
14 

UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELEONORA JORGE RICARDO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROFESSORES AUTORES NA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA EM 

TEMPOS DE CIBERCULTURA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rio de Janeiro 
2012 



15 

 
UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ELEONORA JORGE RICARDO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROFESSORES AUTORES NA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA EM 

TEMPOS DE CIBERCULTURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tese apresentada à Coordenação do Curso de Pós-Graduação em 
Educação, da Universidade Estácio de Sá, como requisito parcial 
para obtenção do grau de Doutora em Educação Contemporânea. 
Orientadora: Profa. Doutora Lúcia Regina Goulart Vilarinho 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rio de Janeiro 
2012 



16 

 
À minha mãe  

Arlete Jorge Ricardo  
pela dedicação, apoio e carinho. 

À memória de 
 Euler Ricardo,  

que descansa junto do Senhor. 
Aos meus irmãos,  

Enzio e Enzo. 
À família Ricciardi,  

minha raiz.   



17 

AGRADECIMENTOS 

 

Ao Senhor Jeová ! Senhor das Guerras e das Vitórias!  Que sempre 

derrama suas graças e misericórdias sobre mim. 

À minha orientadora, Profa Dra. Lúcia Regina Goulart Vilarinho, pela 

cumplicidade, apoio e paciência. E por ter mais uma vez embarcado 

nesta viagem inesgotável da autoria.  

À Profa. Dra. Alda Judith Alves-Mazzotti, minha gratidão.  

À banca examinadora, Profa Bertha de Borja Reis do Vale da Faculdade 

de Educação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, ao Prof. Dr. 

Paulo Sergio Sgarbi Goulart do Programa de Pós-Graduação da 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Profª Drª Rita de Cássia 

Pereira Lima e Prof. Dr. Márcio Silveira Lemgruber do Doutorado em 

Educação da Universidade Estácio de Sá. 

À Maria Ivone Benevenuto Jardim, Assessora da Pró-Reitoria de Pós-

Graduação e Pesquisa da Universidade Estácio de Sá.  

 À todos os funcionários da Secretaria do Doutorado em Educação da 

Universidade Estácio de Sá que torceram pela nossa vitória: Margarida 

Viegas Lomba (Supervisora), Ana Paula Moura Nunes (Assistente 

Administrativa), Ana Lúcia da Silva Simões (Assistente Administrativa) e 

Marcelo Teixeira da Silva (Assistente). 

À Profa Dra. Tania Maria de Castro Carvalho Netto, amiga, incansável 

em seu apoio a este estudo, pela compreensão em todos os momentos 

difíceis e estímulo para que concluíssemos a Tese. 

Aos meus companheiros de UERJ, ex-professores, Reitoria e Sub-

Reitoria de Graduação.  

A todos os professores que contribuíram para a concretização desta 

tese e que se predispuseram a responder aos questionários, vinculados 

ao CEDERJ, e-TEC Brasil, Universidade Aberta de Portugal e UNED. 

Aos meus estagiários, ex-alunos e companheiros de luta!  Em especial 

ao Clébio Paiva. 

Aos meus irmãos na fé em Cristo Jesus! 

Aos meus amigos e parceiros da Anitec! 

http://lattes.cnpq.br/6368924462043395


18 

RESUMO 

 

A questão da autoria é pouca abordada na Educação, especialmente 
quando relacionada a interfaces da web 2.0, concebidas como 
elementos facilitadores das práticas de educação a distância (EAD). No 
bojo desta lacuna se inscreve a demanda da formação de professores 
para o exercício autoral em textos didáticos capazes de promover a 
mediação pedagógica a distância: uma mediação marcada pela 
expansão do fenômeno Cibercultural. Considerando esses aspectos, a 
pesquisa se propôs a investigar como se dá a preparação / capacitação 
de professores para a autoria / produção de textos didáticos de EAD no 
contexto da Cibercultura, tendo como foco experiências realizadas na 
Espanha, em Portugal e no Brasil. Neste processo investigativo buscou-
se estabelecer contrapontos entre as diferentes experiências analisadas, 
extraindo subsídios capazes de corporificar uma proposta para a 
formação / capacitação de professores autores de textos didáticos para 
EAD, tendo como “pano de fundo” a possibilidade de utilização das 
tecnologias digitais na graduação. A tese defendida nesta pesquisa é 
que a autoria do professor deve fazer parte de sua formação e prática 
profissional, especialmente quando se trata de professores que vão 
atuar na EAD que se utiliza das tecnologias digitais. A discussão da 
mencionada demanda ancorou-se em eixos teóricos que focalizaram: (a) 
características da Cibercultura na sua relação com o fenômeno 
educativo e a formação de professores; (b) o significado de autor e de 
autoria na perspectiva de pensadores reconhecidos em termos de 
desvelamento deste processo, a saber: Barthes (2004a; 2004b; 2007), 
Bakthin (2002; 2003),  Foucault ( 2002; 2004a) e Chartier (1999a); e (c) 
a produção do texto didático em sua trajetória - do impresso ao 
envolvimento com as mídias eletrônicas. Com respaldo no paradigma do 
Construtivismo Social, que visa à interpretação do comportamento 
social, seus elementos e valores, buscando diferentes possibilidades de 
apreciação do fenômeno em estudo, utilizou-se uma abordagem 
qualitativa dos dados coletados em entrevistas e questionários, 
aplicados a docentes (40) e coordenadores ( 7 ) que atuam na área da 
EAD. Esses instrumentos foram aplicados no e-TEC Brasil e CEDERJ 
(Brasil), (Universidad Nacional de Educación a Distancia – UNED 
(Espanha) e na Universidade Aberta – UAb (Portugal). Entre os 
resultados obtidos junto aos professores-autores um dos fatores 
limitantes para a produção de textos didáticos na EAD na opinião dos 
respondentes do EFET/e-TEC é a capacitação insuficiente (32%); já os 
participantes do CEDERJ (40%) e da  UNED (30%) sinalizaram o 
distanciamento  do  sistema de produção e por fim, os da UAb 
destacaram a carência de tecnologias apropriadas à produção de textos 
didáticos para a EAD. Entre as conclusões  do estudo destacam-se: os 
programas de formação/capacitação de professores-autores para EAD 
são frágeis; predomínio da produção de materiais didáticos em mídia 
impressa em detrimento do uso dos recursos da web 2.0 para a criação 
de textos didáticos e,  finalizando, a emergência de investimentos na 
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capacitação de professores-autores para a criação de textos didáticos 
adaptados às características da EAD em tempos de Cibercultura.   
 
Palavras-chave: Educação a distância. Cibercultura. Autor / Autoria. 
Formação de Professores. Texto didático. 
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ABSTRACT 

 
The question of authorship is little addressed in education, especially 
when related to web 2.0 interfaces, designed as facilitators‟ elements of 
the practices in distance education (EAD). In the midst of this gap it is 
inserted the demand of teacher education to exercise the copyright on 
textbooks capable of promoting the online pedagogical mediation marked 
by the expansion of the Cibercultural phenomenon. Considering these 
aspects, the survey set out to investigate how the preparation/training of 
teachers for authoring/production of textbooks for distance education 
happens in the context of Cyberculture, focusing on experiments 
conducted in Spain, in Portugal and in Brazil. In this investigative process 
it has been established counterpoints between the different experiences 
analyzed, extracting subsidies which could materialize a proposal for the 
training/qualification of teachers authors of textbooks for distance 
education, having as a  "background" the possibility of using digital 
technologies at graduation. The thesis defended in this research is that 
the teacher‟s authorship should be part his training and professional 
practice, especially when it comes to teachers who will act in distance 
education, which uses of digital technologies. The discussion of the 
mentioned demand is based on theoretical axes that focused on: (a) 
characteristics of Cyberculture in its relationship with the phenomenon of 
education and teacher training; (b) the meaning of author and authorship 
according to the perspectives  of recognized thinkers in terms of 
unveiling this process, such as: Roland Barthes, Mikhail Bakthin, Michel 
Foucault and Roger Chartier; and (c) the production of the textbook in its 
trajectory - from printed to its  involvement with the electronic media.  
Support by the paradigm of Social constructivism, which seeks the 
interpretation of social behavior, its elements and values, seeking 
different possibilities for the appreciation  of the phenomenon under 
study, it has been used a data qualitative approach, collected in 
interviews and questionnaires, applied to teachers (40)  and coordinators 
( 7 ) who work in the field of distance education. These instruments were 
applied, after the permission of the Ethics Committee of the University 
linked to the thesis, the professionals who work in Brazil (e-TEC Brazil 
and CEDERJ), in Spain (Universidad Nacional de Educación a Distancia-
UNED) and in Portugal (the Open University-UAb).  Among the results 
obtained with the teachers-authors one of the limiting factors for the 
production of textbooks in the EAD in the opinion of the respondents 
from PERFORM/e-TEC is the insufficient training (32%); on the other 
hand, participants from CEDERJ (40%) and UNED (30%) pointed out the 
gap of the production system and finally, the ones from UAb have 
highlighted the lack of appropriate technologies for the production of 
textbooks for the EAD. Among the study's conclusions stand out: the 
training/qualification of teachers-authors to EAD are fragile; 
predominance of the production of teaching materials in print media in 
detriment of the use of web 2.0 features for creating textbooks and, 
finally, the emergence of investment in training of teachers-authors to the 
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creation of textbooks adapted to the characteristics of EAD in times of 
Cyberculture. 
 
Keywords: Distance education. Cyberculture. Author/Authorship. 
Teacher Training. Didactic text. 
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1. INTRODUÇÃO       

 

 

        A intensa disseminação das tecnologias digitais na educação vem se 

dando por força do computador e da internet no modelo da web 1.01; no 

entanto, já se observa o avanço da chamada internet 2.0, na qual emergem os 

ambientes virtuais de aprendizagem 2.0, além de recursos tais como wikis2, 

blogs3, twiters4, soluções que admitem tanto a escrita individual quanto a 

colaborativa, enriquecida com a presença de imagens, vídeos, links, que 

podem ser remotamente acessados por seus usuários com o auxilio de 

modernos celulares aptos à conexão e interação em rede. 

        As tecnologias digitais possibilitam múltiplos usos, que podem ser 

importantes para a educação. Nesta área, a comunicação instantânea já é um 

fato. Cabe, no entanto, aprofundar o uso das redes de relacionamento, com 

trocas de informação entre multiusuários, e explorar as novas oportunidades 

que surgem para a aprendizagem.  Essas tecnologias precisam ser avaliadas 

pela educação para que possam ser reutilizadas, reestruturadas, inspirando 

outros enfoques que atendam às necessidades de aprendizagem.   

        Com a web 2.0, por exemplo, facilita-se o acesso a conteúdos e 

aplicativos sem que o usuário necessite de uma série de softwares para operar 

localmente. Hoje, podemos manter significativos acervos em um grande 

servidor virtual; estamos nos tempos da computação nas nuvens.  Este tipo de 

aplicativo da internet foi criado a partir da web 2.0.  Tal recurso permite maior 

                                                 
1
 Para Mattar e Valente (2007) uma das diferenças entre a web 1.0 e a web 2.0, por exemplo, pode ser 

percebida por meio da aplicação de navegadores para a internet. O Netscape depende de licenças e de 
desktop (modelo web 1.0), já o Google a navegação é direta na web, estrutura minimalista e não precisa 
de licenças (modelo web 2.0). 
2
De acordo com Beilguelman (2003), a palavra wiki vem do termo wikiwiki que em haviano quer dizer 

“rápido”.  O inventor do wiki foi Ward Cunningham que criou tanto a programação quanto o servidor para 
esse tipo de interface.  Para Mattar e Valente (2007), o wiki é um software colaborativo que permite a 
edição de textos, tendo como proposta a produção coletiva, possibilitando, inclusive, o controle de 
versões, formando um histórico da atividade.   
3
 Segundo Mattar e Valente (2007) a palavra blog vem do termo web log, que significa diário de bordo na 

rede.  O blog admite o controle de usuários, registro de textos e inserção de recados. O blog comporta 
tanto a escrita individual quanto a coletiva. Franco (2008) afirma que o blog é mais um tipo de página da 
web em que o autor/editor pode escrever e publicar na internet, compondo desde um parágrafo à textos 

completos.  
4
 Franco (2008) explica que o Twiter é um tipo de blog em miniatura ou nanobloggging. Uma de suas 

características é a inserção de textos com até 140 caracteres. O seu formato aceita a inserção tanto de 
textos curtos quanto de links para outros sites, fotos ou clipes de áudio que podem ser acessados por 
diversos usuários.  A publicação de textos e navegação pode ser realizada a partir de um desktop, um 
celular ou até mesmo de um smartphone. Há outros formatos de mini blog menos populares que o Twiter, 
tais como: Jaiku, Pownce e Tumblr. 
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interação entre o usuário e a interface, facilitando o seu uso, já que possui 

semelhança com aplicações existentes no desktop5. A webware6 proporciona 

ao peopleware (usuários que utilizam a computação) um atendimento mais 

abrangente com apoio da inteligência coletiva (MATAR; VALENTE, 2007).  

       Segundo Tapscot (2010) há uma geração que apresenta enorme facilidade 

em lidar com as mídias digitais: é a geração internet ou geração y7. Os sujeitos 

desta geração não são meros consumidores da internet; são jovens produtores, 

criadores de conteúdos que são compartilhados e encaminhados não mais do 

computador, mas de seus iPods8 e celulares.  As listas de livros prediletos, 

músicas, fotos da geração internet transitam no ciberespaço9, promovendo a 

formação de redes de relacionamento onde é possível compartilhar rotinas e 

interesses entre múltiplos usuários em busca de convergências e 

oportunidades em distintas áreas, desde o campo profissional ao afetivo. Como 

exemplos dessas redes situam-se: o Facebook10, Friendster11 e o Bebo12. Já a 

geração baby boom13, ainda, está acostumada a consumir conteúdos prontos 

disponibilizados na internet, e precisa descobrir as potencialidades da web 2.0, 

ou seja, sair da posição de mera receptora e participar ativamente deste 

universo comunicacional.  

