem
para resolver e eu seria a pessoa para resolver. Isso levou um tempo pra
eles acostumarem, que eu não poderia resolver os problemas
administrativos como também os pedagógicos, eu apenas poderia ajudá-los a
buscar as respostas. (PRECEPTORA G, 2007).

Para a preceptora X os alunos vêem o preceptor como uma pessoa exigente, que

corrige as atividades com rigor, mas ao mesmo tempo consideram esta atitude boa, pois faz

com que eles, os alunos, estudem mais, procurem analisar o erro e o transformar em

aprendizado.

Isso é complicado. Eu acredito que significa assim uma pessoa muito
exigente, sou uma pessoa muito exigente, que corrijo muito profundamente
que quero respostas assim muito profundas deles. Então eu sou meio chata,
acho, pra eles, mas eles gostam disso e ao mesmo tempo em que eles me
consideram assim exigente que não dá nota boa às vezes. E a preocupação
com a nota ainda existe ela é real. Então quando ela não vem eles
reclamam, então e ao mesmo tempo eles sabem que a nota é só um detalhe,
eles tem esse entendimento de que as observações que são feitas, as
ponderações, as intervenções elas são importantes e eles concordam com
elas e procuram correr atrás disso para atender porque as exigências
realmente é grande. Então eu sou meio chata pra isso (PRECEPTORA X,
2007).

A partir das respostas às questões se o preceptor é considerado um professor; se há

diferença entre as funções do professor e preceptor e qual a visão que alunos e professores

referência têm do preceptor e como o preceptor acha que os alunos o vêem, inferimos que a

auto-estima do preceptor é um componente que não pode ser menosprezado na gestão da

modalidade EAD. Para que a atuação do preceptor realmente promova uma mudança

significativa nos caminhos da EAD é preciso que sejam aparadas arestas a fim de minimizar

os conflitos existentes na atuação desse profissional. Os aspectos administrativo-financeiros

não podem se sobrepor aos aspectos pedagógicos no processo ensino-aprendizagem, porém os

primeiros aparentam ter preponderância nas tomadas de decisão.
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O preceptor constitui um membro dinâmico e essencial ao processo ensino-

aprendizagem, oferecendo aos educandos os suportes cognitivos, motivacionais, afetivos e

sociais para que estes apresentem um desempenho satisfatório ao longo do curso. Deverá,

pois, ter participação ativa em todo processo. Por isso é necessário e importante que o mesmo

estabeleça vínculo e um trabalho de equipe entre todos os outros atores da instituição e do

parceiro, e ao mesmo tempo continue com sua formação. Isso valorizará a preceptor, garantirá

a qualidade do ensino e servirá de exemplo aos alunos através da sua atuação efetiva.

Além disso, no caso do tutor, o conhecimento sobre os contextos
educacionais assume um valor especial. O tutor deverá atuar em contextos
que requerem uma análise fluida, rica e flexível de cada situação, a partir da
perspectiva dos tempos, das oportunidades e dos riscos que imprimem as
condições institucionais da educação a distância. Sua formação teórica,
disciplinar e pedagógico-didática deverá ser atualizada com a formação na
prática dos espaços tutoriais, aspectos que não deveria ser deixado ao acaso
(MAGGIO apud LITWIN, 2001, p. 104).

Outra inferência que fizemos é que como se trata de uma nova função na estrutura da

Uniube ainda há incertezas quanto às atribuições do preceptor. Enxergamos assim que a

identidade do preceptor ainda não está bem definida. Entendemos que a formação dessa

identidade está inserida no processo de mudança de cultura organizacional da instituição, que

tem uma história consolidada no ensino presencial. É um novo olhar que emerge, trazendo

conflitos e soluções para a educação da Uniube e para educação do próprio país.

O preceptor é um grande educador e ele é imprescindível, mas aos
pouquinhos está entendendo até o que, e qual é o papel do preceptor. Em
cada situação, pra mim isso é claríssimo (PROFESSORA RESPONSÁVEL
PELO RH NA EAD, 2007).

Para a professora responsável pelo RH da EAD na Uniube é uma questão de

amadurecimento a identificação da função do preceptor diferenciada da função do professor,

pois, ainda é solicitado a este preceptor que dê aulas, mas não é função do preceptor dar aula e

sim fazer acompanhamento de todo o processo ensino-aprendizagem dos alunos ao longo do

curso. A identidade, enquanto processo, precisa de tempo para se construir/reconstruir,

assimilando mudanças necessárias e transformando comportamentos alheios a sua função

(PEREIRA & MARTINS, apud BREZEZINSKI,2002). Consideramos a superação desses

comportamentos um desafio para os preceptores, pois, mediante a ruptura do ser professor, e a

partir de reflexões sobre a experiência pedagógica concreta  presente/passado/futuro,

possam construir um saber emergente desta dinâmica com o respaldo das contribuições

oriundas da “formação inicial” e continuada, e das trocas de experiências.



101

A identidade na educação deve ser entendida como prática social caracterizada por

ações que se dão no coletivo.   Nóvoa (1992, p.15) adverte que a identidade (ser e se sentir),

[...]não é um dado adquirido não é uma propriedade, não é um produto. A
identidade é um lugar de lutas e de conflitos, é um espaço de construção de
maneiras de ser e de estar na profissão.

Desse modo, a identidade do preceptor traz implícitas as dimensões pessoais e

profissionais, que são refletidas na maneira de conceber e vivenciar a profissão, bem como na

própria pessoa do preceptor, tornando-se inconcebível separar o eu profissional do eu pessoal.

Devido a ser uma “nova função” surgida no processo educativo do contexto da EAD, os

preceptores têm incorporado a identidade do professor:  precisam construir uma prática social

com a intenção de ruptura, procurando superar a identidade atribuída ao professor, e,

paralelamente, construir a sua própria identidade. O que significa exatamente uma

possibilidade de práticas que sejam sintonizadas com as demandas postas pela nova realidade,

tendo em vista que não há prática pronta e acabada, mas práticas construídas de acordo com

as necessidades, carências e precisão que são postas socialmente no contexto da

“modernidade líquida, fluida” (BAUMANN, 2004 p. 8).

A identidade do preceptor é construída no cotidiano, a partir dos desafios enfrentados

e superados no exercício da função ao longo do processo; das relações com os outros atores

da equipe da EAD na Uniube; dos saberes específicos de cada curso e dos saberes

pedagógicos propiciados na “formação inicial” e continuada dos preceptores, como também

na troca de experiências com seus pares.

Neste sentido, a função do preceptor implica possuir um controle e uma autonomia,

mesmo que relativos, sobre o seu trabalho, uma vez que ele, o preceptor, acompanha, orienta

e motiva o aluno durante todo o processo ensino-aprendizagem do educando, enfim da vida

acadêmica do estudante.

É fundamental que o preceptor, assim como o professor, reflitam sobre sua prática,

buscando uma transformação social, que repense constantemente sua prática, ressignificando

sua formação em três momentos: o pessoal, o profissional e o organizacional. (PEREIRA &

MARTINS, apud BREZEZINSKI,2002).  No pessoal, construindo e reconstruindo a vida do

preceptor em uma base crítico-reflexiva, com pensamentos e ações autônomas. No

profissional, construindo estratégias de acompanhamento, de orientação e de motivação no

processo ensino-aprendizagem dos alunos. Em relação  a organização em que se insere,
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ajudando a construir e transformar a modalidade EAD na Uniube em um espaço de trabalho e

formação.

Tornar-se preceptor é um processo gradativo de aprendizagem e transformação

pessoal, profissional e organizacional que vai além da finalização do curso de “formação

inicial” de preceptores, perpassa por uma formação continuada e uma mudança de postura

frente aos desafios dessa nova função.

Analisamos que o papel do preceptor é de suma importância, pois as funções exercidas

pelo preceptor de acompanhar, fazer a mediação e avaliar o processo de aprendizagem, em

estreita parceria com o aluno, sempre atento ao compromisso com a qualidade do ensino,

evidenciam em grande parte o sucesso da educação a distância na Uniube.

Estudamos, neste capítulo, a formação do preceptor a partir das concepções de

formação de professores, ressaltando o papel de ambos como agentes de transformação social,

constituindo uma possibilidade de mudança do sistema educacional, a partir do

entrelaçamento das concepções de formação na prática pedagógica. Destacamos, ainda, o

preceptor com um ator que ao desempenhar na EAD, parte do papel do professor vive um

conflito de identidade sobre se e de identificação dos outros, sobretudo alunos e parceiros,

quanto à suas atribuições funcionais. No próximo capítulo, a partir dos dados levantados na

pesquisa de campo e no acervo bibliográfico, analisaremos a formação, a atuação e a

importância do preceptor no âmbito da estrutura da Uniube.
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5- A HORA E VEZ DO PRECEPTOR

Aprender não é uma experiência solitária.
Benson Shapiro30

No presente capítulo, analisamos dados levantados na pesquisa de campo. A partir das

entrevistas, dos relatos orais e dos registros das observações, reunimos os dados e deles

extraímos informações que foram organizadas em categorias, para desvendar, compreender e

refletir sobre alguns questionamentos feitos durante toda a pesquisa.

Levantamos três categorias: a trajetória da formação do preceptor na modalidade EAD

da Uniube; a atuação e a importância do preceptor dentro do contexto da Uniube. Tais

categorias foram subdivididas em subcategorias com o objetivo de clarear as informações

encontradas, buscando assim, compreender a formação, atuação e importância do preceptor

no âmbito da modalidade EAD da Uniube.

Buscamos, nas informações encontradas e analisadas à luz das idéias dos autores

Maggio (2001), Gonzalez (2005), Moran (2003) e Belloni (2003), compreender fatos e

questionamentos realizados no decorrer da construção do trabalho da pesquisa. Surgiram,

assim, informações importantes para refletir, aperfeiçoar e compreender o processo da

formação, atuação e importância do preceptor no contexto da Uniube.

Cabe, mais uma vez, alertar que a modalidade de educação a distância da Uniube

encontra-se em fase de implantação; é um processo novo na história da Instituição, e por isso

sujeito a constantes modificações.

5.1 A trajetória da formação do preceptor na modalidade EAD da Uniube

Ao longo do processo histórico, a formação do professor sofreu mudanças e fortes

pressões, que têm origem no confronto entre diversas correntes teóricas e a prática educativa.

Sendo que estas se desdobram em outras tensões tais como a necessidade de preservar valores

e de modificar outros; importância em reagir a certos modismos; apelos à ordem para que a

mesma possa sustentar e fundamentar a ação; a necessidade de planejamento organizado; a

importância da autoridade; importância em concentrar as decisões e o poder.Por tudo isso, é

                                                
30 Benson P. Shapiro, professor da Universidade de Harward, especialista em estratégias de merketing e
gerenciamento de vendas. Citação extraída de NISKIER, Arnaldo. Educação a distância: a tecnologia da
esperança: política e estratégias para a implantação de um sistema nacional de educação a distância. 2. ed. São
Paulo: Loyola, 2000.
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imprescindível o pensar, repensar e reestruturar a formação do educador. A propagação das

transformações ocorridas na humanidade pede, com rapidez, profundas revisões e

reformulações nos sistemas de ensino, para atender às novas demandas impostas pela

globalização, com o objetivo de formar sujeitos plurais, competentes, críticos, criativos e,

acima de tudo, comprometidos com o mundo.

Levando-se em conta estes dados apresentados, pode-se perceber que na modalidade

presencial o professor é um dos diferenciais, não o único, mas importante para realizar as

mudanças dos sistemas de ensino no contexto da transformação social. Na modalidade EAD,

além do professor, tem-se a figura do preceptor que também é um diferencial no processo da

transformação social (GONZALEZ, 2005).

Como já foi dito anteriormente, partimos do pressuposto de que a formação do

preceptor deve ser tão consistente quanto à do professor, uma vez que é o preceptor quem faz

a ponte entre todo o material de estudo, o professor especialista e os alunos, apesar de, no

organograma da instituição, o preceptor integrar a equipe técnica. Nesta interação, o preceptor

deve fazer a mediação em uma perspectiva social, democrática e solidária.

De acordo com Shulman (1995 apud Litwin, 2001), os conhecimentos necessários à

formação de preceptores não diferem muito daqueles de um professor de sala de aula

presencial que devem ser: conteúdo específicos, metodologia de ensino, objetivos e valores

educacionais referentes aos(s) nível (is) e disciplina(s) da preceptoria em questão.

Nesta perspectiva de que os conhecimentos necessários a formação do preceptor e do

professor são semelhantes retomamos a questão de que na formação dos preceptores estão

presentes as concepções advindas dos modelos de formação de professores apresentados nesta

pesquisa, no capítulo II, a do professor como técnico, do professor como reflexivo e do

professor intelectual crítico. Reiteramos que não os consideramos como modelos estanques,

mas interagindo e dialogando entre si,porque partilhamos da visão de que não existe uma

única concepção, e sim que elas se complementam, enriquecendo e transformando a ação do

preceptor na prática educativa.

Na visão atual da educação a distância da Uniube, o preceptor passa a desempenhar

funções, tarefas e responsabilidades especiais. Sendo assim, a sua formação deve considerar

que a prática da preceptoria está permeada por um novo olhar sobre o aluno, na sua

individualidade, sobre o processo de aprendizagem dos alunos, sobre as maneiras de

incentivar, formar, orientar, acompanhar e avaliar o aluno e todo o processo. O preceptor
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deverá promover a comunicação bidirecional para quebrar o isolamento do aluno, próprio da

modalidade EAD, mantendo a interação preceptor - aluno para aproximar os participantes do

processo.

Assim, na formação de preceptores devem ser enfatizados conhecimentos sobre a

importância da comunicação nos seus aspectos sociais e culturais; as reflexões devem

considerar as questões sócio-afetivas e as estratégias de contato e de interação com os alunos.

Belloni (2003) considera que essas são questões que desafiam a qualidade do ensino a

distância.

A formação do preceptor da instituição, cujos preceptores são sujeitos desta pesquisa,

foi conduzida para a busca de estratégias criativas voltadas para a transformação das

possibilidades, unindo o saber (teoria) e o saber fazer. Para a responsável pela formação de

Recursos Humanos da EAD desta instituição, a chamada “formação inicial” dos preceptores

contempla uma programação que abrange desde a visão geral da modalidade EAD até o

planejamento dos encontros presenciais dos cursos ofertados pela instituição. Conforme a

responsável pela formação de RH da EAD da Uniube a programação foi elaborada a partir de

estudos desenvolvidos por um grupo de pessoas que se reuniram para estudar como seria a

implantação da EAD na Uniube.

A partir das necessidades que a gente foi detectando com o grupo inicial
formado para estudar e implantar a EAD na instituição, do que seria
necessário para uma formação de preceptores, a gente começou a pensar
numa programação. Nessa programação a gente começa na formação
inicial dando uma visão do todo mesmo da educação a distância, quer dizer
começamos mostrando um todo pra que esse todo seja discutido e refletido a
fim de que esse profissional que está se candidatando a essa função, perceba
esse todo e se perceba nesse todo. Então o início da formação é todo esse
contextualizar mesmo: primeiro é a visão de educação que ele tem, depois é
a visão da legislação da educação a distância. O que é educação a
distância. Quais são esses pressupostos, esses princípios. Como eles
percebem isso. Enfim é tudo que é a Uniube. Qual é a resposta da Uniube.
Então a formação inicial ela vem mostrar um todo; passa depois dessa
apresentação, ela vem para as competências, então ela vem mostrar as
competências do preceptor; ela mostra a estrutura e o funcionamento dos
cursos de graduação como um todo; passa para trabalhar a visão da área, a
que eles estão se candidatando. Eles passam em seguida para uma fase de
planejamento, de trabalhar essa questão de planejamento também como um
todo e aí eles vão pensar nesses encontros presenciais como é isso, como
poderia ser planejado. Depois a primeira semana de trabalhos deles, como
seria em função das atribuições que eles vão ter. Então isso tudo é discutido
e pensado para que eles se percebam e vejam a dimensão do trabalho que
ele tem. Então a formação inicial passa por isso. Depois disso, ele sendo
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contratado, aí a gente começa com uma formação continuada
(PROFESSORA RESPONSÁVEL PELO RH DA EAD, 2007).

Esta programação está entremeada por momentos que envolvem o entrelaçamento das

três concepções de professores a que nos referimos anteriormente: há a formação técnica dos

preceptores quanto à organização operacional de suas atividades, permeada por reflexões

críticas sobre a educação e o sentido do seu trabalho. Cada concepção, com suas

contribuições, reflexões, torna mais rica as possibilidades de uma prática educativa coerente

com as necessidades dos preceptores para desenvolverem suas funções dentro da estrutura

organizacional da Uniube.

A “formação inicial” tem como objetivos gerais, conforme a responsável pela

formação de RH da EAD: “Proporcionar momentos de reflexão sobre os fundamentos da

educação a distância; fornecer subsídios teóricos e práticos para o preceptor trabalhar com

grupos de alunos durante o processo de ensino-aprendizagem; oportunizar a auto e hetero

percepção de habilidades e atitudes que levam ao adequado e satisfatório acompanhamento

dos alunos. Para alcançar estes objetivos a responsável pela formação de RH da EAD tem

como pauta para o 1º dia  uma série de atividades a serem desenvolvidas em 10 horas :

Apresentação; levantamento de expectativas e contrato de convivência; conhecendo a

instituição; EAD- primeiras informações e reflexões; principais diferenças entre a educação

presencial e a educação a distância; a equipe de um programa de EAD para cursos de

graduação; legislação sobre a EAD; conhecendo a estrutura dos cursos de graduação a

distância da instituição; competências do preceptor e implicações da função; ser e estar

preceptor. Para o segundo dia,  são desenvolvidas outras atividades: as diversas áreas do

conhecimento e os cursos graduação a distância ofertados pela instituição; estratégias de

comunicação e de motivação;conversas sobre o material didático;a formação continuada de

preceptores em ambiente virtual; questões de planejamento; o 1º encontro presencial:

planejamento, as atribuições do preceptor e o planejamento da 1º semana de trabalho.Para

desenvolver estas atividades a formadora de preceptores utiliza diversas estratégias, desde

aulas expositivas, mas com interferências dos candidatos fazendo uma reflexão a partir  das

informações expostas, trabalhos em grupos, dinâmicas de interações de grupo.

Podemos perceber através das observações, entrevistas, relatos orais e da nossa

atuação como professora formadora de RH da EAD, desta instituição, que o processo

formativo tem como uma das referências os estudos teóricos de Vygotsky (1987) ao valorizar

a relação com o outro no processo de apropriação do conhecimento e o compartilhar
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experiências, delineando uma proposta interativa, que valoriza a construção, a produtividade

do aluno/candidato preceptor, a interação entre os candidatos e por procurar proporcionar a

correlação entre teoria e prática.

É necessário estabelecer uma diferença entre treinamento e formação. Na acepção de

Ferreira (2001, p. 724) “Treinamento é tornar apto para determinada tarefa ou atividade,

adestrar”, isto é significa passar instruções, prevendo a mera reprodução das informações a

serem assimiladas pelos candidatos, a partir da disponibilização de vários textos, para depois

avaliar o quanto o candidato foi capaz de memorizar. De acordo com Villard (2004), dentro

desta concepção, o preceptor teria um mero papel de “tirador de dúvida” e de “inspetor da

aprendizagem individual dos alunos”. Na perspectiva de formação da Uniube, em que os

preceptores são sujeitos desta pesquisa, a preceptoria adquire um papel importante: o de

mediar o processo de aquisição do conhecimento, de acompanhar e de motivar o aluno a

buscar o conhecimento.

Ao observar a “formação inicial” dos candidatos à função de preceptor, empreendida

nas três localidades pesquisadas foram levantados dados: em relação às expectativas dos

candidatos no que diz respeito à EAD, em relação à instituição, em relação à função do

preceptor e ao próprio processo de seleção; sobre aspectos que o candidato a preceptor

gostaria que acontecessem na convivência do grupo; sobre aspectos que não gostaria que

acontecessem na convivência do grupo e um levantamento de dados e opiniões para iniciar o

diagnóstico sobre o candidato, extraindo dele informações a respeito de como usa o tempo

livre, seus gostos e preferências de leitura, como vê o próprio perfil e a relação dele com as

tecnologias de informação e comunicação.

As expectativas apresentadas pelos participantes da formação giram em torno das

ansiedades, desejos e curiosidades a respeito das funções do preceptor e da instituição. Vale

ressaltar que os candidatos, além de registrarem suas impressões, deixam transparecer através

de seus olhares, gestos, das conversas com os colegas a emoção, o gosto em participar de uma

seleção para trabalharem em uma modalidade de ensino superior a distância, que para muitos

é uma experiência nova e desafiadora, pois a função do preceptor não é conhecida pela

maioria.Outros manifestam a emoção em estar entre os escolhidos para participarem da

segunda etapa de seleção de preceptores por uma instituição séria. Não há dúvida de que a

emoção apresentada está relacionada também ao alcance de mais um passo na conquista de

um emprego.
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Foram registradas entre tantas expectativas algumas que chamaram a nossa atenção

pelo fato de demonstrarem o desejo de adquirirem informações sobre a modalidade EAD, o

seu funcionamento, e a função de preceptor.

Aprimorar conhecimentos para serem aptos a executar a função de
preceptor; aumentar os conhecimentos para assegurar um trabalho de
qualidade; conhecer o funcionamento do curso a distância; compartilhar o
potencial das pessoas e incentivá-las a acreditar no ensino superior,
valendo-se dana idéia de que há lugar pra todo mundo (CANDIDATOS A
PRECEPTORES, 2006).

Foi possível constatar, através destes depoimentos escritos e dos relatos orais, que os

candidatos apresentam um interesse e certa curiosidade em estarem participando desse

processo. Neste momento os candidatos estavam tímidos, a interação entre eles e deles com a

formadora era distante, pois estavam no inicio da formação.

Com o objetivo de se construir junto um contrato de convivência31, coletivamente, os

candidatos foram desafiados a expor o que eles gostariam que acontecesse na convivência do

grupo de formação e o que eles não gostariam que acontecesse durante a formação.

No primeiro dia, assim que se inicia a “formação inicial”, durante a construção do

contrato de convivência, observamos que alguns candidatos manifestam diferentes interesses.

Alguns candidatos dão ênfase ao trabalho em equipe, como podemos perceber nos

depoimentos abaixo.

Excelente entrosamento e enriquecimento através das experiências
partilhadas; clareza e objetividade nos trabalhos propostos; trabalho em
equipe; troca de experiências; envolvimento de todos os membros do grupo;
aumentar o meu ciclo de amizade; união do grupo; que houvesse interação
entre os candidatos a preceptores no intuito de troca de experiência bem
como gerasse uma relação interpessoal (CANDIDATOS A PRECEPTORES,
2006).

De acordo com os depoimentos notamos um forte apelo em fazer o momento da

“formação inicial” um encontro de troca de experiências valorizando o lado humano, a

amizade, o companheirismo entre todos do grupo, candidatos e formadora.

Outros candidatos enfatizam o valor do crescimento pessoal, que esperam conseguir

com essa formação, como se vê nestes depoimentos a seguir, em que enuncia, pontualmente,

uma série de vantagens.

Crescimento profissional em função do contato com profissionais de
diversas áreas; obter mais um nível de informação relativa às novas

                                                
31 Contrato de convivência – documento que expressa um acordo de convívio em um grupo.
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necessidades de mercado; encontros dinâmicos com conteúdos de
qualidade; compartilhamento de experiências na área da docência;
sugestão e propostas para um ensino superior de qualidade, uma vez que
nossa região necessita deste; desenvolvimento de novas competências;
ampliação de conhecimentos; troca de conhecimento e informações;
adquirir novos conhecimentos (CANDIDATOS A PRECEPTORES, 2006).

Constatamos no depoimento acima que os candidatos ao cargo de preceptor buscam,

ao lado da conquista de um novo emprego, um enriquecimento, um desenvolvimento

profissional e/ou uma formação continuada, mesmo sendo esta proporcionada em um

processo seletivo.

Notamos que apesar de terem participado da primeira etapa da seleção, promovida

pelo parceiro local, ainda restavam muitas dúvidas em relação à função de preceptor e à

formação em si.  Dúvidas estas tais como carga horária de trabalho a ser cumprido, o valor do

salário, as condições de trabalho, quem seria e como seria a instituição empregadora.

Verificamos em relação ao que eles não gostariam que acontecesse certa unanimidade

quanto a rejeitarem a desunião, a falta de companheirismo durante o processo de seleção, a

falta de seriedade tanto por parte da formadora como por parte dos participantes da formação.

Conversas ocultas, às escondidas com o propósito de prejudicar o colega;
desmotivação da equipe, ou seja, aquelas pessoas que colocam dificuldades
em tudo; discutir assuntos que não têm nada a ver com o que foi proposto
(CANDIDATOS A PRECEPTORES, 2006).

Fica claro que todos os candidatos queriam que a formação proporcionasse uma

construção de conhecimentos, possibilitando uma troca de experiências e que estas

ocorressem sem a presença de ações individualistas e conflituosas.

Neste primeiro momento de formação, em que individualmente e depois em pequenos

grupos os candidatos ao cargo de preceptor construíram o contrato de convivência, iniciou-se

uma troca de experiências. Todas as colocações orais e escritas foram analisadas formando-se

um único documento.

Este documento foi seguido por todos e ao final da formação foi retomado, analisado e

questionado pela formadora quanto ao cumprimento real das cláusulas e se as expectativas

foram atingidas, permitindo, assim, que os candidatos refletissem sobre suas ações, se

realmente foram coerentes com as próprias propostas apresentadas por eles no início da

formação. Ao desenvolver esta atividade, a formadora utilizou estratégias próprias da

concepção de professor reflexivo, ao proporcionar aos candidatos a reflexão antes — no início
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da formação — e no final da mesma, tendo como objetivo a avaliação da sua própria prática

pedagógica (CONTRERAS, 2002).

Quanto às expectativas, registramos depoimentos orais muito interessantes

Destacamos o que um grupo de candidatos falou: “Nunca vi uma seleção que primeiro dá uma

formação para os candidatos para depois selecioná-los”. Com essa afirmação notamos a

importância da formação para esses candidatos que, mesmo não sendo selecionados,

obtiveram informações, muitas vezes, nova e puderam construir conhecimentos a partir das

informações recebidas, das interações e troca de experiências realizadas durante este processo.

As estratégias empregadas pela formadora foram todas trabalhadas com o objetivo de

não apenas informar e dar instruções sobre procedimentos, mas de levar o grupo a refletir, de

uma maneira que proporcionaram a todos os participantes a possibilidade de construírem um

conhecimento em cima destas informações, procedimentos operacionais e das reflexões.

Percebemos também que os candidatos a preceptores desconheciam a modalidade de

Educação a Distância e que esta era vista até com desconfiança por alguns, como se percebe

nos depoimentos das preceptoras X e Q e do preceptor Z.

Bom, eu acredito que essa “formação inicia”l ela tenha sido o meu primeiro
olhar pra educação a distância e até então eu realmente não sabia do que se
tratava. A gente realmente viu isso na graduação com um certo preconceito.
Então eu lembro de falar sobre a educação a distância na graduação com
preconceito porque era uma educação de 2ª linha. Então eu realmente tinha
esse olhar para a educação a distância, mas com a formação para
preceptoria que eu pude perceber que era realmente um grande desafio, era
uma experiência realmente que podia dar bastante resultado. Eu entendo
que essa formação inicial me ajudou a olhar de uma outra forma para a
educação a distância, procurar entender melhor, procurar interar melhor do
que se tratava (PRECEPTORA X,  2007).

A formação foi fundamental para a percepção do trabalho em si, porque a
princípio eu não sabia o que era educação a distância, eu não conhecia os
procedimentos, não entendia o que era e como funcionava; se era difícil um
aluno presencial aprender e participar, achava que um curso a distância
seria muito mais complicado e foi justamente nessa formação que nós
percebemos que não, que o aluno da educação a distância ele é muito mais
interessado, mais participativo muitas vezes do que o presencial
(PRECEPTORA Q,  2007).

Vem uma questão, a seguinte foi um período de estar clareando pra gente
ver como a gente iria realmente trabalhar no curso a distância
(PRECEPTORA Z,  2007).

Entendemos então que esta “formação inicial” é importante para o candidato ter uma

visão do que é a modalidade de Educação a distancia e do trabalho de preceptor. No entanto,

concordamos com a preceptora X, quando esta afirma que esta formação é o primeiro passo,
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embora não seja suficiente para o preceptor enfrentar os desafios da sua função, como

podemos observar no depoimento dessa preceptora.

Mas eu entendo que a minha atuação é que realmente foi mudando a diretriz
do que é trabalhar no ensino a distância. Então eu não sinto muita, muita
relação dessa formação na minha atuação. Foi importante no sentido de me
fazer ver e olhar pra ela de uma forma sem a máscara, sem preconceito.
Mas não sinto que essa formação tenha me ajudado na minha atuação
diária, no meu cotidiano como preceptora, como profissional no ensino a
distância (PRECEPTORA X, 2007).

Nas palavras da preceptora X, a “formação inicial” proporcionou um novo olhar sobre

a educação a distância, conseguindo romper com o preconceito que tinha em relação a esta

modalidade de ensino. Reconhece, entretanto, que esta formação não foi suficiente para

conduzir sua ação pedagógica como preceptora.

Depois desta “formação inicial” são os gestores e os professores referência que vão

conduzir e refletir com os preceptores as especificidades de cada curso, direcionando-lhes o

trabalho. O próprio nome já fala: é “uma formação inicial”, é a primeira visão e não a única.

