
 

2196 

 

19º Encontro da Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas
“Entre Territórios”  –  20  a  25/09/2010  –  Cachoeira  –  Bahia  –  Brasil
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NA MODALIDADE A DISTÂNCIA. 

 
 

Leda Guimarães, 
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RESUMO: 

A Faculdade de Artes Visuais da UFG oferece desde o final de 2007 cursos de Licenciatura 
em Artes Visuais na modalidade a distância. As dinâmicas dessa oferta têm provocados 
deslocamentos tanto na estrutura física, burocrática e pedagógica quanto na própria 
concepção de Universidade. Como aranhas, nos deslocamos e vamos formando teias. 
Esses deslocamentos pedem processos de investigação que possam nos ajudar a 
compreender esse momento: como se dá o ensino de artes visuais na modalidade a 
distância? Como as disciplinas práticas (ateliês) são trabalhados? Quem são os alunos 
“EAD”? Como se percebem? Nesse texto procuramos revelar aspectos contraditórios e 
avanços dessa experiência enfatizando a participação de diferentes atores e a busca de 
estratégias para superar dificuldades pedagógicas e institucionais.  

Palavras-chave: artes visuais, educação a distância, deslocamentos 

 

ABSTRACT: 

The School of Visual Arts offers UFG since late 2007 Degree courses in Visual Arts through 
distance education. The dynamics of the bid have caused shifts in both the physical 
structure, bureaucratic and educational as the very concept of the university. Like spiders, 
we move and we forming webs. These displacements ask research processes that can help 
us understand this point: how is the teaching of visual arts in the distance? How studios 
classes can be taught? Who are the students "EAD"? How do they understand themselves? 
In this text I try to unveil contradictory aspects of this experience and also some outcomes 
emphasizing the participation of different actors and the search for strategies to overcome 
pedagogical and institutions challenges. 

Key words: visual arts, distance education, displacements. 

 

 

 

Mapeamentos remotos 

Esse texto começa situando o tema “educação a distância” no panorama da 

educação delivery preconizada pelo Banco Mundial e adotada pelo governo 

brasileiro como solução para a democratização do ensino superior no Brasil. Nessa 

contextualização lançamos questões nascidas no bojo da nossa prática cotidiana da 

oferta de dois cursos de Licenciatura em Artes Visuais nessa modalidade na 

Faculdade de Artes Visuais da UFG. Procuramos refletir como os impasses da oferta 
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de cursos superiores na modalidade a distância chegam na Faculdade de Artes 

Visuais da UFG. Ao apresentar o “contexto que nos contém” percebemos que a 

implementação desses cursos tem aberto espaços de conflitos e pede novos 

agenciamentos pedagógicos, artísticos/estéticos e culturais. Mas o conflito é 

também uma condição para se compreender e vivenciar a contemporaneidade da 

arte e seu ensino.  

No Brasil, temos um histórico de formação a distância que passa por cursos técnicos 

oferecidos pelo Instituto Universal Brasileiro fundado em 1941 a tantas outras formas 

propagadas pela difusão da indústria cultural. No campo da educação formal o 

ensino a distância também já guarda uma longa tradição no que concerne a 

Educação de Jovens e Adultos (EJA), antes denominada Ensino Supletivo. Os 

telecursos, modo popular como essas iniciativas eram identificadas adotavam 

diversas mídias - impressa, televisiva, radiofônica -  bem como sistemas de 

parcerias entre o Ministério da Educação, empresas de comunicação e o chamado 

Sistema S (Sesc, Sesi e Senai), no caso da formação profissionalizante. 

Essas diversas experiências foram assimiladas sem grandes controvérsias 

provavelmente por seu caráter de excepcionalidade. No primeiro exemplo porque foi 

dirigida a formação não formal de caráter profissionalizante ou diletante e, no 

segundo caso, por voltarem-se a educação de jovens e adultos já marginalizados do 

sistema educacional. Vimos o surto de ofertas de cursos superiores na modalidade a 

distância prometendo uma formação “tabajara”1: _ainda não tem diploma? _ Sofre 

com isso? Seus problemas acabaram!!! Faça o curso tal em tanto tempo e torne-se 

um profissional bem sucedido, etc. e tal. Ora, nós, professores de rede pública de 

instituições de ensino superior tínhamos a crítica pronta e certa: diagnosticamos a 