                                                 
5
De acordo com Baber, Meyer e Pfaffenberger (2000, p. 25) “os computadores desktop ( ou computadores 

de mesa)  são projetados para o uso individual”.  Esse tipo de máquina permite o uso de programas 
destinados à ajudar as pessoas para que operacionalizem seus trabalhos de forma produtiva, facilitando, 
inclusive, o acesso a internet.  
6
 Webware é um neologismo usado na EAD oriundo da língua inglesa que une duas palavras:  web + 

software ( VILAÇA, 2011) .  O webware é, portanto, uma aplicação da web.  
7
 A geração y é definida pelo autor como os jovens que transitam entre os 11 e 31 anos de idade. Há 

autores que classificam de forma distinta. Para Barbosa e Cerbasi (2009) a geração y é formada por 
pessoas nascidas entre 1979 e 2000, dando margem a existência de uma outra geração denominada z.  
Esse agrupamento seria composto de jovens nascidos a partir de 2000, convivendo desde o berço com 
Google, a banda larga e tecnologias emergentes. 
8
  O iPod é um produto da Apple que designa um tipo de tocador de áudio digital, que armazena fotos, 

além de gravar e salvar vídeos, dependendo do modelo escolhido. Mais informações em: 
http://www.apple.com/br/ipod/compare-ipod-models/ .  
9
  Segundo Leão (2009), o termo ciberespaço surgiu pela primeira vez em 1984 no romance 

Neuromancer, uma obra de ficção científica de William Gibson.  O escritor ao cunhar a expressão a 
contextualizou a partir de uma sociedade dominada pela tecnologia, por implantes neuroais e ciborgues. 
Para Lévy (1999, p. 17), o ciberespaço “é o novo meio de comunicação que surge da interconexão 
mundial dos computadores. O termo especifica não apenas a infra-estrutura material da comunicação 
digital, mas também o universo oceânico de informações que ela abriga”.  
10

 No Facebook você pode se conectar e compartilhar conteúdos e formar redes de relacionamento com 

amigos, colegas de trabalho, enfim, a ordem é estar conectado Ainda há o Bebo (www.bebo.com) que 

permite a formação de comunidades, auto-expressão de seus usuários e entretenimento).  
11

 Outra interface que se destina a formação de redes de relacionameto é o Friendster, menos popular no 
Brasil, permite além da formação das redes, o uso de aplicativos para testes, jogos e outros 
(www.friendster.com.br). 
12

 O Bebo (www.bebo.com) é uma rede de relacionamento que permite a formação de comunidades, 

auto-expressão de seus usuários e entretenimento).  
13

 É a geração que nasceu entre 1946 e 1964.  

http://informatica.hsw.uol.com.br/friendster.htm
http://www.bebo.com/
http://www.friendster.com.br/
http://www.bebo.com/
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         Lemos e Lévy (2010) chamam atenção para uma inteligência coletiva que 

transcende o uso do computador.  As tecnologias e redes sem fio de 

comunicação digital móvel (celulares, palms, redes Wi-Fi, Bluetooth, GPS) vêm 

gerando novas práticas de mobilização política, conhecidas como smart 

mobs14. O uso de tanta tecnologia, interligando as pessoas e promovendo 

mudanças comportamentais, está impactando os modos de comunicar, criar, 

socializar e as próprias estruturas de poder. Estamos vivenciando a 

Cibercultura.  

       Para Lévy (1999, p.17), a Cibercultura é definida como “o conjunto de 

técnicas (materiais e intelectuais), de práticas, de atitudes, de modos de 

pensamento e de valores que se desenvolvem juntamente com o crescimento 

do ciberespaço”.  Isso significa que este espaço tem seus próprios códigos de 

conduta, com seus usos e costumes. Já Rüdiger (2008, p. 26) a situa como 

“um conjunto de fenômenos, de costumes, que nascem à volta das novíssimas 

tecnologias de comunicação, da chamada informática da comunicação”.  Este 

autor salienta, ainda, que a Cibercultura é apenas um cenário mais avançado 

da indústria cultural, um produto do capitalismo e uma releitura da cultura de 

massas.  

        Temos, então, duas visões antagônicas em relação à Cibercultura. A 

primeira reforça a vida gerada em torno da rede, e a outra a coloca sob 

suspeita por julgá-la mais uma forma de exploração do capitalismo. 

        Para a educação, as contribuições da Cibercultura podem ser vantajosas; 

o aproveitamento das tecnologias 2.0 pode instaurar uma nova ótica sobre as 

relações entre docentes e discentes, bem como na própria produção do 

conhecimento. Segundo Mattar e Valente (2007) alunos e professores podem, 

por exemplo, ser produtores e desenvolvedores de conteúdos. A web 2.0 

possibilita aos alunos se favorecerem com as inovações nas formas de 

comunicação, produção e disseminação da informação, que incluem interações  

 

 

 

                                                 
14

  Para Lemos e Lévy (2010, p.72) “as pessoas que participam da smart mobs cooperam de maneira 
inédita por que dispõem de aparatos com capacidade de comunicação como de computação”. 
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sociais e abrem espaço para outras possibilidades de aprendizagem como      o  

social learning15.  

 Neste contexto Cibercultural, a educação a distância (EAD) tem sido 

apontada como grande possibilidade de democratização da educação 

(ARETIO; CORBELLO; FIGUEREDO, 2007) na medida em  que, cada vez 

mais, se vale das tecnologias digitais em seus processos educacionais. Estas 

tecnologias, com suas interfaces interativas, potencializam a participação 

conjunta de alunos e professores na construção de conteúdos de 

aprendizagem. Chats, fóruns, listas de discussão, ambientes virtuais de 

aprendizagem são, hoje, interfaces que transitam na educação presencial, mas 

especialmente na EAD. 

      É, também, neste universo que se destaca a questão da autoria, pois como 

afirmam Mattar e Valente (idem), a separação entre usuário e autor e a divisão 

de papéis entre alunos, professores e tutores não são mais aceitáveis, 

considerando que os recursos disponíveis funcionam como instrumentos 

provocativos da inteligência coletiva. Cabe, então, pensar que a autoria no 

plano da rede é “revalidada por projetos que criam ambientes colaborativos 

onde se conforma outra forma de subjetividade, mais fluída ou expandida” 

(BERGUELMAN, 2003, p. 52).  

      Com as chances de uso das tecnologias móveis e da web 2.0, a EAD pode 

potencializar oportunidades para alunos e professores no que tange aos 

processos de autoria. No entanto, os recursos disponibilizados, ainda que 

auxiliem nos exercícios individuais e coletivos de autoria, de nada valerão se 

professores e alunos não forem preparados para a imersão neste espaço. Com 

a nova internet (web 2.0) fica mais evidente que a autoria extrapola a simples 

construção textual; ela se relaciona a processos de criação que fazem parte da 

natureza humana, pois como destaca Ostrower (2004), o exercício do potencial 

criador do homem é inerente ao ser, e promove o seu bem estar e saúde.  

       Estudos realizados por De Masi (2003) e Pichon-Rivière (1999) apontam a 

importância da criação e de seu impacto no desempenho humano. Porém, 

                                                 
15

 Meister e Willyerd ( 2010) em recente livro,  The 2020 workplace, mencionam o uso das redes sociais 
para aprendizagem, enfatizando, inclusive, à aplicação nas ações de treinamento nas empresas. Tal 
iniciativa permite que os processos informais de aprendizagem entre empregados sejam intercambiados 
formalmente, unindo a experiência profissional e a aprendizagem por meio das tecnologias 
disponibilizadas.  
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pouco se tem investido no desenvolvimento de práticas educacionais que 

estimulem e privilegiem a capacidade inventiva do individuo. As ações 

pedagógicas, centradas em currículos fechados, baseados apenas na 

transmissão de conteúdos, emolduram e disciplinam os indivíduos e servem à 

manutenção da ordem por meio de mecanismos de poder. Como sinaliza 

Menezes (2008), a disciplina tem sua própria dinâmica, tática e estratégia, que 

permite o controle dos indivíduos.  Para este autor, a escola é um espaço 

disciplinar e de normalização do sujeito.   

       Como a Educação em muitas situações se vale de formas de emoldurar e 

de sujeitar o individuo, é plausível admitir que o uso das tecnologias de 

informação e comunicação (TIC) pode ser apenas mais uma estratégia de 

virtualizar táticas de controle em que alunos e professores estarão submissos. 

Corre-se, então, o risco de replicar no ciberespaço os mecanismos de 

vigilância usados na educação presencial. O fato é que o objetivo da disciplina 

é conservar os seres sob uma moldura comportamental, usando como 

estratégia de manutenção as condutas de vigilância. Foucault (2004b, p. 148) 

como crítico dos mecanismos de poder, disciplina e vigilância, alerta sobre o 

poder da disciplina e de sua capacidade de “fabricar indivíduos”. 

         A autoria, enquanto processo de criação, precisa ser uma forma de 

libertação de modelos educacionais disciplinares, transgredindo a ordem que 

aniquila a criatividade de alunos e professores. É nesta direção que a EAD 

deve se apropriar criticamente das tecnologias de informação e comunicação e, 

mais especificamente, da web 2.0, aproveitando a autoria de milhares de 

professores capazes de produzir textos educacionais, ao invés de fazer uso 

massivo de conteúdos prontos que limitam o pensar, o refletir e o agir 

pedagogicamente.  

       Embora merecedora de atenção, a autoria é timidamente estudada na 

Educação em geral, e particularmente, quando se trata de interfaces da web 

2.0 como elementos facilitadores para a EAD e seus atores16. Esta lacuna 

demanda a capacidade de professores para o exercício de sua própria autoria, 

a fim de que escrevam textos didáticos que facilitem a mediação pedagógica.  

                                                 
16

 Como veremos de forma mais detalhada adiante, em relação ao desenvolvimento da autoria só 
encontramos  seis pesquisas em Educação,  sete em Informática na Educação e  uma  em Linguística e 
Educação, na base de teses e dissertações do IBICT, Capes, USP e UFRGS. 
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         Silva (2002) discute a autoria na Cibercultura em relação às 

possibilidades de criação coletivas e individuais.  No entanto, a Educação 

passa ao largo das discussões, tanto das que endossam quanto das que  

destroem a figura do autor. Há correntes de pensamento que celebram a morte 

do autor, mas é notória sua importância na sociedade, seja do ponto de vista 

econômico ou intelectual. 

       Para Barthes (2004a), o papel do autor é questionável.  Ele o identifica, 

apenas, como um produto de exploração do mercado editorial capitalista. Em 

seu clássico estudo, denominado `A morte do autor´, são usados argumentos  

que procuram mostrar o texto e a linguagem como elementos que existem com 

total autonomia e independência do autor, cujo sentido  e autoria estão 

centrados no leitor.  Barthes (idem) apresenta o autor como mero fruto do 

pensamento positivista e personagem da modernidade, que emerge com 

prestígio no fim da Idade Média.  O autor é, então, na visão de Barthes (idem), 

apenas aquele que consegue parafrasear ou colocar sob certa ordem as 

citações. Ele nega a originalidade do texto, e afirma não existir o “texto zero”, o 

que reduz o autor a um mero copista. 

        Mas, afinal como podemos definir, conceitualmente, o que é o autor ou o 

que ele representa? Segundo Bakhtin (2003), o autor é um prisioneiro de sua 

época, de um determinado momento histórico, representado em seu discurso                

(texto). É ele quem dá a organicidade aos distintos discursos que compõem o 

seu texto e a consciência de toda a sua obra. Já Foucault (2002), destaca o 

autor na sociedade como aquele que assume a responsabilidade sobre seu 

discurso. O nome do autor, então, encerra a sua identidade e seu estilo.   

      Com base especialmente nesta perspectiva de Foucault (2004a) , podemos 

intuir que a relação estabelecida entre autor e discurso é uma relação de 

poder.  O autor, ao elaborar seu discurso, não está manuseando apenas signos 

ou lidando somente com a composição de frases; ele entra na esfera das 

práticas sociais implícitas na prática discursiva.  A relação entre discurso e 

poder, abordada por Foucault (2002; 2004b), retrata sempre a esfera das 

regras, das permissões e interdições que envolvem o “poder dizer” ou, até 

mesmo, as lacunas deixadas pelo não dito. Tanto em Foucault (2002) como em                 
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Bakthin (2003) podemos desvelar a relação que se estabelece entre o autor  e 

a sociedade por meio do discurso.  

      O jogo discursivo envolve, portanto, sistemas de regras e de ordem para o 

seu funcionamento, e isso engloba, também, os esquemas de dominação e de 

controle do discurso. Como Foucault (2004a, p. 37) afirmava, “ninguém entrará 

na ordem do discurso se não satisfizer a certas exigências ou se não for, de 

início, qualificado para fazê-lo”. Dessa forma, podemos apreender que autor é 

aquele que tem o domínio das regras  que validam e autorizam o seu discurso.  

      Assim, o estatuto do autor e sua função são definidos pela própria 

sociedade, com seus regulamentos e delimitações. De tempos em tempos a 

necessidade da presença do autor (e de seu exercício) é resgatada pela 

sociedade (FOUCAULT, 2004a).    

       Em uma breve análise comparativa entre Barthes (2004a) e Foucault 

(2002; 2004a), cabe dizer que, enquanto o primeiro sentencia o autor a um 

mero copista, o segundo o aponta como aquele que dá sentido ao discurso e 

às vozes (outros textos, outros autores) que compõem sua obra.  

       Mesmo após Barthes (idem) ter anunciado a `morte do autor´, continua-se 

a discutir sua função na sociedade. O autor está presente no campo da 

Literatura e, também, em outras áreas do conhecimento, tais como a 

Educação; Comunicação; a Música; o Cinema; as Artes, em geral, e ainda em 

áreas em que o homem necessita gerar e aplicar o conhecimento de cunho 

técnico como na Informática. 

       No âmbito educacional, no entanto, a figura do autor é restrita a poucos 

professores: aqueles que produzem livros e/ou materiais didáticos, elaborando 

textos, testes, exercícios e outras modalidades de atividades pedagógicas. Os 

professores que são autores de seus conteúdos didáticos produzem para 

editoras ou, por encomenda, para instituições de ensino e empresas. Para 

Soares (2007) o livro didático é um gênero discursivo17, com características 

próprias, expressas na forma e no conteúdo, apregoando interesses sociais, 

políticos, pedagógicos e econômicos.   