O preceptor tem que, imprescindivelmente, buscar mais informações, não apenas esperar que

as informações venham até ele. Mas há preceptores que acham que esta formação tem que ser

suficiente, esquecendo que a formação profissional é um processo que implica a formação ao

longo da carreira, sendo contínuo e permanente, acompanhando as transformações da

modalidade, do sistema educacional bem como da própria sociedade. Concordamos com

afirmação de Dieuzeide (1994, apud BELLONI, 2003, p. 83) de que “todo pessoal docente

deve aceitar evoluir como os outros profissionais.” O preceptor, apesar de estar inserido no

organograma da Uniube como técnico-administrativo, ao atuar como elo entre o professor

especialista, o material de estudo, o professor referência e o aluno, tem que, também, aceitar

evoluir, buscar a construção permanente de novos conhecimentos, atualizar-se de forma

contínua e permanente.

Durante todo o processo de formação foram observados e anotados pela formadora de

Recursos Humanos, o comportamento, as interações, as indagações dos candidatos para,

posteriormente, esses elementos somados a outros documentos, serem analisados, obtendo

assim o resultado do processo de seleção.

Os documentos preenchidos são formulários onde os candidatos colocam suas idéias,

reflexões a respeito de questões levantadas na própria formação. Em um destes formulários o

candidato expõe, depois de ter vivenciado o primeiro dia de formação, sua intenção de ser ou
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não ser um preceptor na modalidade a distância da instituição promotora da formação. isto é,

faz uma auto-avaliação do seu interesse em ser ou não ser um preceptor.

É interessante registrar aqui que mesmo participando de um processo seletivo não

observamos rivalidades, desuniões, concorrência entre os participantes desse processo. Eles

apresentaram o tempo todo respeito, houve muita interação e amizade entre todos do grupo e

a formadora. Lembramos de mais um fato curioso e interessante que presenciamos como

formadora de preceptores. Estávamos no final da formação quando um candidato se

aproximou e falou: “nunca participei de um processo seletivo, mas ouvi dizer que é algo

assustador e vocês nos receberam e conduziram a formação de um jeito tranqüilo como se

fossemos todos já preceptores”.

A partir da afirmação desse candidato ao cargo de preceptor e da observação do

processo de formação do preceptor, constatamos que a integração só foi possível devido à

maneira com que foi conduzido o processo de seleção: uma formação e não um treinamento.

Durante todo o processo de formação foi sendo analisado e registrado o processo de

construção dos conhecimentos, a desenvoltura no desenvolvimento das atividades propostas e

o comportamento, indagações e reflexões de cada participante, numa aproximação à

perspectiva da concepção de professores como intelectuais críticos (GIROUX, 1997), tendo

em vista os questionamentos, reflexões sobre o saber teórico correlacionado ao saber fazer,

que foram sendo construídas ao longo da formação; a partir de uma relação dialógica-crítica,

superando uma reflexão vazia — refletir por refletir — e sem se preocupar com o contexto

social do sistema educacional brasileiro.

A formadora, durante o processo de “formação inicial” foi fazendo os registros que

permitiram traçar o perfil de cada um dos candidatos para posteriormente serem analisados

junto com os outros documentos preenchidos. De posse dessas informações e consultando

autores como Belloni (2003), Gonzalez (2005), Maggio (2001), na visão da professora

responsável pelo RH da EAD na Uniube, pôde-se traçar um perfil ideal para este profissional.

Os preceptores da Uniube devem ter: uma boa comunicação com toda equipe e com os

alunos; serem dinâmicos e criativos; liderança; senso crítico; paciência; ser tolerante;

responsabilidade; ser verdadeiro e autêntico; ter uma visão crítica e global; saber trabalhar em

equipe. Na realidade, essas características compõem as chamadas competências ― saber ser e

saber conviver ― de que fala Delors (1998), não dando uma importância maior aos

conhecimentos relacionados às áreas de formação específica dos cursos em que iriam atuar.
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Notamos, através das entrevistas realizadas, dos depoimentos dos preceptores e das

nossas observações, características que convergem para as características relativas ao perfil

ideal traçado pela formadora de RH com base nos autores citados.

5.1.1 O perfil ideal do preceptor – qualidades destacadas

Os preceptores, professores-referência, a professora responsável pelo RH da Uniube e

os alunos destacaram algumas características, como constituidoras do perfil ideal do

preceptor.

É comum a preceptores e alunos a concepção de que o preceptor precisa ser paciente,

saber ouvir, ser educado, ser compreensivo.

O preceptor deve ter discernimento, agir com equidade e firmeza para compreender os

alunos e ajudá-los nas dificuldades, conforme relatam as preceptoras Q e X e o aluno 4.

Bom. Primeira coisa ele tem que ser paciente, ele tem que ter paciência para
ouvir principalmente, ele tem que ser, digamos, que educado ou ponderado,
porque tem coisas que ele pode atender o seu aluno e tem coisa que não, ele
tem que saber dosar isso. Qualidade também eu vejo, como assim, ser mais
humano, não adianta você querer levar tudo a ferro e fogo você tem que
ouvir, saber entender, saber quem é o preceptor, saber quem é o aluno que
está tentando enrolar e não faz nada de responsável e tem o aluno que
realmente está com problema, que precisa de um prazo maior, ele precisa de
uma atenção maior, ele tem dificuldades maiores. O que é preciso ser
paciente nesse sentido, e saber lidar com isso (PRECEPTORA Q,  2007).

Jogo de cintura também, de saber se relacionar com o outro, de saber ouvir
o outro quando às vezes ele está bravo, as vezes ele está querendo desabafar
e colocar suas insatisfações, então saber ouvir também, isso é importante
(PRECEPTORA  X, 2007).

O preceptor ele tem que ser em primeiro lugar ser compreensivo porque às
vezes o nosso trabalho não sai como ele quer, mas ele tem que compreender
e nos mostrar novos caminhos e o nosso preceptor, o que nós temos
atualmente ele é muito compreensivo, ele trabalha muito com o nosso lado
afetivo, ele é uma pessoa carinhosa. Ele trabalha de uma maneira
construtiva, participativa e principalmente ele visa o nosso emocional, a
nossa sensibilidade. Então eu acho por isso, que ele é tão especial e tão
querido pra nós, que ele trabalhe em primeiro lugar com humanos, ser
humano (ALUNO 4, 2007).

Foi acentuado que o preceptor deve trabalhar pó prazer, gostar do que faz e que a

preceptoria deve ser encarada como uma profissão, que é exercida com satisfação, e não

apenas como uma ocupação secundária. Isso é o que mostra o depoimento da preceptora Q,

que vem confirmar que para ser preceptor, mesmo que sua identidade ainda não esteja

totalmente definida, é preciso exercer suas funções com alegria, entusiasmo e com um olhar

crítico no sentido de contribuir para a formação da identidade própria dentro da EAD.
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E gostar do que faz, eu acho o mais importante apesar de tudo ele tem que
gostar do que faz, precisa fazer isso com amor, com carinho para
desenvolver o seu papel. Eu acho que em toda profissão tentar desempenhar
o seu papel com amor, e achar que não tem nada pra fazer vou ser
preceptor [não dá certo] (PRECEPTORA Q, 2007).

Outros fatores foram destacados, tais como o gosto por aprender,  o gosto pela leitura,

habilidades com a escrita e capacidade de comunicação oral. A preceptora X destaca em seu

depoimento a importância da comunicação entre todos os atores do processo, indo ao

encontro da afirmação de Belloni (2003) de que a comunicação é uma questão que vem

desafiando a qualidade do ensino a distância, sendo esta responsável em quebrar o isolamento

do aluno e do preceptor, que ficam distantes da sede da Uniube. Ressaltamos que essa

habilidade é imprescindível para exercer a preceptoria: sendo o preceptor o mediador de todo

o processo de ensino-aprendizagem do aluno, necessita exercer a habilidade de comunicar e

ser compreendido em todos os momentos do curso.

Bom, é preciso ter uma alta habilidade de leitura, é preciso gostar de ler, é
preciso gostar de aprender, é preciso ter uma habilidade boa com relação a
escrita também. Ler é fundamental, uma oratória também, é preciso estar
tendo uma boa conversa, uma boa fala, porque não pode haver dúvida na
comunicação que a gente estabelece, então isso é fundamental leitura,
escrita e a oralidade acredito que sejam habilidades importantes,
características importantes pro preceptor (PRECEPTORA X, 2007).

Outro destaque foi dado para a capacidade de enfrentar situações novas e desafiadoras

com dinamismo e iniciativa e saber lidar com o inusitado, isto é, o preceptor deve conquistar

sua autonomia para exercer a preceptoria. Para Contreras (2002, p. 192), a autonomia é um

processo coletivo de responsabilidade e participação entre os atores participantes do processo

ensino-aprendizagem. Essa autonomia proporciona ao preceptor utilizar outras estratégias,

sem, contudo, mudar a identidade da instituição ou os objetivos do curso, permitindo-lhe

buscar alternativas para os desafios que podem vir a ocorrer durante o desenvolvimento de

suas atividades na preceptoria. A necessidade de apresentar essas qualidades foi enfatizada

pela preceptora V.

Ele precisa ser dinâmico porque às vezes até assim já surgiram situações
aqui que a gente teve que partir pro outro caminho porque chegou à oficina,
toda montada no esquema, o equipamento falhou na hora aí nós tivemos que
pegar e partir por outro caminho sem fugir do tema, mas utilizando outra
metodologia e trabalhar. Então a gente tem que ser dinâmico mesmo porque
na hora você tem que adaptar sem fugir do conteúdo sem fugir do tema, mas
ter outra possibilidade para trabalhar (PRECEPTORA V, 2007).
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Nessa mesma linha, essas duas características são reforçadas pelo depoimento dos

alunos do curso, demonstrando que o dinamismo e a iniciativa permitem ao preceptor ajudar o

aluno, motivando-o, dando-lhe segurança, transmitindo-lhe autoconfiança, mostrando-lhe a

importância de ser autônomo para estudar e direcionando-lhe caminhos que precisa percorrer

para prosseguir no curso.

Ela é dinâmica, ela procura estar junto, as vezes a gente está passando por
dificuldades no trabalho, ela vai até a gente e fala assim: não é assim, é
assim, vamos venha cá vamos estudar juntos, vou te ajudar. Ela não espera
as vezes que eu vá até ela, mas ela também vem até mim. As vezes ela fica
sabendo reclamei assim, as colegas contam aí inclusive eu posso falar dessa
forma porque ela mora na minha cidade é quase minha vizinha, então ela
fica sabendo as vezes que eu reclamei com as colegas, aí ela fala assim: M.
I. não é isso, volta, aí eu vou conversar com ela. Ela me procura fala
comigo: não é assim, eu vou te ajudar vem aqui em casa e a gente vai sentar
e estudar 2 horas juntas. E de repente eu tiro a sua dificuldade, você tira a
minha, também quando ela vai a Itabiritinga naquela outra cidade que ela
vai atender as meninas que o número é maior de alunos é lá, ela me leva eu
vou te dar uma carona. Vou te levar, de repente você vai aprender lá o que
eu vou passar, aí não precisa eu estar passando separado para você. Ela
está sempre assim, assídua junto comigo, me ajudando (ALUNO 4, 2007).

Muito dinâmica, não mede esforços até porque, coitada, é uma dificuldade
pra chegar a nossa cidade, então assim mesmo estando longe, está sempre
ligando, está sempre em contato com a gente. É uma pessoa, pra mim,
excelente mesmo, não tenho nada a reclamar dela (ALUNO 8, 2007).

Eu acho como eu não tive outro preceptor que o perfil desejável é o da
minha preceptora. Porque ela tem todos esses atributos que poderia dizer aí
que ela é dinâmica e tal. Eu acho assim que a grande dificuldade para o
preceptor é a diversidade das matérias e ele tem que estar sempre um passo
a frente acompanhando a professora da matéria, para poder tirar as
dúvidas dos alunos em todas as áreas. Então esse preceptor ele tem que
saber bastante e aí acontece o seguinte o preceptor acaba fazendo o mesmo
curso que nós, porém adiantado um tempo, porque ele tem que ter esse
planejamento porque quando ele faz uma oficina e ele chega aqui ele tem
que saber o que vai falar e o que vai passar de conteúdo e se houver
dúvidas. Enquanto o caso do professor ele está com aquele objetivo
especifico dentro de um determinado conteúdo e ele já vai poder tirar suas
dúvidas da melhor maneira acredito eu. Porém de forma generalizada ele
tem que aproximar do preceptor de forma dinâmica e estar sempre
atualizando, então o preceptor tem que ser nota 10 mesmo ganhar o nosso
10. Eles quiseram tirar nota, mas nós não vamos querer (ALUNO 3, 2007).

Na “formação inicial”, os candidatos a preceptores, para concorrer a esta função, têm

que ter graduação no curso para o qual se candidatam, pois será responsável por fazer a

mediação e o acompanhamento dos alunos em todas as unidades temáticas. Para ser preceptor,

o candidato tem que se preparar para apoiar as atividades à distância realizadas pelos alunos e

a elaboração de atividades, favorecendo a compreensão das unidades temáticas, estimulando
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constantemente o aluno, bem como promovendo a comunicação entre os participantes, com o

objetivo de viabilizar a troca de experiências e o compartilhamento do saber.

Pressupomos que se o candidato é graduado na mesma área na qual será preceptor, que

ele tenha conhecimento dos conteúdos que são distribuídos nas unidades temáticas,

necessitando apenas retomá-los, ler cada conteúdo com presteza, para fazer um

acompanhamento, uma mediação de forma eficiente no processo de ensino-aprendizagem dos

alunos. Resta saber se todo preceptor, realmente, domina os conhecimentos da sua área de

maneira adequada, para fazer o acompanhamento e a mediação com os alunos, possibilitando

a estes alunos a compreensão dos conteúdos propostos, realizando assim a troca de

experiência e o compartilhamento do saber, sendo um companheiro nesse processo de

construção do conhecimento (BELLONI, 2003).

Os depoimentos da professora referência do curso de Pedagogia e da professora

responsável pela formação de RH corroboram as características que os preceptores apontam

em suas entrevistas e também as outras característica levantadas por Belloni, Gonzalez e

Maggio.

Algumas qualidades eu acho que tem que ser alguém que tenha iniciativa,
que tenha um bom relacionamento interpessoal mesmo, que seja alguém
que consiga talvez suscitar no outro os deveres, suscitar, não sei se a
palavra seria certa, que consiga que o aluno seja alguém independente, seja
alguém que consiga caminhar. Que seja acompanhado, mas em certo
momento ele consiga pontuar esse caminho sozinho. Precisa ser alguém que
goste de estudar, que goste de ler muito, que goste do que faz, porque eu
acho que ele vai ter muita leitura pela frente. Então precisa sim de gostar de
ler, de aprender, de realizar novos desafios, acho que ele deve gostar de
educação e estar disposto. Ser alguém disponível para novas

aprendizagens, para novas práticas, para mudar mesmo. Então tem que ser
reflexivo. Eu acho que tem que ser dinâmico, e ao mesmo tempo tem que ser
alguém que consiga ser ponderado em determinados momentos
(PROFESSORA REFERÊNCIA T, 2007).

Devem realmente gostar do que faz da sua área de formação, ter um
dinamismo muito grande, uma vontade de solucionar ou buscar soluções
alternativas de soluções para o problema, tem que ter paciência ele tem que
ser um bom ouvinte mais que qualquer coisa. Eu creio que ouvir mais pra
poder ficar mais sensível a detectar qual é de fato a dificuldade, eu acho que
ele tem que saber ler aquilo que não é dito oralmente, mas que está nas
entrelinhas, tem que ser uma pessoa pesquisadora, com iniciativa, com
muita tolerância, com muita vontade de vencer, muita disponibilidade
interna para fazer e refazer. Então pra mim tem que ser uma pessoa assim
dedicada e motivada ele tem que estar motivado. Jamais eu falo pra pessoa,
se ela não está motivada, por favor, não fique. E tem que conhecer a área
dele, o preceptor pra mim tem que ser da área do curso a que se propõe ou
de uma área muito afim, que tenha uma afinidade muito grande com aquele
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curso, porque as vezes você tem curso que tem muita afinidade um com
outro então até a gente pode colocar porque é até bom, uma visão diferente
de repente uma outra visão desde que ele tenha a vontade de correr atrás
pra ler e estudar as coisas que ele não tinha lido ou estudado. Más ele tem
que ser um estudioso e quanto mais ele estiver entendendo aquelas questões
melhor. Então eu não posso colocar uma pessoa, eu não devo, uma pessoa
de química num curso por exemplo de letras que vai ter muita dificuldade,
não são áreas afins, então até dentro de um mesmo grupo de área, eu acho
que é interessante você ter esses olhares diversos. Mas o preceptor tem que
ter uma disponibilidade muito grande de ler, entender e correr atrás daquilo
que ele não sabe, porque o aluno vai chegar pra ele também pedindo ajuda,
pedindo que converse com ele sobre aquele assunto se ele não entender
nada também aí fica difícil (PROFESSORA RESPONSÁVEL PELA
FORMAÇÃO DE RH DA EAD, 2007).

Embora não explícito, no perfil ideal há uma característica destacada pelos preceptores

e confirmada pela formadora de RH, pela professora referência T, que é o gostar de estudar,

de ler e ter domínio da escrita. Na visão deles o preceptor tem que estar sempre estudando, o

que vem corroborar a afirmação de Fullan (1987), quando este autor afirma que o

desenvolvimento profissional é um processo que nunca cessa, está sempre envolvido em

ações contínuas, acumulativas, e interativas a um projeto ao longo da profissão, arquitetado e

realizado em momentos diferenciados.

O grande desafio por nós observado na formação de preceptores é tornar o perfil

explicitado pelos sujeitos desta pesquisa um fator real necessário para o bom desempenho dos

alunos e da própria instituição. Isto é, que o preceptor possa promover uma atuação

abrangente e global, sendo capaz de propor mudanças a partir de um conhecimento totalizante

construído coletivamente. E que o perfil diagnosticado na formação inicial seja real, não

apenas apresentado neste primeiro momento e sim mantido durante todos os momentos,

mesmo perante os obstáculos tais como: influência do parceiro, falta de apoio por parte dos

gestores; falta de apoio da equipe administrativa; demora na entrega dos materiais utilizados

no curso.

5.1.2 A importância do TelEduc na formação continuada

Durante a “formação inicial” de preceptores, observamos que a formadora de RH

analisou e refletiu com os candidatos a preceptores a importância do TelEduc32 e de como

utilizá-lo na formação continuada e na interação com gestores e com outros preceptores.

                                                
32 O TelEduc é um ambiente de ensino a distância pelo qual se podem realizar cursos através da Internet. Está
sendo desenvolvido conjuntamente pelo Núcleo de Informática Aplicada à Educação (Nied) e pelo Instituto
de Computação (IC) da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).
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A proposta de EAD da instituição pesquisada pressupõe um processo de

acompanhamento e de formação continuada, por meio de um ambiente virtual TelEduc.

Observamos e obtivemos relatos orais, nos quais preceptores e gestores colocam seus pontos

de vista em relação a este ambiente virtual.

Na visão de um gestor, o TelEduc não funciona como deveria quanto a proporcionar

uma formação continuada, devido à falta de tempo dos gestores e da sua equipe em estar

alimentando os fóruns de debates, para refletirem com os preceptores. Na ótica dos

preceptores, além do tempo, não há realmente uma interação, os fóruns não são modificados

com novas questões e sugestões de leituras, ficando assim desatualizados e quando há uma

discussão elas ficam soltas sem um fechamento. E indagam: refletir por refletir, com qual

finalidade? Ao questionarmos a formadora de RH da EAD da Uniube. A formadora falou que

os gestores estão se conscientizando mais da importância deste ambiente virtual para a

formação continuada e como um meio de interação entres eles e os preceptores.

Os gestores estão se preparando também. Aqui no momento, é toda uma
descoberta, eu acho o que é importante é que inicialmente quando tudo
começou por volta de 2004, entre 2000 e 2004 e depois no início de 2004 e
2005 havia ainda muita rejeição e resistência dessas pessoas que são
gestoras hoje. Mas de 2005 pra cá essa fase, graças a Deus passou. A gente
percebe que os gestores estão querendo descobrir o que queriam e têm
alguns até mais comprometidos com a proposta. Então eu acho que teve uns
que tiveram um ganho aí (PROFESSORA RESPONSÁVEL PELA
FORMAÇÃO DE RH DA EAD, 2007).

A responsável pela formação de RH da EAD, durante a entrevista, relatou-nos que a

formação continuada se inicia logo após a “formação inicial”, assim que o preceptor é

contratado pela Uniube.

A formação continuada ela acontece em cima de questões, temas que tem a
ver com as necessidades, primeiro dos próprios cursos, então o que nós
estamos querendo implantar agora é que, cada vez mais, os próprios cursos,
a equipe gestora dos cursos perceba a importância que tem essa formação
continuada, tanto presencialmente quanto virtualmente.  Então a gente vai
fazer em dois momentos: em momentos presenciais sendo permanente e
constante; aí de formação continuada virtual usando o ambiente virtual
para que a gente não perca o contato nem um minuto com essas pessoas.
Então discutindo o que? Temas dos próprios cursos, funcionamento,
estrutura e necessidade dos cursos e também questões que a gente está
percebendo e considera que seja importante sejam discutidas em relação a
preceptoria. Então como é que ele trabalha determinadas questões em
discussão pra que a gente também possa construir junto com eles outras
possibilidades (PROFESSORA RESPONSÁVEL PELA FORMAÇÃO DE RH
DA EAD, 2007).
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Apesar de tanto os gestores quanto os preceptores reconhecerem a importância deste

ambiente virtual, ele ainda é pouco utilizado e muitas vezes, mal utilizado.

As opiniões sobre a importância e o papel do TelEduc na formação continuada são

divergentes, não havendo  uma  unanimidade quanto ao seu uso, como apresentamos  a seguir.

 Há depoimentos que apontam o TelEduc como uma ferramenta importante, embora

ressaltem o temor em não saber usar esse recurso tecnológico e pela dificuldade em ver o

processo de educação ocorrer sem a presença do professor:

Para o cargo de preceptoria [é importante] sim, porque as inovações são
necessárias na vida da gente (PRECEPTORA G, 2007).

Por ser uma tecnologia atual ele gera medo em muitos preceptores, muitos
não acessam por que não sabem mexer por conta disso, mas é um
instrumento riquíssimo em debates, no fórum, para esclarecer as dúvidas e
dá esse suporte e essa troca de materiais. Não sei por que os preceptores
não utilizam este ambiente virtual (PROFESSORA REFERÊNCIA Y, 2007).

O TELEDUC pode ser sim uma ferramenta importante, porque aqui a gente
já tem o acesso a Internet. Mesmo os preceptores que não tem um
computador em casa, a gente tem um laboratório que a gente tem acesso,
mas embora tenha esses eu ainda sugiro e acho que seria necessário pelo
menos a cada semestre que viesse uma pessoa até mesmo por essa, questão.
Eu acho que ainda está muito presente pra nós a presença do professor
(PRECEPTORA V, 2007).

Nesses depoimentos fica explícita a importância das TIC como um instrumento de

apoio ao processo pedagógico, para troca de experiências, debates dos preceptores com a

professora responsável pela formação de RH de EAD, com os gestores dos cursos e com

outros preceptores. Inserir uma tecnologia pode não ser suficiente para despertar a motivação

e levar os preceptores a uma construção do conhecimento, pois, de acordo com Almeida

(2000), é preciso criar um ambiente que favoreça a aprendizagem significativa.

Outros sujeitos vêem o TelEduc como uma ferramenta adcional, que embora

importante,  não resolve os problemas enfrentados pelo EAD:

Por mais que ela seja uma ferramenta importante, eu acho que ela por si só
não consegue resolver todos os problemas. (PROFESSORA REFERÊNCIA
T, 2007).

Todavia o que emerge das entrevistas é que as interações físicas, encontros presenciais

são mais proveitosos, e o ambiente virtual, TelEduc, é apenas um detalhe importante sim, mas

não o suficiente.

Eu acho que a formação continuada por meio do TelEduc não inviabiliza os
encontros presenciais (PROFESSORA REFERÊNCIA T, 2007).
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Que fosse feito uma preparação maior, em que o preceptor, pudesse estar
acessando pelo TelEduc, que houvesse um determinado momento um
encontro que se não pudesse ser a cada etapa pelo menos uma vez por ano,
dos preceptores com o pessoal de, por exemplo, instituição, os seus
coordenadores, porque é importante também esse momento, vamos dizer
assim presencial. Um momento frente a frente para poder estar tirando
algumas dúvidas e não só ficando uma coisa assim, mais informal da
distância. Isso eu acho importante no processo da educação. (PRECEPTOR
Z, 2007).

Através de encontros com vários preceptores de vários pólos como uma
troca de experiências para tirar as dúvidas também presencialmente não
somente a distância. Porque eles trocam experiências, eles tiram as dúvidas,
mas o contato presencial às vezes é importante conhecer com quem se fala.
É importante. (PROFESSORA REFERÊNCIA Y, 2007).

Apesar de todos os preceptores, gestores e professores referência saberem da

importância e da necessidade deste ambiente virtual para a formação continuada33, para a

troca de experiências e para a comunicação entre pólo e sede e entre um pólo e outro pólo,

eles ainda não o utilizam e o exploram como deveriam, para fazerem da distância apenas uma

separação por km e não uma barreira  contra a comunicação, dificultando assim a transmissão

de informações e o processo da construção de conhecimento. Para os entrevistados esta

formação deveria contar com a presença da equipe pedagógica e também da equipe

administrativa, para juntos sanarem os problemas enfrentados no dia a dia da atuação dos

preceptores.

Eu vejo uma necessidade enorme de continuar essa formação
principalmente incluindo outros personagens do curso, de cada curso. Por
exemplo, gestores as pessoas que acompanham o processo, a gente está
assim mais integrado. Sabe essa formação, deveria ser não só do preceptor,
mas assim, com quem ele busca as respostas, em quem ele está com ela no
dia-a-dia (PRECEPTOR Q, 2007).

Obtivemos da formadora de RH da EAD da Uniube a informação de que o ambiente

virtual TelEduc está sendo reformulado, e que os gestores já estão utilizando este espaço de

formação e interação. Como exemplo, citou que os gestores estão disponibilizando o que é em

comum ao curso para os preceptores como: os referenciais de respostas das atividades a

distância que os preceptores corrigem, cronogramas das datas de entrega destas atividades,

                                                
33 Pressupomos que a formação continuada para a docência não significa apenas a instrumentação técnica, mas,
principalmente, a oportunidade para a reflexão crítica desta prática e da realidade que a proporciona. Assim,
privilegiam-se discussões e reflexões sobre os significados da prática docente e suas múltiplas facetas no
cotidiano escolar e, mais especificamente, para realizar  novas descobertas educacionais e avaliar a relação teoria
e prática no processo ensino-aprendizagem.
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orientações para estudo dos alunos, programação da oficina de apoio à aprendizagem e dos

seminários, sugestões de leituras.

5.1.3 A relação da “formação inicial” com a prática da preceptoria

Decorrido um espaço de tempo entre o término da “formação inicial” e o início da

atuação dos preceptores, interessava-nos saber qual a relação que eles faziam entre a

“formação inicial” e a prática; o que a formação influenciou na prática e se a formação

garantiu os saberes necessários para exercerem a função de preceptoria. De acordo com as

entrevistas encontramos alguns preceptores que consideram que a “formação inicial”

possibilita os saberes necessários à função de preceptoria

A “formação inicial” garante os saberes necessários para a sua atuação na função de

preceptor, como aquele que deve acompanhar o aluno, fazendo com que este não se sinta

solitário, desprotegido, sem rumo (GONZALEZ, 2005).

Bom eu trago assim uma coisa muito forte que ficou da formação que eu
trago pra minha formação é a questão de fazer de tudo para que o aluno
não se sinta sozinho; esse papel, dar uma notícia mesmo que você não tenha
a resposta que ele queira. Olha, estou vendo sua resposta, ele se sentir
acompanhado, que ele tem alguém ele não pode se sentir sozinho. Acho que
isso é uma das coisas mais fortes que ficou para mim no curso é que eu
procuro estar trazendo para minha prática (PRECEPTORA Q,  2007).

Para outros a “formação inicial” não possibilita os saberes necessários à função de

preceptoria, afirmam que a “formação inicial” é importante, mas não se relaciona com a

prática, isto é, para eles a formação inicial não garante todos os saberes necessários para

atuarem como preceptores, apesar de ter sido muito enriquecedor como afirma a preceptoraV

Bom eu acredito que foi muito enriquecedor, porém não foi suficiente para
atuar como preceptor porque nós aprendemos mesmo as competências do
preceptor, mas a prática, mesmo essa, aí foi atuando mesmo que várias
questões que a gente teve que aprender a fazer fazendo, mesmo porque o
curso foi 2 dias. Acredito que a carga horária não era suficiente para tanta
coisa também porque aqui na cidade H a educação a distância ela estava
sendo a primeira experiência.  Então nós também estávamos aprendendo
com os alunos, junto com os alunos (PRECEPTORA V, 2007).

Há ainda aqueles que vêem a “formação inicial” como uma primeira etapa de

formação.

A “formação inicial” realizada num curso com duração de dois dias não foi suficiente

para lhe garantir a formação necessária, ou seja, essa formação não é suficiente para o

preceptor desempenhar as funções da preceptoria, necessitando de uma continuidade com
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atividades relacionadas com a prática, como se nota nos depoimentos da preceptora X e do

preceptor Z.