formação aligeirada e a fábrica de diplomas dentre outras considerações a esse 

respeito. Mas agora de pedra viramos vidraça. Somos nós os alvos ao vivenciarmos 

o desafio de oferecermos cursos de graduação e ainda timidamente pós-graduação, 

no formato ead.  Resumindo, no atual momento as universidade públicas assumem 

a ead com o status de educação superior “gratuita e de qualidade” mas o quadro de 

desconfiança tanto dentro quanto fora dessas instituições permanece. De que as 

IEPES têm medo? Que deslocamentos a formação nessa modalidade pode 

provocar? Como se dá o ensino de artes visuais na modalidade a distância? Como é 
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possível ensinar as disciplinas práticas?  Tem vestibular?  Como se dá o processo 

de ensino?  

Nesse texto procuramos revelar aspectos da nossa experiência e promover uma 

reflexão de como esse processo está sendo construído na Faculdade Artes Visuais 

na  região centro Oeste do Brasil. Entendemos que não podemos falar de educação 

a distância como um modelo único, vivemos uma experiência que está sendo 

construída a partir de erros e acertos da nossa trajetória. Não existem fórmulas, 

portanto o que apresentamos aqui são fragmentos da nossa vivência no contexto da 

FAV – UFG.  

Como muitas outras universidades públicas no Brasil a UFG  está oferecendo vários 

cursos de Licenciatura na modalidade a distância por meio do fomento do Governo 

Federal com os projetos Pró Licenciatura e Universidade Aberta do Brasil2. A 

Faculdade de Artes Visuais oferece duas Licenciaturas em Artes Visuais. O curso 

vinculado a Universidade Aberta do Brasil - UAB atualmente tem 330 alunos 

matriculados em nove pólos (cidades). No curso vinculado ao projeto Pró-

Licenciatura temos 230 alunos em 5 pólos sendo Goiânia , capital do Estado, o pólo 

que concentra a maior quantidade de alunos, quase noventa alunos. Pensar um total 

de 500 alunos espalhados pelo estado (e até fora do estado) é pensar numa outra 

UFG. Uma estrutura mais rizomática com tubérculos que se estendem e ramificam 

em locais onde a instituição pode ser representada numa faixa. 

Nosso curso apresenta três pilares que têm por base a articulação entre a teoria e a 

prática no processo de formação. Concebendo o conceito de sujeito que pensa, age 

e transforma suas práticas durante o seu processo de aprendizagem, ao mesmo 

tempo em que essas práticas interferem e articulam na construção conceitual e 

teórica desse sujeito.  

1) A articulação do processo de formação de docentes em artes visuais ao 

contexto educacional local: Pensar a formação estreitamente conectada com a 

realidade educacional da região  entendendo a realidade existente e propondo 

transformações que enriqueçam e reforcem a educação em artes no local.  

2) A articulação do processo de formação de docentes em artes visuais 

com o contexto cultural local. Pensar a formação em artes visuais articulada ao 



 

2199 

 

19º Encontro da Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas
“Entre Territórios”  –  20  a  25/09/2010  –  Cachoeira  –  Bahia  –  Brasil
 

contexto cultural local apoiando-se numa concepção multicultural de educação, na 

qual a arte não pode ser entendida como uma esfera sagrada para poucos iniciados, 

mas como um bem cultural acessível a todos.  

3) A articulação do processo de formação de docentes em artes visuais à 

utilização das novas tecnologias. Pensar a formação em artes visuais articulada 

aos saberes tecnológicos contemporâneos na direção de uma educação na qual se 

busca a autonomia dos sujeitos, a des-centralização e des-hierarquização dos 

saberes pedagógicos, artísticos e culturais.  

Esses princípios não são garantia para que essas articulações de fato aconteçam, 

no entanto o fato de estarem presentes como GPS que  ajudam a nortear ações 

pedagógicas interconectadas. Temos procurado produzir materiais pedagógicos que 

contemplem esses eixos com base em noções de uma pedagogia multicultural 

crítica e reflexiva. Existe também a preocupação em desenvolver proposta inter e 

transdisciplinares provocando aprendizagens não lineares. Mas tudo isso pode cair 

no vazio se os diversos atores que participam dos cursos não caminharem nessa 

mesma direção. Esse é um desejo feito de desconstruções e desconstruções em 

torno das concepções que os professores têm de arte, de educação e de cultura. 