                                                 
17

 De acordo com Soares (2007) há uma controvérsia em relação ao livro didático ser ou não um gênero 
discursivo.  Para Bakthin (1992) o gênero demarca a especificidade do enunciado a partir de três 
elementos: conteúdo temático, estilo e construção composicional.  
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         De acordo com Fracalanza e Megid Neto (2006), a expansão da 

educação no Brasil nos anos 60 do século passado, levou o livro didático a ser 

visualizado como instrumento indispensável para auxiliar professores que 

tinham uma formação deficitária.  Soares (idem) corrobora essa visão, 

apontando o livro didático como recurso para professores com preparo 

insuficiente, que atuavam em regiões carentes, constituindo-se, assim, em 

suporte à educação e à formação de condutas pedagógicas.  Nos anos 70, o 

mercado editorial foi impactado pela explosão deste tipo de livro 

(FORTUNATO, 2003). Na prática, o livro didático se tornou peça fundamental 

da atividade docente, tendo seu uso banalizado. Em muitas escolas, ainda, 

representa o único recurso pedagógico que um professor pode utilizar em sala 

de aula, o que restringe a ação pedagógica e, em muitos casos, até atrofia a 

capacidade de criação docente (FORTUNATO, idem).   

       Para Fortunato (idem), a autoria do professor acontece na construção de 

sua prática, por isso ela é um elemento do processo educacional. Alunos e 

professores podem exercitar, conjuntamente, suas funções de autores, 

construindo discursos variados e enriquecendo as aulas.  Muitas vezes, no 

entanto, isto não se concretiza, pois o livro didático pode transformar o 

professor em prisioneiro de esquemas pré-elaborados. 

       A questão do livro didático se torna, ainda, mais delicada, uma vez que as 

escolas públicas adotam livros selecionados por consultores contratados pelo 

Ministério da Educação (MEC), geralmente professores universitários. Após o 

trabalho realizado por tais especialistas, o governo federal chancela as 

escolhas e, somente, depois de todo este processo é que o usuário final, o 

professor de sala de aula, adota os livros a partir dos referenciais ditados pelas 

instâncias superiores (FURTADO; GAGNO, 2009). O professor submisso a 

padrões pré-estabelecidos tem limitada sua autoria, o que lhe dificulta a 

confecção de seus próprios materiais. Neste processo podemos admitir, 

retomando a perspectiva de Foucault anteriormente destacada, que o livro 

didático retira o poder do professor porque lhe é negado escrever o seu próprio 

discurso. 

       A luta por uma prática pedagógica original e criativa deveria ser perseguida 

na atividade do profissional da Educação. Tanto a formação inicial quanto a 
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educação continuada de professores deveriam preparar docentes para a 

produção de textos didáticos. No entanto, os currículos das licenciaturas não 

englobam disciplinas que cuidem da criação textual para uso pedagógico.  Em 

nossa experiência universitária18, verificamos que em alguns cursos de Letras 

os futuros bacharéis, de alguma forma, aprendem técnicas de produção de 

textos. As habilitações dos Bacharelados em Letras da Universidade Federal 

do Rio de Janeiro (UFRJ), por exemplo, incluem a disciplina produção textual19.  

Nas licenciaturas para o ensino de português e de idiomas estrangeiros (como 

o inglês), na etapa da prática de ensino, ocorrem discussões sobre a definição 

de material didático, suas finalidades e técnicas de redação para usar com os 

alunos. Por outro lado, quando ocorrem discussões sobre o livro didático, na 

maioria das vezes se restringem à análise de seus conteúdos e à ideologia 

subjacente aos procedimentos técnicos para utilizá-los na sala de aula (essa é 

uma conclusão nossa), o que pode inibir o discurso pedagógico do professor. 

Perde-se, então, a oportunidade de desenvolver professores autores, capazes 

de criar textos didáticos que são a materialização do discurso docente. De 

acordo com  Castaño e Patiño (2010, p. 2), “qualquer programa de formação e 

atualização de professores universitários precisa incluir a escrita na prática 

docente como fator para o desenvolvimento do pensamento” 20.  

        No campo da EAD percebe-se uma situação mais difícil, pois a 

preparação de professores autores não se dá na formação inicial e nem na 

continuada, direcionada especificamente para esta modalidade. A preparação 

de professores-autores para esta modalidade quase sempre é rápida e focada 

apenas em demandas específicas. Um exemplo é o curso de “Capacitação de 

Professores-Autores de Textos dos Livros para as Disciplinas dos Cursos 

Técnicos no Âmbito do e-Tec Brasil” 21, que é oferecido por professores da 

                                                 
18

 Nossa experiência engloba o Bacharelado e a Licenciatura em Letras (Portugês-Espanhol e 
Respectivas Literaturas) e Licenciatura em Pedagogia na Universidade do Estado do Rio de Janeiro e 
fomos docente do curso de Letras na Universidade Gama Filho ( 1991/1993 ). 
19

No bacharelado e licenciatura em língua japonesa a disciplina de produção textual está inserida na 
formação do profissional.  A grade curricular está disponível no site: 
http://www.letras.ufrj.br/index.php?option=com_content&task=view&id=39&Itemid=43. Contudo há cursos 
que ainda não incluem a produção textual. Para outras informações consultar o currículo de Letras da 
UERJ: http://www.sr1.uerj.br/fluxogramas/lpa2.pdf .  
20

  A tradução é nossa do texto original em espanhol: La escritura de textos acadêmicos: un elemento de 
formación del docente universitário. 
21

 O Sistema Escola Técnica Aberta do Brasil (e-Tec) foi criado em 2007 para oferta de educação 
profissional e tecnológica a distância. São cursos técnicos de nível médio, públicos e gratuitos.  
(disponível em: <http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12326:e-tec-
apresentacao&catid=293:escola-tecnica-aberta-do-brasil-e-tec&Itemid=665>).  

http://www.letras.ufrj.br/index.php?option=com_content&task=view&id=39&Itemid=43
http://www.sr1.uerj.br/fluxogramas/lpa2.pdf
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12326:e-tec-apresentacao&catid=293:escola-tecnica-aberta-do-brasil-e-tec&Itemid=665
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12326:e-tec-apresentacao&catid=293:escola-tecnica-aberta-do-brasil-e-tec&Itemid=665
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Universidade Federal de Mato Grosso, com a duração de 30 horas, dirigido à 

produção de materiais didáticos impressos, uma das raras iniciativas em prol 

do professor autor em nosso país. O programa desta capacitação aborda os 

seguintes temas: referencial da ação educativa a ser empreendida; o aluno que 

o e-Tec Brasil vai atender; a prática de elaboração de uma aula; o projeto 

gráfico e o uso do protótipo.         

        O curso destinado a professores autores do e-Tec Brasil  é de suma 

relevância no campo da capacitação de docentes e tem seu mérito por tratar de 

tal temática. No entanto, a questão central da autoria e da produção/construção 

textual de materiais didáticos é abordada com brevidade durante o curso, o que 

pode ser justificado pela pequena carga horária destinada a tema tão 

complexo. Mesmo o curso de Formação de Professores para Atuação na 

Universidade Aberta do Brasil (UAB), coordenado pela Universidade de 

Brasília22, cuja duração é de nove meses, não se ocupa desta problemática, 

conforme observamos em seu currículo23 que se encontra dividido em 

temáticas de estudo.  

       Tem-se, portanto, como tese desta pesquisa que a autoria do professor 

deve fazer parte de sua formação e prática profissional24, especialmente 

quando se trata de professores que vão atuar na EAD que se utiliza das 

tecnologias digitais.  

       Ainda que as TIC sejam elementos facilitadores da aprendizagem, na EAD 

são disponibilizadas para professores e alunos com conteúdos fechados, em 

grande parte produzidos por terceiros. É usual a aplicação de design 

instrucional nos cursos a distância. Conforme Filatro (2004), o design 

instrucional é uma ação intencional e sistemática de ensino, que abrange o 

planejamento, uso de métodos e de situações didáticas para auxiliar a 

aprendizagem. O designer instrucional é o profissional que tem por tarefa 

                                                 
22

  A Universidade de Brasília é uma das instituições parceiras da Universidade Aberta do Brasil (UAB).  A 
UAB é “A Universidade Aberta do Brasil é um sistema integrado por universidades públicas que oferece 
cursos de nível superior para camadas da população que têm dificuldade de acesso à formação 
universitária, por meio do uso da metodologia da educação a distância” (disponível em: 
<http://www.uab.capes.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=6&Itemid=18> ).  
23

 (http://www.uab.unb.br/index.php/cursos-todos/extensao/86-formacao-de- professores-para-
atuacao-na-uab-unb- ) 
24

 Para Tardif (2002, p. 36) os saberes profissionais de docentes  constituem o “conjunto de saberes 
transmitidos pelas instituições de formação de professores (escolas normais ou faculdades de ciências da 
educação)”; que, também, é composto pelos saberes pedagógicos, desenvolvidos a partir de estudos de 
doutrinas e reflexões, bem como de saberes oriundos das experiências docentes.    

http://www.uab.capes.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=6&Itemid=18
http://www.uab.unb.br/index.php/cursos-todos/extensao/86-formacao-de-professores-para-atuacao-na-uab-unb-
http://www.uab.unb.br/index.php/cursos-todos/extensao/86-formacao-de-professores-para-atuacao-na-uab-unb-
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projetar as atividades e situações de aprendizagem apoiadas em técnicas 

específicas. Na prática, muitas vezes o designer instrucional supre o professor 

no planejamento do curso/aula e, em muitas situações, interfere na confecção 

do conteúdo técnico. Assim, não são raras as vezes que professores de cursos 

a distância, ao fornecerem um texto para adaptação a esta modalidade de 

ensino, olham com estranheza o produto final, não reconhecendo ali sua 

autoria. 

       A geração digital, mergulhada nos bits, que com a web 2.0 tem chances de 

criar conteúdos em seus orkuts e páginas pessoais, experimenta junto com 

seus professores a limitação do processo de criação.  

      Com a expansão da EAD25, o mercado de fornecedores de conteúdos e 

materiais didáticos se amplia a cada ano. Em 2006, houve um crescimento 

significativo da oferta de conteúdos terceirizados para as instituições de ensino 

(ABRAEAD26, 2007); no ano de 2008 ocorreu novo crescimento                 

(ABRAEAD, 2008). Hoje, já existem editoras especializadas na criação de 

conteúdos e customização de livros para a EAD, gerando, inclusive, bibliotecas 

virtuais específicas.  

       Este encaminhamento que a EAD está vivenciando, centrado nos 

conteúdos, ao invés de direcionar suas ações em investimentos na prática 

docente, replica as técnicas tradicionais do ensino presencial, impedindo o 

professor, em seu dia-a-dia, da construção de sua autoria.  Mesmo que a web 

2.0 e os celulares (de ultima geração) apontem possibilidades de construção de 

processos autorais, de nada valerão se não houver a intenção de situar o 

professor como autor de sua prática, de seus discursos e textos. Não se trata 

mais de replicar, mas questionar, criar, recriar e compartilhar com seus alunos 

dúvidas, descobertas, leituras, releituras e questionamentos, inerentes ao 

processo de construção do conhecimento.   

        Casos como o da UAB e do e-Tec Brasil sugerem um cenário onde a 

questão da autoria do professor na Cibercultura e, mais especificamente, na 

                                                 
25

 As estatísticas atuais da educação a distância no Brasil mostram o crescimento de sua adoção nos 
cursos de graduação e pós-graduação (especialização). De acordo com o censo da educação superior, 
realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), referente 
ao ano de 2008, 115 instituições ofereceram cursos de graduação a distância. Em relação a 2007, foram 
criados 239 novos cursos, alcançando um acréscimo de 58,6%.  O número de cursos de pós-graduação a 
distância (especialização) também é expressivo.     
26

 Anuário Brasileiro Estatístico de Educação a Distância.  
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EAD, se apresenta bastante controversa. A questão da produção (ou melhor, a 

reprodução) de práticas e ações para educação de grandes massas nos 

direciona para alguns questionamentos: qual é o espaço da autoria do 

professor na Cibercultura e na EAD?  Em que medida a web 2.0, as redes 

sociais e as wikis irão atualizar o professor nas novas formas de construção do 

conhecimento e principalmente, no seu compartilhamento? Como professores 

reprodutores podem se tornar autores de suas práticas educacionais na 

Cibercultura? Terá a web 2.0 condições de promover o que a web 1.0 não 

conseguiu: proporcionar ao professor condições favoráveis ao exercício da 

autoria? 

       Face ao exposto, foi possível levantar algumas suposições (hipóteses) 

sobre a autoria do professor, a saber: (a) há uma deficiência na formação e 

capacitação de professores para a autoria de textos didáticos para a EAD; (b) 

pela natureza do magistério, o professor deve ser um autor (FORTUNATO, 

2003); (b) no ensino presencial, a autoria do professor, tendo por base seus 

conhecimentos, experiência profissional e capacidade de pesquisa, se 

expressa nos discursos que integram sua prática pedagógica (MACHADO, 

2002); esta perspectiva vale também para a educação a distância; e (c) as 

tecnologias disponíveis na web 2.0, tais como redes sociais, wikis e blogs são 

interfaces que podem contribuir para o desenvolvimento da autoria do 

professor no Cibercultura, com vistas à EAD.    

 

1.1 OBJETIVOS E QUESTÕES DO ESTUDO 

 

Com base nas suposições apresentadas e considerando que a autoria 

do professor em programas de EAD, com apoio das tecnologias digitais, ainda 

está restrita à reprodução do discurso pedagógico institucional, esta pesquisa 

se propôs a investigar como se dá a preparação/capacitação de professores 

para a autoria/produção de textos didáticos para EAD no contexto da 

Cibercultura, tendo como foco experiências realizadas na Espanha, em 

Portugal e no Brasil. Deste propósito foram extraídos os objetivos específicos 

de pesquisa que se seguem: 
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(a) discutir a experiência brasileira  dirigida à formação / capacitação de 

professores para a autoria de textos didáticos para EAD, desenvolvida 

tanto pelo Sistema Escola Técnica Aberta do Brasil (e-TEC Brasil), que 

envolve a Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) e a 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), quanto o CEDERJ.  