Eu acho que dá um suporte, dá uma variada muito grande, mas na verdade
na prática às vezes, algumas coisas acontecem um pouco diferente. Aí você
tem o interesse de fazer seguinte, tá buscando a interação, a vivência com a
prática do dia-a-dia. Então você ta fazendo e conduzindo um curso e ao
mesmo tempo a formação inicial ela não pára ali, ela continua. A formação
continuada entende-se que se tem alguma dúvida em algumas coisas da
funcionalidade em termos assim de conteúdo mais a funcionalidade eu tenho
contado muito com o apoio da minha coordenadora, a T. A formação, na
verdade,  assim como uma questão nova o que foi colocado a base pra você
poder estar trabalhando,  dando suporte ao aluno precisava e precisa que
na verdade o que a gente tem observado é o seguinte: que tudo começa na
questão da capacitação do que é um preceptor, como que ele trabalha o
apoio que ele tem que dar ao aluno e que em alguns momentos a gente não é
só preceptor a gente acaba sendo também um pouco também de professor
que procura estar dando um suporte, um subsídio que o aluno precisa.
Porque que as vezes o seminário é muito rápido que o aluno não consegue
estar entendendo tudo. E a gente segue desse momento aí. A gente está
ajudando. Vem uma questão, a seguinte, foi um período de estar clareando,
mas não o suficiente, pra gente ver como a gente iria realmente trabalhar no
curso a distância. (PRECEPTOR Z, 2007).

Eu entendo que essa “formação inicial” me ajudou a olhar de uma outra
forma para a educação a distância. Então procurar entender melhor,
procurar interar melhor do que se tratava, mas eu entendo que a minha
atuação é que realmente foi mudando a diretriz do que é trabalhar na ensino
a distância. Então eu não sinto muita, muita relação dessa “formação
inicia” na minha atuação, Na minha atuação, foi importante no sentido de
me fazer ver e olhar pra ela de uma forma sem a máscara, sem preconceito.
Mas não sinto que essa formação tenha me ajudado na minha atuação
diária, no meu cotidiano como preceptora,  como profissional no ensino a
distância. Ela não garante saberes  necessários para desempenhar sua
função.A formação de preceptores não garante. Realmente é o fazer diário
que vai te dando um parâmetro de como você deve atuar e a minha relação
com o colega, a relação com o outro que tenha uma experiência maior é que
vai me ajudando a construir esse saberes. Então a formação inicial ela não
te dá essas condições (PRECEPTORA X, 2007).

No mesmo sentido acima alguns destacam que a “formação inicial” para o trabalho de

preceptoria é o início de uma formação continuada.

Encontramos depoimentos de preceptores que afirmam que ao mesmo tempo em que

estão acompanhando os alunos estão também refazendo o curso em uma nova perspectiva,

contribuindo assim para sua própria formação.

Eu estou fazendo um novo curso de Pedagogia mais atualizado porque a
própria bibliografia ela é atualizada é um material muito rico e está sendo
muito bom para minha formação continuada.  E até mesmo para minha
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prática, eu estou aplicando esses conhecimentos no meu dia a dia em outras
funções que desempenho (PRECEPTORA V, 2007).

Conforme já mencionamos a “formação inicial” é apenas o começo, sendo importante

a continuação desta formação para garantir os saberes necessários para que os preceptores

desenvolvam as atividades no dia a dia, pois os problemas da educação presencial ou a

distância são resolvidos durante o processo, não são todos previsíveis. A continuação da

formação inicial teórica e pedagógica deverá ser atualizada com a formação na prática. “A

educação passa a ser, sob a forma da aprendizagem contínua, a própria vida” (BRUNNER,

2004, p. 40).

5.1.4 Responsabilidades do parceiro da Uniube

Apesar de ter-lhes sido explicado, durante a “formação inicial”, as responsabilidades

da Uniube e as do parceiro, conforme analisado no capítulo III página 54, encontramos

preceptores que não souberam se situar sobre esta questão, permanecendo dúvidas quando à

divisão de responsabilidades.

E uma outra questão também que eu acho que é muito importante, é voltado
para a definição do parceiro. No caso é a EAD, que é a questão da Uniube
quem é quem, qual é a função e o papel de cada um.Porque em determinado
momento a gente fica sem saber se você é funcionário da instituição, a quem
você reporta, e se você é da EAD, a  quem você se reporta. Isso aí, eu acho
que é de fundamental importância você definir pra gente poder também ter,
vamos dizer assim, um suporte maior nessa questão do direcionamento do
trabalho da gente (PRECEPTOR Z, 2007).

5.1.5 Conteúdos abordados na “formação inicial”

Em relação à opinião que os preceptores e professores referência têm quanto aos

conteúdos contemplados na “formação inicial” e aqueles que deveriam sê-lo, encontramos

unanimidade nas respostas de que, na “formação inicial”, também devem ser enfocadas

situações-problema da atuação prática. Apontam para os problemas que sentem com essa

formação, que é realizada em dois dias, com o total de 10 horas.

Eu acho que falta um pouco mais em relação ao seguinte, da parte prática,
da vivência do dia-a-dia, porque a princípio a gente fica um pouco, assim,
indeciso em relação à questão do trabalho (PRECEPTOR Z, 2007).

Bom, eu acho assim a formação inicial ela é muita válida, muito importante
para um primeiro contato que as pessoas têm para poder entender o
processo que é esta educação à distância. Mas eu acredito que ela deveria
ter uma segunda parte, uma segunda etapa, por exemplo, após a seleção dos
preceptores que vão iniciar o trabalho. Esses preceptores deveriam ser
preparados de uma maneira diferente, eles deveriam ser norteados e com
quem eles vão procurar tirar suas dúvidas, conhecer mais de perto todo o



124

curso. Eu já conhecia, mas não todos os meus colegas de trabalho
conheciam e ficaram perdidos. Deveríamos apresentar mais coisas sobre a
vida administrativa deles, qual que é o papel deles e até que ponto eles
podem resolver problemas de alunos ou não, esse tipo de coisa. Porque na
formação inicial é geral eu acho que deveria ter uma segunda parte, mas
enfocada para eles começarem atuarem mesmo com mais segurança
(PRECEPTORA Q, 2007).

Apesar de ter sido proporcionada, na “formação inicial” dos preceptores, pela

responsável pela formação de Recurso Humanos da EAD na Uniube, a prática em buscar o

seu conhecimento, para que possam também levar seu aluno a buscar o seu próprio

conhecimento, ainda encontramos preceptores que esperam receber instruções prontas,

preferem dar  respostas para seus alunos a desafiá-los a encontrá-las.

Entre os candidatos a preceptores, e entre os preceptores que estão atuando,

observamos que muitos não fazem uma distinção clara entre treinamento e formação. O

processo da “formação inicial” dos preceptores, como já esclarecemos, pretende ser uma

formação, pois a responsável pela formação não passa instruções prontas, pré-determinadas

para cada situação; ela aponta caminhos que o preceptor pode percorrer para que ele próprio

encontre a melhor solução para os problemas enfrentados no decorrer do curso. Na sua ação

pedagógica, o preceptor também aplica técnicas concebidas por outros professores,

preceptores e teóricos da educação, porém, dada a formação que lhe é proporcionada, supõe-

se que não se limite a ser um mero reprodutor de técnicas.

5.1.6 “Formação inicial”: entrelaçamento de concepções de formação de professores

Na proposta de educação a distância da Uniube, há um entrelaçamento das várias

concepções de formação de professores, como já foi discutido no capítulo II. E este

entrelaçamento está direcionado para a formação dos preceptores, para que os mesmos  atuem

na perspectiva do desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem efetivo e de

qualidade.  Concordamos com Rego (2005) quando afirma que

[...] não é qualquer escola nem qualquer prática pedagógica que
proporcionarão ao indivíduo a possibilidade de desenvolver funções
psíquicas mais elaboradas. Essa perspectiva teórica aponta claramente que o
impacto da escolarização dependerá da qualidade do trabalho realizado.
Vygotsky evidencia que o ensino só é efetivo e eficaz quando se adianta ao
desenvolvimento: a qualidade do trabalho pedagógico está, portanto,
necessariamente associada à capacidade de promoção de avanços no
desenvolvimento do aluno. Tal posição se fundamenta no conceito de Zonas
de desenvolvimento proximal, que postula a importância da atuação de
elementos mais experientes para que determinadas competências dos
estudantes possam se transformar em conquistas (REGO, 2005, p. 61).
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Observamos que a formadora de RH em EAD da Uniube desenvolve um incessante

trabalho de aperfeiçoamento do processo de “formação inicial” para resolver ou minimizar a

lacuna entre a “formação inicial” e a atuação apontada pelos entrevistados, ao mesmo tempo

em que procura conscientizar toda a equipe da EAD, na instituição, sobre a necessidade de

formar uma equipe para acompanhar a atuação dos preceptores. É preciso descobrir quais são

os instrumentos de acompanhamento e como estes devam ser aplicados para fazer com que o

acompanhamento funcione de modo eficiente e eficaz.

Um desafio que se apresenta à formadora de RH é que desde a trajetória da “formação

inicial” do preceptor à atuação não exista diferença, que o preceptor construa o seu

conhecimento na “formação inicial” e o vá reconstruindo na sua prática com o suporte da

formação continuada. Que o preceptor não se sinta sozinho, que ele permita e ao mesmo

tempo procure estar em constante interação com toda a equipe da coordenação pedagógica e

com os outros preceptores.

5.2 A atuação do preceptor

Conforme já mencionamos, o preceptor recebe outras denominações, dependendo da

instituição onde atua ou do autor tomado como referência.

Belloni (2003, p. 83) denomina professor tutor ao profissional que “orienta o aluno em

seus estudos relativos à disciplina pela qual é responsável, esclarece dúvidas e explica

questões relativas aos conteúdos da disciplina; em geral participa das atividades de

avaliação.”

Gonzalez (2005, p. 40) também chama de professor-tutor ao profissional do ensino a

quem cabe “mediar todo o desenvolvimento do curso. É ele que responde a todas as dúvidas

apresentadas pelos estudantes, no que diz respeito ao conteúdo da disciplina oferecida”.

Conforme a autora ele é responsável pela mediação, a participação dos estudantes nos chats,

estimulando-os a participarem e a cumprirem suas tarefas, e avaliando a participação de cada

um.

Na Uniube esse ator é denominado preceptor e a ele cabe “mediar todo o processo de

ensino-aprendizagem, ao longo do curso” (Barbosa, 2006, p. 10). Belloni e Gonzalez, ao

definirem as atribuições do professor-tutor, realçam o seu papel de mediador no processo de

ensino-aprendizagem de uma disciplina. Na Uniube, a função de mediação é mais abrangente,

pois se atribui ao preceptor a responsabilidade por todos os eixos temáticos e conteúdos dos

cursos, o que dá a dimensão da importância de sua formação para o bom desempenho de suas
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funções. Essa é a pergunta que não temos feito: será que o preceptor domina os conteúdos de

todos os eixos temáticos para de fato responder as dúvidas dos alunos e explicar-lhes as

questões relativas aos conteúdos?

O trabalho pedagógico na modalidade EAD deve, portanto propiciar a construção de

conhecimento pelo aluno com a intermediação do preceptor. Como já mencionamos, subjaz à

proposta da instituição a valorização da ação do preceptor, como o “outro”que tem

participação fundamental no processo de aquisição do conhecimento e de desenvolvimento do

ser humano, numa aproximação dos estudos de  Vygotsky (1987). O autor atribui relevante

importância ao papel do outro no desenvolvimento dos indivíduos, pois considera que um

indivíduo só se desenvolve em relação ao ambiente cultural em que vive, com o suporte de

seu grupo social. Cabe ao educador o papel de interventor, desafiador, mediador e provocador

de situações que levem os alunos a aprenderem a aprender. No âmbito desse processo de

interação social se dá a ação do preceptor.

As atuações do preceptor ao responder dúvidas dos alunos e importância que os alunos

atribuem a essas respostas ficam evidentes nas entrevistas que fizemos, como podemos

observar nos depoimentos dos alunos 3, 1, 5. Estes alunos apontam o preceptor como aquele

que mostra o caminho, que guia e orienta seus estudos, aquele que está sempre pronto para

ajudá-los, atuando como ponte entre os conteúdos a serem estudados e a construção dos seus

próprios conhecimentos.

O preceptor tem a função de transmitir, o preceptor orienta realmente o que
o aluno às vezes, está em dúvida porque não tem um professor diário pra
esclarecer e o preceptor está ali; e o aluno está sendo bem orientado, bem
instruído. Eu acho que é por aí (ALUNO  3, 2007).

A função do preceptor é como uma ponte; ele é o meu professor pra mim Eu
entendo que a função do preceptor é nos dar essa luz, porque como eu falei
antes, sem ele seria totalmente difícil, não tem como estudar sem um
preceptor, sem um guia. Prá nós a função do preceptor Z pra mim é tirar
minhas dúvidas quando eu preciso e  me ensinar o que eu não sei e dar
idéias e dar sugestões, dar exemplos da vida cotidiana dentro da escola, é o
que ele faz muito bem. Todo assunto que ele trata ele leva muito da prática
na sala de aula e isso pra nós é fundamental, porque a gente sabe muito bem
que a teoria é uma coisa, mas quando chega na hora da prática a teoria
muda um pouquinho. A gente tem que ajustar a prática ou ajustar a teoria
de acordo com a prática, então a função do preceptor Z, pra mim e dar esse
desbloqueamento pra gente que pra mim é muito importante (ALUNO 1,
2007).

O preceptor pra mim ele é como o caminho que a gente tem que trilhar. Ele
nos ajuda na caminhada de nosso dia-a-dia. Já que nós não conseguimos
caminhar sozinhos, às vezes ele faz o papel até maior ainda porque ele leva
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os nossos problemas pra viver na vida dele, pra tentar nos ajudar cada dia
mais, não só com materiais, mas também como pessoa humana. O preceptor
é tudo em nossa vida, porque fazer faculdade a distância é a gente ficar um
pouco sozinha em casa e quando nós temos a presença do preceptor é tipo
uma luz que chega para nos orientar (ALUNO 5, 2007).

No projeto de educação a distância da Universidade em estudo, o preceptor é

responsável pelo atendimento individual ou de um grupo de alunos; participa dos seminários

de integração, conduz as oficinas de apoio à aprendizagem e corrige as atividades avaliativas

a distância realizada pelos alunos.

O preceptor organiza seus atendimentos a partir das observações que faz durante os

seminários e oficinas e das correções das atividades a distância e da procura, pelo aluno, em

busca de orientação e esclarecimento quanto aos conteúdos que está sendo estudado.

Silva (2003) em sua pesquisa  sobre a aprendizagem considera que a interatividade seja

essencial para a aprendizagem efetiva. Partindo dessa premissa e com o respaldo nas

proposições do relatório de Dellors (1998) sobre a educação para o século XXI, é considerada

a função do preceptor, a partir das observações realizadas nos momentos presenciais, e propor

intervenções pedagógicas criativas e inovadoras, que facilitem a compreensão do aluno no

aprender a conhecer e no aprender a fazer. Tais intervenções devem levar, também ao

aprender a ser que, ao integrar aprendizados anteriores, propiciem a participação e cooperação

do estudante com os demais membros de seu meio no desenvolvimento de tarefas

comunitárias, conseguindo, assim, a aprender a viver juntos34.

5.2.1 Da teoria a prática

Nas visitas que fizemos aos pólos de EAD fora da sede percebemos pontos que

confirmaram a importância esta etapa de “formação inicial” do preceptor. Tais pontos se

relacionam às estratégias de ensino empregadas durante a “formação inicial”.

Durante a “formação inicial” foi utilizada como uma das estratégias a construção

coletiva das atividades e reflexões a partir das construções individuais. Observamos que essa

estratégia é utilizada por muitos preceptores que partem do individual para o coletivo. Por

exemplo, no pólo A no centro-leste de Minas Gerais, no atendimento a um pequeno grupo (4

alunos), o preceptor Z utilizou essa estratégia. Ele começou perguntando qual o motivo

(dúvida) da presença dos alunos ali. A partir do esclarecimento do porquê da presença, o

                                                
34 Em análise feita sobre os pressupostos que norteiam a educação contemporânea, baseada em Dellors (1998),
Duarte (2001, p.53) aponta para o uso ideológico-neoliberal do lema aprender a aprender, em que denuncia a
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preceptor pegou a dúvida apresentada e pediu aos alunos para refazerem a leitura individual

do texto em que a dúvida poderia ser esclarecida. Após essa primeira leitura, foi feita uma

nova leitura em voz alta por um aluno e acompanhada por todos. No decorrer dessa leitura, o

preceptor Z ia fazendo com que os próprios alunos explicassem o que tinha sido lido; ele só ia

completando e relacionando a teoria com exemplos da aplicação da teoria na prática. No final

do atendimento, os alunos conseguiram compreender o texto e resolver as atividades que eram

propostas a partir daquele texto.

No depoimento da aluna 1, observamos a importância do agendamento de horários

feito pelo preceptor para conversar com os alunos, a respeito das dificuldades e dúvidas

apresentadas pelo aluno no decorrer do curso.

As atribuições do nosso preceptor é estar tirando nossas dúvidas e estar
marcando assim encontros, pequenos encontros de poucas horas e
conversar dentro do roteiro de estudos e dentro da apostila de trabalho,
como montar um trabalho, como colocar o trabalho na ordem certa, como
que elas querem a metodologia do trabalho, e eles estão assim sanando as
nossas dificuldades e nossas dúvidas em um trabalho de equipe (ALUNO 1,
2007).

Observamos esse mesmo preceptor atendendo a um único aluno. A estratégia utilizada

por ele foi questionar o motivo que levou o aluno a procurá-lo. Em seguida, o preceptor pediu

ao aluno que fizesse uma leitura silenciosa do texto que não havia compreendido. Na

seqüência, pediu ao aluno para relatar o que tinha entendido do texto. A partir do ponto em

que o preceptor percebeu que o aluno não tinha entendido, ou omitido no seu relato, o

preceptor formulou questões para levar o aluno a compreender todos os aspectos importantes

do texto, forçando assim o aluno buscar seu próprio conhecimento, agindo como interventor,

mediador, desafiando o aluno a encontrar as respostas para suas indagações. Portanto, não deu

respostas prontas, e sim, instigou o aluno a procurá-las. Isso pode ser observado nos

depoimento da aluna 3.

A nossa preceptora permanece aqui no pólo e o aluno vem para tirar essas
dúvidas. E ela bate justamente em cima das dúvidas que o aluno tem, por
isso, ela tem que ter o conhecimento geral da matéria, é o que ela tem feito.
Então ela está dando o remédio para a doença certa é isso. Dessa forma ela
também coloca a disposição o telefone da residência dela e o telefone
celular, caso o aluno uma noite ou um dia tenha algum problema. A
qualquer hora que liga ela vai lá e sana o problema então eu acredito assim
ela ta em plantão 24 horas (ALUNO 3, 2007).

                                                                                                                                                        
estratégia de “elaborar uma mistura de princípios oriundos de distintas concepções filosóficas e políticas de
educação”, contraditórias, mas a serviço da ideologia dominante em nome de democratização da sociedade.
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No pólo B, leste de Minas Gerais, o preceptor utiliza a mesma estratégia do preceptor

Z, mas outro preceptor, desse mesmo pólo, usa outra estratégia, que foge da estratégia

desenvolvida durante a formação. Ao atender um grupo de cinco alunos, perguntou ao grupo

qual o motivo de estarem ali e a partir do esclarecimento o preceptor explicou todo o

conteúdo que os alunos não tinham compreendido bem, como explicou as questões das

atividades propostas por aquele texto. A atitude de agir como transmissor de conteúdos desse

preceptor foi confirmada na entrevista do Aluno 9, que de acordo com a professora

responsável pela formação de RH da Uniube está contra a proposta da instituição para as

atuações do preceptor, qual seja a de   mediar todo processo de ensino-aprendizagem, e que

muitas vezes é mal interpretada como vem  confirmar o depoimento da aluna 6.

Ela dá aulas prá gente mesmo, naquele dia que ela vai então assim é aquele
dia que ela vai dar atribuições pra mim e pra ela. Com ela é o seguinte: é
tirar as dúvidas dos trabalhos, é estar aprofundando mais sobre o que o
professor fala no seminário. Então assim ela é um apoio pra esse seminário
que a gente vem aqui e é pouco tempo pra gente pegar tanta coisa (ALUNO
9, 2007).

Cabe ressaltar que também observamos que na condução das oficinas há preceptores

que, ao invés de fazer uma oficina de construção da aprendizagem, transformaram este

momento em aulas, muitas vezes tradicionais. É o preceptor quem dá aula, quem detém o

conhecimento, e o aluno é mero receptor. Em determinada localidade, observamos um

preceptor ministrar aula onde ele mesmo dava os exemplos e os concluía e o aluno apenas

registrava as informações recebidas, sem fazer nenhuma inferência. A entrevista com o Aluno

1 confirmou que essa observação não é um episódio pontual mas, em alguns pólos, constitui-

se em prática recorrente.

Ele se envolve em várias dinâmicas, ele explica a matéria, porque tem muita
coisa para ser vista, a gente fica ali e aproveita o máximo, fica bem por
dentro do assunto (ALUNO 1, 2007).

Cabe aqui um parêntese para ressaltar que em momento algum, durante a formação,

foi passado aos candidatos que era para fazer isto ou aquilo, mas a maneira como foi sendo

conduzida a formação e o esclarecimento que foi passado aos candidatos a respeito das

atribuições dos preceptores, deixaram subentendido que o preceptor não deve dar a respostas,

mas conduzir o aluno a encontrar a resposta.

Nos encontros presenciais ocorreram episódios que merecem ser relatados aqui.

Observamos que durante o seminário de integração e nas oficinas de apoio à aprendizagem as
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atuações dos preceptores se diferenciam. Exemplificando, em um determinado seminário os

preceptores, apesar de estarem cientes da obrigatoriedade, necessidade e importância de sua

presença em todo o seminário, ficaram entrando e saindo da sala, desviando a atenção dos

alunos, tirando, assim, a centralidade do professor especialista. Observamos também que

certos preceptores intervêm na atuação do professor, fazem inferências e as transmitem para a

sala, não permitindo que o próprio aluno faça as suas inferências, questionamentos,

prejudicando assim o processo de construção do conhecimento pelo aluno.

Dispomos também de relatos de professores especialistas, que contam existirem

situações em que o preceptor se adiantou ao professor especialista na aula que estava sendo

ministrada, assumindo-lhe o papel, provocando assim uma guerra de poder na sala,  ao  querer

mostrar para seus alunos que sabem mais ou tanto quanto o professor especialista.

Um ponto positivo que observamos é a existência de preceptores agindo de maneira

coerente com sua função, acompanhando os alunos e observando como eles agem durante o

seminário para organizarem seus atendimentos, além de apoiarem o professor em sala-de-

aula. O depoimento do Aluno 4 é ilustrativo, demonstrando uma atitude coerente com sua

função.

A função do preceptor no seminário foi ficar ao lado do professor ajudando,
auxiliando quando a gente não tivesse entendendo. Porque eu acho que a
gente começou um curso novo ele sabe se realmente a gente ta entendendo
ou não; ele sabe dar informações, então o preceptor ele fica auxiliando o
professor (ALUNO 4, 2007).

Mas presenciamos preceptores que ficam em dúvida sobre qual realmente é o seu

papel durante os seminários de integração, o que realça a questão da identidade do preceptor,

que será abordada adiante na seção 5.3 deste capítulo. É exemplar o depoimento preceptor Z,

que fica em dúvida quanto à sua atuação nos seminários de integração.

Em relação ao seminário, por exemplo, a minha função dentro do seminário
é ser apenas um aluno, um assistente para estar passando o conteúdo para
depois saber dar suporte ao aluno; ou de repente, vamos estar, dizemos
assim, compartilhando, ajudando o professor: Às vezes eu me pergunto será
que estou sendo participativo? Será que estou sendo anti-ético? Ou será que
a minha presença dentro da sala não incomoda o professor, alguém. Porque
pra mim, eles estão fazendo a formação inicial e eu estou formado naquele
curso de Pedagogia, eu sou pedagogo, eu já tenho a aplicação da
supervisão. Eu também sei avaliar o professor, como está sendo a aula dele,
o que ele preparou. Então, vem essa questão, que em relação assim qual é
realmente a minha função, a minha postura diante do seminário
(PRECEPTOR Z, 2007).
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Mas também vimos oficinas de apoio a aprendizagem em que o preceptor conduzia os

alunos a construírem seu próprio caminho. Cita-se como exemplo, um preceptor que colheu

dúvidas dos alunos, entrou em contacto com seu gestor, propôs planejar uma oficina em cima

das dificuldades dos alunos e, no momento da prática, levou os alunos a estudarem em grupo

e a apresentarem os conteúdos estudados uns para os outros, ficando ele, preceptor,

coordenando os estudos dos alunos. Nesse episódio, o preceptor usou a estratégia da

construção coletiva a partir da construção individual, como se observa no depoimento dos

alunos 1 e 4 e da preceptora V.

Normalmente começa com uma proposta. Normalmente é assim a gente, de
manhã, a gente chega, a gente normalmente faz uma dinâmica para começar
aí depois ele coloca o tema que a gente vai trabalhar no dia. A gente,
maioria das vezes, trabalha em grupo fazendo desenvolvendo o trabalho em
grupos a gente faz pecinhas de teatro, a gente monta como se a gente tivesse
dando uma aula pra uma turma. Então é assim que funcionam as oficinas,
com assuntos variados em cada tema que a gente vai trabalhar no dia, a
gente monta normalmente grupos e apresenta e dá aulas (ALUNO 1, 2007).

No início eles queriam aula questionavam que a gente deveria ir ao quadro
e dar aula, e aí a medida que foi passando o tempo a gente começou a
conscientizá-los da importância de eles estarem lendo,  que teriam de estar
buscando esse conhecimento, que o nosso papel aqui era ajudá-los a buscar
esse, mas não na forma do presencial que eles estavam tão acostumados
(PRECEPTORA V, 2007).

Olha as nossas oficinas tem sido bem dinâmicas. Eu acho que todo mundo
está bem satisfeito, porque está sendo bem distribuído nós temos horário pra
entrega de trabalhos, pra discussão, pra dinâmicas. Eu acho que está sendo
bem proveitoso (ALUNO 4, 2007).

Ao analisarmos a ação dos preceptores que planejam as oficinas com os gestores,

percebemos que esses atuam como articuladores entre os gestores/alunos e alunos/gestores,

detectam as dificuldades dos alunos e as transmitem para os gestores e juntos planejam as

oficinas e também outras ações que vão ao encontro das dificuldades dos alunos. Os

preceptores que atuam nesta perspectiva de articuladores os consideramos profissionais

voltados para uma educação transformadora, compatível com a concepção do professor  como

intelectual crítico, defendida por Giroux (1997).

Se há preceptores dinâmicos, criativos, em contrapartida há preceptores que agem de

forma passiva. Percebemos que alguns preceptores recebem o planejamento das oficinas de

apoio à aprendizagem pronto e apenas o aplicam sem questionar se realmente vai atender às

necessidades dos alunos e quando muda ou acrescenta atividades não comunica com o seu

gestor, o faz por conta própria. A entrevista do preceptor V revela um comportamento de



132

passividade, de falta de comunicação, de falta de inovação, apontando também para uma

prática tecnicista de divisão de trabalho entre concepção e execução.

Com relação as oficinas elas vêm prontas e aí a gente aplica essa oficina,
solicito material e faz algumas dinâmicas e procura fazer dentro do que
veio. Inclusive, as vezes, eu acho assim deveria fazer algumas adaptações
As adaptações na verdade não foram comunicadas  com o gestor,porque
foram assim só textos relacionados ao tema, mas textos também que estavam
dentro do assunto, dentro do tema da formação do pedagogo acrescentando
só esse material assim (PRECEPTORA V, 2007).

Nesta atitude da preceptora V, fica evidente que ela reflete sobre as instruções que

vêm prontas, mas sua reflexão fica limitada ao contexto da sua turma, não sendo

compartilhado com o gestor e nem com outros preceptores. Sua ação poderia ser

compartilhada e junto com outros atores concretizar em ações transformadoras, vindo ao

encontro da real necessidade dos alunos e em consonância com as propostas dos gestores de

planejar as oficinas para atender as especificidades de cada turma.

5.2.2 Atuação do preceptor e diferença entre seminário de integração e oficinas de apoio à

aprendizagem

Uma das questões que nos interessava saber era se os alunos percebiam diferenças

entre a atuação do preceptor nos seminários de integração e a sua atuação nas oficinas de

apoio à aprendizagem. Encontramos respostas que apontam desde a ausência de participação

do preceptor durante os seminários, como mostra a entrevista da Aluna 4, até respostas que

situam o preceptor como se fosse um aluno normal, como relata a entrevista da Aluna 7. Por

sinal, nas duas entrevistas os alunos entendem que essa forma de participação do preceptor é

positiva, porque o preceptor “vê tudo o que foi colocado e em seguida, as dúvidas que a gente

tem, ele vai esclarecendo” (ALUNO 4).

Eu acho que exatamente o tempo, o tempo que a gente tem com o preceptor
nos seminários é bem menor, mas em compensação eu acho que o conteúdo
que eles trazem de lá para passar para gente eu deixo na balança. Isso
porque depois a gente tem mais o que discutir com ele. Ele é mais ausente
nos seminários. Já nas oficinas ele conduz sem o professor (ALUNO 4,
2007).

Na oficina, o preceptor é que conduz todos os trabalhos para gente, só tem a
imagem do preceptor é ele que dirige os trabalhos. E no seminário ele não
tem função nenhuma ele fica junto conosco ouvindo, assistindo a aula
normal como um aluno normal. E aí graças a Deus que ele fica porque aí
depois ele vê tudo que foi colocado e em seguida as dúvidas que a gente tem
ele vai esclarecendo pra gente, vai colocando o que foi dito como é que foi
colocado, como é que foi conversado e explicado e vai desenvolvendo com a
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gente e ajudando a gente a desenvolver os trabalhos da unidade (ALUNO 7,
2007).