 No âmbito geral dessa modalidade a principal restrição normalmente mencionada é 

a crescente virtualização das relações humanas. Mas nossa experiência mostra que 

a distância que nomeia a modalidade torna-se dia a dia apenas uma sigla. Estamos 

configurando espaços virtuais e presenciais para a concretização dos fluxos de 

construção do conhecimento. Essa construção passa pela produção de material 

didático, diálogo continuado com e entre professores autores, formadores, 

orientadores acadêmicos e tutores de pólos.  

A condição docente nos projetos nos cursos de ensino superior na modalidade a 

distância é híbrida e sujeita a interpretações. Nossa equipe de formadores tem se 

constituído basicamente de professores da FAV e em poucos casos das Ciências 

Sociais e da Faculdade de Educação. Já os professores orientadores têm várias 

origens. A maioria é egressa dos nossos cursos de Licenciatura e Bacharelado 

(incluindo os Designs). Outros vêm da Pedagogia, da História, Arquitetura, Ciências 

Sociais.  
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Artes Visuais   

 

59 Educação Física   2 

 

Informática 1 

Arquitetura 

 

2 Filosofia  1 

 

Música 1 

Artes Cênicas 

 

2 Fotografia 1 

 

Musicoterapia 1 

Biologia 

 

2 História 8    

 

Pedagogia 7 

Ciências Sociais    

 

1 Informática 1 

 

Psicologia 1 

Comunicação Social 

 

3   Publicidade 1 

 

O que temos percebido é que nossa Licenciatura em Artes Visuais na modalidade a 

distância tem se constituído num “laboratório” de formação continuada, pois uma 

parte desses professores tutores são recém formados e ali vão vivenciar as 

primeiras experiências docentes. Outros são professores que já se formaram há 

muito tempo em currículos com outras concepções e ideologias educativas a 

respeito de arte e de educação. Ao entrar em contato com a nossa proposta 

acontece um processo de troca, pois esses profissionais trazem sua bagagem 

vivencial, mas também tem que estarem abertos a novas aprendizagens. 

 Além desses atores existe também um tutor de pólo. Esses profissionais têm outra 

formação em outras áreas e, portanto, no nosso caso, não exercem funções de 

professores no nosso curso. Nem por isso deixam de ter um relevante papel nessa 

rede. Eles têm uma função muito importante de articular a vida acadêmica no pólo: 

atendem aos alunos no laboratório de informática, socorre-os nas angústias com a 

tecnologia, envia documentos, media as relações entre os alunos e a coordenação 

do curso em Goiânia. Nos municípios onde os cursos são oferecidos na modalidade 

a distância existe um espaço físico chamado de pólo. Consideramos o pólo um 

espaço deslocado tanto físico quanto simbólico, pois move a universidade que 

conhecemos para outras instâncias nas quais atores e situações não previstas na 

concepção tradicional passam a fazer parte do cotidiano acadêmico. Estes espaços 

deveriam ser equipados com ateliês, laboratórios de informática e 
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bibliotecas/videotecas. Infelizmente nem tudo é como previsto nos projetos. Os 

gestores conseguem compreender a importância de um laboratório com 

computadores para a oferta de cursos a distância, mas dificilmente compreendem a 

necessidade de montarem salas de ateliê equipadas com mesas, bancadas, 

armários, pontos de água, etc.; para o desenvolvimento da aprendizagem, das 

experimentações das chamadas práticas artísticas.  

O Ambiente Virtual de Aprendizagem -AVA é o nossa Faculdade de Artes Visuais 

num espaço desmaterializado. É no AVA que se dá a maior parte da relação 

professores/estudantes nos cursos na modalidade a distância. Mas não é o único 

espaço. Temos os encontros presenciais nos quais equipes pedagógicas e alunos 

se reúnem nos pólos. Além disso, realizamos “encontrões” nos quais reunimos 

alunos, tutores e coordenadores de todos os pólos na sede da UFG. Sentimos que 

essa era uma ação necessária para que os alunos ead vivenciassem o sentido de 

pertencimento da instituição que os está formando e ao mesmo tempo se 

entendessem como uma comunidade que está compartilhando uma experiência 

comum de formação superior.    