(b) analisar as formações / capacitações de professores para o processo 

autoral de materiais didáticos para EAD, concretizadas no âmbito  da 

Universidade de Educação a Distância da Espanha (UNED) e da 

Universidade Aberta de Portugal (UA); 

(c) explicitar como se dá a formação de autores, fora do campo da 

Educação, destinada à produção de textos, tendo como referência a 

experiência da Escola de Escritores ( Espanha/Madri); 

(d) estabelecer contrapontos entre as diferentes experiências analisadas, 

extraindo subsídios capazes de corporificar uma proposta para a 

formação / capacitação de professores autores de textos didáticos para 

EAD, tendo como “pano de fundo” a possibilidade de utilização das 

tecnologias digitais na graduação. 

 

        Nossa problemática com seus objetivos deram margem à discussão de 

questões teóricas que permeiam a produção autoral de professores situados na 

contemporaneidade, entre elas cabe destacar: o conceito de Cibercultura; a 

capacitação de professores no contexto Cibercultural; o conceito de autoria; o 

autor na educação a distância: do material impresso à web 2.0. 

 

1.2 RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

 

         A autoria do professor para a EAD no contexto da  Cibercultura é tema 

pouco estudado, o que pode ser verificado em uma incursão nas bases de 

dados da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES)27, da Universidade de São Paulo (USP)28, Universidade Federal do 

Rio Grande do (UFRGS)29 e do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e 

                                                 
27

 A base de dados da CAPES pode ser acessada no endereço: <www.capes.org.br/>. 
28

  Os dados da base de dados USP estão em: <www.usp.br/>. 
29

 Base de dados da UFRG: < www.ufrgs.br/>. 

http://www.ufrgs.br/
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Tecnologia (IBICT)30. Grande parte dos estudos relacionados à autoria nos 

cursos de pós-graduação (mestrado e doutorado) ainda estão centrados nas 

áreas de Artes, Informática, Teatro e ensino de idiomas na modalidade 

presencial. No que tange especificamente à EAD, a maioria dos estudos 

encontra-se na UFRGS, onde há uma linha de pesquisa vinculada ao 

Programa de Pós-Graduação em Informática Educativa e ao Programa de 

Mestrado e Doutorado em Educação. Vale, no entanto, salientar que no 

Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Estácio de Sá já 

existem dissertações que iniciaram discussões sobre a autoria na EAD, nas 

quais se incluem a pesquisa por nós conduzida (RICARDO, 2005). 

          Nossa dissertação tratou da autoria na EAD, centrando o estudo no 

processo de desenvolvimento de alunos autores em ambientes virtuais de 

aprendizagem.  A pesquisa concluiu que há a necessidade de práticas 

pedagógicas que auxiliem alunos online a criar textos originais, a fim de que 

realizem construções textuais em que suas identidades possam ser 

reconhecidas, dando subsídios para uma ação ética contra o plágio, evitando a 

cópia de textos disponíveis, seja na internet ou em outras mídias.  As leituras 

das obras de Foucault (2002; 2004a), Bakhtin (2002;2003) e Chartier (1999) 

nos possibilitaram descortinar definições de autor e de suas funções na 

sociedade, permitindo o dialogo entre a autoria do aluno online, a educação a 

distância e ambientes virtuais de aprendizagem (RICARDO, 2005). 

           Um dos poucos estudos sobre a autoria e formação de professores para 

a modalidade a distância pertence a Pinto (2004), que discute a capacitação de 

professores e a produção de materiais didáticos nesta modalidade. A pesquisa 

não estabeleceu diálogo entre autoria e capacitação de professores, deixando 

para segundo plano a questão da preparação de professores para uma prática 

pedagógica criativa, centrada na autoria. 

         Outra investigação sobre a autoria foi realizada por Rosado (2008).  

Trata-se, também, de uma dissertação do Mestrado em Educação da 

Universidade Estácio de Sá, mas nela foi focalizada a autoria coletiva e as 

vantagens do uso da Wikipédia na aprendizagem. 

                                                 
30

 O IBICT pode ser acessado em: < www.ibict.br>. 

http://www.ibict.br/
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        As pesquisas são ainda insuficientes, sendo clara a lacuna sobre a autoria 

do professor e a EAD. Uma pesquisa mais aprofundada sobre a autoria, 

evidenciando sua adoção no cotidiano da prática docente, especialmente com 

os recursos da web 2.0, pode possibilitar uma revisão nos esquemas de 

produção de materiais didáticos para EAD e a constituição de programas de 

capacitação de professores para a autoria de textos didáticos na Cibercultura. 

       O uso de interfaces da web 2.0, tais como as redes sociais, blogs e wikis, 

associadas a propostas didáticas centradas na autoria, pode transcender a 

interdição do discurso de docentes e discentes. Tapscott (2010) afirma que a 

nova rede com a web 2.0 permite a criação de conteúdos em conjunto com 

ações de comunicação e auto-organização de seus usuários.  Nesta direção,  

ao invés de uma educação centrada na formatação e reprodução de 

conteúdos, com sólidos investimentos em materiais didáticos fechados, 

desconectados da realidade da aula, será mais válido o investimento na 

capacitação de professores autores com o objetivo de gerar aulas mais 

criativas, construídas com o apoio de alunos, que, de alguma forma, já se 

relacionam com as tecnologias de informação e experimentam processos de 

autoria com apoio das TIC. 

      Apesar de o livro passar por uma reinvenção no espaço da Cibercultura e 

das tecnologias digitais, o que favorece a criação de e-books ou e-livros (livros 

eletrônicos), acessados por leitores eletrônicos (e-reading), via i-Pads, tablets, 

BlackBerry e outras tecnologias que permitem leituras realizadas remotamente, 

continua expressivo o uso do livro didático e do material didático para EAD em 

formato unidirecional.    

     As lacunas encontradas no levantamento sobre a produção relacionada à 

autoria do professor nos levaram a admitir a oportunidade do nosso estudo. 

 

1.3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

        No universo da produção da pesquisa científica a autoria também se faz 

presente.  O pesquisador, ao traçar seu objeto de estudo, ao definir suas 

incursões metodológicas, ao construir seu quadro teórico e suas conclusões, 

exercita seu processo de criação.     
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        É importante ressaltar que, para o pesquisador, a autoria está implícita em 

suas ações investigativas. Nelas também se embute a dimensão didática da 

pesquisa enquanto elemento que contribui para o desenvolvimento profissional. 

Para Cunha (2012), essa preparação deve englobar a ampliação de sua 

autonomia intelectual; o incremento de sua capacidade de refletir e de aprender 

a pensar. Portanto, o aspecto formador da pesquisa requer predisposição para 

buscar, de forma autônoma, as respostas às suas indagações. 

          No que se refere à produção de uma tese é requerido algo mais do 

pesquisador, a saber: um aprofundamento de suas inquirições, visando a 

busca da originalidade na abordagem de sua temática e um enfoque 

diferenciado em relação ao objeto de atenção.  Para Freitas (2006), a tese 

representa o avanço em uma determinada área do conhecimento, ou mesmo, 

uma provocação à realização de novas investigações.  

         Portanto, nossa pesquisa constitui um mergulho na temática da autoria, 

partindo do estudo da formação/capacitação do professor para a EAD em 

tempos de Cibercultura. Nela há um compromisso com o esclarecimento do 

cenário no qual se dá a autoria de professores na Cibercultura. Esse foi um 

momento importante de aprendizagem no universo da pesquisa, pois durante 

nossas elucubrações, percebemos que os estudos iniciados no mestrado, e 

que deram origem à nossa dissertação, ainda, possuíam elementos 

importantes a serem explorados na tese.  

         Antes de explicitarmos os procedimentos utilizados para coletar os dados, 

esclarecemos que o projeto de pesquisa gerador da tese foi submetido ao 

Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Estácio de Sá, obedecendo 

todos os protocolos exigidos. Uma das normas seguida na pesquisa foi a de 

manter o anonimato dos participantes da pesquisa, assegurando o sigilo de 

suas identidades, buscando-se evitar qualquer tipo de constrangimento. Todos 

os participantes do estudo que responderam aos questionários e entrevistados 

assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido, conforme modelo 

inserido no Apêndice C 

           Creswell (2007) salienta a importância da conduta ética do pesquisador, 

a qual deve estar presente nos diferentes momentos da pesquisa: na descrição 
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dos objetivos; na coleta de dados; na análise e interpretação dos resultados; na 

redação e divulgação dos resultados. 

           Além do cuidado ético a pesquisa teve como princípio norteador a 

coerência e, nesta direção, ao considerarmos as lacunas no objeto de 

investigação, percebemos que os estudos deveriam ser conduzidos por meio 

do paradigma do Construtivismo Social. Para Castañon (2010), este modelo se 

baseia nas concepções socialmente construídas da realidade, entendidas 

como a única e a própria realidade. Por conseguinte, é preciso compreender a 

intencionalidade das ações humanas no mundo social e os significados 

atribuídos pelos indivíduos aos fenômenos sociais (ALVES-MAZZOTTI, 2000).          

         O paradigma do Construtivismo Social visa à interpretação do 

comportamento social, seus elementos e valores, buscando diferentes 

possibilidades de apreciação (ALVES-MAZZOTTI, 2000).   Isto significa que a 

concretização de uma pesquisa a partir deste paradigma demanda tratamento 

qualitativo dos dados, ou seja, aborda as informações em consonância com 

procedimentos e elementos constitutivos deste tipo de estudo (ALVES-

MAZZOTTI, 2000; CORBIN; STRAUSS, 2008; CHIZZOTTI, 2003), a saber: (a) 

trabalha com dados, indicadores e tendências; (b) valoriza muito o processo de 

pesquisa; (c) tem o ambiente natural como fonte de dados; (d) procura 

responder às questões propostas; (e) situa o pesquisador como o principal 

instrumento da pesquisa; (f) analisa o(s) individuo(s) em suas interações 

sociais; (g) reconhece a polivocalidade dos participantes da pesquisa; (h) 

prioriza o campo de pesquisa como fonte para obter detalhes e descobrir o que 

as pessoas estão fazendo e pensando; (j) realiza esforço descritivo; (k) 

considera os dados oriundos de várias fontes; e (l) analisa detalhes intrincados 

sobre fenômenos como sentimentos, processos de pensamento e emoções, 

difíceis de serem extraídos ou descobertos por meio de pesquisas 

convencionais.  

        A abordagem qualitativa permite ao pesquisador uma estruturação prévia 

do estudo com um desenho mínimo para sua entrada no campo de pesquisa, o 

que dá flexibilidade ao estudo diante dos distintos cenários encontrados 

(ALVES-MAZZOTTI, 2000).  Tal liberdade nos auxiliou na elaboração dos 

questionários, validação, reestruturação e adequação ao problema de estudo.  
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      Embora o tratamento da pesquisa tenha sido qualitativo, o estudo, também, 

se aproximou da abordagem quantitativa para nos auxiliar a compreender a 

realidade estudada e seus desdobramentos. Falcão e Régnier (2000, p. 232), 

asseguram que com os dados quantitativos “a informação que não pode ser 

diretamente visualizada a partir de uma massa de dados, poderá sê-lo se tais 

dados sofrerem algum tipo de transformação que permita uma observação de 

outro ponto de vista”. Gatti (2012) salienta que o tratamento desses dados 

proporciona “indícios” relacionados às questões abordadas.  

       O fato de realizarmos a pesquisa a partir de uma abordagem, não exclui a 

possibilidade de aplicação de outra. De acordo com Günth (2006, p. 207), “o 

pesquisador não deveria escolher entre um método ou outro, mas utilizar as 

várias abordagens, qualitativas e quantitativas, que se adéquam à sua questão 

de pesquisa”. 

       Da abordagem qualitativa nos apropriamos da forma de aproximação do 

campo de estudo, do tipo de relação entre pesquisador e o problema, da 

definição da forma de seleção e de abordagem do grupo social selecionado       

(professores), das técnicas e tipos de análises dos dados. Da pesquisa 

quantitativa, nos beneficiamos do uso de dados numéricos. Seguindo a 

orientação de Portela (2012), com a adoção das duas abordagens, foi possível 

o cruzamento de dados para produzir uma análise mais confiável dos 

resultados.  

        Para conduzir o estudo a partir das perspectivas mencionadas, foram 

usados os seguintes instrumentos de coleta de dados: entrevista semi-

estruturada (Apêndice B) e questionário semi-estruturado (Apêndice A).  

 

 Instrumentos de Coletas de Dados  

 

 

         De acordo com Bodgan e Biklen (1994) a entrevista na pesquisa 

qualitativa é usada para recolher dados descritivos na linguagem do próprio 

sujeito, permitindo ao investigador desenvolver uma idéia sobre a maneira 

como este interpreta o mundo. Conforme Rizzini et al (1999, p. 62), a entrevista 

na pesquisa qualitativa “consiste numa conversa intencional e é utilizada 

quando existem poucas situações a serem observadas ou quantificadas, e 



48 

ainda quando se deseja aprofundar uma questão”. Para Creswell (2007) as 

entrevistas são úteis quando os participantes não podem ser observados 

diretamente; elas permitem que o pesquisador obtenha dados históricos sobre 

o problema de estudo.   

       Na esfera do presente estudo, a entrevista foi constituída por perguntas 

abertas de modo que o respondente tivesse a possibilidade de se expressar 

sobre o tema proposto (BONI; QUARESMA, 2011). Este modelo de entrevista 

utiliza um número reduzido de perguntas cujo objetivo é “facilitar a 

sistematização e codificação das respostas” (RIZZINI et al , 1999,  p. 63). 

Seguimos, então, os pressupostos de uso desse instrumento de coleta de 

dados, criando condições favoráveis ao diálogo com os sujeitos da pesquisa.   

Como afirmam André e Lüdke (1986, p. 33), “na entrevista a relação que se 

cria é de interação.”         

          Rizzini et al (1999) ressaltam, também,  a importância da intervenção  

quando se torna necessária a elucidação de pontos que não tenham sido  

esclarecidos durante a entrevista e alerta sobre o excesso de interferências 

que podem alterar os dados. Portanto, buscamos seguir o roteiro de entrevista, 

limitando nossas intervenções apenas ao esclarecimento de dúvidas e à 

complementação de informações. 

          As entrevistas foram realizadas individualmente com os coordenadores 

de cursos de formação, tendo sido conduzida apenas uma entrevista com uma 

professora renomada que se destaca na UAb e que participa como formadora 

nas capacitações nesta instituição. Entrevistamos um total de sete 

coordenadores e uma especialista. 