Outro fato relatado por professores especialistas é que apesar de o preceptor ter a

mesma formação do professor que ministra as aulas nos seminários de integração, não são

raras às vezes em que há preceptores que desconhecem os conteúdos, e que no decorrer dos

seminários ficam questionando o professor e querendo que este professor lhes explique os

conteúdos, esquecendo-se que naquele momento de encontro presencial é o aluno que mais

precisa de esclarecimentos. Fica claro que o preceptor precisa gostar de aprender para buscar

compreender o que não sabe. Mas não é no momento do seminário que o preceptor deve tirar

as dúvidas com o professor especialista, sobre algum conteúdo, sendo conveniente procurá-lo

em outro horário, uma vez que  aquele é do aluno.

Convém frisar, no entanto, que durante a “formação inicial”, observamos que a

formadora de recursos humanos para a EAD, ao refletir com os candidatos sobre os deveres e

funções do preceptor, enfatiza que o preceptor tem que fazer todas as leituras que os alunos

vão fazer, e para concretizar essa tarefa ele dispõe de momentos durante o seu horário de

trabalho para estudar todo o material roteiros de estudos, as leituras obrigatórias e o guia do

aluno.

5.2.3 O preceptor e o domínio dos conteúdos

Questionamos anteriormente o domínio de todos os conteúdos exigido do preceptor.

Na percepção do aluno, como esclarece a entrevista com o Aluno 9, esse domínio é necessário

e para ser conseguido exige muito estudo. A aluna coloca, com muita propriedade, o grande

desafio que o preceptor enfrenta ao lidar com eixos temáticos distintos e uma gama variada de

conteúdos, conforme observamos no seu depoimento.

A grande dificuldade para o preceptor é a diversidade das matérias, e ele
tem que estar sempre um passo a frente acompanhando a professora da
matéria, para poder tirar as dúvidas dos alunos em todas as áreas. Então
esse preceptor ele tem que saber bastante e aí acontece o seguinte: o
preceptor acaba fazendo o mesmo curso que nós, porém adiantado um
tempo, porque ele tem que ter esse planejamento, porque quando ele faz
uma oficina e ele chega aqui ele tem que saber o que vai falar e o que vai
passar de conteúdo e se houver dúvidas. Enquanto, ele tem que estar sempre
atualizando (ALUNO 9, 2007).

Também comungamos com a idéia de que o preceptor deve estar constantemente

estudando, porque, caso não estude, acaba por se tornar “um cego guiando outros cegos”,

conforme apontou um gestor de curso. Como conduzir os alunos, fazer a mediação se o
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preceptor não souber por onde o curso caminha? Entendemos que o preceptor precisa se

antecipar, com o seu gestor, para estar sempre à frente do aluno no que diz respeito às leituras

e as atividades propostas pelo curso.

No decorrer de nossas visitas, nos pólos presenciamos certos desencontros de

informações. Vimos preceptores que não mantêm uma comunicação permanente com os

gestores, ficando desinformados e não transmitindo aos gestores os acontecimentos positivos

e negativos. Preceptores há que não conhecem a própria estrutura do curso, suas diretrizes,

suas ementas e não procuram se informar sobre esses assuntos e tantos outros importantes

para os alunos.

Durante a formação de preceptores pudemos vivenciar, como observadora e

formadora, momentos em que a formadora de recursos humanos da EAD apresenta aos

candidatos os roteiros de estudo e o guia do aluno, materiais básicos utilizados durante o

curso, analisando-os e refletindo sobre eles. A formadora realça a necessidade de o preceptor

manter contato direto e permanente com os gestores, pois é o gestor que vai transmitir os

procedimentos que são específicos de cada curso e juntos, preceptores e gestores, vão resolver

questões  particulares  de  cada  turma. É  o preceptor que mostrará  as especificidades de cada

turma, para que o projeto do curso, apesar de ser único, venha atender às diferenças regionais.

Apesar de todo esse cuidado na “formação inicial”, ainda assim encontramos

preceptores que perguntam sobre onde encontrar as ementas do curso, qual a sua grade

curricular, quais as suas diretrizes, e até mesmo o que vai ser avaliado durante o curso e como

se processará a avaliação. Seria suficiente para responder a maioria das indagações uma nova

leitura do material que lhes fora entregue e analisado durante a formação, sobretudo uma

leitura atenta do guia do aluno da Uniube, onde se explicitam a organização curricular, o

sistema de avaliação, a estrutura do curso e outras informações a respeito do curso.

No que diz respeito ao planejamento das oficinas de apoio à aprendizagem, o

preceptor, ao invés de comunicar as dificuldades encontradas pelo aluno, deixa que o gestor e

sua equipe planejem a oficina de apoio à aprendizagem para sua turma. O diálogo tão

refletido e tão analisado na formação dos preceptores se perde no tempo e no espaço! O

próprio preceptor, que vivenciou na “formação inicial” em que foi discutida a importância da

comunicação para fazer uma educação a distância sem distância, contribui para este fato, ao

não entrar em contato com os gestores para informá-lo sobre a sua turma e para a ser

informado de todas as nuances do curso, da instituição e da própria estrutura da EAD.
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Para exemplificar este fato narramos um episódio que observamos em determinado

pólo, onde havia um preceptor indignado por não saber como fazer para ajudar os seus alunos

a obterem o Certificado de Atualização de Titulação − CAT35 −e como procederia durante a

oficina de aprendizagem que iria acontecer na outra semana, pois identificou que as

dificuldades de turma eram uma e o gestor mandou uma programação que não atendia àquela

necessidade diagnosticada por ele. Percebemos que o preceptor, apesar de ter identificado as

dificuldades da turma, não as comunicou ao gestor do curso nem procurou quem o orientasse

a solucionar a questão do CAT. Esta atitude de passividade do preceptor demonstra a

necessidade de os preceptores possuírem o que Gonzalez (2005, p. 85) chama de

“competência individual e de equipe” ao enfocar a ação da preceptoria.

Para captar a atenção, do aluno, é importante que o tutor demonstre
competência individual e de equipe para analisar realidades, formulando
planos de ação coerentes com os resultados analíticos e de avaliação, e
mantendo, desse modo, uma prática reflexiva e crítica sobre a teoria e a
própria prática educativa envolvida no processo.

Assim, é conveniente ao preceptor procurar ajudar o aluno a solucionar os entraves

pedagógicos e administrativos encontrados durante o curso, e o que ele não puder resolver,

deve  apontar o  caminho para  solucioná-los O  preceptor não é aquele que resolve tudo,  mas

aquele que direciona para onde o aluno pode conseguir encontrar as possíveis respostas para

as dúvidas encontradas.

Observamos que mesmo quando o preceptor mantém uma boa comunicação com o

gestor os problemas acontecem, mas são solucionados mais rapidamente, sem serem

propagados, evitando-se assim que tomem uma dimensão maior do que eles realmente têm.

5.2.4 Os entraves enfrentados pelos preceptores em sua atuação

Das observações feitas, relatos recebidos e entrevistas realizadas vimos que há

preceptores que trabalham de forma proativa e preceptores que esperam receber tudo pronto,

não fazendo da mediação o ponto chave no processo de ensino-aprendizagem. Todavia,

ambas as categorias de preceptores enfrentam entraves para desenvolverem seu trabalho.

Tais entraves se relacionam à atuação do parceiro, à questões de ordem administrativa,

à correções das atividades avaliativas a distância, à entrega de material de estudo, à distância e

                                                
35 CAT é o Certificado de Atualização de Titulação, documento exigido pelas Superintendências Regionais de
Ensino, órgãos da Secretaria de Estadual de Educação do Estado de Minas Gerais, dos candidatos não
concursados que postulam aulas nas escolas estaduais.



136

aos hábitos culturais. As entrevistas que seguem identificam os entraves de várias ordens,

dentre eles:

Os entraves quanto à atuação do parceiro.

Há uma concordância de opiniões de que este ator interfere diretamente na função de

preceptoria, por estar mais próximo do preceptor, conforme se depreende os relatos das

preceptoras V e G, da professora referência Y e da Professora responsável pela formação de

RH da Uniube.

Nesse aspecto aí, não que eu me sinta mais funcionária do parceiro mas é
porque eu estou mais próxima do parceiro. Então ele é, como se diz, tudo o
que eu preciso. Às vezes tem coisas que ficam mais fáceis porque ele está
aqui mais próximo da gente. Interferir eu acredito que não, e às vezes a
gente precisa estar sempre colocando isso pra ele, assim separando as
coisas (PRECEPTORA V, 2007).

Na verdade eu fico até um pouco dividida quanto a isso, eu sei pela razão eu
sei que eu sou funcionária da Uniube, mas quem está aqui do meu lado é o
parceiro (PRECEPTORA G, 2007).

Agora, que tem algumas resistências do parceiro, isso com certeza tem, mas
não te saberia elencar assim claramente por quais motivos seria esta
resistência (PROFESSORA REFERÊNCIA Y, 2007).

Quando o parceiro não entende qual é a proposta, e também não mudou a
sua cabeça, não está vivendo também o modelo, não sabe o que significa o
modelo de educação a distância, o que é isso e também não entende qual é o
seu papel no processo, há sim interferência.Nesta proposta,por exemplo,
porque em outras propostas pode ser de outro jeito, mas nesta proposta da
Uniube, o parceiro tem o papel de apenas suprir com o material e oferecer
localidade com as condições pra que o preceptor possa atuar. Então o papel
dele é de infra-estrutura, ele tem que dar essa infra-estrutura, isso tá
mencionado, dito em contrato que ele assina. Só que depois o que acontece?
Eu acho que pra ele é difícil ele entender o que significa isso ele estando
também vivendo o processo, ele estando em contato direto e diário com o
preceptor, ele começa a se envolver em questões que não são as dele. E
segundo, ele às vezes não sabe, se ele esquece, esquece entre aspas, não sei,
mas ele começa a querer que esse preceptor que está lá trabalhe para ele,
trate das questões dele também, e na verdade ele não separa isso. Então eu
acho que é um entrave assim e agora a gente tem o caso de parceiros que
entenderam isso e a coisa flui bem, entendeu. Mas na maioria, ainda é
dificuldade (PROFESSORA RESPONSÁVEL PELA FORMAÇÃO RH NA
EAD, 2007).

Notamos através da observação e das intrevistas que falta um acompanhamento mais

sistemático, como também uma formação continuada mais consistente por parte da

instituição, pois o preceptor fica longe da instituição — a Uniube — e à mercê do parceiro. O

parceiro, além de oferecer a estrutura física para o preceptor trabalhar, em alguns casos

observados, é ele, o parceiro, quem dita as regras, dá os comandos para os preceptores
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trabalharem. O preceptor acaba trabalhando para o parceiro e na verdade, de acordo com a

proposta da instituição, o parceiro apenas cede o local, como já foi mencionado. Para

exemplificar esta passagem observada pela pesquisadora menciona-se um fato curioso e ao

mesmo tempo desesperador: o parceiro, em uma determinada localidade, estabelece as regras

para os preceptores, ou seja, deveriam trabalhar juntos com o objetivo de captar e manter os

alunos, interessante para ambos   parceiros e preceptores. Embora os objetivos dos dois sejam

parecidos, são conflitantes, pois o salário do preceptor está vinculado ao número de alunos e o

lucro do parceiro também está vinculado ao número de alunos. E para muitos preceptores

importa a qualidade do ensino e para o parceiro importa o número de alunos, a quantidade a

qualquer preço. Ficando a qualidade em segundo plano. Nesse determinado pólo, o parceiro

pressionou os preceptores para passarem os alunos e levar o curso de uma maneira mais

flexível, influenciando assim na qualidade do curso.

A correção das atividades à distância, realizada pelos alunos é de responsabilidade do

preceptor. O parceiro quer que os preceptores tenham flexibilidade: que não sejam tão

rigorosos nas correções, nos prazos marcados e que dêem aula ao invés de proporcionarem a

construção do conhecimento. A pesquisadora observou que se o preceptor não mantiver uma

comunicação permanente com os gestores, acaba trabalhando para o parceiro,

descaracterizando a proposta da instituição.

Observamos, ainda que, na visão dos alunos os entraves administrativos estão

relacionados  à  demora das correções das provas e ao envio dos resultados das mesmas, como

também a falta dos livros na biblioteca do pólo, conforme relatam os alunos 1, 2 e 3.

Olha nós andamos brigando entre aspas desde quando começou o curso,
por vários entraves de ordem administrativa, porque, as nossas primeiras
provas nós não recebemos o resultado até hoje, até hoje  não sabemos o que
erramos e o que acertamos (ALUNO 1, 2007).

Outro problema em relação ao xérox dos nossos textos, eles têm atrasado
bastante, o que faz a gente também entregar o trabalho atrasada para o
preceptor Z e atrasa todo o cronograma. Inclusive muito do cronograma do
módulo não veio e está atrasado por causa disso (ALUNO 2, 2007).

Olha, a questão das avaliações que a gente faz, fica no ar, a gente não sabe
se foi bem, não sabe como que o professor vai saber da questão do tema, e a
questão da nota (ALUNO 3, 2007).

 Na visão do preceptor as dificuldades de ordem administrativa estão relacionadas  a

demora do envio das notas dos alunos nas avaliações presenciais, a desorganização do
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Sistema de Gerenciamento Acadêmico — SGA36 em estar disponibilizando o sistema para

lançar as notas dos alunos, os erros contidos nos roteiros e a mudança intempestiva dos

calendários dos encontros presenciais, como mostram os relatos a seguir.

Outra questão é a respeito da demora de notas, parece que ainda o sistema
anda um pouquinho bagunçado, as minhas maiores dificuldades são essas
(PRECEPTOR Z, 2007).

Nós temos problemas tanto com calendário administrativo, com aulas, com
problemas de erros no roteiro, digamos assim em nível de revisão; coisas
assim que às vezes pequenininhas, mas às vezes para o aluno pode ser um
mundo imenso de problemas (PRECEPTORA Q, 2007).

Eu vejo como negativo às vezes a sobrecarga de atividades como, por
exemplo: nós temos como uma de nossas atribuições a correção de
trabalhos.  Têm provas, orientações esse tipo de coisa, então às vezes o
calendário não é bem estudado antecipadamente ele muda no meio da
etapa. Então sobrecarrega o aluno com as atividades e o preceptor. O aluno
vem trazer atividades do volume 2 para você por exemplo é já quer tirar
dúvidas antes de estar corrigido o volume 2, esse problema é administrativo,
mesmo de datas esses tipo de coisa, então eu acho isso um ponto negativo
(PRECEPTORA Q, 2007).

Há, entretanto aqueles que não vêem entraves na atuação do parceiro, apenas

acreditam que as interferências existem porque os parceiros desconhecem a proposta e a

metodologia da Uniube, conforme depõe a professora de referência T, que acredita na atuação

do parceiro sem conflito com o preceptor.

Olha, eu não teria elementos para poder estar te falando se ele está
[interferindo no processo], eu acredito que não, acho porque também
envolve umas questões, se o parceiro tem interesse financeiro então eu acho
que isso não acontece em resistência de conflitos. Isso ta presente mesmo e
talvez ele até crie resistência em tudo, mas em função de desconhecimento,
ou talvez não do momento, refletir ou levar pela lógica do financeiro talvez,
mas não no sentido de ser contra. Agora eu acredito assim que é, pois isso
que ele também melhore o ensino, que a gente tenha uma formação legal
com o nosso preceptor. Ter um trabalho bom é claro que para eles
futuramente isso será um benefício, mas isso precisa ser discutido sim
(PROFESSORA REFERÊNCIA T, 2007).

Muitos preceptores apontam entraves em relação ao acesso à tecnologia.

É inquestionável a importância das TIC como meio de comunicação, porém os relatos

mostram que nem todo aluno ou mesmo preceptor tem facilidade e acessibilidade às

tecnologia da informação e comunicação para desenvolverem seus trabalhos. Neste contexto o

preceptor tem que agir como mediador, possibilitando alternativas o aluno.

                                                
36 O SGA é um sistema de processamento eletrônico de dados que gerencia a vida acadêmica do aluno, operado
por gestores,  preceptores e funcionários técnico-administrativos  da Uniube.
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O preceptor deve estar a disposição para os encontros presenciais eu
percebo que isso quase não ocorre e muito pouco deles nos procuram para
estar conversando presencialmente, então a tecnologia, o telefone e o
correio são ferramentas super importantes, fundamentais para a
EAD.correio para os alunos que moram em fazenda existe essa dificuldade
sim demora pra chegar, demora pra ir, demora pra voltar, porque para
esses alunos é o único recurso disponível mas que também depende de
outras coisas, não depende da nossa atuação. Mas que existe a dificuldade
existe, vejo essa questão o correio, por exemplo. O telefone nem sempre a
gente pode contar com o telefone, a ligação partir daqui. Normalmente a
ligação tem que partir dele então também tem essa dificuldade, eles tem que
procurar mais do que a gente entrar em contato (PRECEPTORA X, 2007).

O acesso as novas tecnologias acaba de uma determinada forma
prejudicando o aluno e aí que eu acho que entra a função do preceptor dele
ser um mediador, dele procurar buscar alternativas para o aluno poder
estar acompanhando (PRECEPTOR Z, 2007).

O TELEDUC que por mais que a gente tente a minha senha já foi trocada,
pela a 5ª vez e que as vezes você teria que entrar em um sistema que você
não consegue estar acessando e pelo que eu vejo não é só um problema só
meu, dos meus colegas preceptores (PRECEPTOR Z, 2007).

Há ainda os operacionais, sobretudo relacionados à demora na entrega do material de

estudo.

Constitui uma dificuldade, na visão de alunos e preceptores, a demora da entrega do

material de estudo por parte da instituição e do parceiro, prejudicando as leituras e,

conseqüentemente, as atividades propostas nos roteiros de estudo e a entrega das atividades ao

preceptor.

A demora do material prejudica quem faz os exercícios. A gente não sabe
como vai arrumar os livros, está demorando, a gente não tem tempo de ler,
pois a matéria está sempre chega atrasado, fica um prazo muito curto para
as leituras a assim de grande importância pra gente quando a gente nunca
tem tempo de ler, só dá uma revisada então faz o trabalho. Está sendo
assim. (ALUNO 9, 2007).

Muitas vezes falta material, então a gente fica no pé do preceptor, então ele
vai nos orientando e nos ajudando (ALUNAO 3, 2007).

Para o preceptor Z, este entrave dificulta a entrega das leituras obrigatórias para o

aluno. Mas a função de organizar as leituras obrigatórias não é responsabilidade do preceptor

e, sim do aluno. E o aluno que tem que ir atrás destas leituras, elas precisam estar disponíveis

na biblioteca do pólo. O preceptor pode auxiliar o aluno a localizá-las e não sendo o

responsável em desenvolver esta atividade.

Olha a maior dificuldade que eu tenho sentido e em que estar organizando
os textos obrigatórios que às vezes isso tem atrasado chegar às obras para
você poder estar organizando (PRECEPTOR Z, 2007).



140

Observamos que embora ter sido repassado e refletido na formação as

responsabilidades do Pólo “parceiro” e da instituição, alguns preceptores ainda fazem

confusão: eles, os preceptores, querem que os gestores, professores especialistas, entreguem o

xérox das leituras obrigatórias, indicadas nos roteiros de estudo, sendo que essas providências,

como ficou esclarecido no cap.IV, são da responsabilidade do parceiro: comprar e organizar a

biblioteca em cada pólo e núcleo. São informações simples já trabalhadas na formação, mas

muitos preceptores parecem esquecer e cobram detalhes que são de responsabilidade do

parceiro e não da instituição.

Observamos o que designamos por entraves culturais.

Relacionam à inexistência de uma cultura de relacionamento virtual37 no ambiente

virtual entre os preceptores, que estão distantes nos pólos, e a sede da Uniube, onde estão os

gestores. O uso do ambiente virtual TelEduc como ferramenta de interação, disponível para

fazer fluir a comunicação a distância, tornando apenas uma separação espacial e não uma

ruptura no processo desta modalidade, ainda não está disseminado. A esse respeito, é

ilustrativo o depoimento a seguir.

Olha um dos entraves é esse mesmo porque os preceptores estão nos pólos.
Os pólos ficam fisicamente distantes da nossa matriz aqui, vamos dizer,
onde está central onde está a educação a distância, os gestores da educação
a distância e tudo mais. Então é uma das coisas é que a distância física ela
existe e enquanto essa cultura do relacionamento virtual não acontecer
como uma coisa natural e constante então é um entrave porque se a pessoa
precisa se encontrar presencialmente com os gestores para discutir as
questões ela vai levar 30 dias no mínimo porque é o tempo de um encontro
presencial pro outro. Então se essa distância acontece e quando ela
acontece em seqüencial é porque ela é um grande entrave. As coisas não
caminham, e eles começam a tomar atitudes as vezes que não seriam as
mais adequadas porque ficam perdidos num contexto maior.Então isso é um
entrave se a gente não consegue viver a cultura do relacionamento virtual
no ambiente virtual TELEDUC, por exemplo que é nosso ambiente de
comunicação e interação, então esse é um entrave (PROFESSORA
RESPONSÁVEL PELO RH NA EAD, 2007).

Há entraves, ainda, decorrentes da concepção do desenho do projeto pedagógico da

Uniube, porque o preceptor é um técnico administrativo, entretanto os alunos, preceptores e

professores, que são os atores atuantes no processo têm uma visão diferente. Para eles quem

faz a mediação da aprendizagem e o acompanhamento do aluno é um professor, um docente e

não um técnico. Entretanto observamos que a identidade do preceptor como técnico ainda não

                                                
37 Nesta pesquisa, cultura de relacionamento virtual diz respeito aos hábitos de comunicação em ambiente virtual
que se estabelecem entre os atores do processo.
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foi construída. Como já foi colocado na introdução desta dissertação, a função preceptor é

nova, está sendo elaborada neste novo contexto da “modernidade líquida, fluida”

(BAUMANN, 2004, p. 8). Para a responsável pela formação de Recursos Humanos para EAD

da Uniube é uma questão apenas de tempo, é uma questão de compreender o que é trabalhar

com a modalidade EAD, pois é diferente da modalidade presencial  que todos conhecem e

entendem.

Outro entrave é a mudança de cultura mesmo de entender o que é trabalhar
a distância, o que é ter um aluno de um curso a distância, unir o que é a
preceptoria de fato, do diferente do que é um professor que dá aula em
encontros presenciais, enquanto isso não ficar claro isso gera muitos
entraves é como se a coisa não se adequasse porque fica esquisito, eu vou
pra um modelo eu atuo em um modelo que tem tudo a ver com o modelo
presencial, e na verdade o que a gente está e o que a gente tem que viver é a
preceptoria que é de um modelo a distância, então isso é um grande entrave
(PROFESSORA RESPONSÁVEL PELO RH NA EAD, 2007).

Diante de tantas dificuldades apresentadas pelos entrevistados, compreendemos que,

com o acompanhamento constante, estas arestas podem vir a ser aparadas, pois os entraves

acontecem no meio do processo e este tem que ser modificado, transformado para atender o

público à qual a modalidade se destina; nada muda de um dia para o outro, é uma questão de

tempo e responsabilidade de todos os agentes envolvidos na modalidade EAD da Uniube.

Tem dificuldades, mas eu vejo as pessoas tão envolvidas e interessadas em
estar resolvendo os problemas, lógico que tem muitos que não resolvem
imediatamente e outros vêm perdurando desde o início do curso e ainda não
foi resolvido. Mas a vida é assim mesmo, tem coisas que se resolve de
imediato e têm outras que vão caminhando (PRECEPTORA V, 2007).

É um processo de amadurecimento, as coisas não mudam de um dia pro
outro a concepção de preceptoria é uma coisa que está sendo construída,
entendida pra ser vivida com tem que ser como precisa ser, apoiando um
processo, porque o preceptor desempenha um papel de apoio.
(PROFESSORA RESPONSÁVEL PELO RH NA EAD, 2007)

O preceptor não esta sozinho, se ele estiver se sentindo sozinho é porque ele
quer. Temos o TELEDUC, nós temos os e-mails, nós temos o telefone, os
preceptores estão sempre procurando, pesquisando, participando dos fóruns
de discussão então ele se sente sozinho se quiser. (PROFESSORA
REFERÊNCIA Y, 2007).

5.2.5 Organização curricular dos cursos Pedagogia e Letras da Uniube

Observamos que muitos alunos apontam para dificuldades decorrentes da estruturação

dos conteúdos em unidades temáticas, que busca contemplar a interdisciplinaridade. Outros

não.  Não nos cabe entrar no mérito da organização curricular por eixos temáticos/unidades



142

temáticas versus organização por disciplina, pois tal discussão foge ao âmbito desta

dissertação, mas gostaríamos de registrar o sentimento de alguns alunos para pesquisas

futuras. Esses depoimentos expressam que, como é algo novo em relação a organização por

disciplina, já conhecida ao longo dos anos, os alunos, preceptores e própria comunidade

desconhecem e têm certos receios. As dificuldades relatadas mais freqüentes dizem respeito à

compreensão da organização curricular em eixos temáticos pelos alunos e preceptores.

Os preceptores e os alunos sentem-se perdidos nos eixos temáticos, não encontrando a

famosa divisão por disciplinas e seus respectivos professores especialistas, gerando

incertezas, dúvidas em localizar as disciplinas a que estão estudando, como fica claro nos

depoimentos dos alunos 6 e 2 e do preceptor Z.

Mas se você me perguntar de um determinado assunto em que matéria está
eu não sei. Esse é o meu maior entrave no curso de pedagogia da Uniube, eu
não sei o que eu estou estudando, eu não sei, eu sei que eu tenho várias
apostilas em casa com vários assuntos, que são as unidades temáticas.
Dentro da instituição nós temos um roteiro de estudo, então se estuda vários
assuntos sobre aquele tema. Eu não gosto desse jeito, eu não gosto mesmo,
tive quase parando o curso por causa disso porque eu estava totalmente
perdida, perdida. (ALUNO 6, 2007)

Sabe, não gosto de unidade temática, não gosto mesmo, eu quero saber o
que eu estou estudando. Até pra organizar o meu material em casa, aqui vai
ficar psicologia, aqui vai ficar outro assunto, o que eu quero saber quais as
disciplinas que eu estudo, porque eu não sei. Se me perguntam na rua qual a
disciplina que você já eliminou, eu falo: eu não sei gente, eu não sei qual a
disciplina que eu estudo não. Eu sei que eu estou estudando isso porque tem
esse assunto. Eu não gosto mesmo dessa forma que a Uniube faz essa forma
que ela elaborou o curso a distância. Eu acho que ela deveria rever isso,
porque isso faz o aluno ficar perdido no que ele está estudando. (ALUNO 2,
2007).

Para o professor ao mesmo tempo em que é difícil trabalhar de forma
integrada, porque eles têm que entender ter uma visão mais ampla, é mais
fácil fazer a relação com a prática (PRECEPTOR Z, 2007).

Essa organização curricular acarreta outro problema: os alunos experimentam

dificuldades para o desempenho de seu trabalho e sua inserção no mercado de trabalho,

sobretudo com relação à certificação para atuarem como professores.

Outro motivo que eu não gosto disso é quanto ao CAT. Pra fazer o CAT que
é a autorização para lecionar. Nós não podemos fazer até hoje o CAT,
porque não eliminamos matéria, disciplina. A Superintendência de Ensino
só aceita fazer o CAT se colocar lá que a psicologia eu eliminei. Essa
disciplina será eliminada no CAT, aí eu poderei lecionar lá na escola. Se
não tiver o nome dela lá, então não posso lecionar (ALUNO 1, 2007).
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A dificuldade é quanto ao conteúdo, a superintendência não aceita a nossa
grade, a gente esta fazendo o CAT então a gente fica no prejuízo (ALUNO 7,
2007).

Ou seja, há a necessidade de um consenso legal entre as novas diretrizes pedagógicas

oficiais que propõem currículos interdisciplinares e as exigências de órgãos públicos para o

ingresso no mercado de trabalho dos graduados pela EAD.

Por outro lado, há alunos que não vêem dificuldades em estar estudando por meio de

eixos temáticos/ unidades temáticas e acreditam que toda escola deveria trabalhar dessa forma

sem divisão das disciplinas, uma visão ampla, sem fronteiras entre os conteúdos.

Eu não vejo dificuldade nenhuma acho até muito bom, acho se você pega um
tema e estuda sobre aquilo e depois eu acho ótimo, eu prefiro assim. E até
acho e sempre pensei que a escola deveria ser assim. E acho que nos anos
iniciais deveria ser assim (ALUNO 3, 2007).

Não vejo dificuldade nenhuma em estar trabalhando com unidade temática,
pelo contrário, me obriga a estudar mais é isso é bom (ALUNO 4, 2007).

5.2.6 Influências da atuação do preceptor no processo de ensino-aprendizagem do aluno

Notamos que a influência da atuação do preceptor na aprendizagem dos alunos se faz

presente como ponto estratégico em momentos distintos vivenciados pelos alunos, Estas

influências se fazem notar em vários aspectos observados, tais como: o modo como são

corrigidas as atividades avaliativas; no trabalho de apoio pedagógico; no próprio

desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem; na permanência do aluno no curso, e

motivação dos mesmos pelos estudos.

Para os preceptores Z, X e G, o modo de corrigir as atividades avaliativas a distância

pode influenciar os alunos na aprendizagem e no resultado das avaliações presenciais, como

podemos inferir de suas entrevistas.

Porque eu corrijo as atividades dependendo das orientações que eu dou na
atividade, dependendo dos questionamentos que eu faço nas atividades,
dependendo do modo como eu corrijo, do modo como eu interajo com o
aluno na atividade, eu vou favorecer sim, pra que busque novos
conhecimentos, novas aprendizagem ou eu vou favorecer pra que ele não
faça isso. Mas também pode ver que o texto escreve sobre isso, sobre aquilo,
que se relaciona com a unidade, com o conteúdo, então eu acho que
interfere sim. O modo como o preceptor realiza a correção dessas
atividades de ensino a distância, vão interferir, sim, tanto no processo de
aprendizagem quanto eu acho, no resultado da avaliação dele e no momento
dele realizar a prova. Sim eu acho que ele tem uma contribuição, não diria
que isso é definidor porque tem o outro, tem o aluno, ele é um outro sujeito.
Mas tem sim a mediação. O modo como o preceptor promove essa
mediação, então ela vai interferir (PRECEPTOR Z, 2007).