 

Exemplo da estrutura do Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA – Sala virtual da disciplina Estágio 

Supervisionado 1 que ocorreu no segundo semestre 2009. 
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Além da discussão com professores formadores e equipe pedagógica uma 

importante parceria se estabeleceu entre a nossa equipe e a equipe da tecnologia 

responsável por fazer a customização do AVA, dar suporte técnico, criar ferramentas 

operacionais do moodle, etc. Essa equipe é externa a FAV, mas o diálogo ensino de 

arte e tecnologia vêm se mostrando frutífero. Um exemplo disso foi a criação da 

ferramenta “galeria virtual” como pedagógico para as oficinas de atelier. 

Além desses atores existe também um tutor de pólo. Esses profissionais têm outra 

formação em outras áreas e, portanto, no nosso caso, não exercem funções de 

professores no nosso curso. Nem por isso deixam de ter um relevante papel nessa 

rede. Eles têm uma função muito importante de articular a vida acadêmica no pólo: 

atendem aos alunos no laboratório de informática, socorre-os nas angústias com a 

tecnologia, envia documentos, media as relações entre os alunos e a coordenação 

do curso em Goiânia.  

Nos municípios onde os cursos são oferecidos na modalidade a distância existe um 

espaço físico chamado de pólo. Consideramos o pólo um espaço deslocado tanto 

físico quanto simbólico, pois move a universidade que conhecemos para outras 

instâncias nas quais atores e situações não previstas na concepção tradicional 

passam a fazer parte do cotidiano acadêmico. Estes espaços deveriam ser 

equipados com ateliês, laboratórios de informática e bibliotecas/videotecas. 

Infelizmente nem tudo é como previsto nos projetos. Os gestores conseguem 

compreender a importância de um laboratório com computadores para a oferta de 

cursos a distância, mas dificilmente compreendem a necessidade de montarem 

salas de ateliê equipadas com mesas, bancadas, armários, pontos de água, etc.; 

para o desenvolvimento da aprendizagem, das experimentações das chamadas 

práticas artísticas.  

Produção material: hibridações possíveis e necessárias? 

Já temos seis livros produzidos nos quais a construção de uma rede de parecrias vai 

se estabelecendo e se expandindo. A produção do módulo 3 (segundo semestre de 

2008) exemplifica esses trânsitos.. As disciplinas desse módulo dialogam entre si: 

Fundamentos Filosóficos e Sócio-Históricos da Educação, História do Ensino das 

Artes Visuais no Brasil, Matrizes Culturais Brasileiras, História da arte que vai do 
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Renascimento ao Neoclacissismo, Leitura e Interpretação de Imagens e o atelier 

Tridimensional. Os conteúdos se entrelaçam reforçando as bases multiculturais da  

proposta curricular.Na disciplina Compreensão e Interpretação de Imagens, a 

professora Noeli Batista (UFG) dialoga com a professora Maria Emília Sardelich 

(Universidade de Santos) na tarefa de apresentar as bases de leituras e 

interpretação de imagens necessárias para a nossa atuação como profissionais de 

arte, sejamos professores ou não. É um material que dialoga com Cultura Visual de 

forma bem próxima. A professora Noeli Batista para reforçar o aspecto pedagógico 

desse conteúdo, apresenta a experiência de interpretação e compreensão de 

imagens realizada com uma turma da licenciatura presencial no primeiro semestre 

de 2008 na Faculdade de Artes Visuais. Dessa forma, já começamos a estabelecer 

um diálogo entre a produção discentes dessas duas modalidades, presencial e a 

distância. Alguns exemplos podem ser listados. No Atelier Tridimensional temos uma 

produção em parceria: a professora Eliane Chaud, professora efetiva da FAV e o 

prof. Keith Richard, professor substituto que será o professor formador da disciplina. 

Em Fundamentos Filosóficos e Sócio Históricos temos uma parceria muito especial: 

o prof. Carlos Rodrigues Brandão e Michelle Oliveira que foi aluna de alunos do prof. 

Brandão. O primeiro conhecido professor e teórico em defesa da educação popular 

e a segunda uma competente profissional de educação que conhece as bases da 

educação a distância. Matrizes culturais começa-se questionando a noção de 

matrizes...um mix – o texto base é da professora Maria Elizia Borges –da apostila 

olhar para ver – usada exaustivamente com os alunos do curso presencial na FAV – 

com texto de Ludmilia, ex-mestranda em cultura visual e que atualmente atua como 

orientadora (tutora a distancia), texto de Ivaina de Oliveira, também ex-mestranda de 

Cultura Visual e um texto de dois Junior e Alysson, o último professor substituto da 

UFG no curso de História e que está iniciando sua experiência em EAD sendo 

professor formador dessa disciplina. 