           Para dar continuidade e segurança à pesquisa, inserimos a aplicação de 

questionários.  Segundo Candeloro e Santos (2006) o questionário precisa ser 

elaborado com cuidado.  Ele é uma técnica de pesquisa que permite analisar a 

frequência das ocorrências sobre um determinado fenômeno ou fato social que 

está sendo estudado. Ciribelli (2003) destaca que o questionário é uma 

“observação direta extensiva”, realizada por meio de perguntas elaboradas de 

forma cuidadosa para a pesquisa. 

       Nossos questionários foram constituídos por perguntas abertas e 

fechadas; dessa maneira foi possível realizar a coleta de dados qualitativos e 
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quantitativos. Os questionários foram destinados aos professores autores 

sendo distribuídos de duas maneiras: no Brasil foram entregues 

presencialmente (Juiz de Fora, Rio de Janeiro). Em relação aos questionários 

direcionados aos respondentes no exterior (Portugal e Espanha), estes foram 

utilizados pessoalmente e por e-mail.  Quarenta professores no total 

responderam ao questionário. 

      Os questionários continham duas partes: a primeira buscou a 

caracterização dos respondentes; a segunda se desdobrou em três, visando 

informações substantivas sobre: a relação tecnologia e escrita; o professor 

autor e a EAD e a contribuição que a web 2.0 oferece ao professor-autor de 

textos didáticos para a EAD. 

       Por meio desta organização foi possível sistematizar as respostas de 

forma a conhecer o perfil dos respondentes e, posteriormente, aprofundar as 

informações fornecidas pelos professores em relação à tecnologia, escrita, 

autoria, EAD e Cibercultura.  

        Complementando o estudo, construímos um roteiro de observação do 

campo de pesquisa direcionado à descrição dos ambientes físicos usados na 

Escola de Escritores nos cursos de capacitação. Buscamos, também, a 

reconstrução de cenários da pesquisa durante as visitas e entrevistas.   De 

acordo com André e Lüdke (1986, p. 30), a observação é determinada pelos 

“propósitos específicos” do estudo, oriundos do “quadro teórico” da pesquisa. 

Criamos, também, um roteiro de análise documental cujo objetivo foi 

complementar o estudo com informações extraídas dos planejamentos 

pedagógicos, dos materiais didáticos dos cursos de capacitação; dos folhetos 

informativos e históricos das instituições disponíveis em livros e sites.  Para 

André e Lüdke (idem, p. 38-39), a análise documental como técnica usada em 

pesquisas qualitativas pode auxiliar o pesquisador a complementar as 

informações; desvelar novos aspectos de um tema ou problema; obter 

evidências que fundamentem afirmações e declarações e, ainda, facilitar o 

acesso às informações quando este é problemático.       
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 Análise de Conteúdo na Tese 

 

         Os dados qualitativos da pesquisa oriundos das entrevistas e dos 

questionários foram estudados com base em orientações contidas na técnica 

de Análise de Conteúdo, abordagem esta centrada na comunicação (oral ou 

escrita). Com a análise das mensagens (conteúdos) podemos inferir sobre 

outras realidades, ou seja, com esta técnica nos aproximamos da fala e de 

suas significações. Usando o rigor metodológico da Análise de Conteúdo é 

possível compreender as mensagens ditas pelos emissores (BARDIN, 2011). 

       A Análise de Conteúdo nos permitiu desvelar, por meio das respostas dos 

participantes, tanto nas entrevistas como nos questionários, a conjuntura da 

capacitação de professores autores na EAD e sua relação com a Cibercultura e 

web 2.0.     

     Para fins do estudo, as mensagens (conteúdos) contidas nos materiais dos  

questionários foram organizadas a partir de um significado comum (categorias) 

e distribuídas em núcleos, considerando a frequência do seu aparecimento nas 

respostas.  Esses núcleos se subdividiram em: central, secundário e periférico.  

A seguir ilustramos como foram subdivididos os núcleos, segundo a recorrência 

da mensagem, sendo que no núcleo secundário se situam as menos 

recorrentes e no periférico as que se revelavam “marginais” (no sentido de 

diferentes demais em relação ao conjunto obtido). Cabe esclarecer que 

procuramos dar atenção especial ao núcleo central, pois muitas vezes nele 

encontramos as percepções mais aguçadas em relação ao problema de 

estudo. 

Figura 1 – Modelo de ilustração das ideias recorrentes encontradas nos 

discursos dos sujeitos do estudo 
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          Organizamos os conteúdos das mensagens seguindo as regras básicas 

da análise de conteúdo: a homogeneidade; a exclusão mútua; a pertinência; a 

objetividade e a exaustão (BARDIN, 2011).  De acordo com o princípio da 

homogeneidade, a organização das mensagens em categorias/temáticas deve 

reunir elementos relacionados a um mesmo princípio ou aspecto do objeto 

estudado (RIZZINI et al , 1999, p.93).  A sistematização da análise seguiu a 

ordem de apresentação das perguntas realizadas e temas tratados.   

         Vale ressaltar que a opção pela adoção da Análise de Conteúdo, para o 

estudo das entrevistas realizadas e dos questionários aplicados, se justifica 

pela possibilidade de interpretação dos dados nas dimensões quantitativa 

(expressa em números) e qualitativa (permitindo compreender as respostas do 

sujeito por meio da análise do conteúdo expresso no texto). As bases que 

consolidam a Análise de Conteúdo se opõem à Análise do Discurso, uma vez 

que a segunda se restringe à análise qualitativa dos sentidos dos discursos 

manifestos pelos sujeitos em suas falas (CARAGNATO; MUTTI, 2012, p. 679).  

 

 Etapa da Coleta de Dados  

 

 

   Para realizar a coleta de dados, concretizamos os seguintes passos 

metodológicos: 

       (a) investigação do processo de capacitação de professores para a autoria, 

realizado pela Universidade Federal do Mato Grosso em parceria com a  

Universidade Federal de Santa Catarina, oferecido pelo e-TEC. Neste 

momento foram realizadas entrevistas, aplicados questionários e realizada 

análise documental do currículo e materiais didáticos do curso;  

      (b) levantamento do processo de capacitação de professores para a 

produção de material didático da Universidade Nacional de Educação a 

Distância da Espanha (UNED) e Universidade Aberta (UA) em Portugal. Nesta 

etapa também foram realizadas entrevistas, aplicados questionários e 

concretizada a análise documental de textos relacionados ao tipo de 

preparação e produção de materiais didáticos das respectivas instituições;  

      (c) estudo do processo de formação de autores fora do campo da 

Educação, tendo como foco o tipo de metodologia de ensino aplicado, o 
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currículo e a escrita para a web 2.0. O estudo foi realizado na Escola de 

Escritores (Espanha/Madrid) por meio de entrevista e análise documental 

referente à proposta curricular dos cursos da instituição. 

     (d) análise dos dados coletados nas diferentes instituições pesquisadas, os 

quais constituíram o corpus do estudo, com vistas à proposição de uma 

capacitação de professores autores de textos didáticos para EAD em tempos 

de Cibercultura.  

         Para dar confiabilidade ao estudo, triangulamos os resultados, o que no 

caso desta pesquisa envolveu o confronto entre os dados das entrevistas dos 

questionários, das observações de campo e da análise documental (ALVES-

MAZZOTTI, 2000). 

        Os resultados finais foram, então, confrontados com o estudo teórico que 

realizamos e que gerou o capítulo VI.  

 

 Percurso da Pesquisa  

 

 

        É importante destacar que o trabalho do pesquisador não é fácil, pois é 

comum surgir muitos desafios a serem enfrentados quando se tece o itinerário 

de pesquisa.  Há escolhas que precisam ser feitas mediante as opções do 

campo de pesquisa, dos participantes; enfim, é uma tarefa árdua, mas 

necessária, que pode evitar o desperdício de tempo e o desvio do caminho a 

ser percorrido.  

       Outro ponto a ser considerado é a missão de construir uma tese de 

doutorado com características específicas que evidencie o amadurecimento em 

torno do tema tratado. Tal missão nos mobilizou em busca da inovação, do 

inédito e de contribuições efetivas que transpusessem o simples papel e se 

materializassem em propostas educacionais nas instituições de ensino superior 

dedicadas à formação e a capacitação de professores no campo da EAD para 

a produção de textos didáticos. 

       Antes de iniciarmos a nossa entrada no campo de pesquisa, realizamos 

alguns levantamentos prévios para que pudéssemos ter em mãos a escolha 

mais adequada do que entendíamos, naquele momento, como ideal para o 

estudo. Foram muitos os textos lidos, sites e blogs visitados, prévias de 
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entrevistas realizadas para conhecer melhor as instituições e os profissionais 

com os quais iríamos manter contato. 

      Com a necessidade de otimizar a pesquisa e tendo o compromisso com o 

inédito, iniciamos nosso percurso de pesquisa, estabelecendo como aspecto 

diferencial de nossa investigação o delineamento de um contraponto entre 

Brasil e  experiências estrangeiras significativas. No âmbito de nosso país nos 

direcionamos para a proposta do e-TEC Brasil e instituições parceiras, 

dedicadas à capacitação de professores para a EAD com foco na autoria. 

Dessa maneira, chegamos à UFMT e UFSC.  Outra instituição significativa para 

o estudo e da qual nos aproximamos foi o CEDERJ.  

     Nossa incursão na experiência das instituições nos motivou a buscar o 

aprofundamento em suas ações, valendo ressaltar que cada uma contribui para 

a pesquisa de forma singular. Destacamos aqui o contato com o CEDERJ, que 

foi a mola propulsora para empreendermos parte do estudo no modelo31 da 

UNED de EAD.  A parceria entre o CEDERJ e a UNED aconteceu efetivamente 

com idas e vindas de equipes de ambas as instituições para intercâmbio de 

informações, culminando em ações de capacitação efetivadas por um dos 

professores da UNED junto à equipe brasileira. A partir de tal informação, 

buscamos no contexto da UNED informações sobre tal ação, o que culminou 

em nossa ida à Espanha para conhecer como a autoria, a produção de textos 

didáticos e capacitação de professores são tratadas.   

     Do contato com a UNED partimos para uma interação com outra 

universidade que nos permitiu buscar mais informações e que alguns 

professores se colocaram à disposição para nos ajudar foi a Universidade 

Aberta de Portugal (UAb). 

    A identidade do idioma foi um dos pontos que consideramos relevante para 

nossa inserção no campo, além da facilidade de acesso.  Todavia nem todas 

as instituições reagiram de forma positiva. Em busca de experiências de 

capacitação de autores e de professores presenciais para a produção de textos 

didáticos, chegamos ao escritório de representação da UNESCO no Mercosur, 

localizado em Montevidéu. Havíamos descoberto o programa de capacitação  

                                                 
31

 O modelo de EAD da UNED inspirou a construção do Consórcio CEDERJ. 
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docente dedicado à escrita de textos didáticos no campo das Ciências32 

oferecido na Argentina, Paraguai e Uruguai.  Apesar de não ser um curso de 

capacitação docente no campo da EAD, nos serviria como base para entender 

como estava sendo tratada a autoria de professores e sua formação / 

capacitação para o exercício de sua atividade profissional.  

     Iniciamos nossos contatos com o escritório da UNESCO no Uruguai e para 

tal foram realizados telefonemas internacionais e envio de e-mails.  As 

tentativas foram muitas para obtermos informações precisas sobre o 

empreendimento, no entanto, o acesso foi impedido. Em primeiro lugar, os 

dados de campo eram restritos às universidades incumbidas de capacitar os 

professores e estavam indisponíveis para acesso remoto, também ficou  

explícita a dificuldade para a visita de pesquisadores externos e 

compartilhamento de informações com outras instituições. Assim, não 

conseguimos a autorização para a entrada neste campo de pesquisa. 

Conseguimos obter somente textos disponíveis na internet33, um e-mail 

explicativo sobre a iniciativa e alguns esclarecimentos ao telefone de um dos 

representantes da UNESCO do Uruguai sobre o programa. 

      De tal iniciativa obtivemos o esclarecimento acerca da carência de 

formação de professores no Uruguai, Paraguai e Argentina no campo das 

Ciências. No caso dos dois primeiros países mencionados, não há formação 

docente de nível médio ou superior para essa área do conhecimento, já na 

Argentina a formação acontece nos níveis superior e médio. No entanto, são 

difíceis de serem encontrados professores para atuarem nas escolas. 

      Atraiu-nos nesta experiência a capacitação, baseada na formação do 

professor investigador, centrada em textos didáticos.  Nesta direção, à medida 

que o professor avançava em seu processo de aprendizagem, precisa 

desenvolver um tema por meio de textos didáticos, que passam a ser usados 

como unidades de aprendizagem de um material didático. 

                                                 
32

 Sites pesquisados: http://www.unesco.org.uy/educacion/es/areas-de-trabajo/educacion/funciones-del-
sector/intercambio-de-informacion/publicaciones-en-linea.html, 
http://www.pedeciba.edu.uy/quimica/indice.php, www.escrituraenciencias.com.ar e 
http://www.me.gov.ar/infod/investigacion.html . 
 
33

Informação disponível em: <http://portal.unesco.org/geography/es/ev.php- 
url_id=14259&url_do=do_topic&url_section=201.html>  

http://www.unesco.org.uy/educacion/es/areas-de-trabajo/educacion/funciones-del-sector/intercambio-de-informacion/publicaciones-en-linea.html
http://www.unesco.org.uy/educacion/es/areas-de-trabajo/educacion/funciones-del-sector/intercambio-de-informacion/publicaciones-en-linea.html
http://www.pedeciba.edu.uy/quimica/indice.php
http://www.escrituraenciencias.com.ar/
http://www.me.gov.ar/infod/investigacion.html
http://portal.unesco.org/geography/es/ev.php-
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     Infelizmente, não foi possível realizar o estudo dessa modalidade de 

intervenção tão interessante, por nós considerada contribuição relevante tanto 

para a formação quanto para a capacitação de professores em seu 

desenvolvimento como autor de textos didáticos. 