144

Eu sinto que as correções que nós fazemos, o nível das correções que
fazemos nos trabalhos, elas tem que fazer o outro pensar, então o tipo de
intervenção que é feito nos trabalhos eles acabam sendo obrigados a fazer
uma reflexão muito profunda, e eu acredito que isso dá uma interferência
isso é significativo para esse aluno, que não está acostumado a pensar, que
não está acostumado a fazer reflexão, que não está acostumado a relacionar
situações cotidianas com situações teóricas, então eu acredito que essa é
uma colaboração que nós damos uma influência grande para esse aluno no
momento das correções e nos encontros presenciais também, sinto que a
nossa presença a nossa conversa presencial é também importante, dar esse
incentivo para esse aluno continuar. Então somos a referência somos a
grande referência do aluno, é com isso interferimos nas notas finais dos
alunos (PRECEPTORA X, 2007).

A gente pode, vamos dizer assim, avaliar também o esforço e a participação
e o desempenho do aluno como a questão por sinal não só a questão das
oficinas, mas você tem que estar sendo disponível em relação ao
atendimento, por telefone; por isso o atendimento presencial do aluno, dele
estar vindo aqui e que você está de certa forma assim, acompanhando o
aluno de perto, vendo o que ele está tendo mais dificuldade pra você estar
ajudando e interagindo com o aluno, interferindo assim no resultado final
(PRECEPTORA G, 2007).

O preceptor é fundamental no trabalho de apoio pedagógico. No desenho do projeto

pedagógico da Uniube, o preceptor não ensina, ele fornece pistas, informações e estas só terão

significado para o aluno se forem por este trabalhada. O preceptor incentiva, orienta a

elaboração do plano de estudo, aponta caminhos, acompanha e avalia as atividades realizadas

a distância, pelos alunos, e, de posse dos resultados destas atividades o preceptor re-orienta e

intervém junto ao aluno. Aqui, consideramos importante salientar que essa postura, do não

ensino, é questionada pelos vygostkianos e portanto, há uma certa contradição nos

fundamentos pedagógicos do projeto, que nesse aspecto se aproxima das posições

construtivistas de base piagentiana.

Isto é evidenciado na nova abordagem da avaliação, uma visão positiva e construtiva

do erro, representando-o como fonte de crescimento e base para o desenvolvimento. O erro

passa a ser encarado como ponto de partida para o conhecimento e não como ponto final da

aprendizagem. Se relaciona com a busca, reorientação, suporte para auto-compreensão

(LUCKESI, 1995).

Notamos, mediante os relatos, que há preceptores que possuem essa “visão positiva e

construtiva do erro”, convergente com a visão de Luckesi, conforme se observa no relato do

preceptor Z.

O aluno fez a atividade, eu acho que está ótimo eu dou 1.Mas as vezes não
coloca nada no final, muitos alunos não buscarão aprender, voltar ao texto
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que é uma coisa que poderia estar incentivando, de voltar ao texto, de rever
o conteúdo, de viver a atividade, de melhorar. Por quê? Porque por melhor
que seja uma atividade, eu acho que ela nunca dá 100%, nunca consegue
atingir tudo ou não tenha nada no texto, no roteiro, na correção da
atividade que eu não possa falar pro meu aluno: Olha, volte lá e leia sobre
isso. Que bom que você aprendeu sobre isso ou aquilo (PRECEPTOR Z,
2007).

Observamos ainda a atuação do preceptor é mola mestre como apoio dos alunos, em

suas dificuldades ajudando-os a saná-las. Os alunos reconhecem a função de apoio e atribuem

ao preceptor um valor pelo seu trabalho superior ao trabalho desempenhado pelo professor

nessa modalidade de ensino.

Eu acho que o preceptor é a base, que acaba sendo assim eu diria que bem
mais talvez uns 60% a 70% se fosse quantificar esse percentual. Mas eu
acho que é a base porque o aluno às vezes ele lê o material e ele tem alguma
dificuldade pra entender e estar interpretando e ele vai me perguntar, me
liga. Às vezes pra gente não é nada e muitas vezes você explica e ele não
entende, ele não consegue pegar o fio da meada para fazer o trabalho
(PRECEPTOR Z, 2007).

O preceptor é uma pessoa muito importante, pois além de nos orientar ele
tira as dúvidas e nos faz crescer ainda mais como estudantes e nós
aprendemos também muito com ele (ALUNO 4, 2007).

Já a figura do preceptor ele vai além de apenas tirar dúvidas, porque ele vai
pesquisar material, ele vai te dar novos horizontes pra aquele trabalho que
você vai fazer (ALUNO 5, 2007).

O preceptor além de ele pesquisar pra dar pra gente margem pra fazer um
trabalho melhor, ele dá um apoio, uma assistência nas nossas dificuldades
melhor do que a do professor (ALUNO 2, 2007).

A preceptora pra mim é aquela pessoa que está assim ao meu lado, me
ajudando a tirar as dificuldades que na verdade tem muito tempo que a
gente estudou e precisa assim de um acompanhamento mais de perto e o
preceptor está sempre disposto a ajudar (ALUNO 8, 2007).

Para mim eu vejo o preceptor como uma pessoa essencial para as atividades
e nos trabalhos principalmente na educação a distância pra mim é uma
pessoa assim aonde eu vou estar recorrendo nos momentos que eu passo as
minhas dificuldades que é mais difícil em estar em contato com as
professoras que vem aqui dar aula pra gente (ALUNO 3, 2007).

Temos ainda que ressaltar que o papel da preceptoria é de fundamental importância

para o desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem dos alunos. Na visão da preceptora

X, como o preceptor está presente no dia a dia do aluno, ele pode é quase sempre contribui

para o replanejamento do próprio caminho do curso:

Na questão da aprendizagem nós acabamos fazendo um diagnóstico, a gente
sente quando o curso não foi bom então nossa responsabilidade vai no
momento, por exemplo, que  tem uma oficina presencial então o que nós
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vamos estar trabalhando na oficina. Bom eu sei o que está acontecendo no
meu dia a dia se está faltando isso,ou aquilo.Então aqui principalmente no
pólo Uberaba nós temos a condição de estar colocando isso para os
gestores do curso, pra que os planejamentos que sejam feitos dali pra frente,
levem em conta as necessidades dos alunos. Então o nosso papel é muito
importante é fundamental nesse sentido, vai redirecionar o que vier, a
acontecer no modelo de currículo. Então somos fundamentais nesse sentido,
no sentido de reorganizar, de refazer o que já foi planejado previamente
(PRECEPTORA X, 2007).

É o preceptor também o responsável pela motivação dos alunos. Na “formação inicial”

dos preceptores foi repassado que a todo o momento o preceptor tem que divulgar, “vender” o

seu curso para os alunos, isto é, falar da importância do curso para a sociedade; quais as

vantagens que o aluno tem em fazer este curso; qual o mercado de trabalho para profissionais

habilitados neste curso; a importância em cursar e não apenas  passar pelo curso. Percebemos

que nem todo preceptor transmite essas informações para seus alunos e que onde as

transmitem os alunos demonstram dar maior valor no curso. Diante desse contexto,

concordamos com Gonzalez (2005) quando afirma que as ações motivacionais são

importantes no processo da modalidade a distância.

É extremamente importante para as ações motivacionais do educando que o
professor-tutor estabeleça em seus primeiros contatos com cada aluno, uma
conversa franca, objetiva e direta sobre os motivos que o levaram a ingressar
em determinado curso. Essa estratégia inicial deverá ser repetida sempre que
possível quando se notar que o aluno, por qualquer razão, já não participadas
atividades propostas ou seu rendimento está abaixo do esperado
(GONZALEZ, 2005, p. 46).

Para a formadora de recursos humanos em EAD o trabalho do preceptor é um dos

fatores que vai garantir a presença dos alunos nos cursos a distância. Sem ele a proposta da

Uniube perde o valor.

O preceptor é pra mim uma figura fundamental e se retira ele de uma
proposta como esta, por exemplo, a proposta não caminha. Vai ter uma
evasão imensa e uma das causas vai ser essa (PROFESSORA
RESPONSÁVEL PELA FORMAÇÃO DO RH DA EAD, 2007).

Para que o preceptor desempenhe o papel de “figura fundamental”, observamos que o

preceptor precisa ter entusiasmo com o seu trabalho e disposição para atender os alunos.

Aquele que demonstra ser mal-humorado, triste, desmotivado com a educação não consegue

estabelecer a “sedução pedagógica” idealizada por Gonzalez (2005). Na visão do autor o

preceptor precisa seduzir e conquistar o aluno, para posteriormente orientar, conduzir em

relação aos seus estudos. Como destaca Gonzalez (2005, p. 79).
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O professor-tutor investe na construção de uma relação de respeito e
confiança, buscando despertar o amor pelo conteúdo e visando superar os
obstáculos encontrados pelo aprendiz.

Concordamos com Gonzalez, quando ele afirma que o tutor — para nós, preceptor —

deve extrapolar os limites da sua função, pois ele é educador como os demais envolvidos no

processo ensino-aprendizagem, ele é o preceptor, é o fio de ligação entre os extremos do

programa, instituição-aluno. O preceptor é o apoio permanente do aluno, sendo que no ensino

presencial este apoio só é dado pelo professor, quase sempre, apenas, nos momentos de aula.

E na modalidade a distância o preceptor ampara, conduz e encaminha o aluno em todos os

momentos: nos seminários de integração, nas oficina de apoio à aprendizagem e nos

atendimentos presenciais, por telefones e por correio eletrônico. De acordo com Gonzalez

(2005), o aluno sozinho caminha vacilante, perdendo o rumo desejado. Concordamos com

Gonzalez em relação a importância da interação, pois nossos achados na pesquisa de campo

comprovam essa importância da interação preceptor-aluno.

À medida que o processo de aprendizagem se efetiva, a relação do aluno
com o tutor muda, aprofunda-se, estreitando o laço afetivo e propiciando a
permeabilidade educativa, uma vez que a Educação deve ser vista sempre
como uma prática social ligada à formação de valores e práticas do indivíduo
para a vida social, com possibilidade de ir em direção a uma maior
autonomia, liberdade e diferenciação. Um caminho e uma alternativa
encontrados pelo tutor em EAD, para a consecução de sua missão educativa
é a sedução pedagógica (GONZALEZ, 2005, p. 80).

A importância da interação entre preceptor e alunos é reforçado no depoimento dos

alunos 2 e 3:

Nós temos uma preceptora que ela é muito compreensiva a respeito das
nossas dificuldades e ela conhece o eu de cada um, então eu acho assim
mesmo se ela desistir de ser preceptora nossa eu acho que nós não vamos
conseguir ir a frente e além do que nós estamos precisando (ALUNO 2,
2007).

Bom, na verdade o meu preceptor representa muito pra mim e não só pra
mim, mas para a turma toda. A gente sempre conversa e a opinião que a
gente tem é bem parecida com a de todos aqui, e que ele pra nós é tudo é a
nossa referência aqui. Ele age como um amigo, uma pessoa disposta que
nos ajuda a toda hora. A gente liga pra ele na hora do desespero na casa
dele e ele atende a gente com a maior boa vontade, ele coloca se a gente tem
dúvida ele chama a gente aqui pra reunir pra discutir pra conversar, é
ótimo ele. Ele reuniu todos juntos depois pra gente discutir, montar
relatórios. Ele é nossa referência. Então pra nós ele é tudo (ALUNO 3,
2007).

5.3 A importância atribuída ao preceptor na modalidade à distância
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A preceptoria é uma estratégia utilizada para consolidar a interação pedagógica e a

“sedução pedagógica” (GONZALEZ, 2005) para a educação a distância. Segundo o autor, o

preceptor precisa investir na construção de laços afetivos e de respeito, procurando despertar

o gosto dos alunos pelo curso, tudo com o objetivo de superar os obstáculos encontrados no

decorrer da sua formação.  O preceptor comunica-se com seus alunos por meio dos encontros

individuais, em pequenos grupos, em seminários de integração e oficinas de apoio à

aprendizagem, por telefone ou correio eletrônico, sendo que o teor de suas orientações

pedagógicas se dá mediante desafios cognitivos que promovam o reconhecimento das

questões de conteúdo fundamentais pelo aluno, e na construção de um vínculo interpessoal

estreito com o aluno, podendo assim minimizar os problemas da evasão no decorrer do curso

e o descompromisso com o processo ensino-aprendizagem. O contato com os alunos deve

acontecer com freqüência e de forma eficaz. É ilustrativo observar no depoimento de um

aluno a importância da comunicação no processo ensino-aprendizagem:

É de transmitir, o preceptor orienta realmente o que o aluno às vezes está
em dúvida porque não tem um professor diário pra esclarecer e o preceptor
tá ali, sendo bem orientado, bem instruído eu acho que é por aí (ALUNO 6,
2007).

O trabalho do preceptor é caracterizado pela orientação, direção e supervisão do

processo ensino aprendizagem. Como já foi dito, o aluno sozinho pode caminhar sem rumo,

sem direção. O trabalho do preceptor significa cuidar, amparar, representar, defender,

orientar, tendo como objetivos a ampliação das perspectivas pessoal e profissional durante a

formação e a visão do curso no mercado de trabalho, possibilitando ao aluno a aprendizagem,

de maneira crítica, elaborada individual e coletivamente (GONZALEZ, 2005).

É importante enfatizar a importância da preceptoria no desenvolvimento da autonomia

do aluno, em relação à sua própria aprendizagem, no sentido de contribuir para que o aluno

desenvolva a capacidade de realizar aprendizagens significativas por si mesmo, numa ampla

gama de situações e circunstâncias, que levam o aluno a “aprender a aprender” (COLL, 1994,

p. 136). Encontramos no depoimento de um professor de referência a preocupação com a

relação autonomia do aluno/ papel do preceptor no desenvolvimento dessa autonomia.

O preceptor é um ponto de referência, depende muito de como o preceptor
se relaciona com o seu aluno. Por que se ele deixa muito a vontade, ele
acaba não sendo mais o ponto de referência. Então a gente precisa de
pensar muito em equilibrar isso. Não deve ser aquele que resolve tudo pro
aluno, para não criar dependência. Mas também não ser aquele que deixa o
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aluno sozinho, sem a sua presença. É um trabalho educativo continuo, o
realizado pelo preceptor (PROFESSOR REFERÊNCIA Y, 2007).

Uma possibilidade da construção da autonomia pelo aluno na EAD acontece através

do reforço positivo transmitido pelo preceptor ao aluno. O preceptor deve propiciar ao aluno

elogios sinceros pelo trabalho entregue na data certa, pela avaliação acima da média, pelo

esforço e dedicação aos estudos. Mesmo aqueles que não conseguiram um rendimento

satisfatório, o preceptor deve incentivá-los a buscar melhores médias nas atividades, e

mostrando-lhes que com esforço e dedicação serão capazes de atingir melhores resultados.

Tais atitudes favorecem a auto-estima no aluno, e o conduzem em direção à construção da sua

autonomia (GONZALEZ, 2005)

5.3.1 Processo de construção da interação pedagógica pelo preceptor

Na medida em que o preceptor constrói a interação pedagógica e estabelece os laços

afetivos com os alunos, ele promove uma vida acadêmica com menor sofrimento e maior

aproveitamento do ensino e da capacidade de aprendizagem, uma maior qualidade nos

relacionamentos entre os próprios colegas, o professor especialista e instituição de ensino. Os

depoimentos que obtivemos de alunos e de um preceptor confirmam a importância da

construção da interação pedagógica e do laço afetivo daí decorrente, como podemos observar

nos depoimentos do aluno 5,4 e 3 e do preceptor Z.

O preceptor tem um papel muito importante.Pra nós nesse momento tenta
nos ajudar e às vezes ele faz o papel até maior ainda porque ele leva os
nossos problemas pra viver na vida dele pra tentar nos ajudar cada dia
mais, não só com materiais mas também como pessoa humana (ALUNO 5,
2007).

O preceptor é tudo em nossa vida, porque fazer faculdade a distância é a
gente ficar um pouco sozinha em casa e quando nós temos a presença do
preceptor é tipo uma luz que chega para nos orientar (ALUNO 4, 2007).

O preceptor é um ponto de apoio para o aluno que faz esse tipo, essa
modalidade de  não temos essa comunicação recíproca entre os professores
e alunos e através do preceptor que a gente consegue tirar essas dúvidas e
ficar até mais próximo da universidade, da instituição que promove o curso
(ALUNO 3, 2007).

Você vê os alunos assim tendo a gratidão deles por estarem entendendo a
matéria. Isso pra mim é muito gratificante e tirando dúvidas e você vê o
seguinte está sendo importante na vida dele, isso é um ganho muito grande
pra gente. E outra questão também a seguinte que você está motivando
aquele aluno que às vezes precisa estar fazendo um reestudo de que ele está
com algum problema e ver que está assim com alguma dificuldade de
aprendizado e você está servindo não só de um simples preceptor ou
professor que você consegue estar interagindo e tá ajudando, mostrando pra
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ele que é uma oportunidade a mais pra ele poder estar aprimorando o seu
aprendizado (PRECEPTOR Z, 2007).

Observamos em nossa pesquisa de campo situações que reforçam esta importância do

preceptor dentro da modalidade de educação a distância, situações onde o aluno interage com

tamanha intensidade com o preceptor que acaba por tornar-se seu amigo e confidente,

colocando o preceptor como professor e como uma figura central no processo da sua

construção do conhecimento. Há casos relatados, em um determinado seminário de

integração, em que  alguns alunos, durante o intervalo, procuraram o preceptor para confirmar

as informações passadas pelo professor especialista, demonstrando que a credibilidade maior

é no preceptor, pois é ele que está sempre com os alunos, enquanto o professor especialista

fica presente só no momento do seminário e às vezes, nem volta mais naquele local e é o

preceptor que os acompanha durante pelo menos grande parte do curso. Na visão dos alunos 1

e 2, o papel desempenhado pelo preceptor se equipara ao papel do professor especialista.

O preceptor é um professor dinâmico que busca o aluno, ele tem interesse
na formação do aluno ele está sempre ali firme, incentivando (ALUNO 2,
2007).

Às vezes eu tiro uma dúvida com o preceptor Z, eu não vou direto ao
professor. Sabe, pode ser um defeito meu às vezes até por ciúmes eu olho
para o professor e eu falo: não, é o preceptor. Eu sempre faço isso não sei
porque, porque a gente tem intimidade com ele já (ALUNO 1, 2007).

Concordamos com Gonzalez (2005) quando ele fala da importância do preceptor na

modalidade a distância, pois detectamos nas entrevistas que  o preceptor realmente faz a

diferença, de maneira positiva ou também negativa, como percebemos no depoimento da

preceptora Q.

O preceptor pode tanto exaltar também o curso e fazer com que as salas
estejam cada vez mais cheias e como pode detonar, destruir o curso. Ele é
que está em contato direto com o aluno. Durante todo o tempo o aluno tem
um problema em sua casa, primeira pessoa que ele vai procurar é o
preceptor, e se o preceptor não está preparado para atender esse aluno da
maneira que precisa naquele momento, ele pode destruir o bom nome da
Uniube. O aluno chega, por exemplo, com um problema quando ele está
nervoso e já ligou para o 0800 e esse problema não foi resolvido, aí ele
chega para o preceptor com tantas reclamações todo nervoso e o preceptor
conversa com ele na mesma forma ou ironiza ou as vezes não responde o
que ele precisa, não dá ouvidos, ele simplesmente vai saindo falando que a
Uniube é assim, que a Uniube não atende.  Mas se o preceptor sabe, com
jeitinho, conversar, acalmar o aluno fazer com que ele pense, mesmo que
não tenha a resposta, mas ele dá atenção ele consegue fazer com que esse
aluno continue e traga outros alunos. Então esse o relacionamento do
preceptor com o aluno, é fundamental. O aluno é importante ter a
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autonomia que dá em casa, mas ele tem que ter o preceptor como seu braço
direito e não se sentir sozinho (PRECEPTORA Q, 2007).

A confirmação da diferença positiva ou negativa da atuação do preceptor no decorrer

do curso encontramos também no relato de um professor especialista, do curso de pedagogia

da Uniube.

Quando vamos a determinados pólos que os preceptores ficam nos olhando,
parados, percebo que os alunos são reflexos desta atitude do preceptor:
também são passivos, não questionam, só querem copiar tudo que levamos
lâmina, mensagens e ou dinâmicas. Já, quando o preceptor demonstra ser
dinâmico, ativo, os alunos o acompanham, o preceptor instiga os alunos
para prestarem atenção, fazer inferências (PROFESSOR ESPECIALISTA
DO CURSO DE PEDAGOGIA, 2007)

Há relatos de que se o preceptor não consegue motivar os alunos, estes ficam

desmotivados e desistem do curso. Quando isso ocorre o gestor normalmente substitui por

outro. O novo preceptor por meio do diálogo e de uma relação interpessoal amigável

consegue devolver aos alunos o gosto por seus estudos e o prazer em estar naquela instituição.

A preceptora pra mim é aquela pessoa que está assim, ao meu lado me
ajudando a tirar as dificuldades que na verdade tem muito tempo que a
gente estudou e precisa assim de um acompanhamento mais de perto e o
preceptor está sempre disposto a ajudar (ALUNO 5, 2007).

A análise dos depoimentos coletados reforça a importância da interação do preceptor

com o aluno, constituindo-se em um fator positivo para o desempenho do aluno durante o

curso.

A proposta pedagógica de um curso não pode ser considerada pronta e acabada. Ela

vai sendo aperfeiçoada no decorrer do processo em que se desenvolve um curso.

Concordamos com Maggio (apud Litwin, 2001, p. 106) quando este autor afirma que o

preceptor pode modificar a proposta pedagógica da instituição. Em nosso entendimento, o

preceptor precisa entender bem a proposta pedagógica, para que a sua intervenção possa

enriquecer a proposta da instituição.

Observamos e obtivemos relatos de alguns gestores de que a atuação do preceptor é de

vital importância, pois influencia até nos resultados dos alunos. Apesar de sabermos que o

preceptor faz a mediação da aprendizagem, sua interação com os alunos é tão evidente que é

possível perceber nos resultados das verificações de aprendizagem, presencial e/ou a distância

dos alunos, essa influência. Vejamos, a esse respeito, a entrevista da preceptora Q.

É gratificante e interessante, eu vejo o crescimento dos alunos. Eu estou
inclusive aprendendo desenvolvendo, tendo curiosidade em uma escala de
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dificuldades. Então isso é muito gratificante principalmente porque eu
trabalho com língua estrangeira, então quando eu vejo um aluno
conseguindo formar, por exemplo, uma frase completa uma estrutura
própria do idioma estrangeiro, quando ele consegue se comunicar, quando,
por exemplo, ele ouve uma entrevista na língua estrangeira e compreende,
isso pra mim é muito gratificante ver essa descoberta como se fosse eu.
Imagino que como se fosse alfabetizar quando você vê que a criança
consegue falar pela primeira vez uma palavra, formar uma palavrinha acho
ser a mesma sensação (PRECEPTORA Q, 2007).

Desse entrelaçamento afetivo e pedagógico entre os alunos e o preceptor, observamos

que há parceiros querendo tirar proveito, como enunciamos atrás, pois com esta conquista o

parceiro garante a permanência do aluno e automaticamente o seu lucro. Assim, é neste

aspecto que o parceiro interfere na qualidade do curso e descaracteriza a formação do

preceptor e a do aluno. Embora não se possa generalizar sobre esse tipo de comportamento,

observamos parceiros que querem que o preceptor atue como um “sedutor afetivo” deixando

de lado a mediação da aprendizagem, pois deseja que os preceptores aproveitem os laços

afetivos construídos para unicamente manter os alunos e reduzir a evasão, mediante a

concessão de facilidades, não sendo rígidos com as correções, não desafiando os alunos a

buscarem as próprias reflexões. Dessa forma, o parceiro pode descaracterizar o processo

ensino-aprendizagem, e força o preceptor a deixar de lado ou em outro plano a questão

pedagógica que realmente vai possibilitar a construção da aprendizagem pelos alunos.

A atitude de alguns preceptores, infelizmente, vai ao encontro do desejo de certos

parceiros.  Por meio de relato oral foi nos passado por um preceptor, que é mais fácil dar a

resposta pronta do que levar o aluno a procurá-las. Assim disse um preceptor “que para

muitos alunos o importante é apenas o diploma, não importando como o obtenha. Isto é a sua

conquista, não o aprender Se o aluno pensa assim para que vou me se esforçar, vou fazer a

vontade dele”.  Em uma das entrevistas que realizamos, encontramos um preceptor que

comunga da mesma idéia a respeito de certos tipos de alunos, referindo-se “àqueles que estão

querendo só o diploma. Não fazem os exercícios com consciência e procuram copiar dos

outros, colar nas provas, tumultuando e conversando o tempo inteiro.”

5.3.2 Valorização profissional do preceptor na modalidade EAD

Apesar de percebida e observada a importância na atuação do preceptor, ele, em

muitos momentos, não é valorizado dentro da própria instituição. Fica visível esta

desvalorização, pois percebemos que há setores da instituição que consideram o trabalho do

preceptor meramente administrativo, não sendo pontuadas as nuances do seu cargo. Apesar de



153

o preceptor, na Uniube, fazer parte da equipe técnica, administrativa, como foi colocado no

cap. IV, ele também é responsável pela mediação do processo pedagógicos, a equipe

pedagógica da Uniube comunga com a afirmação de Gonzalez (2005) que o preceptor tem

que ter o “domínio da política educativa da instituição em que está inserido e conhecimento

das disciplina sob sua responsabilidade” (p. 79).

Os preceptores estão conscientes da realidade de fazerem parte da equipe técnica

administrativa da Uniube e vêem essa situação como uma componente desmotivadora de seu

trabalho, como um ponto negativo da instituição como se percebe no depoimento da

preceptora Q.

Então essa questão do preceptor ser enquadrado como um cargo
administrativo eu acredito que é um ponto negativo. O preceptor tem um
cargo administrativo, porém ele desempenha todas as funções de um
professor também, inclusive as aulas que são chamadas de oficina, mas
acabam sendo uma aula, da mesma maneira. Nós desempenhamos as
funções de um professor, porém, somos taxados como pessoal
administrativo. Então, assim, a diferença que estou vendo aí e nessa questão
de valorização profissional, na questão de salários, de cargos.
(PRECEPTORA Q, 2007).

Notamos nesse depoimento que a preceptora ao falar a palavra taxados revelou certa

frustração, quanto à visão que alguns setores da instituição têm de seu trabalho.

Acreditamos que o desejo do preceptor de ser identificado como um professor,

conforme observamos na pesquisa de campo, é o resultado de uma estratégia para se defender

daquilo que, na opinião dele, é o não reconhecimento de seu trabalho como importante e

significativo nesta modalidade de ensino. Os preceptores, ao perceberem esta desvalorização

da sua função por parte de alguns gestores e do pessoal administrativo da IES, e ao notar que

os professores são mais valorizados monetariamente e em “status” social, querem que sua

função seja valorizada igualmente como a do professor especialista. Alguns depoimentos

apontam para um dado que reproduz muito que tem acontecido em outros setores do mercado

de trabalho: o uso de estratégias para diminuir os custos salariais, constituindo um fator de

precarização do trabalho dos professores, que sempre vem acompanhada de sua

intensificação. E que muitos dos envolvidos na EAD têm clareza  sobre isso.

Eu não sei os motivos pelos quais essa vinculação [do trabalho do
preceptor], está na área administrativa e não [ na área pedagógica]. Mas
eu penso que tem a ver, tem relação até com essa questão das atribuições de
férias, das questões trabalhistas, do trabalho do professor. Porque o ensino
a distância tem um formato diferente, ele não tem férias, intervalos, então eu
acho que precisa começar, e dependendo disso, vão aparecendo legislações
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que normatizem a atuação do preceptor, enquanto alguém da educação.
Porque parece que ele não pode ter férias, da categoria, e na categoria de
professor tem a obrigatoriedade de tirar férias em determinados períodos.
Isso no ensino a distância, não. Porque às vezes é dezembro, janeiro que é
mês de férias para os professores do presencial e os professores do ensino a
distância estão trabalhando. Eu não saberia te falar, então tem umas
questões que estão ligadas à administração, ao administrativo em função de
algumas normas, algumas formatações que talvez impossibilitem a
vinculação do preceptor como docente. Uma dessas, eu acredito que seria
da categoria mesmo, acho que isso é uma coisa que vai acontecer com o
decorrer vai ter que ser pensado.  Que o ensino a distância não é uma
realidade só da universidade federal, uma realidade que está no Brasil todo
e que de certa forma vai obrigar o MEC a normatizar as profissões, as
funções (PROFESSORA REFERÊNCIA T, 2007).

[O preceptor] não é um cargo administrativo, eu sou realmente responsável
por essa formação, responsável não só pela formação do conteúdo específico
de pedagogia, mas pelas habilidades de leitura de escrita. Então eu colaboro
diretamente pra isso, para que isso aconteça. Então eu olho pra esse aluno a
partir da interação que a gente estabelece nas correções, nas ligações
telefônicas, nos e-mail e em todo tipo de comunicação que a gente tem com
esse aluno, o nosso olhar é pra essa formação integral, então me sinto muito
responsável por ela (PRECEPTORA X, 2007).