A disciplina História do ensino das artes visuais no Brasil foi produzida por duas arte-

educadoras  também na relação com a arte/cultura popular da minha autoria com a 

minha orientanda de mestrado a professora Vânia Olária. Assim como o conteúdo 

de Fundamentos, foi enfatizado aspectos do ensino das artes visuais que não 

costumam aparecer na bibliografia oficial tais como: a educação dos negros, a 

questão da arte para formar mão de obra para a indústria no Brasil da primeira 
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República e muitos outros aspectos que fazem parte da nossa história de 

aprendizagem em artes visuais. Podemos ainda ressaltar outros trânsitos como o 

meu enquanto arte educadora  e o historiador da arte Luis Edegar. Juntos 

escrevemos  o conteúdo Renascimento ao Neoclássico. O conteúdo  ressalta a 

produção de mulheres nesses períodos desfazendo assim a convenção de que a 

essa história é feita somente por homens, os bam bam bam gênios da pintura. 

Também acrescentamos aspectos dessa história em Portugal e enfatizamos a 

tradição popular dos presépios que cria raízes na alma rococó brasileira, mas que 

nunca entrou na historiografia oficial das artes visuais.  

Interações/mediações 

Outro ponto da maior importância quando falamos de formação de professores é o 

da qualidade das interações entre esses atores dos quais falamos e os estudantes. 

Temos visto que os professores que estão sendo atraídos para atuar na EAD são 

prioritariamente concludentes de todas as áreas da FAV, não especialmente os de 

Licenciados. Também  recebemos pessoas que se formaram nas grades antigas  de 

cursos de bacharelado e de licenciatura. São diversos entraves: concepções 

polivalentes de ensino de arte, não terem passado por estudos de didática para o 

ensino de artes visuais, e uma parte significativa, vindos de áreas afins: pedagogia, 

história, arquitetura, etc. Muitos sem experiência com sala de aula, ou sem a 

experiência docente em artes ou qualquer outra. 

Projetos de Extensão 

Temos ainda projetos de extensão que enriquecem nossa pesquisa. Vale a pena 

mencionar o sub-projeto livrOficina que objetiva a produção de material  que dê 

suporte ao desenvolvimento de poéticas operacionais artísticas e estéticas para a 

sala de aula. Aqui a  sala de aula é bem ampla, vai além tanto dos espaços físicos e 

virtuais, como também dos espaços formais. A idéia é expplorar o livro - objeto 

gutemberguiniano - que pode ser transportado, usado individualmente ou 

coletivamente, como possibilidade de ser um espaço de oficina poética e 

pedagógica na formação de nossos professores de artes visuais.. A coleção será 

dividida em três propostas: 1-poéticas do fazer; 2-poéticas do ver; 3-poéticas de 
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percursso. Já temos o primeiro produto (no prelo)  o livro A mulher que vendia 

sombras da artista plástica  Selma Parreira. 

O mesmo aluno Santiago Lemos que desenvolveu o TCC Ensino a Distancia em 

Artes Visuais: da teoria a prática reingressa na FAV como aluno do baharelado em 

artes visuais e dá continuidade a sua pesquisa agora com um projeto de extensão 

que leva o mesmo nome, mas que tem o objetivo específico do desenvolvimento de 

novas tecnologias aplicadas em Educação a Distância – produzindo os chamados 

objetos de aprendizagem. Santiago enfatiza as pesquisas em Design Didático, que 

tem como ponto central a utilização de objetos em aulas interativas na modalidade a 

distância. Outro projeto de extensão ligado aos nossos cursos EAD é  Mercado de 

Artes da profa. Maria Tereza Gomes da Silva da FAV. Este projeto busca 

alternativas para a elaboração de mostras e comercialização da produção artística e 

procura criar novos espaços que promovam o debate sobre os problemas culturais 

do nosso tempo. Os pólos já estão negociando as condições para receberem o 

projeto nos finais de semana. 