     Tendo em vista, no entanto, que não podíamos nos afastar dos nossos 

objetivos de estudo, acabamos por obter um contato interessante: a Escola de 

Autores na Espanha. A instituição nos ajudou a entender como o universo da 

produção textual e da autoria estava sendo tratado fora do campo da 

educação. Essa experiência contribuiu para a comparação entre as ações de 

formação e capacitação, bem como se constituiu em fonte de inspiração para a 

proposta de formação e capacitação de professores no campo da EAD, 

apresentada ao final desta tese. 

         Toda a experiência que tivemos na busca dos campos de pesquisa foi 

válida e nos ajudou na construção da investigação, inclusive, do ponto de vista 

do empreendimento do tempo, investimento financeiro da definição das 

instituições e dos sujeitos da pesquisa. Posteriormente, no capítulo dos 

Resultados são apresentados detalhes sobre a realidade de cada instituição 

pesquisada. 
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2.  CIBERCULTURA: CONCEITOS E RELAÇÕES COM A EDUCAÇÃO 

 

       Considerando que no presente estudo a autoria do professor na EAD tem 

como `pano de fundo´ as tecnologias de informação e comunicação, tecemos 

nosso quadro teórico recorrendo às bases que fundam o conceito de 

Cibercultura e o imaginário construído em seu entorno. Discutimos seus 

pressupostos, possibilidades na sociedade contemporânea e implicações na 

Educação e mais especificamente, na EAD.  

 

2.1 CIBERCULTURA: ENTRE O MÍTO E A REALIDADE 

 

        Em torno do termo Cibercultura há um cabedal teórico que procura 

explicar sua existência, seus impactos e importância para a sociedade nos 

diversos segmentos, tanto no campo da Literatura como da Comunicação, na 

Política, na Economia, na Educação e em outras áreas. Para Felinto (2011, 

p.1) essa é “uma palavra quase mágica”.  

       Foi no romance de ficção científica de Willian Gibson, denominado 

Neuromancer 2534, publicado em 1984 nos Estados Unidos, que se deu o 

aparecimento da palavra Ciberespaço (LÉVY, 1999). O autor, ao construir um 

cenário circundado pelo digital, criou os primeiros elementos que inspirariam a 

(re)significação da sociedade em torno da rede e de sua imaterialidade. Desde, 

então, tem sido constante o surgimento de novos princípios, códigos e regras, 

os quais passariam a definir os modos de criar, viver e navegar no espaço 

virtual.  

       Os editores (2010) da versão brasileira do livro de Gibson ressaltam a 

importância vanguardista de sua percepção sobre a interação homem-máquina 

e Ciberespaço. A visão profética do autor sobre a sociedade de certa maneira 

se concretizou já que distintas conquistas científicas e tecnológicas foram 

alcançadas, enquanto outras, todavia, prosseguem sendo perseguidas. Hoje, 

consolidamos alguns desses avanços, tais como a Biotecnologia, os implantes 

                                                 
34

  Neuromancer é fruto de uma trilogia de contos publicados pelo autor, entre os anos de 1981 

e 1982 ( EDITORES, 2008).  
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cibernéticos, a rede mundial de computadores, a inteligência artificial e as 

realidades virtuais. Não atinamos que tais expressões e conceitos, que antes 

faziam parte do universo ficcional, iriam ser assimilados no nosso dia a dia sem 

que nos déssemos conta. 

         A expressão Ciberespaço na construção de Gibson (2010) emerge, 

primeiramente, com uma carga ficcional, um espaço virtual onde a informação 

é tratada sob a ótica do secreto, onde os grandes conglomerados 

informacionais e a virtualidade dos dados permitem a rápida mobilidade das 

informações.  Da ficção para o cotidiano de nossas vidas, usuários e 

instituidores das redes digitais se apropriaram dessa concepção e  tornaram  a 

rede em algo mais do que um espaço informacional. Eles deram ao 

Ciberespaço plasticidade, interatividade, agilidade e mobilidade como 

componentes constitutivos, tornando-o um espaço que demarca a 

territorialização, desterritorialização e (re)desterritorialização do homem e de 

suas fronteiras. É nessas dimensões que se dão as distintas possibilidades de 

criação, comunicação e suporte da memória humana (LEMOS, 2004; LÉVY, 

1999). 

       Mas, entre o que é fato e ficção há um espaço ocupado pelo imaginário e 

pelo mito na interação homem e tecnologia. Quando lemos                

Neuromancer 25 (2010) nos dias de hoje, percebemos que nos anos 80 do 

século passado já havia a presença de elementos que nos encaminhariam para 

o descortinar o Ciberespaço e a Cibercultura, ambos demarcados pela 

presença da desordem: parte integrante dessa sociedade interligada pelo 

digital, que propiciaria novas possibilidades de organização, definidas pela 

complexidade. Nesse novo ambiente, o pensamento cartesiano, baseado no 

princípio da separação, se esvai, pois o simples e o complexo vivem 

conjuntamente. Conforme Morin (1999, p.23), para Decartes o pensamento 

filosófico se baseava na dinâmica da ordem; porém a natureza humana e o 

universo são complexos, o que obriga a coexistência da ordem e da desordem.  

      Na obra de ficção de Gibson (2010), acessar a realidade virtual é entrar em 

contato com um mundo complexo, cuja separação entre o virtual e o real já não 

é mais possível. A ingestão de uma pílula azul em formato de um octógono dá 

ao herói (transformado em anti-herói) a possibilidade de fugir da ordem, dos 
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padrões. De acordo com Felinto (2005), Neuromancer 25 representou outro 

modo de olhar a sociedade e de expressá-la na Literatura, a obra demarcaria o 

gênero textual cyberpunk. 

         Para Lemos (2004), a expressão cyberpunk é emblemática, pois se refere 

a uma corrente da ficção científica que marca seus personagens como 

marginais e rebeldes do submundo da informática. Eles podem ser hackers, 

insurgentes, inconformados, que estão fora dos padrões estereotipados dos 

heróis americanos. Sexo, drogas e rock‟n roll fazem parte da postura de 

subversão dos personagens, que endossam a contracultura e uma relação 

transgressora com a tecnologia.  

         Segundo Lemos (idem), as obras do gênero cyberpunk são escritas 

usando a estética do cinema, em que as narrativas se assemelham às cenas 

de videoclips da MTV e de comerciais da TV. Logo, quando assistimos as 

primeiras cenas de Matrix, visualizamos a proposta estética de Neuromancer 

25 expressa no cinema. O que estava sendo apresentado na tela era mais que 

uma nova abordagem para a construção de cenas de luta entre bandidos e 

mocinhos, corpos elásticos e armas poderosas que surgiam ao acionar 

memórias recarregáveis. Emergiam personagens mutantes, meio humanos e 

meio máquinas (cyborgues). Segundo Felinto (2005, p.8), tais características 

encontradas em Matrix representam o modelo de ficção tecnológica localizado 

em outros pensadores e obras da Cibercultura.  

         Matrix pode ser interpretado como um universo de possibilidades, tanto 

estéticas como comportamentais, habitado por personagens moldados, 

capazes de mudar o aspecto físico instantaneamente.  No que tange à questão 

conceitual em torno do virtual, a discussão acontece durante as falas dos 

protagonistas diante de milhares de expectadores convidados a compactuar 

com a proposta de transitar do real para virtual: uma proposta composta pelos 

códigos computacionais e megabytes controlados por seres humanos e 

máquinas, por meio da matriz de um grande programa de computador. Felinto 

(2005) salienta que se trata de uma “religião das máquinas”, onde a 

humanidade incorpora a máquina, assim como a máquina incorpora o humano. 

Tal interação ratifica o culto à perfeição e o anseio de auto-superação das 

imperfeições do homem, numa tentativa de ser Deus. 
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       Esse tipo de integração entre o homem e a máquina, que acontece no 

espaço virtual, se dá na conexão com o Ciberespaço. O virtual, portanto, se 

torna um dos conceitos chaves da Cibercultura. Mas, afinal, o que é o virtual? 

Conforme Lévy (2003, p. 15 - 18) a palavra vem do latim medieval virtualis, que 

significa força, potência. Ou seja, “é virtual o que existe em potência e não em 

ato”, ele “não se opõe ao real, mas ao atual”.  A virtualização não significa a 

desrealização, mas uma transformação da entidade, ela representa um dos 

principais vetores de criação de realidade. O exemplo dado para esclarecer a 

aplicação do conceito pelo filósofo se baseia na concepção de que a árvore 

existe em potência, ela está virtualmente na semente. 

      O virtual se tornou uma questão importante na discussão do mundo 

rodeado pelas tecnologias digitais. Por isso, quando nos remetemos à Matrix, 

nos deparamos com o uso da metalinguagem para levar ao grande público as 

mudanças conceituais relacionadas ao Ciberespaço e à Cibercultura. A voz dos 

personagens míticos de Matrix revelam o confronto que se travaria entre a 

virtualidade, a realidade e o sonho. Então, os personagens do oráculo, do 

iniciado e do mestre, presentes na história, se tornam os agentes de 

desconstrução do sistema computacional gerenciador de Matrix.  O novo mito 

representado pelo imaginário tecnológico consegue dar sentido ao homem e à 

sua existência, já que a máquina passa a ocupar espaços relevantes na 

sociedade automatizada; essa é a realidade em que as máquinas são 

endeusadas (FELINTO, 2005).  

         Para May (1993) o mito é uma forma de dar significado a um mundo sem 

sentido, ele representa padrões narrativos que fornecem significado à vida e 

são essenciais para a sobrevivência do homem. O homem cria seus mitos  

para poder existir, pois sem eles não há justificativa para sua vida, nem lenitivo 

para seus sentimentos de ansiedade ou culpa. Portanto, tanto em Matrix 

quanto em Neuromancer 25, percebemos que os heróis de ambas as histórias 

buscam dar significado às suas vidas, numa sociedade caótica, poluída e 

imperfeita. 

         Talvez o mal estar do homem contemporâneo, que não consegue se 

encontrar no caos da sociedade, seja resolvido não mais pelos antigos mitos 

gregos, mas  por imagens místicas construídas dentro de uma sociedade 



60 

circundada por enigmas, cabalas, numerologia e outras manifestações 

esotéricas. Para Costa35 (2003), editor de um estudo esotérico sobre Matrix, o 

filme está repleto de misticismo, expresso em metáforas cabalísticas e 

personagens que representam irmandades espirituais. De acordo com May 

(1993), assim como existiu no passado a mitologia grega, ainda hoje o mito se 

encontra entre nós, só que não o identificamos. Talvez ele esteja travestido na 

Cibercultura.  

      Um exemplo em Matrix da presença do mito está no personagem Morpheu, 

que representa o deus do sono (Morpheus), é ele que discute no filme a nova 

estética trazida pelo virtual e questiona a realidade e a dicotomia entre sonho e 

realidade, bem como a relação homem e máquina.   

        Matrix também representa a quebra do pensamento lógico, hierarquizado 

e linear, expondo a nova estética preconizada pelo virtual, experimentada na 

Cibercultura. O imprevisível, o complexo, o hipertextual, o interativo e o virtual  

são alguns dos elementos que nos encaminham para a cultura das redes a 

partir das tecnologias de informação e comunicação. Felinto (2005; 2011) 

afirma que a Cibercultura representa historicamente um momento intenso no 

avanço da automação no mundo ocidental; ela é uma forma de cultura na qual 

as tecnologias de informação e comunicação desempenham um papel central 

na sociedade.  

     Economistas, filósofos, estudiosos das teorias de Comunicação, 

pesquisadores de distintas áreas do conhecimento se dedicam a discutir a 

Cibercultura. Felinto (2011), no entanto, alerta para o enfraquecimento de 

publicações dedicadas ao tema.  Segundo este autor, a partir de sua consulta 

ao site da Amazon36 é possível notar o declínio no número de publicações de 

livros sobre o tema, pois entre os anos de 2000 e 2004 foram publicadas trinta 

e quatro obras, já  entre os anos de 2005 e 2009 foram vinte e uma e em 2010, 

somente uma. 

       Para este autor (idem) a Cibercultura já teria perdido sua força com o 

surgimento de novas terminologias que traduziriam mais adequadamente o 

momento atual da internet, tais como new media studies ou internet studies ou 

estudos da internet. Contudo, diante do anuncio de novas expressões em 

                                                 
35

 Editor da coletânea Matrix: bem-vindo ao deserto do real.  
36

 O Amazon é um portal destinado à venda de produtos online, visite: http://www.amazon.com/ 
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substituição ao termo Cibercultura, nos cabe chamar atenção para 

determinados pontos que colocam em discussão as expressões mencionadas 

por Felinto (idem) em substituição ao termo Cibercultura. Primeiro, entendemos 

que seja normal a revisão de conceitos e nomenclaturas em função de estudos 

científicos, descobertas e acomodações que muitas vezes se fazem 

necessárias, no entanto, o termo “estudos da internet” ou “internet studies” não 

representa o real significado que está por trás do conceito de Cibercultura. 

      Simplificar a Cibercultura com seus desdobramentos e impactos para 

“estudos da internet” é minorizar as transformações sofridas pela sociedade a 

partir das tecnologias de informação e comunicação. Segundo Lemos (2003, p. 

1) a Cibercultura é a configuração sociocultural que emergiu da “relação 

simbiótica” entre a sociedade, a cultura e as novas tecnologias de base 

microeletrônica a partir da convergência entre as telecomunicações e a 

Informática nos anos 70.  Ainda conforme Lemos (2009), é nessa sociedade 

em rede, centrada na cibernética e na recombinação, que transitam imagens, 

textos, onde são construídos relacionamentos e novas formas de produção por 

meio das quais o homem pode gerar e publicar informações que se propagam 

em tempo real e em dimensão planetária. 

      Se a Cibercultura implica em (inter)relacionamento entre sociedade, cultura 

e tecnologias de informação e comunicação, seu desdobramento impacta na 

configuração de uma (ciber)sociedade com seus códigos, costumes e regras, 

fazendo emergir novas percepções sobre o conceito de território, sistema 

produtivo e informação. A análise isolada da internet não traduz toda a carga 

semântica que está por trás do conceito de Cibercultura. 

     Já Santaella (2003), coloca em pauta a expressão cultura digital como 

sinônimo para Cibercultura, contrapondo ambas expressões ao conceito de 

cultura das mídias, uma cultura intermediária, que transita entre a cultura das 

massas e a Cibercultura.   Apesar de valorizar mais o termo cultura das mídias, 

a mesma não propõe a substituição do termo Cibercultura, apenas os 

apresenta em perspectivas distintas.  