Mas há de se ressaltar que se alguns gestores não atribuem o devido reconhecimento

ao trabalho do preceptor, outros há que os valorizam, inclusive convidando-os para atuar em

outras turmas como professores especialistas. Confirmam, assim, o pensamento de Maggio

(apud LITWIN, 2001, p. 104) sobre esta questão, quando afirma que é errado pensar que o

preceptor tem que saber menos que um docente do ensino presencial, pois  o professor

interage menos com os alunos já o preceptor tem maiores possibilidade de interagir e, com

isso, aprofundar as perspectivas de análise.

A desvalorização pela equipe administrativa e de alguns gestores se manifesta em uma

medida tomada pela instituição em relação ao aumento de números de alunos atendidos pelos

preceptores. No inicio da pesquisa, este número era de até 60 alunos e o preceptor tinha uma

carga horário de 30 horas semanais para fazer o acompanhamento e a mediação pedagógica.

Com essa medida, este número saltou para 85, com a mesma carga horária e o mesmo salário.

A parte administrativa e alguns gestores alegam que, na verdade, os preceptores apenas

acompanham os alunos nos seminários de integração e conduzem as oficinas de aprendizagem

e realizam pouquíssimos atendimentos individuais e a pequenos grupos. Haveria um excesso

de horas, em que os preceptores ficariam apenas corrigindo as atividades a distância e fazendo

as suas leituras. Alega-se que eles teriam muito tempo disponível e poderiam fazer o

acompanhamento de maior número de alunos. Os preceptores refutam a posição da instituição
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e afirmam que o trabalho pretensamente administrativo consiste na correção de atividades

avaliativas, no estudo do material e na realização dos plantões pedagógicos. Na opinião dos

preceptores, é uma estratégia para diminuir os custos na instituição, sendo desprezada a

importância da mediação pedagógica que eles realizam. Com uma quantidade menor de

alunos é possível realizar um atendimento personalizado, seja pessoalmente, seja por correio,

por telefone, por correio eletrônico,atendendo-se melhor as necessidades de cada aluno além

de possibilitar as correções das atividades com mais atenção— por haver mais tempo para

elaborar um plano de ação de acordo com as dificuldades apresentadas para melhorar o

rendimento do aluno. Podemos perceber a insatisfação da preceptora V em pertencer à equipe

administrativa da Uniube, como aponta no seu depoimento.

A questão também de dar o devido valor do preceptor como profissional,
porque o preceptor nada mais é que um professor, ele está acompanhando,
ele tem um papel muito grande; ele ensina, ele tira dúvidas nas oficinas, ele
está ali com o aluno, é um professor, ele não faz nada diferente de um
professor. Ele leva para casa o trabalho para corrigir, ele não corrige as
provas, mas ele corrige as atividades, orienta portfólio, tudo isso. Tem os
plantões, os plantões pedagógicos e os plantões administrativos. Os plantões
administrativos você utiliza para estar corrigindo os trabalhos, para fazer o
estudo do material e os pedagógicos é quando a gente está dando
assistência para os alunos na questão dos trabalhos que eles fazem, as
atividades que eles desenvolvem. Às vezes eles trazem pra gente dar uma
olhada, a ajudar a reestruturar um texto, ajudar a fazer uma resenha de um
texto e assim vai indo. (PRECEPTORA V, 2007).

Um dos grandes desafios que se coloca para o preceptor é romper com esta barreira da

desvalorização da sua função e demonstrar ser o preceptor o elo, a ponte entre a instituição e o

aluno, facilitando o processo de construção do conhecimento. E que sua atuação promova

uma mudança significativa nos caminhos da modalidade EAD, e eles, os preceptores, ousem

na arte de educar (GONZALEZ, 2005).



156

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Investigamos, neste trabalho, as funções do preceptor na modalidade EAD, a sua

formação, a sua importância e atuação no âmbito da estrutura da Universidade de Uberaba,

instituição que elegemos como exemplo de estudo.

Nessa investigação, usamos o método da pesquisa qualitativa, realizando levantamento

bibliográfico, estudo de campo com entrevistas semi-estruturadas com alguns atores do

processo de EAD da Uniube e análise documental. Também nos servimos da vivência como

professora especialista em encontros presenciais e das observações que fizemos como

professora convidada para atuar na formação de preceptores desta instituição.

Observamos que a “formação inicial” de preceptores, levada a efeito na Universidade

de Uberaba, fornece o suporte aos preceptores para que atuem, na função da preceptoria,

como ator motivador dos alunos, interagindo com eles e incentivando-os a buscarem novos

olhares para sua formação. Durante a “formação inicial” é enfatizada a necessidade de o

preceptor conduzir o aluno para se tornar cada dia mais independente e autônomo nos seus

estudos, possibilitando serem auto-gestores de seu próprio processo ensino-aprendizagem,

relacionando e unindo o saber teórico com o saber fazer. Todavia, a “formação inicial” não

garante os saberes necessários de conteúdos específicos dos cursos nem proporciona a

vivência de situações práticas do quotidiano do preceptor.

Vemos que a “formação inicial” dos preceptores mostra alguns caminhos para o

preceptor fazer o acompanhamento dos alunos, mas é o preceptor quem precisa encontrar o

seu jeito de estabelecer esse acompanhamento. É recomendável ao preceptor fazer um

diagnóstico dos alunos sob sua responsabilidade para conhecê-los e, a partir daí, escolher as

estratégias adequadas de acompanhamento e motivação e aplicá-las a seu grupo de alunos,

tornando a mediação coerente com as necessidades dos alunos, para que estes encontrem

caminhos mais amenos para conseguirem vencer os desafios que encontrarão no decorrer do

curso.

Ressaltamos que essa formação de apenas vinte horas não é suficiente para que o

preceptor perceba a importância do acompanhamento e consiga fazer a mediação dos alunos,

pois, no quotidiano de sua atuação, os entraves são muitos e o preceptor fica sozinho, à mercê

do parceiro. A interação com o gestor, professor referência, e a formadora de RH da Uniube
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ainda é um fator que necessita ser ampliado. Percebemos que existe a possibilidade de

interação por meio do ambiente virtual TelEduc, do uso do telefone e de encontros

esporádicos com a formadora de RH da instituição. Entretanto, devido à falta de uma cultura

virtual dos preceptores, gestores e professores referência, os preceptores sentem falta de mais

encontros presenciais para estabelecer essa interação e continuar sua formação. Os encontros

presenciais com a formadora de RH são poucos e muito espaçados, não atendendo, na visão

dos preceptores, às necessidades de interação e formação para desempenharem suas funções.

A partir do levantamento bibliográfico, da pesquisa de campo, englobando as

observações e as entrevistas, percebemos que o preceptor deve assumir o papel de fazer a

mediação entre aos conteúdos do curso, os professores especialistas, professor referência,

gestores e os alunos. No entanto, percebemos também que, apesar de todos os preceptores

terem recebido a mesma “formação inicial”, nem todos conseguem atuar, motivar o aluno a

construir o seu processo de aprendizagem. Esse fato, aliado aos entraves que o preceptor

enfrenta na sua atuação, os quais descrevemos no capítulo V, faz com que o preceptor fique

muitas vezes perdido e confuso sobre a sua função e, por fim,  acabe agregando outras

funções que não são suas, como por exemplo, ministrar aulas e  se tornar o único responsável

por sanar as dúvidas dos alunos em relação ao conteúdo. Nesse aspecto, é recomendável que

Universidade de Uberaba promova ações para socorrer o preceptor, que precisa de ajuda, pois

sozinho não dá conta de tirar as dúvidas de todos os conteúdos.

Na sua atuação, o preceptor tem contato com o parceiro, gestores, professores

especialistas, alunos e outras pessoas fora do processo da modalidade EAD. Todos são atores

que interagem com o preceptor, mas  não vivenciaram a formação específica dos  preceptores

e não têm a mesma clareza que ele, que participou da “formação inicial”tem  quanto ao

exercício da preceptoria. Diante deste embate, se o preceptor não estiver convicto da diferença

entre mediação que deve promover e as  e aulas propriamente ditas, de competência dos

professores especialistas, ele fica confuso em relação ao seu papel e toma outro caminho,

incorporando a identidade do professor especialista e não construindo a sua própria

identidade.

Conforme Belloni (2003), com a modalidade EAD surgem novas funções no processo

educativo, o que gera nova divisão no trabalho docente, emergindo daí a figura do preceptor,

para o qual, conforme observamos em nossa pesquisa, não há uma identidade definida.

Devido a ser uma função nova surgida, neste contexto atual da “modernidade líquida, fluida”
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(BAUMANN, 2004 p. 8), o preceptor não tem consciência clara de seu papel, das atribuições

de sua função. Nos cursos que estudamos, a experiência de vida profissional do preceptor é a

de ser professor; ele nunca vivenciou a preceptoria; não tem uma referência para construir

essa identidade; não tem idéia exata do que é ser preceptor; ele, ao participar da “formação

inicial” de preceptores vivenciou estratégias criativas direcionadas para a formação teórica e

pedagógica, porém não vivenciou a prática de ser preceptor. Ele sabe que é algo que tem a ver

com a docência e acaba assumindo quase todas funções que são específicas da docência.

Constatamos que o preceptor tem que ter uma formação tão consistente quanto a do

professor, embora suas atribuições sejam específicas, ambas estão relacionadas entre si no

processo educativo. Observamos que para atuar como preceptor, proporcionando uma

transformação social dos alunos, o preceptor realmente tem que ter uma formação

universitária ao nível de graduação, que o possibilite refletir e entrelaçar as três concepções de

formação de professores — professor como técnico, professor reflexivo e professor como

intelectual crítico.  Há momentos em que, na sua atuação, o preceptor tem que aplicar técnicas

e procedimentos, concebidos por outros atores da equipe da modalidade EAD da Uniube; em

outros momentos, percebemos que o preceptor atua como professor reflexivo, refletindo sobre

sua prática educativa, possibilitando-o reconstruir sua própria prática, tornando a mediação

significativa para o aluno. Em outros momentos, ao refletir como relaciona sua função com o

contexto social, o preceptor busca construir novos caminhos para a mediação, e essa busca

leva-o a repensar sua postura à procura de uma participação ativa do aluno não só no processo

ensino-aprendizagem, mas na sua atuação social. Entendemos que esse entrelaçamento de

concepções deveria ser seguido por toda a equipe de preceptores ao atuarem como

mediadores. Todavia, observamos, em nossa a pesquisa de campo, que muitos preceptores,

por serem influenciados pelos parceiros e gestores, não vêem o preceptor como mediador, e

terminam por desvirtuar o processo e fazem do acompanhamento uma atividade secundária,

dando ênfase a transmissão dos conteúdos do curso.

Com relação à autonomia do preceptor constatamos que este é limitada em relação aos

procedimentos operacionais, tais como modificações de calendários, de datas de lançamentos

das pontuações das atividades a distância no sistema, e dos conteúdos do curso bem em

relação à, como mudança de bibliografia, escolha dos temas que precisam ser trabalhados nos

seminários. O preceptor, também, não pode ver as provas nem efetuar sua correção,

permanecendo incógnitos os acertos e os erros do aluno. Mas, em relação ao uso de
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estratégias de acompanhamento, que motivam o aluno a buscar o seu conhecimento e a

continuar o curso, ele é autônomo. Só que essa autonomia o preceptor a maioria dos  não sabe

usá-la e fica esperando respostas prontas de como fazer a mediação com seus alunos.

Percebemos, nos entrevistados, que a minoria consegue exercer essa autonomia.

Nossa pesquisa corrobora o que afirma Gonzalez (2005), de que a presença do

preceptor é fundamental no sentido de reforçar comportamentos e ações motivacionais de

seus alunos. Observamos que, nesse sentido, o preceptor tem autonomia nas suas ações: ele

deve proporcionar aos seus alunos a vontade de aprender, provocando transformações em

direção a uma maior autonomia e liberdade na construção de seu conhecimento. Concordamos

com Gonzalez (2005) quando este autor afirma que o preceptor tem que exercer uma

“sedução pedagógica” adequada ao processo educativo. O preceptor tem que estabelecer uma

relação onde o respeito e a confiança sejam a base dessa relação, buscando despertar no aluno

o gosto pelo curso e pelo conteúdo estudado, visando superar os entraves encontrados no

decorrer de sua formação.

Para que o preceptor desenvolva a capacidade de atuar como mediador,

acompanhando o aluno no seu processo de ensino-aprendizagem, observamos que é de

fundamental importância que haja uma formação continuada na instituição, que contemple

informações sobre sua função, a proposta pedagógica do curso, técnicas de motivação,

possibilitando a construção de uma identidade própria da função de preceptor. Ele não é o

professor, neste curso, mas ainda se encontra perdido, confuso: ora é visto pelos alunos e

parceiro, alguns gestores e por ele próprio, como um professor, ora é percebido pela

formadora de RH e alguns gestores como ator que desempenha função de acompanhamento

do aluno, promovendo a mediação entre os conteúdos do curso, professores especialistas, da

própria instituição com os alunos.

A importância do preceptor está vinculada ao desenvolvimento de toda a cultura da

EAD dentro da instituição. Como tudo que é novo, precisamos acreditar, trabalhar, para

vencer os desafios que possam surgir com a implantação e a consolidação dessa modalidade

de ensino na Universidade. Não é demais lembrar que a modalidade de educação a distância,

na Uniube, está em processo de edificação. As análises da pesquisa de campo refletem os

momentos vivenciados pelos atores durante o período janeiro de 2006 a abril de 2007.

Diante dos entraves que surgiram no quotidiano a Instituição buscou vencê-los. Ao

término do período desta pesquisa, observamos que a Instituição implantava um novo sistema
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de “formação inicial” de preceptores, substituindo o modelo de encontros presenciais, que

vigorava no período de nossa pesquisa, por outro que mescla encontros presenciais com

encontros em ambiente virtual.

Percebemos que, para realmente ser a hora e a vez do preceptor, este profissional

precisa estar em constante contato com toda a equipe da EAD da instituição; ser uma pessoa

com disposição para os estudos, dinâmica, que acredita na educação a distancia,; e que vai

construindo, acertando, errando, mas não desistindo de construir uma identidade própria.

O preceptor, na Educação a distância na Uniube, não são mestres, não são aqueles

grandes oradores que, supostamente, têm posse do saber. Muito longe disso, eles estão

acompanhado e orientando os alunos e, na maioria das vezes, aprendem juntos.

Desta pesquisa, ainda restam alguns questionamentos: será que de fato a mudança na

visão da modalidade de educação a distância atenderá com qualidade às necessidades de uma

educação de massa? Apesar dos esforços dos órgãos governamentais em esclarecer que a

educação a distância é apenas uma outra modalidade de aprendizagem, será que a cultura de

estudar a distância está fazendo parte da vida das pessoas, das empresas e das escolas?  As

pessoas, as escolas e as empresas confiam no profissional graduado por um curso a distância ?

Constatamos, por meio da pesquisa de campo, que a atuação do preceptor é um fator

diferencial na modalidade EAD, mas cabe interrogar se realmente todos os preceptores

desempenham suas funções com seriedade e compromisso, buscando articular as informações

e interagir com gestores, professores-referência e alunos, de maneira a contribuir para o

processo de ensino-aprendizagem dos educandos.

Professores, todos são! É necessário que tenham coragem, audácia e atitudes

desafiadoras para construir sua própria identidade como preceptores, aqueles que ficam com o

lado mais humano, mais difícil e mais caloroso das relações sociais do trabalho pedagógico.
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APÊNDICES

APÊNDICE A – Roteiro das entrevistas com os Professores Referência

I – Bloco - Dados Pessoais

Nome:

Idade:

Tempo de Formação;

Tempo de experiência como professor ou gestor

II – Bloco - Formação

Qual a sua trajetória de formação?

Como você vê a formação inicial de preceptores?E qual a abrangência dessa formação no

desempenho da função de preceptor?

O que você acha que a formação inicial de preceptor deveria contemplar e por quê?

III – Bloco - Da teoria a prática

O que você entende sobre a função de preceptor?

Quais funções do preceptor você considera significativas, que vão influenciar a construção da

aprendizagem dos alunos?

Como  você acha que os alunos vêem  o preceptor?

Você considera o preceptor um professor? Por quê?

Você acha que o preceptor está sozinho no desempenho de sua função?

Para você o preceptor está vinculado ao parceiro?

IV – Bloco - Você e as tecnologias

Como você vê a mediação do preceptor no processo ensino-aprendizagem dos alunos?

Qual a influência das tecnologias na vida pessoal e profissional do preceptor?

Você considera as TIC importantes no processo ensino-aprendizagem na modalidade EAD?

Qual o papel do TelEduc nessa formação continuada de preceptores?
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O que você considera necessário para comunicação entre o preceptor e o aluno?

Dentro da estrutura de EAD, como você acha que deve ser a formação continuada do

preceptor?

VI – Bloco - Qualidades pessoais X trabalho como preceptor

Quais as qualidades pessoais que você acha necessárias para um preceptor? E por quê?

VII – Bloco - Considerações finais

Agradeço a entrevista e deixo você a vontade para fazer algumas colocações que considere

importantes em relação à educação de modo geral e à função do professor referência.
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APÊNDICE B – Roteiro das entrevistas com os preceptores

I – Bloco - Dados Pessoais

Nome:

Idade:

Tempo de Formação;

Tempo de experiência como educador

II – Bloco - Formação

Qual a sua trajetória de formação?

Como você vê a sua formação inicial de preceptor? E qual a importância dela no desempenho

de sua função?

O que você acha que a formação inicial deveria contemplar e por quê?

O que te levou a fazer o curso de formação de preceptor?

Fale um pouco de sua experiência como aluno na formação de preceptor os pontos positivos e

negativos.

III – Bloco - Da teoria a prática

O que você entende sobre a função de preceptor?

Quais funções de preceptor que você considera significativas, que vão influenciar na

construção da aprendizagem dos alunos?

Qual influência da sua função tem para sua vida pessoal?

Como os alunos te vêem?  Quem é você para eles?

Você se considera um professor? Por quê?

Qual a diferença para você entre o professor e o preceptor?

Fale sobre as dificuldades que você encontra na sua função.

O que tem de mais gratificante e interessante no desempenho de sua função?

Dentro da estrutura da EAD, qual a importância de seu trabalho no processo de aprendizagem

dos alunos?
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IV – Bloco - Você e as tecnologias

Qual a influência das tecnologias na sua vida pessoal e profissional?

Você considera as TIC importantes no processo ensino-aprendizagem na modalidade EAD?

Qual a importância delas no seu trabalho?

Quais as dificuldades que você encontra em relação às TIC no desempenho de sua função?

V – Bloco - Qualidades pessoais X trabalho como preceptor

Ser preceptor na modalidade EAD traz alguma realização pessoal para você?

Quais as qualidades que você acha necessário para ser um preceptor? E por quê?

Dentro dessas qualidades, quais você considera que tenha e quais você precisa adquirir?

VI – Bloco - Formação ao longo da função

Quais são as competências produzidas ou trazidas à tona, na formação inicial de preceptores,

que influenciam no seu trabalho hoje como preceptor?

O que mudou em você depois de ter participado da formação inicial de preceptor?

Essa formação inicial garante a você saberes necessários ao desempenho de sua função?

Você sente a necessidade de continuar a sua formação?

Em sua opinião, como deveria a formação continuada do preceptor?

VII – Bloco - Considerações finais

Agradeço a entrevista e deixo você a vontade para fazer algumas colocações que considere

importantes em relação à educação de modo geral e à função do preceptor.
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APÊNDICE C – Roteiro das entrevistas com os alunos

I – Bloco - Dados Pessoais

Nome:

Idade:

Tempo de Formação:

Tempo de experiência como professor ou gestor

II – Bloco - Da teoria a prática

Gostaria que você contasse um pouquinho de você, em que área você atua, Qual é seu nome?

O que o preceptor representa pra você?

O preceptor pra você é o professor?

O que é estudar a distância pra você?

O que você entende sobre a função do preceptor?

Como que é a oficina? Como que o seu preceptor conduz a oficina?

Qual a diferença pra você entre a oficina e o seminário em relação ao preceptor, qual é a

função do preceptor no seminário e qual é a diferença que você vê?

Para você existe diferença entre o seu preceptor e os professores que vem de fora para

ministrar os seminários?

Quais os entraves que você vê no curso de Pedagogia?

Qual a dificuldade que você vê entre estudar as disciplinas separadas e como é o caso dessa

Universidade, eixos temáticos você vê dificuldade?

Deixo você a vontade pra você estar colocando assim alguma coisa a mais com relação ao

seu preceptor, como também as coisas estão sendo conduzidas aqui, alguma coisa que você

acha interessante estar falando?
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APÊNDICE D – Entrevista com a Professora referência T

P. Professora referência T, gostaria de conversar com você um pouquinho sobre a questão

professor referência que você é um professor referência n curso de Pedagogia, eu queria a sua

visão em relação ao curso, mas primeiro eu queria que você falasse seu nome, quanto tempo

você está nessa função, qual o tempo de experiência com professor de referência, falasse um

pouquinho de você da sua formação?

R. Meu nome é Professora referência T, sou professora, iniciei a minha formação fazendo

magistério, curso técnico no segundo grau, depois eu não tinha muita intenção de ser

professora não, mas as coisas vão caminhando na vida da gente de uma forma que me levaram

pra escola. Então eu comecei, fiz outros vestibulares, tentei ser zootecnista não deu certo,

psicóloga aí eu nem fiz a matrícula, aí eu resolvi mesmo ser professora. Bom então eu tava lá

sendo professora da educação infantil no município, escola municipal no efetivo, com 18 anos

eu começo a trabalhar na educação infantil e aí depois disso, assim, essa vontade de querer

mais de aprender te contagiando e eu fui convidada para assumir um cargo de coordenação na

área da educação infantil, e uma das exigências da Secretaria de Educação é que eu fizesse

curso superior, então voltada ao curso superior eu prestei vestibular então comecei o curso de

pedagogia, acho que foi muito bom. Porque eu fiz o curso em uma época que eu estava mais

madura, então eu tinha maturidade já era casada, já tinha filhos, já tinha uma experiência

educacional e eu acho que isso me contribui muito para essa reflexão de por em prática. Eu

estudei pela Uniube no ano de 97 quando terminei minha graduação. Bom quando chega o

ano de 2000 vem àquela vontade e aí vem àquela coisa, eu quero mais e aí eu resolvo fazer

mestrado  na PUC de São Paulo e entro no programa pra fazer a minha dissertação de

mestrado minha dissertação. A gente busca o mestrado porque tem a intenção de trabalhar na

formação de professor e a pesquisa também de qualquer forma e aí então eu faço esse estudo

na minha experiência na prática da escola como professora também, coordenadora, a gente

trabalha dentro de uma escola pública. Bom terminando o mestrado na intenção, eu não queria

mais sala de aula da educação infantil das séries iniciais, porque a gente podia contribuir na

formação de educadores tanto estudo e também pra vivenciar esse novo momento em minha

vida. E então começo a ministrar aulas na pós-graduação que já é um nível mais adiantado da

graduação é tudo, e gosto muito. Gosto muito de ler, gosto muito de estudar, gosto de planejar

minhas aulas, gosto de me sentir eu acho que isso te instiga a aprender. Aí então surge o
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ensino a distância aqui no Triangulo Mineiro que falavam para enviar o currículo para a

Uniube então eu enviei o meu currículo pra cá para, então a Fulana me chama pra poder

assumindo a preceptoria do ensino a distância e aí eu achei assim no começo eu tinha uma

visão do senso comum, não tinha uma opinião formada sobre o que é o ensino a distância,

nunca tinha vivenciado o ensino a distância, aí então eu começo a exercer o trabalho de

preceptoria e gosto, gostei do que eu vi, porque eu estava vivenciando, estava

experimentando, porque fazia eu estudar, para corrigir as atividades dos alunos eu lia as

mesmas coisas que os alunos liam, eu questionava. Envolvia com o roteiro com as atividades

e a forma de fazer essa função é que me instigava mais, do que eu achava assim é uma

maneira de você tratar particularmente com o aluno sobre o conteúdo e sobre o

desenvolvimento do aprendizado do aluno. Então não é alguma coisa que é mais pra todo

mundo ao mesmo tempo. Tem muitas dificuldades e a gente sabe disso, eu criticaria a maior

dificuldade que é até a própria concepção do aluno tem do ensino a distância que na cabeça

dele seria a distância do conhecimento e na nossa cabeça não é. É uma flexibilização do

tempo e do espaço que há, mais não de um conteúdo e do conhecimento que está presente

tudo em diferentes formas que a gente utiliza. Nessa função então começa a fazer o trabalho

de preceptoria, gosto muito. Eu acho que te dá muitas possibilidades e até com uma nova

relação aluno e professor e até com conhecimento mesmo que tem a possibilidade de instituir

uma nova prática pedagógica É aí então depois que eu já estava trabalhando na Uniube um

tempo, por questões de redirecionamento aqui o ensino a distância cresce o curso de

Pedagogia é muito procurado, a Fulana me indica pra assumir junto a Denise que é a

coordenadora a gestora do curso essa posição de professor referência do ensino a distância,

para ajudar nas questões do ensino a distância tanto nas questões pedagógicas quanto nas

questões de administrativas que envolvem o pedagógico. Assim elas não são novas, o

professor referência me parece que alguma coisa que está na faculdade não só na Pedagogia,

mas na Universidade, mas também para os outros cursos de EAD. E assim uma função que a

gente ainda está estruturando o que fazer e eu na verdade eu tenho um cronograma, um

calendário que está organizando isso ao conteúdo. Mas também lidando na questão de fazer o

planejamento de vários pólos das oficinas de estrutura os seminários nos encontros

presenciais, em convidar o professor para ministrar essas aulas de estar discutindo um pouco

com eles o que a gente pretende que eles trabalhem, desenvolvam em base ao projeto do

curso, e que tem algumas especificidades e aí então a gente e também de resolver de tentar
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trabalhar o mais próximo do preceptor e estar resolvendo as dúvidas dele quanto a preceptoria

a prática da preceptoria que também acho algo novo ta muito recente aos professores, dos

nossos preceptores na EAD.

P. Como você vê a formação inicial dos preceptores e qual a abrangência dessa formação no

desempenho da função dele do preceptor?

R. Olha eu acho que a formação ela é muito importante para o preceptor. Porque o preceptor

demanda está refletindo no preceptor algumas características que serão inerentes ao trabalho.

E assim porque o aluno ta longe, então você não pode ta deixando ele muito solto e ao mesmo

tempo não pode ta obrigando ele, venha aqui trabalhar com você então, você tem que ser

aquele ponto de referência dele e vocês vai ter que pensar em formas diferentes de estar

envolvendo esse aluno nos estudos dele, e como? Auxiliando por exemplo na organização de

uma rotina de estudos, você pode também, acho que o veículo do preceptor tem muito para

poder auxiliar o aluno de ensino-aprendizagem. E a correção das atividades, eu acho que é

uma coisa que precisa ser muito trabalhada. Já lá na formação inicial dele, os registros alguma

coisa que o aluno tenha dúvida, muitas vezes os preceptores deixa de fazer os registros do

desenvolvimento do aluno, estar identificando aonde é que ele progrediu, onde ele tem

dificuldade. Com o faz por outras gestões e estratégias o preceptor vai indicando pro aluno,

fazendo inclusive o trabalho dele. Então eu acredito na formação não só inicial mas a

continuada ela é estritamente importante pro trabalho da preceptoria, porque que eu vejo

como um todo uma peça fundamento no desenvolvimento do ensino a distância.

P. E você acha que essa formação inicial deveria contemplar mais alguma coisa e porquê?

R. Eu acho assim além de trabalhar essas características que o preceptor deve ter

características subjetivas mesmo questão de autonomia, relacionamento. Eu acho que precisa

trabalhar algumas questões pedagógicas, seriam essas questões mais práticas do como fazer

não que isso esteja desvinculado das concepções que a gente vê sobre educação, mais muito aí

tem base no projeto, acho que a primeira coisa que os preceptores precisam é o projeto do

curso, ele é fundamental e aí acho não sei se seria no caso da formação inicial em um segundo

momento de formação é conhecer sobre o projeto do curso como ele se divide em módulo,

quais as etapas, qual a sua filosofia eu ele passa, o projeto as emendas as unidades temáticas,

porque unidades temáticas e não disciplinas, a carga horária eu acho que isso tudo

inicialmente é como inicia um projeto de um curso, então eu acho que precisava de práticas de
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fazer isso na correção das atividades do conhecimento do papel dele enquanto elemento

articulador do projeto pedagógico e o desenvolvimento do aluno. Visa saber utilizar a

correção da atividade o respeito com o elemento importantíssimo do processo ensino-

aprendizagem de fazer os registros de montar um caderno de registros de atendimentos de

planejamento.

P. Professora, O preceptor para você é um a figura importante?

R. Eu acho assim, como alguma coisa é algo novo pra prática de muitos professore e, então, e

reconhecendo a importância do preceptor como um elemento forte, um elemento chave, no

processo de ensino e aprendizagem nos estudos em destaque. Eu penso que a gente vai tendo

que construir a gente mesmo enquanto professor vai refletindo, com que instrumento, que

possam auxiliar nesse processo, no decorrer da aprendizagem do aluno. Como um elemento

que a gente se utiliza aqui é as orientações, porque que a gente fala em forma de texto, mas

que o aluno já num segundo momento depois que ele já reviu, já estudou um roteiro todo, já

leu o texto sobre um determinado conteúdo, que ele possa ter um novo olhar, sobre aquele

texto que já foi lido, mas a gente não faz isso no sentido de dar aulas, mas no sentido de

questionar e tentar buscar na realidade dele, na prática, na vivência, questões que auxiliam

com que ele entenda o que o texto está trazendo pra ele e quanto conhecimento, então a gente

vai questionando algumas coisas, direcionando o olhar pra que ele consiga, voltar ao texto  e

fazer uma segunda leitura já com um olhar já mais ampliado, com uma visão um pouco mais

elaborada a respeito daquele que ele viu inicialmente, então eu acho que isso é importante. O

preceptor não pode se limitar, senão fica muito pobre, a apenas corrigir atividades e distribuir

notas. Ele vai tendo que se cercar de outros elementos que consigam contribuir pra que o

aluno realmente construa uma aprendizagem significativa e efetiva durante esse processo.