Os deslocamentos também provocam  dificuldades burocráticas, tais como o fato 

da maior parte da equipe não pertencer a UFG e não ter voz institucional, a 

estranheza que os problemas relativos aos cursos ead provocam nos espaços de 

deliberação tais como conselho diretor das unidades, câmara de graduação, etc. A 

estrutura ainda precária de recursos tecnológicos para atender a essa oferta. A 

guisa de conclusão pergunto: como situar o “estado da arte” que reflita nosso 

percurso? Aponto a paulatina construção de redes de atores: professores autores; 

formadores; orientadores; técnicos; estagiários; equipe administrativa; estudantes; 

tutores e coordenadores de pólo. A atuação desses atores é conflitante e precisa de 

um estado de diálogos contínuos e renovados. A construção de diálogos com a 

direção da faculdade e demais instâncias acadêmicas, das inter relações com a 

licenciatura presencial por meio da trocas de experiências, como por exemplo, a 

proposta das disciplinas de Estágio Supervisionado Obrigatório elaboradas a partir 

das experiências desenvolvidas da licenciatura presencial e muitas outras trocas que 

configuram um processo ensino/aprendizagem que superam barreiras entre 

presencial/distância. 
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As disciplinas de estágio curricular obrigatório foram desenhadas para se 

desenvolver de forma processual e dialógica, ou seja, o trabalho de uma é a base da 

próxima e assim por diante. Mais uma vez temos a  parceria dos dois professores-

autores que lidam, pesquisam e refletem sobre prática pedagógica a partir das suas 

vivências com formação de professores nas suas respectivas instituições — UFG e 

UEL (Universidade Estadual de Londrina). A base é o exercício etnográfico que 

parte do contexto mais amplo de um mapeamento do contexto educativo de cada 

um e segue ajustando as lentes para focar no espaço da sala de aula. Usamos de 

metáforas para explicitar a necessidade de conexão entre essa disciplina e o 

contexto geral da vida escolar e da importância  de vivermos processualmente o 

diálogo com os diversos atores da escola campo de estágio. Cada etapa é discutida 

nos fóruns, onde o compartilhamento das experiências enriquece o processo de 

formação de todos pela diversidade que caracteriza o contexto dos cursos na 

modalidade a distância. As disciplinas de estágio curricular obrigatório constituem-se 

no nosso ateliê, no qual o processo de criação e recriação docente é sempre 

inacabado. A forma de estruturação do estágio curricular obrigatório favorece o 

confronto com a diversidade das práticas culturais com as dificuldades históricas do 

campo e com os desafios institucionais, fazendo do estágio um laboratório de 

descoberta de possibilidades de superação e avanços metodológicos.  

Descontruindo distâncias, construindo redes. 

Ao revisitar os ricos e intensos diálogos que aconteceram nas salas, nos fóruns, 

podemos ver como essa caminhada foi-se dando. Muitas foram as falas em que 

cada um ia dando sentido a seu processo e buscando maneiras outras de aprender. 

Com isso, outros também passaram a compreender e aprender o sentido de 

parceria, de comunhão, tão caro a todos nós. Tivemos diálogos animadores, de 

convencimento, de ajuda, de cooperação, de esperança, de conquistas, seja quando 

se reportavam às experiências do estágio na vida de cada um, seja quando se 

reportavam às dificuldades com os meios, com as tecnologias, com as atividades. 

Nesse processo, houve uma predisposição em ajudar o outro a ver, a fazer aquilo 

que parecia já tranquilo para si.  

Do ambiente virtual de aprendizagem do EAD-FAV extraí  algumas falas para que se 

possa perceber  a materialização de nossos pensamentos, das nossas ideias, dos 
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nossos posicionamentos, desse trânsitos que estamos construindo. Colocamos 

apenas as iniciais do nome para preservar a identidade dos depoentes. 

(...) S., você não conseguiu trabalhar com o mapa do google, é isso? Não 

‘tem problema, você pode trabalhar com o mapeamento que achar melhor. No 

meu estágio trabalhei com o mapa da lista telefônica (arranquei as páginas e 

fui colando, montando a região toda) e você pode fazer o seu próprio mapa, 

desenhar em um papel, ir montando, colando, etc...  

(...) A maior importância de trabalhar em grupo é que um membro socorre o 

outro. Foi isso que aconteceu, H,R. e eu, nos encontramos no domingo último 

e foi maravilhoso porque tiramos muitas dúvidas, tiramos fotos e fizemos o 

mapeamento do bairro. Portanto, é muito gratificante o trabalho em grupo. 