      O conceito adotado por Santaella (idem), delineia a relação entre cultura e 

comunicação sob a perspectiva da semiótica. A atenção que a autora dá à 

cultura das mídias é retratada em suas obras, por essa razão os títulos de seus 
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livros já indicam sua preocupação com o tema: Cultura das mídias (1992) e 

Culturas e artes do pós-humano: da cultura das mídias à Cibercultura, 

publicado em 2003.   

     Para Santaella (2003) seu estudo pontua a relação entre o meio e a 

mensagem, uma vez que é por meio dos canais físicos, ou seja, das mídias 

(meios) que a linguagem se materializa e circula.  Esta pesquisadora afirma 

que a cultura das mídias é em síntese a cultura do disponível e do transitório, 

que nasce a partir disponibilização de tecnologias e serviços emergentes dos 

anos 80, tais como walktalk, walkman, vídeolocadoras e a TV a cabo. Por meio 

delas o consumidor tem a oportunidade de ter acesso a produtos e serviços 

para o consumo individualizado.    

     É importante ressaltar que Santaella (idem) configura, em sua definição de 

cultura das mídias, os meios como veículos de comunicação, geradores de 

processos comunicativos e, consequentemente, produtores da cultura, uma vez 

que estão carregados de signos e códigos. Por essa razão, cultura e 

comunicação são inseparáveis.  

      Essa perspectiva de Santaella (idem), que estabelece a relação entre 

mídias, cultura e comunicação, nos possibilita interpretar a Cibercultura a partir 

da perspectiva das interações sociais e comunicacionais, culturais, políticas, 

econômicas e tecnológicas. Logo, reduzir o conceito de Cibercultura ao termo 

“estudos da internet” é perder a dimensão do conceito de cultura e suas 

implicações para a sociedade.  

     Em síntese, as perspectivas de estudiosos como Lemos (2003),            

Santaella (idem) e Felinto (2005), ainda que distintas, nos mostram a 

importância que tem a relação homem e tecnologias de informação e 

comunicação para a sociedade. Os dois primeiros autores relacionam 

tecnologia e cultura, sendo que Lemos enfatiza mais a questão cultural; já 

Santaella (idem) dá mais ênfase à comunicação e, por fim, Felinto (idem) 

destaca a conexão entre tecnologia e mito (Quadro 1).  
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Quadro 1 - Comparação entre distintos olhares sobre o conceito de 
Cibercultura – (autores nacionais) 

 

 Cibercultura e ( Re)significação da Sociedade 

 

Cibercultura e Mito 

Lemos (2003) 

 

Santaella (2003) Felinto (2005)  

Reconfiguração 

sociocultural da 

sociedade a partir da 

(inter)relação entre 

sociedade, cultura e 

tecnologias de 

informação e 

comunicação. 

Sociedade em rede. 

Cultura e Tecnologia . 

Usa o conceito de 

cultura digital como 

sinônimo de 

Cibercultura. 

 

Valoriza o conceito de 

cultura das mídias. 

 

Cultura e Comunicação. 

 

Associa Cibercultura à 

mitificação das 

máquinas e 

imaginário 

tecnológico.  

Sugere o uso da 

expressão “estudos 

da Internet” em 

substituição ao 

conceito de 

Cibercultura.  

Fonte: Quadro elaborado a partir de Lemos (2003), Santaella (2003) e Felinto (2005) 

 

         Para tratar do conceito de Cibercultura e esclarecer algumas polêmicas, 

precisamos entender primeiramente o que é cultura. De acordo com                    

Santos (2002, p.23), há duas concepções de cultura, a primeira “remete a 

todos os aspectos de uma realidade social; a segunda refere-se mais 

especificamente ao conhecimento, às ideias e crenças de um povo”.  

      Segundo Cuche (2002), a ideia moderna de cultura sempre gerou 

controvérsias em seu entorno, estimulando debates. Na verdade, há distintos 

olhares em torno do conceito que precisam ser apreciados. As Ciências 

Sociais, por exemplo, se ocuparam do estudo da cultura e de sua 

sistematização, modificando-a em objeto de investigação.  

     Conforme Bauman (2012, p.11), o conceito de cultura está relacionado a um 

aspecto da realidade social, aos fatos sociais que deveriam ser apreendidos, 

descritos e apresentados. Mas, este autor ao tentar sintetizar o conceito de 

cultura, o descontrói para mostrar as suas diversas faces na história da 
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sociedade, ou seja, como a sociedade vem modelando o conceito de cultura ao 

longo dos tempos.  

      Para Bauman (2012), na segunda metade do século XVIII, a concepção de 

cultura foi delineada com o objetivo de diferenciar as realizações humanas dos 

fatos duros da natureza, ou melhor, dizendo, representar o que os seres 

humanos produzem, mas ao mesmo tempo revelando sua submissão à 

natureza.  Já no século XIX a tendência foi a naturalização da cultura, os fatos 

culturais eram compreendidos como produtos gerados pelo homem, contudo 

ainda subjugados à ação da natureza. Porém, no século XX, o conceito de 

cultura seria revisto e emergiria uma nova tendência conceitual, a de 

culturalização da natureza.  Uma forma estratégica que o homem encontrou 

para suplantar suas fragilidades diante da natureza e de sua incapacidade de 

dominá-la. Como podemos notar, no transcorrer dos séculos a evolução do 

conceito de cultura expressa a relação contraditória do homem com a natureza. 

      O conceito de cultura, portanto, como uma criação da sociedade, acaba por 

retratar o seu entendimento sobre si mesmo, a forma como se dão as relações 

sociais, sua interação com a natureza, suas necessidades e contradições. 

Sintetizando, a cultura espelha a sociedade, seus meandros, seus códigos e o 

olhar do homem sobre si mesmo. Como afirma Cuche (2002, p. 9), “o homem é 

essencialmente um ser cultural”. Mais importante que as distintas 

características genéticas que distinguem os seres, são as diferenças existentes 

entre um homem e outro, traçadas pelas escolhas culturais, uma vez que as 

próprias necessidades, tais como o sono, a forma de comer e o próprio desejo 

sexual são conformados por padrões de comportamentos culturais. 

        Se a cultura é uma concepção da própria sociedade e seu reflexo, 

podemos intuir que a Cibercultura representa a forma de criar, de pensar e de 

interagir da sociedade a partir de sua relação com as tecnologias de 

informação e comunicação, reproduzindo em suas formas de expressão, tais 

como a escrita e as artes, a maneira como o homem lida e interpreta essa 

interação. 

     Em meio aos encontros e desencontros conceituais, o fato é que as 

tecnologias de informação e comunicação avançaram em nosso cotidiano e 

assumiram novos formatos e interfaces. Hoje, por exemplo, a possibilidade de 
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mobilidade com o uso dos tablets e celulares reconfigura a identidade da 

sociedade na Cibercultura.  Essa sensação de liberdade experimentada pelo 

homem também nos traz a noção de controle daquilo que acessamos e de 

onde o fazemos com apoio das tecnologias. Hoje temos mais controle sobre o 

outro; com o GPS, por exemplo, embutido em carros e celulares, somos 

capazes de localizar no mapa, em tempo real, onde estamos ( LEMOS, 2009).  

    A privacidade foi colocada em xeque na Cibercultura, mas conquistamos a 

possibilidade do consumo personalizado de produtos; a comunicação entre 

multiusuários; a seleção de conteúdos para acesso a qualquer hora e em 

qualquer lugar; a possibilidade de recombinação de conteúdos; a cooperação 

em rede; a formação de comunidades, entre outras possibilidades.  Tais 

vantagens da estrutura midiática da Cibercultura a diferenciam da cultura de 

massa, na qual o emissor direciona a informação para (multi)receptores, sem 

considerar o retorno do receptor no ato comunicativo. Lemos (2009, p.41), no 

entanto, chama atenção para o fato de que os processos massivos e pós-

massivos se alternam e co-existem na Cibercultura. 

      Mas, afinal o que envolve a cultura de massa? A cultura de massa engloba 

uma cadeia industrial composta pelos segmentos radiofônico, televisivo, 

jornalístico, publicitário, fonográfico, videográfico, entre outros, responsáveis 

pela criação, circulação e retroalimentação de produtos culturais padronizados 

e em série, alinhados para o entretenimento das massas (TRIVINHO, 2001). A 

cultura de massa tem como padrão a mercantilização da produção para o 

consumo em massa.  O possuir e o consumir constituem bases da indústria 

cultural, que usa estratégias para propagar o consumo (COSTA et al, 2012). 

Todavia, na atualidade, a cultura de massa revisa suas táticas para atrair o 

consumidor, (res)significando o seu sistema de produção passando a 

segmentar sua distribuição (SILVA, 2002). Certamente, a lógica da Cibercultura  

estimulou a cultura de massa a repensar suas ações. 

        Em nossa tese, buscamos compreender a Cibercultura para olhar a 

educação a distância e a autoria a partir de suas características, tendo em vista 

sua importância e propriedades próprias; por essa razão mantemos em nosso 

estudo o uso do termo, já que pesquisadores nacionais e internacionais 

continuam a se dedicar aos estudos sobre a  Cibercultura e a acompanhar sua 
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transformação ao longo do tempo, entre estes cabendo citar Lévy (1999), 

Santaella (2003), Lemos (2003; 2011) e Felinto (2011).  A Associação dos 

Pesquisadores de Cibercultura37 (ABCiber), por exemplo, tem congregado no 

Brasil estudiosos do tema e  publicado artigos científicos para registro da 

produção sobre o assunto. Um estudo desta entidade sobre a produção de 

artigos relacionados a este tema no Brasil, demonstra que foram publicados 

443 artigos científicos e ensaios produzidos no âmbito do Grupo de Pesquisa 

Cibercultura do Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação, no período 

de 2001 até 2010 (AMARAL; MONTARDO, 2011). 

 

2.2 CIBERCULTURA: CONVERGÊNCIAS E ANTAGONISMOS CONCEITUAIS  

 

         Há aspectos relevantes que ainda precisam ser explorados em torno do 

conceito de Cibercultura, incluindo a origem da expressão. De acordo com 

Rüdger (2011), o termo Cibercultura apareceu durante a segunda metade do 

século XX, em meio ao avanço da informática, do processamento de dados e 

da comunicação. O termo teria sido supostamente cunhado pela engenheira, 

informata e empresaria Alice Hilton, que fundou o Instituto de Pesquisas 

Ciberculturais.   

      A partir de seu olhar sobre os processos de automação, informatização e 

de uso das máquinas inteligentes, Hilton assumiu uma posição ética frente às 

transformações que alcançaram a sociedade com o uso de tais tecnologias, 

endossando a necessidade de uma educação baseada na emancipação e na 

criatividade, em um momento marcado pelo processo de transformação do 

sistema produtivo.  Hilton teria, também, usado a expressão cibernação para se 

referir aos avanços tecnológicos que viriam a alcançar todo planeta. Essas 

mudanças promoveriam uma revolução cibernética que demandaria das 

pessoas o sábio uso das máquinas, a fim de que pudessem alcançar a sua 

excelência. Para atingir tal propósito, a estudiosa enfatizava a importância da 

remodelagem dos padrões educacionais (RÜDGER, 2011).  

      Posteriormente, ainda, de acordo com Rüdger (2011, p.9), Thomas Helvey 

usou a expressão Cibercultura como uma subdisciplina para realizar estudos 

                                                 
37

 Para conhecer melhor a associação e acompanhar seus congressos, acesse: 
http://abciber.org/index1024.html . 

http://abciber.org/index1024.html
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sobre “as configurações sociais desde o ponto de vista disciplinar da 

cibernética”. Assim como há pensadores em favor da Cibercultura, há aqueles 

que pensam antagonicamente e que apontam seus malefícios; um desses 

estudiosos é Marshall Fishwick que teria realizado o primeiro posicionamento 

crítico contra essa realidade, apontando-a como a causadora da falência das 

tradições populares e da provável destituição do poder do homem pelas 

máquinas.  

       Como já observamos, há distintas percepções conceituais sobre a 

Cibercultura, sua existência e importância. Em nosso estudo, quando 

confrontamos, por exemplo, Lévy (1999), Lemos e Lévy (2010) e  Felinto (2005; 

2011), percebemos que há uma dicotomia entre os dois primeiros estudiosos e 

o terceiro. Enquanto Lévy e Lemos conseguem olhar a Cibercultura não como 

uma utopia, mas como uma cultura com seus usos e costumes e reflexos, 

Felinto (idem) vislumbra a Cibercultura como mito, algo mágico.  

      É importante ressaltar que Lévy parece ter sido um dos primeiros 

estudiosos a refletir teoricamente sobre o termo Cibercultura. Outro pensador 

dedicado à análise da Cibercultura teria sido Escobar, supostamente um dos 

primeiros a se dedicar à temática. Porém, há uma diferença de abordagem 

entre os dois teóricos. O primeiro definiu a Cibercultura como um conjunto de 

técnicas, práticas, atitudes, modos de pensamento e valores que se ampliam 

com o avanço do Ciberespaço. Já o segundo, se refere a ela como um 

processo de construção sociocultural da realidade a partir das novas 

tecnologias (RÜDIGER, 2011). 

      Rüdiger (2012), ao perceber as convergências e dicotomias em relação aos 

estudos sobre a Cibercultura, procurou organizar as distintas percepções em 

três grandes tendências: a primeira, inserida na literatura de informação, não 

especializada tecnicamente; a segunda a cientificista, apresentando uma visão 

empirista, na qual a Cibercultura é analisada a partir de distintos enfoques: 

econômico, tecnográfico, sociológico e historiográfico; e a terceira e última, a 

literatura moral e política, escrita com uma perspectiva jornalística, podendo 

conter uma reflexão mais elaborada. Esta abordagem está dividida em duas 

tendências: na primeira - a tecnófila - reúne os estudiosos que defendem a 

Cibercultura; é composta por sujeitos do campo dos negócios e da 
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comunicação; e a segunda, a tecnófoba – congrega, especialmente, os de 

formação humanística que temem e atacam a Cibercultura. 

       Rüdiger (2012), salienta a existência de outro viés de análise, que não 

chegaria a ser uma tendência, mas estaria relacionado à visão crítica,  

pressupondo uma atitude objetiva diante dos fenômenos da Cibercultura e a 

reflexão sobre problemas e desafios que impactam o indivíduo dentro desse 

contexto.  