P. Mas você consegue passar para os preceptores da Uniube, essa visão?

R. Ainda não? Eu acho que uma ferramenta que deve ser importante, pra que a gente consiga

isso o TelEduc eu tô tentando que é até pedido da EAD mesmo, que a gente consiga montar

uma rotina pra estar entrando no TelEduc e ta fazendo isso aí. E também de conseguir com

que o preceptor sinta com que ele entrou nesse novo ambiente, que é o, que é um TelEduc a

ferramenta da informática, que muitos dos nossos preceptores, ou não tem acesso a tecnologia

com certa facilidade, ou que ainda tem o receito tanto ao computador, o uso dele, ou não

dominam o uso a ponto de se conhecer essa importância. Isso é realmente instituir uma nova
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cultura, então a gente tem que fazer isso, persistir nessa questão, nessa obra, e fazer isso com

certa rotina e colocando a gente tenta colocar um elemento importante que ele consiga ver

isso daí. Agora, quanto a divulgação dos textos, igual eu estou te falando, essas orientações, a

gente quando faz, a gente divulga isso coloca lá no como leitura TelEduc ou no próprio

portifólio. As preceptoras daqui da sede, tem feito isso com freqüência até a pedido meu, elas

mandam porque a gente divulga entre a gente. Acho que, o preceptor nesse momento, ele não

pode ser sozinho, não pode se isolar, por mais que tenha diferenças, a gente sabe das questões

de relacionamento interpessoal forte, fora a gente não pode se isolar. Então a gente tem que

buscar outros preceptores pra nos auxiliar, nos apoiar, até pra gente ir crescendo

profissionalmente mesmo.

P. Você acha que só através do TelEduc vocês vão conseguir fazer essa formação continuada?

R. Acho que não. Porque, por mais que ela seja uma ferramenta importante, eu acho que não

inviabiliza os encontros presenciais. Primeiro a gente precisa organizar momentos que os

preceptores de longe venham conhecer a nossa universidade, é fundamental, os preceptores

precisam sentir parte da universidade. Eles precisam se sentir funcionários daqui. Às vezes ele

é mais do parceiro do que nosso, da universidade. E a gente sente essas questões, isso já foi

discutido. É uma coisa que já e pensado por outros setores por administradores da

universidade. Eu acho que seria o momento sim. E acho que essa formação precisa ser

realizada em diferentes âmbitos, sim. Eu acho que a ferramenta, por si só não consegue, o

TELEDUC não conseguiu resolver todos esses problemas.

P. E você falou uma questão que eu acho muito importante, o preceptor, você acha que ele

sente funcionário da universidade ou do parceiro? E qual o papel do parceiro em cima dessa

formação do preceptor?

R. Os da sede da Uniube, eu tenho certeza que parte daqui; sim. Vivenciam com a gente,

fazem parte da universidade do nosso dia-a-dia da nossa realidade do nosso cotidiano. Agora,

os de fora, eles são contratados e não conhecem a universidade. Eu acho que não criaram

materalidade e ele, eu acho que eles não sentem não muito acabam, o parceiro acaba sendo a

pessoa que ele pode se apoiar. Apesar de responder muito e-mail da gente, atender telefone da

gente, responder as questões: “Quem é a pessoa que ele tem próximo a ele, é o parceiro”. Não

que ele tem que ser contra o parceiro, claro que não. Mas eu acho que a formação deve ser

responsabilidade nossa. Porque? Por meio dessa formação que a gente vai dar à característica,
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o contorno, a cara do ensino que a gente quer, do ensino da Uniube que a gente quer para o

curso da gente. Então eu acho que ela tem que ser de responsabilidade nossa. É claro que o

parceiro também precisa estar presente nesse processo de formação. Porque precisa também

bem fieis para dar. A responsabilidade de realizar de momento, ela é de responsabilidade da

universidade. A gente não pode abrir mão disso em momento nenhum porque se não, a gente

corre o risco de nosso projeto furar. Dele se descaracteriza, dele tomar outros contornos,

outros fins.

P. Mas o parceiro, ta colocando obstáculo em relação ao desempenho da função do preceptor,

como universidade, desenhou?

R. Olha, eu não teria elementos para poder estar te falando se ele está, eu acredito que nada,

acho porque também envolve umas questões, se o parceiro tem interesse financeiro então eu

acho que isso não acontece em resistência de conflitos. Isso ta presente mesmo e talvez ele até

crie resistência em tudo, mas em função de desconhecimento, ou em função ou talvez não do

momento, refletir ou levar pela lógica do financeiro talvez, mas não no sentido de ser contra.

Há piores que ser contra. Agora eu acredito assim que é, pois isso que ele também melhore o

ensino, que a gente tenha uma formação legal com o nosso preceptor. Ter um trabalho bom é

claro que para eles futuramente isso será um benefício, mas isso precisa ser discutido sim.

Agora, que tem algumas resistências, isso com certeza têm, mas não saberia te elencar assim

claramente por quais motivos seria esta resistência.

P. Como que você acha que os alunos vêem a figura do preceptor?

R. Eu acho que eles vêem a figura do preceptor como um elemento de apoio mesmo. Tudo

que eles tentam conseguir primeiro é através do preceptor. Então ele é tanto em relação a vida

acadêmica dele em relação a questão pedagógica. O preceptor ele é sempre o ponto de

referência pro aluno. Isso eu te digo assim pela minha experiência, enquanto já faz um ano

assumindo a preceptoria. E isso também, esse ponto de referência depende muito de como o

preceptor se relaciona com o seu aluno. Por que se ele deixa muito a vontade, ele acaba não

sendo mais o ponto de referência. Então a gente precisa de pensar muito em equilibrar isso.

Não ser aquele que resolve tudo pro aluno, para não criar dependência. Mas também não ser

aquele que deixa o aluno sozinho, sem a sua presença. É um trabalho educativo mesmo que

seja continuo pelo preceptor que vai ser e repercute pelo professor sobre o seu papel e sua

função. Porque tem momentos que você vai ser até psicólogo do aluno, ele te conta coisas que
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as vezes ele não contaria para outras pessoas. Olha, eu não fiz o trabalho porque eu tô

passando por isso, por aquilo na minha vida, não sei o que e tal, e olha que se não fosse você

eu já teria desistido. Em função das inúmeras dificuldades que a vida vai trazendo para o

aluno mesmo. Então eu acho que é um ponto sim de referência. É a pessoa que eles procuram,

quando eles têm algum problema, quando ele tem alguma dificuldade, tanto em questões

pedagógicas do conteúdo, quanto em questões administrativas.

P. Para o preceptor exercer essas funções, quais as qualidades que você acha que ele

necessitaria?

R. Algumas qualidades eu acho que tem que ser alguém que tenha iniciativa, que tenha um

bom relacionamento interpessoal mesmo, que seja alguém que consiga talvez suscitar no

outro os deveres da, suscitar, não sei se a palavra seria certa, que consiga que o aluno seja

alguém independente, seja alguém que consiga caminhar ele seja, acompanhe, mas em certo

momento ele consiga pontuar esse caminho sozinho. Precisa ser alguém que goste de estudar,

que goste de ler muito, que goste do que faz, porque eu acho que ele vai ter muita leitura pela

frente, então precisa sim de gostar de ler, de aprender, de realizar novos desafios, acho que ele

deve gostar de educação e estar disposto. Se alguém disponível pra novas aprendizagens, pra

novas práticas, pra mudar mesmo. Então tem que ser reflexivo. Eu acho que tem que ser

dinâmico, e ao mesmo tempo tem que ser alguém que consiga sendo ponderado em

determinados momentos.

P. Você acha que tem haver influência em relação ao preceptor com a avaliação presencial

dos seus alunos?

R. Eu acredito que sim. Que tenha sim,.Porque eu corrijo as atividades dependendo das

orientações que eu dou na atividade, dependendo dos questionamentos que eu faço nas

atividades, dependendo do modo como eu corrijo do modo como eu interajo com o aluno na

atividade, eu vou favorecer sim, pra que busque novos conhecimentos, novas aprendizagem

ou eu vou favorecer pra que ele não faça isso. O aluno fez a atividade, eu acho que está ótimo

eu acho 10. Mas às vezes não coloca nada no final, muitos alunos não buscarão aprender,

voltar ao texto que é uma coisa que poderia estar incentivando de voltar ao texto, de rever o

conteúdo, de viver a atividade de melhorar. Porque por melhor que seja uma atividade, eu

acho que ela nunca dá 100%, nunca consegue atingir tudo ou não tenha nada no texto, no

roteiro, na correção da atividade que eu não possa falar pro meu aluno: Olha, volte lá e leia
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sobre isso. Que bom que você aprendeu sobre isso ou aquilo. Mas também pode ver que o

texto escreve sobre isso, sobre aquilo, que se relaciona com a unidade, com o conteúdo, então

eu acho que interfere sim. O modo como o preceptor realiza a correção dessas atividades de

ensino a distância, elas vão interferir, sim, tanto no processo de aprendizagem quanto eu acho

no resultado da avaliação dele e no momento dele realizar a prova. Sim eu acho que ele tem

uma contribuição, não diria que isso é definidor porque tem o outro, tem o aluno, ele é outro

sujeito. Mas tem sim a mediação. O modo como o preceptor promove essa mediação, então

ela vai interferir.

P. Você considera o preceptor um professor?

R. Eu considero sim. Porque ele exerce inúmeras atribuições, de qualquer outro preceptor. E a

gente, independente da função que a gente assume a gente não deixa de ser aquilo que é da

nossa formação, então não é porque eu sou preceptora, que eu deixei de ser pedagoga, ou

deixei de ser professora. Por que isso faz parte da minha cultura profissional, faz parte da

minha formação de pessoa ou profissional mesmo. E então, a gente, além disso, eu exerço, o

professor exerce inúmeras práticas que são correlatas as práticas do professor.  Então são

correlatas eu diria que tem diferenciações, né, mas são práticas correlativas então no meu

entendimento ele não deixa, ele é professor.

P. Mas ele está vinculado na taça administrativa, técnica, e não como professor docência.

Você acha que essa vinculação tem que ser mais área docente ou na técnica?

R. Eu não sei os motivos pelos quais, essa vinculação está na área administrativa e não na

área docente. Mas eu penso que tem haver tem relação até com essa questão das atribuições

de férias, das questões trabalhistas, do trabalho do professor. Porque o ensino a distância tem

um formato diferente, ele não tem férias, intervalos, então eu acho que precisa começar, e

dependendo disso crescendo, vão aparecendo legislações que nos normatizem a atuação do

preceptor, enquanto alguém da educação. Porque parece que ele não pode ter férias, da

categoria, na categoria de professor tem a obrigatoriedade de tirar férias em determinados

períodos. Isso no ensino a distância, não. Porque as vezes é dezembro, janeiro que é mês de

férias para os professores do presencial e os professores do ensino a distância estão

trabalhando. Eu não saberia te falar, então tem umas questões que estão ligadas à

administração ao administrativo em função de algumas normas, algumas formatações que

talvez impossibilitem a vinculação do preceptor como docente. Uma dessas, eu acredito que
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seria da categoria mesmo, acho que isso é uma coisa que vai com o decorrer vai ter que ser

pensado, que o ensino a distância não é uma realidade só da universidade federal, uma

realidade que está no Brasil todo e que de certa forma vai obrigar o MEC a normatizar as

profissões, as funções.

P. Agradeço a entrevista e te deixo a vontade para fazer algumas colocações. O que você

considera importante em relação à educação de um modo geral e a função do professor e

preferência dos cursos a distância.

R. Hoje eu tenho posição diferente em relação ao ensino a distância. Eu acho que ele bem

feito, ele bem realizado e é uma possibilidade de educação, de novas formas, uma

possibilidade democrática de a gente realizar isso da gente instituir novas práticas

pedagógicas e a possibilidade de a gente fazer renovação pedagógica, de dar singularidade, de

dar particularidade ao ensino, que é uma coisa que a gente quer tanto, que a gente luta tanto

para atender o diferente, pra atender aquele que não tem o acesso, aquele que tem algumas

particularidades. Então eu acho que ele traz essa possibilidade. Então a gente tem que

caminhar muito ainda para isso. Agora quanto a função do professor referência, eu acho que é

uma coisa nova, porque a gente está tentando construir e estabelecer as características dessa

função,? Ela é ao mesmo tempo de responsabilidade, ela é uma oportunidade de vivenciar,

outras realidades que você não vivenciaria. Porque cada pólo, cada núcleo, cada problema que

talvez apareça aqui nessa função, você vê que são coisas novas que não foi pensando e que

vai sendo repensada, resolvida e modificada no decorrer do processo. É um desafio. Está

muito novo ainda na minha vida, é um desafio, é uma coisa que eu gosto muito. Eu aprendi

muito na educação, acho que não é a redenção do mundo, no sentido de que ela sozinha ela

não vai dar conta de resolver, mas é uma instituição muito importante na sociedade, na

construção do homem.
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APÊNDICE E – Entrevista com a Preceptora X

P. Preceptora X, gostaria que você falasse um pouquinho sobre sua formação, sua experiência

na profissão como professora, como preceptor, quanto tempo você tem de formada, qual a sua

trajetória?

R. Meu nome é Preceptora X, trabalho na área de educação já a bastante tempo pelo menos

uns 15 anos acredito eu, atuação as mais diversas possíveis. Então eu já trabalhei com turmas

de 6, 7, 8, 9 e 10 anos crianças de 4 e 5 anos também na rede pública na rede particular. A

minha formação é em Pedagogia, tenho habilitação ainda o Curso de Pedagogia ainda trazia

no seu currículo as habilitações que é uma realidade que a gente percebe que está sendo

modificada a partir de agora mais ainda tem e tão ainda a administração escolar. Atualmente

eu estou na rede pública na função de vice-diretora de uma escola municipal e atualmente

então essa nova função de preceptora, o tempo na preceptoria é um pouco menor eu estou

nessa função há 7 meses por aí.

P. Em relação a sua formação inicial do curso de preceptores o que ela te influenciou no seu

trabalho hoje como preceptor.

R. Bom, eu acredito que essa formação inicial ela tenha sido o meu primeiro olhar pra

educação a distância e até então eu realmente não sabia do que se tratava, agente realmente

viu isso na graduação com um certo preconceito, então eu lembro de falar sobre a educação a

distância na graduação com preconceito porque era uma educação de 2ª linha, então essa eu

realmente tinha esse olhar para a educação a distância, mas com a formação para preceptoria

que eu pude perceber que era realmente um grande desafio era uma experiência que realmente

que podia dar bastante resultado.

P. Ela influenciou nas suas ações como preceptor hoje.

R. Eu entendo que essa formação inicial me ajudou a olhar de uma outra forma para a

educação a distância, então procurar entender melhor procurar interar melhor do que se

tratava, mas eu entendo que a minha atuação é que realmente foi mudando a diretriz do que é

trabalhar na ensino a distância então eu não sinto muita, muita relação dessa formação na

minha atuação, na minha atuação, foi importante no sentido de me fazer ver e olhar pra ela de

uma forma sem a máscara, sem preconceito. Mas não sinto que essa formação tenha me
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ajudado na minha atuação diária, no meu cotidiano como preceptora como profissional no

ensino a distância.

P. Você acha que ela não garante saber se necessários para desempenhar sua função.

R. Isso, não garante, realmente é o fazer diário que vai te dando um parâmetro de como você

deve atuar e a minha relação com o colega a relação com o outro que tenha uma experiência

maior é que vai me ajudando a construir esse saberes, então a formação inicial ela não te dá

essas condições.

P. Você acha que deveria ter uma formação continuada de preceptores e como deveria ser

essa formação?

R. Com certeza, acredito muito nisso. Se a gente tivesse um tempo pra essa formação, ter essa

formação seria muito bom seria muito rico. Sei que existe essa preocupação com a formação

continuada, mas, não especificamente pro preceptor, ela não existe, não existe um modelo de

formação continuada pelo menos que eu participe. Mas imagino que seria muito interessante a

troca de experiências, a gente se vê as vezes que tomar atitudes, tomar decisões e aí as vezes

eu me sinto meio que sozinha, pra estar tomando essas decisões, e participando de uma

formação continuada essas decisões a serem tomadas acredito que seriam decisões mais

conscientes mais fundamentadas.

P. Tem como você fazer um paralelo pra você o que é a função de um preceptor antes e agora.

R. Antes e agora, enquanto eu participei da formação inicial de preceptores eu tinha uma idéia

que essa função era uma função mais administrativa mesmo, um acompanhamento, uma

organização dos trabalhos, dos trabalhos que seriam encaminhados mais sem muito vínculo,

eu não imaginei que o vinculo fosse tão forte, que a nossa mediação de conhecimento ela

fosse tão a responsabilidade é muito grande a gente realmente assume a formação integral do

aluno, é muito mais do que eu imaginava nessa formação inicial de preceptor, eu tinha uma

idéia que era bem mais fácil que era bem mais simples.

P. E hoje?

R. Hoje, eu percebo que é uma grande responsabilidade é realmente a ponte a ligação desse

aluno somos nós os preceptores, então assim as novas intervenções nosso chamamento diário

cotidiano para que esse aluno continue estudando, continue sendo desafiado, continue

construindo seus conhecimentos depende muito da nossa atuação.
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P. Dentro de todas as funções que você desempenha o que você considera mais significativa

que vai influenciar na construção da aprendizagem do aluno?

R. Eu sinto que as correções que nós fazemos o nível das correções que fazemos nos

trabalhos, elas tem que fazer o outro pensar, então o tipo de intervenção que é feito nos

trabalhos eles acabam sendo obrigados a fazer uma reflexão muito profunda, e eu acredito que

isso dá uma interferência isso é significativo para esse aluno, que não está acostumado a

pensar, que não está acostumado a fazer reflexão, que não está acostumado a relacionar

situações cotidianas com situações teóricas, então eu acredito que essa é uma colaboração que

nós damos uma influência grande para esse aluno no momento das correções e nos encontros

presenciais também, sinto que a nossa presença a nossa conversa presencial é também

importante, dar esse incentivo para esse aluno continuar, então somos a referência somos a

grande referência do aluno.

P. Como os alunos te vê? Quem é você pra eles?

R. Isso é complicado. Eu acredito que eu tenha uma pra eles, eu significo assim uma pessoa

muito exigente, sou uma pessoa muito exigente, que corrijo muito profundamente que quero

respostas assim muito profundas deles, então eu sou meio chata acho pra eles, mas eles

gostam disso e ao mesmo tempo em que eles me consideram assim exigente que não dá nota

boa às vezes, e a preocupação com a nota ainda existe ela é real e então quando ela não vem

eles reclamam, então e ao mesmo tempo eles sabem que a nota é só um detalhe, eles tem esse

entendimento de que as observações que são feitas as ponderações, as intervenções elas são

importantes e eles concordam com elas e procuram correr atrás disso para atender porque as

exigências realmente é grande. Então eu sou meio chata pra isso.

P. Você se considera como uma professora e por que?

R. Nessa função considero? Considero-me. Não é um cargo administrativo, eu sou realmente.

Estudando os próprios conteúdos, os próprios estudos que a gente tem desenvolvido no Curso

de Pedagogia eles acabam fazendo uma retomada do que é ser preceptor, então na história o

preceptor é aquele que era responsável pela formação integral dos alunos das classes mais

abastadas. Então ainda não tínhamos essa escola nos modos que temos atualmente, as escolas

padronizadas com prédios físicos, com todas as organizações e todo o controle que existe

hoje. O preceptor ia na casa do aluno, o aluno que tinha o dinheiro e não é qualquer um que

tinha o direito a educação e esse preceptor era responsável por toda a formação então eu
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acredito que eu sou um pouco isso hoje, responsável por essa formação responsável não só

pela formação do conteúdo específico de pedagogia, mas pelas habilidades de leitura de

escrita, então eu colaboro diretamente pra isso para que isso aconteça, então eu olho pra esse

aluno a partir da interação que a gente estabelece nas correções, nas ligações telefônicas, nos

e-mail e em todo tipo de comunicação que a gente tem com esse aluno, o nosso olhar é pra

essa formação integral, então me sinto muito responsável por ela.

P. Dentro desse sistema da Universidade você encontra diferença entre professor e preceptor?

R. Muitas, mas muitas diferenças, pra começar a nossa própria classificação, somos

considerados cargos técnicos e o docente não, o docente é responsável pela formação pela

educação do aluno e nós não ou então a primeira diferença gritante é essa, e acho que nós

temos uma interação muito mais profunda as vezes que o professor considerado professor,

então essa é a primeira. E a questão salarial é também diferente, completamente diferente, o

preceptor ele não tem a mesma valorização que o docente na Universidade, então acho que

são as principais diferenças que existem de acordo com os moldes os modelos que existe na

Universidade agora no momento.

P. Mas apesar dessas diferenças você sente gratificante e interessante o desempenho da sua

função?

R. Com certeza. É realmente gratificante e emocionante perceber esses alunos crescendo e a

gente conseguir fazer essa interação tão aprofundada com esse aluno a gente realmente tem o

retorno também, muito bom por que você sente o crescimento dele isso é gradual e é real e aí

a gente esquece das diferenças porque é realmente gratificante é um trabalho muito bom.

P. Dentro da estrutura da EAD da Universidade qual é a importância do seu trabalho no

processo de aprendizagem dos alunos.

R. Na questão da aprendizagem nós acabamos fazendo um diagnóstico, a gente sente quando

o curso não foi bom então nossa responsabilidade vai ao momento, por exemplo, tem uma

oficina presencial então o que nós vamos trabalhar na oficina, bom eu sei o que está

acontecendo no meu dia a dia ta faltando isso, então aqui principalmente no pólo C nós temos

a condição de estar colocando isso para os gestores do curso pra que os planejamentos que

sejam feitos dali pra frente eles levem em conta as necessidades dos alunos, então o nosso

papel é muito importante é fundamental nesse sentido, vai redirecionar no que vier no que
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vier a acontecer no modelo de currículo, então somos fundamentais nesse sentido, no sentido

de reorganizar, de refazer no que já foi planejado previamente.

P. Você encontra dificuldade em colocar a sua função, fazer acontecer a função de preceptor?

R. Dificuldade não. É possível estar atuando sim como preceptora como esse olhar, o que eu

sinto às vezes é uma dificuldade de estar fazendo as correções, por exemplo, então as vezes eu

penso uma coisa e fico pensando se não estou realmente sendo extremamente exigente o que

eu poderia estar considerando então eu sinto uma certa solidão ao atuar como preceptora. O

que eu acredito que a formação continuada poderia estar resolvendo isso, porque a troca de

experiências o contato com o outro de uma forma mais efetiva poderia estar me ajudando a

não sentir a não ter esse sentimento é a única dificuldade que eu sinto no demais não tenho

nenhuma dificuldade.

P. Você considera que as tecnologias de informação e comunicação são importantes no

processo ensino-aprendizagem na modalidade ensino a distância.

R. São fundamentais com certeza, o impresso, o material que eles utilizam tem sido um

material muito bom, muito rico, tem sido melhorado a cada dia que passa é a grande

referência de tecnologia para os alunos e a gente tem alguns complementos, eles tem

condições de estar utilizando recursos tecnológico e também utilizam já percebo a medida que

o curso vai se desenvolvendo os alunos estão sentindo  necessidade de também contar com

esse tipo de tecnologia para facilitar a comunicação, eles tem buscado isso pela praticidade

que é, o telefone também é muito utilizado. O preceptor estar a disposição para os encontros

presenciais eu percebo que isso quase não ocorre e é muito pouco eles nos procuram para

estar conversando presencialmente, então a tecnologia, o telefone e o correio são ferramentas

super importantes, fundamentais para a EAD.

P. Em relação a essa tecnologia qual a influência na sua vida profissional e pessoal?

R. Eu realmente tenho percebido que eu também tenho que me procurar ter uma relação mais

íntima com essas tecnologias, que até então não tinha, então estou buscando também, percebo

que isso está sendo um aprendizado também pessoal e profissional, principalmente

comunicação tecnológica via Internet, isso não fazia parte do meu cotidiano, até entrar no

ensino a distância hoje está cada vez mais próximo, hoje é difícil, só para ter uma idéia o

primeiro e-mail que eu tive foi um e-mail criado na formação inicial de preceptores por que
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isso não me fazia falta então não sentia necessidade de ter um E-mail e a partir daí hoje parece

que eu não vivo sem mais, faz tão pouco tempo que isso entrou na minha vida pessoal e

profissional de uma forma que eu não acredito que acontece e sei que hoje eu preciso muito

mais, que as minhas habilidades na relação com a tecnologia estão um pouco meio, mas eu

posso melhorar nesse sentido tenho que buscar para ter essa intimidade eu preciso.

P. Para você ser preceptora na modalidade EAD trás alguma realização pessoal?

R. Com certeza, perceber o avanço do aluno como a gente tem essa relação muito íntima

muito próxima com o aluno, nos dá esse retorno muito próximo e muito profundo também,

então é gratificante perceber que você foi, que você contribuiu para essa formação e sentir que

eles tem essa relação com a gente eles nos consideram importante na vida deles também então

é gratificante perceber que você foi importante pra eles as suas intervenções o seu jeito de

pensar a sua fala a sua conversa o seu elogio na hora certa, o seu puxão de orelha na hora

certa, isso eles reconhecem essa atuação nossa é gratificante e individualmente você tem a

condição de estabelecer esse contato individualmente, não é um grupo é a pessoa. Então a

gente acaba conhecendo muito da vida da pessoa não só a questão do ensino-aprendizagem,

mas a pessoa enquanto ser humano, então ela passa a ser uma referência em tudo pra você é

preciso até as vezes estar definindo melhor isso porque a gente acaba sendo confidente, você

conhece muito desses alunos (meninos).

P. Quais as qualidades que você acha necessário para ser um bom preceptor?

R. Bom, é preciso ter uma alta habilidade de leitura, é preciso gostar de ler, é preciso gostar

de aprender, é preciso ter uma habilidade boa com relação a escrita também, escrever, ler é

fundamental, uma oratória também, é preciso estar tendo uma boa conversa, uma boa fala,

porque não pode haver dúvida na comunicação que a gente estabelece, então isso é

fundamental leitura, escrita e a oralidade acredito que sejam habilidades importantes,

características importantes pro preceptor, além desse jogo de cintura também, de saber se

relacionar com o outro, de saber ouvir o outro quando as vezes ele ta bravo as vezes ele está

querendo desabafar e colocar suas insatisfações, então saber ouvir também, isso é importante.

P. Preceptora X, agradeço a entrevista e deixo você a vontade pra fazer uma colocação que

considere importante em relação a educação de um modo geral e a função de preceptora?
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R. Bom, eu sempre fui uma educadora muito, que pensou muito nesta transformação, que

educação deve trazer pra qualquer sujeito de ser uma educação que vai transformar o mundo,

que vai transformar a sociedade, então eu tive isso desde sempre tanto quanto aluna, tanto

quanto profissional. E na educação a distância eu sinto que isso é possível, mais do que nunca

isso é possível, porque nós contribuímos pra essa reflexão, pra possibilidade de mudança

mesmo. E o currículo do curso de Pedagogia conforme ele foi pensado ele também tem isso

em vista, então é a fome com a vontade de comer. Então eu sinto assim que transformar o

mundo a partir da educação é possível com a educação a distância, as pessoas elas não

conseguem mais pensar do jeito que pensavam antes, porque, a nossa função acho que é

incomodar o tempo inteiro e a gente acaba incomodando muito, sabe positivamente porque

acaba sendo sempre positivamente, mesmo que a gente tenha algumas reações a princípio que

sejam reações meio que reclamação na insatisfação, mas eles acabam percebendo, eles

acabam entendendo, pensando diferente. Então me sinto muito feliz, de participar de uma

educação que proporciona essa mudança, eu acredito que vou encontrar com esses alunos

futuramente na atuação deles como profissionais, eu vou, tenho certeza que serão
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APÊNDICE F – Entrevista da Aluna 1

P. Gostaria que você contasse um pouquinho de você, em que área você atua, como é seu

nome todo?

R. Meu nome é Aluna 1, eu trabalho na secretaria de uma Escola Estadual dois anos, eu

trabalho com o serviço da parte funcional que é a parte do servidor e com a parte do aluno.

P. O que o preceptor representa pra você?

R. O preceptor principalmente o preceptor Z, se não fosse o preceptor Z, eu não estaria

fazendo esse curso não, por ser o ele talvez se fosse outro preceptor se não fosse tão bom

quanto o Marcondes é eu não estaria fazendo não, ele pra mim é um guia, a gente com ele a

todo o tempo, a gente quanto olha pra ele, ele está sempre sorrindo, ele é muito competente. O

preceptor pra mim é aquela pessoa que está assim ao meu lado me ajudando a tirar as

dificuldades que na verdade tem muito tempo que a gente estudou e precisa assim de um

acompanhamento mais de perto e o preceptor está sempre disposto a ajudar.

P. O preceptor pra você é o professor?

R. Sim, o preceptor é um professor. Na verdade o preceptor Z é um bom professor. Eu

considero o meu preceptor um professor, eu falei pra ele, preceptor Z você é um bom

professor porque é, pra que colocar a palavra de preceptor, porque não colocar logo professor.