(...) Professora, vou ter que encontrar outro meio de fazer o mapa de minha      

cidade, pois não tem o mapa dela. Olhos Dágua município de Alexânia-Go 

(...) consegui abrir o link "satélite" e já localizei diversos pontos da minha 

cidade através dele, tais como, fórum, rodoviária, escolas, mercados, etc., 

porém não consigo agora é abrir o documento que explica o que fazer nesta 

atividade;(...) Já enviei uma mensagem para o suporte e ainda não obtive 

resposta, estou no aguardo.(...) S.D. 

 (...) Professora, tive que fazer o mapa desenhado, pois a minha cidade está 

sem visualização devido a defeitos nas fotos de satélite. Já está pronto, agora 

falta levantar os dados culturais existentes. Já fizemos uma entrevista com o 

Professor Armando, residente aqui há muitos anos, ele nos falou sobre a 

criação da Feira de Troca-Troca, é tipo uma feira que os artesões trocam 

seus trabalhos com as pessoas, roupas calçados, os mais valiosos são 

vendidos a dinheiro. Muito difícil este trabalho. Meu grupo é integrado por 

mim, a Camelia e a Érica. 

 (...) resolvi meu problema,eu não conseguia abrir meu arquivo. 

(...) Oi! Estou com o V. e a C. no grupo, como o colega disse não esta sendo 

fácil, mas enriquecedor pra todos nós... Até o termino do trabalho tenho 

certeza que aprenderemos muito e iremos passar tudo que aprendemos com 

muito prazer! Até lá! 
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É interessante olharmos para esses diálogos estabelecidos nesse ambiente de 

educação a distância. Aqui percebemos o quanto o sentido de colaboração esteve 

presente e o quanto essa iniciativa nos colocou frente a um posicionamento tão 

importante na educação contemporânea, que é do aprender em parceria, aprender 

com o outro, aprender a aprender. Essa prática que se vai tornando teoria mostra o 

quanto se pode contribuir para que o outro veja, faça, inicie outros processos de 

trabalho a partir de cada experiência individual. Essa questão nos coloca frente ao 

conceito de “inacabamento” tão enfatizado por Paulo Freire ao longo de sua obra. 

De 2007 para cá  temos experenciado distâncias de várias ordens, temos percorrido 

distâncias e temos visto o conceito de distância ser diluído. Podemos dizer que o 

medo do empobrecimento da relação direta entre professor e aluno não acontece. 

Dá-se de outras formas e a relação é contínua e intensa. Os recentes projetos de 

educação a distância têm representado um processo e uma promessa de inclusão 

cultural. É surpreendente ver que apesar das  nossas reclamações de sempre sobre 

falta de investimento na educação, terem seus fundamentos, exigem em 

contrapartida nosso investimento na ousadia, na busca de alternativas. Não 

podemos fechar os olhos a mudança de concepção de oferta de ensino superior 

quando vemos  as principais universidades brasileiras chegando aos municípios 

mais remotos. Nesse caso o meio é novamente a mensagem, pois sintetiza um novo 

padrão de disseminação artística e cultural. Resgatando os termos de Umberto Eco, 

diante dessas questões não adianta apenas nos posicionarmos a favor (integrados) 

ou contra (apocalípticos) a presença das novas mídias no cotidiano ou na educação. 

Sendo parte da realidade contemporânea, tal como na escola tradicional, nesse 

novo ambiente também o desafio da educação é construir esse novo projeto com a 

sempre necessária consciência crítica de que nem tudo que cai na rede é peixe.  

 

 

                                                            
1 As Organizações Tabajara são uma empresa fictícia, auto-definida como um "conglomerado monopolista" criado pelo grupo 
de humor Casseta & Planeta. Esta empresa faz produtos e serviços falsos - para não dizer esdrúxulos e absurdos - com a 
intenção de rir. Geralmente os produtos possuem nomes que lembram inglês, mas usando o radical em português. Fonte: 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Organiza%C3%A7%C3%B5es_Tabajara 

2 O projeto Prolicenciatura destina-se a formação de professores que estão em sala de aula sem a formação específica na área 

em que atuam. Já o projeto Universidade Aberta do Brasil –UAB é para qualquer pessoa que tenha concluído o ensino médio e 
queira a formação superior. 
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