P. O que é estudar a distância pra você?

R. Estudar a distância para mim é um desafio muito grande e muito difícil. Por que! Porque

quando eu estudava, eu estava todos os dias com horário contínuo com um professor a minha

frente tirando as dúvidas todas que eu tinha era um pouco mais fácil, agora a distância a coisa

que eu estou estudando em casa aparece a dúvida na hora no texto uma frase uma palavra que

você não entendeu o significado uma palavra na frase, não entende a frase, se você não

entender a frase, você não entende o texto, você não vai entender o que está querendo ai você

não consegue resolver as atividades, então estudar a distância pra mim é muito bom e

totalmente diferente do que estou acostumada a fazer é isso aí e um desafio que eu quero

terminar esse desafio. O preceptor principalmente o Z, se não fosse ele eu não estaria fazendo

esse curso não, por ser o Z. Talvez se fosse outro preceptor se não fosse tão bom quanto o Z,
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eu não estaria fazendo não. Ele pra mim é um guia, a gente está com ele o todo o tempo, a gente

quanto olha pra ele, ele está sempre sorrindo, ele é muito competente.

P. O que você entende sobre a função do preceptor?

R. Eu entendo que a função do preceptor é nos dar essa luz, porque como eu falei antes em ele

seria totalmente difícil, não tem como estudar sem um preceptor, sem um guia, pra nós a

função do preceptor pra mim é tirar minhas dúvidas quando eu preciso e  me ensinar o que eu

não sei e dar idéias e dar sugestões, dar exemplos da vida cotidiana dentro da escola, é o que

ele faz muito bem. Todo assunto que ele trata ele leva muito da prática na sala de aula e isso

pra nós é fundamental, porque a gente sabe muito bem que a teoria é uma coisa, mas quando

chega na hora da prática a teoria muda um pouquinho, a gente tem que ajustar a prática ou

ajustar a teoria de acordo com a prática, então a função do preceptor Z, pra mim e dar esse

desbloqueamento pra gente que pra mim é muito importante. As atribuições do nosso

preceptor é estar tirando nossas dúvidas e estar marcando assim encontros, pequenos

encontros de poucas horas e conversar dentro do roteiro de estudos e dentro da apostila de

trabalho, como montar um trabalho, como colocar o trabalho na ordem certa, como que elas

querem a metodologia do trabalho, e eles estão assim sanando as nossas dificuldades e nossas

dúvidas em um trabalho de equipe. As atribuições do nosso preceptor é estar tirando nossas

dúvidas e estar marcando assim encontros, pequenos encontros de poucas horas e conversar

dentro do roteiro de estudos e dentro da apostila de trabalho, como montar um trabalho, como

colocar o trabalho na ordem certa, como que elas querem a metodologia do trabalho, e eles

estão assim sanando as nossas dificuldades e nossas dúvidas em um trabalho de equipe.

P. Como que é a oficina? Como que o seu preceptor conduz a oficina?

R. Olha, muito bem eu estou sendo sincera no que eu falo se ele não conduzisse as oficinas

muito bem eu não falaria isso sabe o  preceptor conduz muito bem, eu tenho falado com ele,

que ele cada vez está superando mais e mais a penúltima oficina foi muito boa, a última

oficina na minha avaliação que eu fiz eu coloquei tudo excelente com relação a ele realmente

ele foi excelente ele conduz muito bem, ele começa muito bem, ele incentiva a turma

primeiro, ele é alegre, ele é bem humorado, ele é competente, ele sabe interpretar o texto, ele

entende do assunto que ele está falando, então por isso ele prende a nossa atenção, ele

descontrai, depois ele entra no assunto que ele está querendo tratar conosco, depois as

dinâmicas. O preceptor conta uma piadinha para alegrar a turma, ele chama um que está meio



190

calado, então assim ele conduz muito bem e chega ao objetivo final que é fazer a gente

entender pelo menos um pouco porque a gente não consegue fazer que todo mundo entenda

tudo, estou falando do texto ou do assunto que está sendo tratado. Ele se envolve em várias

dinâmicas, ele explica a matéria, porque tem muita coisa para ser vista, a gente fica ali e

aproveita o máximo, fica bem por dentro do assunto.

P. Qual a diferença pra você entre a oficina e o seminário em relação ao preceptor, qual é a

função do preceptor no seminário e qual é a diferença que você vê?

R. A função do preceptor no seminário, olha pelos seminários que até hoje participei, eu perdi

um seminário, a função do preceptor foi ficar ao lado do professor ajudando auxiliando

quando a gente não tivesse entendendo, porque eu acho que a gente começou um curso novo

ele sabe se realmente a gente ta entendendo ou não ele sabe dar informações, então o

preceptor ele fica auxiliando o professor e a gente as vezes tem até mania de eu por exemplo

não vou falar pelos outros, vou falar por mim, as vezes no seminário, as vezes eu tiro uma

dúvida com o preceptor eu não vou direto ao professor sabe pode ser um defeito meu as vezes

até por ciúmes eu olho para o professor eu falo não é o preceptor Z, eu sempre faço isso não

sei porque, porque a gente tem intimidade com ele já. Na oficina é ele que conduz como já

falei, ele nos ajuda a entender melhor os textos, faz dinâmicas, teatros ele nos envolve o

tempo todo.

P. Para você existe diferença entre o seu preceptor e os professores que vem de fora para

ministrar os seminários?

R. Eu vejo que tem alguma diferença, por exemplo, o fato de ele estar aqui direto conosco

ajuda bastante, mas na verdade com ele você tira as dúvidas e tem sugestões. Com o professor

que vem de fora no seminário é um professor desconhecido que a gente não tem contato com

ele não conhece a realidade vivida por ele lá, a realidade dos alunos de lá é uma região

totalmente diferente da nossa a nossa região é uma região muito carente, a região de lá é uma

região mais desenvolvida então eles tem uma realidade diferente da nossa, isso é muito bom a

gente ganha com isso também, então assim, tem um lado bom do professor que vem de fora,

agora depende do professor que vem de fora tem professores que vieram que me

enriqueceram bastante, foi no último seminário excelente professora, muito boa sabe, eu pelo

menos tive uma empatia muito grande por ela, ela conversou muito com a gente ela deixa a

gente falar, sabe na verdade esse curso é uma troca de idéias, eu acho que o curso de
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Pedagogia vai muito de idéias, idéias que as pessoas têm de um determinado assunto ou um

determinado problema na escola embasado lógico em alguns conceitos como teóricos, então

eles trazem muitas idéias novas, trazem muitas idéias e falam muito bem, o que ela queria

ensinar ela ensinou muito bem. Então a diferença é essa o preceptor Z, ele ta aqui todo dia

conosco todo dia, porque mesmo que eu  não estando aqui na faculdade ele ta na casa dele nós

temos toda liberdade de ligar pra ele a hora que ele estiver em casa, então a gente tem

realmente a pessoa que a gente pode contar toda hora e o professor que vem aqui são muito

bons, mas a diferença é que um está longe e o outro está perto. Eu considero o preceptor Z,um

professor, eu falei pra ele você é um bom professor porque é, pra que colocar a palavra de

preceptor, porque não colocar logo professor. Eu vejo que tem alguma diferença, por

exemplo, o fato de ele estar aqui direto conosco ajuda bastante, mas na verdade com ele você

tira as dúvidas e tem sugestões. Com o professor que vem de fora, no seminário, é um

professor desconhecido que a gente não tem contato com ele, não conhece a realidade vivida

por ele lá, a realidade dos alunos de lá é uma região totalmente diferente da nossa. A nossa

região é uma região muito carente, a região de lá é uma região mais desenvolvida então eles

tem uma realidade diferente da nossa, isso é muito bom a gente ganha com isso também,

então assim, tem um lado bom, do professor que vem de fora. Agora depende do professor

que vem de fora, tem professores que vieram que me enriqueceram bastante.

P. Quais os entraves que você vê no curso de Pedagogia?

R. Nesse curso em especial no curso da Uniube. Olha, nós andamos brigando entre aspas

desde quando começou o curso, por vários entraves de ordem administrativa porque, porque

as nossas provas, as nossas primeiras provas nós não recebemos o resultado até hoje, até hoje

não sabemos, eu não tenho culpa, das provas temáticas caso se volta não sabemos, o resultado

nós não temos, então você vê e observou precisa consertar aquilo para não errar mais para

errar menos. Então eles falam que as provas precisam ficar lá um tempo, não sei se é pra

avaliação do MEC, não sei o motivo sei lá. Eu sei que o aluno tem o direito da sua prova de

volta, sabe. Outro problema em relação ao xérox dos nossos textos eles tem atrasado bastante,

o que faz a gente também entregar o trabalho atrasada para o preceptor Z e atrasa todo o

cronograma, inclusive muito do cronograma do módulo não veio e está atrasado por causa

disso. Eu acho que a Uniube deveria achar uma forma de tornar mais rápido esse trabalho pra

nós. Como! Ela tem que uma mini biblioteca lá própria, não é isso, então o que ela deveria

fazer, ela te passa o conteúdo dessas apostilas de acordo que ela tem lá e nós seguimos. Então
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mandam alguns ou mande a fonte de onde eles acham esses textos sabe por que fica difícil. Eu

acho que há certa dificuldade com relação a isso porque não ta a vendo assim comunicação.

Acho que cai isso, isso e isso. Você acha que ta procurando aqui ou ali. É isso que eu falo é

difícil demais de encontrar a prova sabe e isso torna difícil, muito difícil.

P. Qual a dificuldade que você vê entre estudar as disciplinas separadas e como é o caso dessa

Universidade, eixos temáticos você vê dificuldade?

R. Olha, eu não sei se é um pouco por mim, nós não estudamos as disciplinas separadas até

hoje se é comum outro tipo. Eu particularmente prefiro disciplinas separadas. Porque tudo

aquilo que você perguntar, qual a disciplina que eu estou estudando dentro de um assunto eu

que sou leiga em Pedagogia, eu não sei, te responder. Claro que se você perguntar o que eu

estou estudando um determinado problema eu estou estudando psicologia. Mas se você me

perguntar de um determinado assunto em que meta, eu não sei. Esse é o meu maior entrave no

curso de pedagogia da Uniube eu não sei o que eu estou estudando, eu não sei, eu sei que eu

tenho várias apostilas em casa com vários assuntos, que são as unidades temáticas, dentro da

Universidade nós temos um roteiro de estudo, então o tema se estuda vários assuntos sobre

aquele tema. Eu não gosto desse jeito, eu não gosto mesmo, tive quase parando o curso por

causa disso porque eu estava totalmente perdida, perdida, sabe não gosto de unidade temática,

não gosto mesmo, eu quero saber o que eu estou estudando. Até pra organizar o meu material

em casa, aqui vai ficar psicologia, aqui vai ficar outro assunto, o que eu quero saber quais as

disciplinas que eu estudo, porque eu não sei. Se me perguntam na rua qual a disciplina que

você já eliminou, eu falo: eu não sei gente, eu não sei qual a disciplina que eu estudo não. Eu

sei que eu estou estudando isso porque tem esse assunto. Eu não gosto mesmo dessa forma

que a Uniube faz, essa forma que ela elaborou o curso a distância, eu acho que ela deveria

rever isso, porque isso faz o aluno ficar perdido no que ele está estudando. Outro motivo que

eu não gosto disso é quanto ao CAT. Pra fazer o CAT que é a autorização para lecionar, nós

não podemos fazer até hoje o CAT, porque não eliminamos matéria, disciplina. A

Superintendência de Ensino só aceita fazer o CAT se colocar lá psicologia eliminei, esta

disciplina será essa disciplina eliminada no CAT que eu poderei lecionar lá na escola se não

tiver o nome dela lá, então não posso lecionar. Não é o meu caso agora porque eu não tenho o

interesse de lecionar, porque eu acho que eu estou ainda muito verde ainda para entrar numa

sala de aula, estou mesmo, mas se eu achar que daqui uns um ano e meio ou um ano eu estou

preparada para lecionar determinada disciplina, eu tenho coragem de entrar na sala de aula.
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Eu gosto de sala de aula. Então esses são os dois problemas, eu não gosto da forma que a

Uniube preparou esse curso de Pedagogia, não.

P. Deixo você a vontade pra você estar colocando assim alguma coisa a mais com relação ao

seu preceptor, como também as coisas estão sendo conduzidas aqui, alguma coisa que você

acha interessante estar falando?

R. Bom, apesar de algumas dificuldades gosto de estar estudando, gosto dos meus amigos e

principalmente do meu preceptor, pois sem ele as dificuldades seriam maiores.
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APÊNDICE G – Entrevista com Professora responsável pelo Recurso Humano da EAD da

Uniube

P. Professora gostaria que você contasse um pouquinho como foi sua trajetória profissional

como formadora de preceptores na modalidade EAD?

R. Na verdade a minha trajetória começa no Rio de Janeiro no SIMAIL quando pela primeira

vez por volta do ano de 1991 eu fui chamada junto com uma equipe de mais umas cinco

pessoas e tal, para pensarmos a educação a distância um projeto de educação a distância e

participarmos da construção desse projeto, estão a partir daí de entender o que era a educação

distância. Aquele grupo começou a formar pessoas para trabalhar nessa modalidade. E

chegamos a tutoria, primeiro a tutores e finalmente a preceptores já aqui na Uniube no ano de

2000, quando também eu fui convidada a vir pra cá para implantar a educação a distância

junto com outra professora, formando uma equipe que hoje coordena o programa de ensino a

distância para pensar em como seria isso aqui em Uniube. Daí começamos a fazer também

depois disso toda uma programação a partir desse grupo do que a gente entendeu como

necessidade e sugestões, etc. fazer uma programação que atendesse a esse trabalho de

preceptoria que mais tarde veio receber essa denominação, porque inicialmente a gente

chamava de tutoria mais envolvia outras atribuições que não a ajudar a preceptoria. Depois

com a entrada dos cursos de graduação a distância por volta de 2005 foi instituído esse termo

preceptoria face as características e atribuições que teria essa função dentro desse sistema de

educação a distância. Então pra você ter uma idéia desde que os cursos de graduação

começaram a distância dentro da própria instituição já estão em 850 pessoas formadas e

preparadas para essa função de preceptores.

P. Como você desenvolve a formação inicial e continuada dos preceptores?

R. Então, continuando o que eu estava dizendo na pergunta anterior, a partir das necessidades

que a gente foi detectando com esse grupo inicial na Unigerias, do que seria necessário para

uma formação de preceptores a gente começou a pensar numa programação e nessa

programação a gente começa na formação inicial dando uma visão do todo mesmo da

educação a distância quer dizer as coisas começam mostrando um todo pra que esse todo seja

discutido e refletido afim  que esse profissional que está se candidatando a essa função, ele

perceba esse todo e se perceba nesse todo. Então o início da formação é todo esse



195

contextualizar mesmo, primeiro é a visão de educação que ele tem, depois é a visão da

legislação da educação a distância. O que é educação a distância. Quais são esses

pressupostos esses princípios. Como eles percebem isso. Enfim é todo que é a Uniube. Qual é

a resposta da instituição. Então inicial ela vem mostrar um todo ela passa depois dessa

apresentação, ela vem para as competências, então ela vem mostrar as competências do

preceptor, ela fala da estrutura e do funcionamento dos cursos de graduação como um todo,

ela passa para trabalhar a visão da área, que eles estão se candidatando também nos outros,

como é que eles percebem isso hoje um escasso nessa área no mercado, esse curso hoje o que

é isso, depois eles conhecem o material didático dão as suas impressões, eles passam em

seguida para uma fase de planejamento, de trabalhar essa questão de planejamento também

como um todo e aí assim eles vão pensar nesses encontros presenciais como é isso, como

poderia ser planejado, depois a primeira semana de trabalhos deles como seria em função das

atribuições que eles vão ter. Então isso tudo é discutido e pensado para que eles se percebam

isso e veja a dimensão do trabalho que ele tem. Então a inicial ela passa por isso, depois disso,

ele sendo contratada aí a gente começa com uma formação continuada, aí a formação

continuada ela acontece em cima de questões, temas que tem haver com as necessidades

primeiro dos próprios cursos, então o que nós estamos querendo implantar agora é que cada

vez mais os próprios cursos a equipe gestora dos cursos perceba a importância que tem essa

formação continuada, tanto presencialmente quanto virtualmente, então a gente vai fazer em

dois momentos em momentos presenciais e em uma permanência em uma constância aí de

formação continuada virtual usando o ambiente virtual para que a gente não perca o contato

nem um  minuto com essas pessoas, então discutindo o que, temas dos próprios cursos,

funcionamento, estrutura e necessidade dos cursos e também questões que a gente ta

percebendo e considera que seja importante sejas discutidas em relação a preceptoria, então

como é que ele trabalha determinadas questões em discussão pra que a gente também possa

construir junto com eles outras possibilidades.

P. Em sua opinião os gestores estão preparados para fazer essa formação continuada?

R. Eles estão se preparando também, aqui no momento é toda uma descoberta, eu acho o que

é importante é que inicialmente quando tudo começou por volta de 2004, entre 2000 e 2004 e

depois no início de 2004 e 2005 havia ainda muita rejeição e resistência dessas pessoas que

são gestoras hoje. Mas de 2005 pra cá essa fase graças a Deus passo e a gente percebe que os

gestores querendo descobrir o que queria e se alguns até mais comprometidos com a proposta,
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então eu acho que teve uns que teve um ganho aí, de uma conquista pra mim a si mesmo,

exige muita paciência e dedicação nisso, mas que gera o que, uma preocupação um desejo de

ser preparado porque sem o desejo e a vontade com o tempo passa e ninguém fica preparado.

P. Para você quais são os entraves que você percebe no desenrolar dos cursos a distância em

relação a função de preceptores?

R. Olha um dos entraves é esse mesmo porque os preceptores estão nos pólos. Os pólos ficam

fisicamente distantes da nossa matriz aqui, vamos dizer assim que é a Uniube onde estão,

vamos dizer, onde está central onde está a educação a distância, os gestores da educação a

distância e tudo mais. Os gestores dos próprios cursos então é uma das coisas é que a

distância física ela existe e enquanto essa cultura do relacionamento virtual não acontecia

como uma coisa natural e constante então é um entrave porque se a pessoa precisa se

encontrar presencialmente com os gestores para discutir as questões ela vai levar 30 dias no

mínimo porque é o tempo de um encontro presencial pro outro. Então se essa distância

acontece e quando ela acontece em seqüencial é porque ela é um grande entrave, as coisas não

caminham, que eles começam a tomar atitudes as vezes que não seriam as mais adequadas

porque ficam perdidos num contexto maior, então isso é um entrave se a gente não consegue

viver a cultura do relacionamento virtual no ambiente virtual p TelEduc por exemplo que é

nosso ambiente de comunicação e interação, então esse é um entrave. Outro entrave é a

mudança de cultura mesmo de entender o que é trabalhar a distância, o que é ter um aluno de

um curso a distância, unir o que é a preceptoria de fato, do diferente do que é um professor

que dá aula em encontros presenciais, enquanto isso não ficar claro isso gera muitos entraves

é como se a coisa não se adequasse porque fica esquisito, eu vou pra um modelo eu atuo em

um modelo que tem tudo haver com o modelo presencial, e na verdade o que a gente está e o

que a gente tem que viver é a preceptoria que é de um modelo a distância, então isso é um

grande entrave.

P. Você vê entrave o parceiro que na verdade fica como preceptor na sua, responsabilidade?

R. Quando o parceiro não entende, qual é a proposta, e também não mudou a sua cabeça, não

está vivendo também o modelo do que significa o modelo de educação a distância, o que é

isso e também não entende qual é o seu papel no processo, nesta proposta, por exemplo, nesta

proposta da Uniube, porque em outras propostas pode ser de outro jeito, mas nesta proposta

da Uniube o  parceiro ele tem o papel de apenas equipar e suprir a localidade com as
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condições pra que o preceptor possa atuar, então o papel dele é de infra-estrutura ele tem que

dar essa infra-estrutura, isso ta mencionado dito em contrato que ele assina só que depois o

que acontece que eu acho como que pra ele é difícil ele entender o que significa isso ele

estando também vivendo o processo ele estando em contato direto e diário com o preceptor,

ele começa a se envolver em questões que não são as dele primeiro, e segundo ele as vezes

não sei se ele esquece, esquece entre aspas, não sei, mas ele começa a querer que esse

preceptor que está lá trabalhe para ele as questões dele também, e na verdade ele não separa

isso, então eu acho que é um entrave assim e agora a gente tem caso de parceiros que

entenderam isso e a coisa flui bem, entendeu, mas na maioria ainda é dificuldade.

P. Você vê algum mecanismo para ser feito e desenvolvido para fazer esse parceiro que não

está tendo essa visão, mude de visão, como fazer essa articulação?

R. Na minha visão você tem que fazer um trabalho constante e contínuo de acompanhamento

não só os preceptores que precisam também saber se posicionar diante do parceiro, como um

trabalho com os parceiros, porque a reunião que eles têm inicial, eles tem uma reunião, que

quando eles vão firmar a parceria, uma reunião para entender o que é a proposta e tal, mas

depois não tem mais esse tipo de contato e nem eu acho que assim de amadurecer, até o que

depois acontece no dia a dia, então eu acho do que está precisando é eles também terem outras

reuniões, outros encontros onde eles possam também dizer o que sentem, como estão se

percebendo e também pra que o papel deles seja entendido e eles passam a cumprir, entendeu.

P. Essa modalidade dentro da Universidade é considerada nova, mas você já viu o mercado

aceitando esse profissional que está cursando o curso a distância, como você vê o mercado?

R. Olha, eu acredito que se você me perguntasse isso a cinco anos atrás eu diria que estava

muito distante ainda de uma aceitação, acho que hoje está bem melhor já há uma aceitação

maior, porque, porque é uma coisa que está sendo mais divulgada é uma coisa que está sendo

mais aceita e compreendida que o profissional que está estudando que os cursos são sérios,

então isso é um processo de conquista, até porque durante muito tempo a coisa infelizmente

foi mal conduzida, projetos que não foram bem sucedidos ou que foram comercializados o

poder econômico entrou com maior força então isso também desmereceu a modalidade, não é

uma questão que ela não dá certo é uma questão que ela foi desmerecida e desvalorizada,

então por conseqüência aquele que se formou em um curso a distância em outros tempos, hoje

sofre esse período e isso que aconteceu agora o que a população ta vendo a sociedade ta
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vendo é que por exemplo, um curso por exemplo, como da Uniube ele tem um material bom,

ele tem um cuidado nos roteiros, nas leituras e que tem um preceptor como figura importante

de acompanhamento nesse processo, então a partir do momento que se vendo isso e vendo

que os ganhos existem e que esse profissional realmente é um profissional competente sério

eu creio que a gente possa mudar essa imagem.

P. Como que você define a atuação a função do preceptor?

R. Pra mim a função do preceptor está clara que é aquele que acompanha o aluo em relação

ao seu desempenho, a sua motivação, a sua visão do processo de aprendizagem que ele está

tendo, é aquele que vai tentar junto com as características de cada aluno as necessidades de

cada aluno tentar sugerir, propor e ou então até tentar fazer com que ele veja possibilidades de

vencer os desafios que ele tem pela frente na aprendizagem num processo dele de informação,

ver que ele consiga ver possibilidades que facilitem ele chegar ao final daquele sonho, então

mais do que qualquer coisa pra mim ele é aquela pessoa, aquela função que chega junto que ta

junto sem criar aquela dependência pelo contrário trabalhando uma independência e uma

autonomia, é uma coisa difícil também porque a tendência é você se apegar e criar um vínculo

muito forte, mas a função dele é ao contrário é acompanhar criando a independência e as

possibilidades que ele consiga chegar ao final a vencer os obstáculos que ele tem que vencer,

então pra mim a grande função da preceptoria é essa.

P. O preceptor está na equipe técnica da Uniube, você chegaria a conclusão que ele deveria

estar na equipe técnica ou na equipe docente?

R. Isso é uma coisa que só o tempo vai colocar no papel certo. Veja o que ocorre é o seguinte

na verdade ele não tem uma função docente, porque ele não é convidado ou não deveria e se

está sendo é outra coisa, na preceptoria a situação não é pra ele ministrar aulas não é isso, ele

não tem que ter esta responsabilidade disso, mas ele tem que ter a responsabilidade de

acompanhar se ele tiver que ler algum texto junto, ele vai ler, se ele tiver que digerir algum

conteúdo junto com o aluno 2 ou 3, porque é a necessidade daquele aluno, ele vai ter que

fazer isso, mas ele não tem que ministrar aula para um conjunto de pessoas, ele não tem que

seguir isso como um professor tem que seguir em termos de aprendizagem a responsabilidade

dele não é com aprendizagem a responsabilidade dele, é com a motivação do aluno, com a

segurança do aluno, a confiança dele chegar ao final do processo. Então nesse sentido ele

pode ser considerado da equipe técnica, porque o diretor da escola também tem técnico o
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gestor estaria na equipe técnica, então alguns profissionais que são educadores também estão

na equipe técnica, então eu vejo que nesse sentido não ta deslocado, agora se ele começar

também veja a dar aulas ter essa atribuição aí ele passa ter a função de docente, mas não é o

que a gente propõe agora talvez a confusão aconteça porque como muita gente ainda não

consegue entender o que é essa função peça para dar aulas peça para ser dessa forma,

entendeu, aí fica confuso, fica confuso e até chega a parecer injusto.

P. Quais os atributos pessoais e profissionais que o preceptor precisa ter ou ampliar ou mesmo

buscar para exercer essa função?

R. Bom primeiro ele precisa realmente gostar do que faz da sua área de formação, ter um

dinamismo muito grande uma vontade de solucionar ou buscar soluções alternativas de

soluções para o problema, tem que ter paciência ele tem que ser um bom ouvinte mais que

qualquer coisa eu creio que ouvir mais pra poder ficar mais sensível a detectar qual é de fato a

dificuldade, eu acho que ele tem que saber ler aquilo que não é dito oralmente, mais que está

nas entrelinhas tem que ter uma pessoas pesquisadora, com iniciativa, com muita tolerância,

com muita vontade de vencer, muita disponibilidade interna para fazer e refazer, então pra

mim tem que ser uma pessoa assim dedicada e motivada ele tem que estar motivado. Jamais

eu falo pra pessoa se ela não ta motivada, por favor, não fique. E tem que conhecer a área dele

o preceptor pra mim tem que ser da área do curso a que se propõe ou de uma área muito afim

que tenha uma afinidade muito grande com aquele curso, porque às vezes você tem curso que

tem muita afinidade um com outro então até a gente pode colocar porque é até bom, uma

visão diferente de repente outra visão desde que ele tenha a vontade de correr atrás pra ler e

estudar as coisas que ele não tenha lido ou estudado, mais ele tem que ser um estudioso e

quanto mais ele estiver entendendo aquelas questões melhor, então eu não posso colocar uma

pessoa, eu não devo, uma pessoa de química num curso, por exemplo, de letras que vai ter

muita dificuldade, não são áreas afim, então até dentro de um mesmo grupo de área, eu acho

que é interessante você ter esses olhares diversos. Mas o preceptor tem que ter uma

disponibilidade muito grande de ler, entender e correr atrás daquilo que ele não sabe, porque o

aluno vai chegar pra ele também pedindo ajuda, pedindo que converse com ele sobre aquele

assunto se ele não entender nada também aí fica difícil.
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P. Professora, deixo agora você a vontade para você fazer as suas considerações finais que

você acha importante em relação a função do preceptor que tanto você trabalha e busca para

defender essa função que é tão importante na modalidade EAD?

R. Bom pra isso dar um processo, um processo de amadurecimento, as coisas não mudam de

um dia pro outro a concepção de preceptoria é uma coisa que está sendo construída entendida

pra ser vivida com tem que ser como precisa ser, apoiando um processo, porque o preceptor é

pra mim está muito papel de apoio a um processo importante, então pra mim ele é uma figura

fundamental e se retiram ele de uma proposta como esta, por exemplo, a proposta não valia,

vai ter uma evasão imensa uma das causas vai ser essa. Agora por exemplo, que eu digo assim

que é um amadurecimento é porque muitas vezes que ainda solicite que ele dê aulas não é

para dar aulas, e, por exemplo, quando você fala em uma oficina, uma oficina é uma

construção a gente constrói alguma coisa ali naquele momento, então o preceptor pode até

condenar essa oficina trabalhando um tema pra que eles até vejam esse tema de outra forma e

estudem mais esse tema, etc., mas não necessariamente ele tem que dar uma aula naquela

oficina ele pode filiar em vários livros levar para uma biblioteca, orientar metodologicamente

a pesquisa daquele tema, orientar para que eles construam resenhas sobre os livros que eles

estão lendo ali na biblioteca naquele momento e no final do dia faz uma troca de informações

de reflexões sobre os temas. Então você está fazendo uma grande oficina de apoio a

aprendizagem a um tema que está sendo estudado e não necessariamente eu dei aula, eu posso

fazer isso sem ter uma função docente, então eu tenho assim uma função de facilitador disso

ajudar para que o horizonte se abram como educador, então qualquer função que você pensar

dentro da escola, você pensar dentro de uma escola nas instalações e fisicamente numa escola

que a gente tem idéia a gente viveu, mas todos que estão vivendo dentro da escola são

educadores todos, a mesma coisa nesse processo o preceptor é um grande educador ele é

imprescindível, mas aos pouquinhos está entendendo até o que é e qual é o papel dele em cada

situação, então pra mim isso é claríssimo.
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ANEXO

ANEXO A – Termo de consentimento

TERMO DE CONSENTIMENTO

Instituição: Uniube

Eu, ___________________________________________________________ RG

n. __________________, abaixo assinado, concordo em participar deste estudo, tendo

recebido informações sobre os objetivos, justificativas e procedimentos que serão adotados

durante a sua realização assim como os benefícios que poderão ser obtidos.

Autorizo a publicação das informações por mim fornecidas com a segurança de

que não serei identificado e de que será mantido o caráter confidencial da informação

relacionada com a minha privacidade.

Tendo ciência do exposto acima, assino esse termo de consentimento.

____________________________________    ____________________________________

Assinatura do Pesquisado ou Responsável              Assinatura do Pesquisador Responsável