        Buscando entender melhor as tendências tecnofóba e a tecnófila, nos 

aprofundamos no estudo de Rüdiger (idem). Nele o autor procurou mostrar 

tanto os argumentos dos defensores quanto dos opositores em relação à 

Cibercultura. Foi possível compreender que autores como Gilder (apud 

RÜDIGER, 2012) Jenkins (apud RÜDIGER, idem) e Gilmor (apud RÜDIGER, 

idem) perceberam que as tecnologias de informação e comunicação 

transformaram a comunicação, acreditando segundo suas perspectivas nas 

contribuições que as mídias digitais podem trazer à sociedade. Eles 

vislumbraram a capacidade de participação ativa do indivíduo no processo de 

comunicação, tanto na relação com a produção dos conteúdos, como em sua 

disseminação. Observamos que os dois primeiros estudiosos enfatizam a 

capacidade do indivíduo de criar conteúdos a partir das tecnologias de 

informação e comunicação e o terceiro entende que o público é capaz de 

definir a forma e o conteúdo do meio, organizar e dominar a comunicação. 

       Vejamos, agora, os principais pressupostos de cada um dos defensores da 

Cibercultura. Analisando inicialmente Gilder (apud RÜDIGER, idem), 

ressaltamos que ele apostou no fim da supremacia da televisão e sua 

superação pela internet, pois as tecnologias digitais possibilitariam menos 

padronização. Assim, o consumidor poderia realizar suas escolhas pessoais, 

manifestar seus hobbies, suas aspirações artísticas, ou seja, a sua 

individualidade. Por fim, ele sinalizou que as tecnologias digitais promoveriam 

uma rebelião cultural baseada na comunicação que seria capaz de transformar 

o mundo.  

     Enquanto Gilder (apud RÜDIGER, idem) preconiza a individualidade e 

superação da padronização, Jenkins (apud RÜDIGER, idem) assume uma 

postura positiva diante das tecnologias de informação e de comunicação, 
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baseada no otimismo crítico, preconizando a convergência entre o meio 

corporativo e a sociedade, a criação de conteúdos desenvolvidos de acordo 

com as necessidades do consumidor e a intercomunicação dos mesmos. Para 

Jenkins (apud RÜDIGER, 2012), a Cibercultura tem papel preponderante na 

sociedade que é o de influenciar as esferas da política e das grandes 

corporações por meio da ação das massas, de tal maneira que se estabeleça 

uma (inter)relação entre ambas, na qual o cidadão comum seja partícipe. Para 

o pesquisador, a internet pode proporcionar nessa relação o senso de mútua 

obrigação e de cidadania. 

       Já Gillmor (apud, RÜDIGER, idem) enfatiza que na Cibercultura o indivíduo 

comum, com o uso do computador e da internet como veículos de 

comunicação, pode gerar e criar suas próprias notícias e informações, 

independente das empresas de jornalismo. Esse tipo de iniciativa tem por base 

a democratização da informação. 

         Se por um lado Gilder (apud RÜDIGER, idem), Jenkins (apud RÜDIGER, 

idem) e Gilmor (apud RÜDIGER, idem) convergem em favor da Cibercultura. 

Slouka (apud RÜDIGER, idem), Keen (apud RÜDIGER, idem), Siegel (apud 

RÜDIGER, idem) e Larnier (apud RÜDIGER, idem) assumem o antagonismo a 

essa cultura, tecendo críticas que buscam menosprezar os discursos ufanistas.  

Inicialmente buscamos o entendimento do pensamento de Slouka (apud, 

RÜDIGER, idem), o qual nos remete para a Cibercultura como um espaço 

fantasioso e irreal, que ameaça o sentimento de pertencimento do individuo a 

um lugar e o leva para as comunidades abstratas. Ela promoveria, então, o 

abandono da realidade em detrimento da experiência em um ambiente ilusório, 

em que sexo, moradia, relações sociais, identidade e tudo mais seriam 

vivenciados a partir do imaginário. O autor reconhece a importância da relação 

homem e tecnologia, desde que perpassada pela realidade, garantindo o 

progresso tecnológico. 

          Outro enfoque em torno dos males da Cibercultura é trazida por Keen 

(apud RÜDIGER, idem) que, diferente de Slouka (apud RÜDIGER, idem), tem 

uma percepção destrutiva da Cibercultura. O autor entende que a facilidade de 

geração e acesso à conteúdos gratuitos, descompromissados e desvinculados 

de normas e padrões éticos, anulas as oportunidades  de trabalho profissional 
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e especializado, já que podem ser  manipulados por amadores. Ele alerta sobre 

o perigo que representa para a mídia tradicional a perda de patrocinadores com 

a investida de jovens, não profissionais, destituídos de procedimentos 

normatizados, os quais se apropriam de conteúdos e os disseminam, sem 

respeitar as regras que regem as empresas especializadas, tais como jornais e 

gravadoras. Tornam-se, portanto, alvo das críticas de Keen (apud RÜDIGER, 

idem) a web 2.0 como um espaço de deteriorização das instituições culturais, e 

o blog, como um dos seus recursos, com seu potencial criador que admite a 

geração de conteúdos livres na internet, desvinculados da seriedade e de 

padrões morais e culturais. Este autor recorre, então, ao que denomina 

`humanismo tecnológico´ e à revisão das estratégias de assimilação ordinária 

da mídia digital, contestando a cultura do coletivo e a massificação.  

           Ao contrário de Keen (apud RÜDIGER, 2012), Siegel (apud RÜDIGER, 

idem) define a Cibercultura como uma forma de colonização da consciência e 

de expressão de uma cultura de massas que se lança na popularidade. Por 

essa razão, ele combate a concepção de que qualquer pessoa ao postar 

mensagens e fotos na internet e compartilhá-las com outras pessoas, a 

transforma em produtora de conteúdos, sem valorizar a criação.   

          Conforme Siegel (apud RÜDIGER, idem) sobrevém à Cibercultura a 

rebelião das massas, se proclamando contra o domínio cultural das 

celebridades, se objetando-se à hierarquia e à autoridade, especialmente, as 

baseadas em conhecimento e especialização. Temos, portanto, constituída a 

oposição entre popularidade e celebridade. Já Larnier (apud RÜDIGER, idem) 

acredita no poder emancipador das chamadas “novas tecnologias”; porém, 

contesta a assimilação massiva da web 2.0 e de suas técnicas.  Por essa 

razão, ataca o comportamento de portais como Youtube, que usam estratégias 

de apropriação da criação de conteúdos e sua respectiva agregação, causando 

prejuízo aos seus criadores. Também, combate o “copiar e colar” conteúdos, 

que se tornou banal na Cibercultura, e que promove a anulação da criatividade 

e individualidade. 

         Como é possível apreender, a partir da leitura da obra de Rüdiger (idem), 

temos pontos de convergência entre os autores que seguem a tendência 

tecnófila e os da tecnófoba.  Cabe observar que todos os pesquisadores 
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admitem que a  Cibercultura mudou a forma de comunicar e de interagir com a 

informação e de produzir de conteúdos.  Uma síntese dessas ideias se 

expressa no quadro que se segue.  

 

Quadro 2 -  Convergências e antagonismos conceituais  

 

 

 

       

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro elaborado a partir da leitura de Rüdiger (2012), 

incorporando os autores citados pelo mesmo. 

 

2.3 CONTRIBUIÇÕES DA CIBERCULTURA PARA A EDUCAÇÃO A 

DISTÂNCIA 

 

       Cada vez mais há um grande volume de informações acessíveis na rede e 

que podem ser encontradas em distintos formatos. Textos, vídeos, músicas, 

Tendência Tecnófila  

(Autores que defendem a 

Cibercultura) 

Tendência Tecnófoba 

(Autores que se opõem à 

Cibercultura) 

Gilder (1999;2001) 

Ênfase nas escolhas pessoais e 

expressão da 

Individualidade. 

Slouka (1995) 

Ênfase na fantasia e no irreal. 

Jenkins (2006) 

Ênfase nas necessidades do 

consumidor e intercomunicação. 

Keen  (2006 ) 

Ênfase na perda da ética e do 

profissionalismo na produção de 

conteúdos, pois qualquer um pode 

gerar. Contra a massificação. 

Gilmor (2005) 

Ênfase na capacidade individual de 

comunicar. 

Democratização da Informação. 

Siegel  (2008) 

Ênfase na colonização da 

consciência. 

 Larnier (2010) 

Ênfase no combate a ação massiva 

da web 2.0 e de suas técnicas e na 

apropriação de conteúdos. 
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jogos, entre outros tipos de acervos, estão prontos para serem consumidos, 

reestruturados, compartilhados e disseminados no Ciberespaço. Conforme 

Brunner (2000 apud PÉREZ, 2005), são disponibilizados mais de três milhões 

de páginas por dia na internet. Lemos e Lévy (2010) endossam essa premissa 

ao salientarem que esse crescimento de conteúdos acontece de maneira 

vertiginosa na rede.  

     A ampliação de informações no Ciberespaço também é proveniente da 

digitalização de conteúdos que atendem às demandas de muitos  segmentos 

da sociedade, dentre elas a escola (PÉREZ; SUÑÉ, 2011).  No entanto, o fato 

de termos um grande volume de conteúdos, também nos traz uma 

preocupação. Qual é a qualidade dos conteúdos disponíveis na rede e como 

nos relacionamos com as informações que estão acessíveis a todos que se 

predispõem a consumi-las?   Por essa razão, é preciso refletir sobre o que de 

fato é conteúdo relevante ou lixo informacional.  É preciso ter claro que nem 

todo conteúdo disponível na rede pode produzir conhecimento ou ser  fruto do 

incansável labor intelectual humano.  

      Mas, qual é o nosso entendimento sobre informação e conhecimento? Vale 

destacar que no dia a dia é comum, equivocadamente, posicionar a informação 

e o conhecimento no mesmo nível; todavia é preciso esclarecer que temos dois 

conceitos distintos. Para esclarecer a diferença entre informação e 

conhecimento, nos apoiamos em Burton-Jones (1999 apud PÉREZ, 2005) que 

define, primeiramente, dados. Eles são sinais que podem ser enviados de um 

emissor para o receptor, seja humano ou de outra natureza. Os dados podem 

ser exemplos, experiências, conceitos isolados, entre outros. Já a informação 

representa uma série de dados acessíveis organizados pelo receptor. A 

informação, por conseguinte, implica em uma organização dos dados que, por 

si só, não cria conhecimento.  Já para Queyras e Quoniam (2006, p. 81) “a 

informação se refere a um objeto complexo e intangível, produzida pelo homem 

em um ciclo complexo que engloba processos cognitivos”.  

      No que tange ao conhecimento, este pode ser definido como a acumulação 

de informações pelo receptor e as habilidades originadas a partir do uso da 

informação pelo mesmo. O conhecimento, então, reflete o processo 

(pensamento) que o cérebro passou para assimilar a informação e que, 
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consequentemente, pressupõe uma adequada assimilação da informação com 

conceitos prévios e destrezas básicas do aprendiz (BURTON-JONES,1999 

apud PÉREZ, 2005).   

 

Figura 2 - Dados, informação e conhecimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Fonte: Burton-Jones (1999 apud Pérez, 2005). 

 

        Estamos em uma época em que o conhecimento se tornou fundamental 

para a sociedade produtiva, sendo o divisor que demarca a diferença entre a 

sociedade industrial e a sociedade pós-industrial no mundo contemporâneo 

(NONAKA; TAKEUCHI, 1997).  

      Todavia, a preocupação com o conhecimento e sua produção sempre foi 

alvo de inquietações. Desde que o homem começou a filosofar, ele se ocupou 

da essência do conhecimento.  Aristóteles e Platão, na Grécia antiga, já se 

ocupavam com a questão epistemológica do conhecimento. Na modernidade, 

Kant38, empenhou-se em elaborar uma teoria do conhecimento, expressa em 

sua obra `Crítica da razão pura´, na qual fundou a visão analítica do 

conhecimento científico baseado na lógica (ZILLES, 2006). Os estudos sobre o 

conhecimento conquistaram espaços na História e na Sociologia por meio da 

história e da sociologia do conhecimento, campos que se expandiram no final 

                                                 
38 Immanuel Kant (1724 - 1804) é reputado como o maior filósofo após os antigos gregos. Nasceu em 

Königsberg, Prússia Oriental. O seu esforço epistemológico pretendeu dar conta da ciência da época, 
explicando como foi possível a produção científica, em especial, a Geometria Euclidiana e a Mecânica 
Newtoniana (SILVEIRA, 2012, p.1). 

Conhecimento 

Informação 

    Dados  

Significado 
Valor 

       Alto  
       Alto  

       Baixo        Baixo 
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dos anos 80.  Nesses campos de estudos, destacamos os pesquisadores: Karl 

Mannheim (1893 - 1947) e Peter Burke (BURKE, 2012).  

     Outros pesquisadores se dedicaram a compreender o conhecimento e sua 

produção, favorecendo a aplicação de seus estudos no campo da Educação. 

Um desses estudiosos foi Jean Piaget39 que, na primeira metade do século XX, 

definiu o conhecimento como um processo de criação e não de repetição, uma 

vez que este se constrói a partir de um processo adaptativo que ocorre em 

resposta ou como solução para um problema.  Assim, o indivíduo transforma os 

conhecimentos anteriores e produz novas soluções e novos conhecimentos. Na 

segunda metade do século XX, Paulo Freire40 se dedicou ao estudo e 

desenvolvimento do conhecimento crítico da realidade, posicionando-se contra 

o uso da Educação como uma forma de transformar o homem em depósito e 

reprodutor de conteúdos (DELVAL, 2003). Para ele o educador tem papel 

fundamental na aprendizagem do educando, reforçando sua capacidade crítica, 

curiosidade e insubmissão (FREIRE, 2004).  

        Assim, a educação ao se preocupar com a produção do conhecimento, a 

conecta à aprendizagem. Para Lévy (1999), na atualidade, conhecimento, 

educação, aprendizagem e coletividade estão interligados na Cibercultura.   

         Nesta contemporaneidade, Pérez (2005) sugere a refundação da escola 

na sociedade do conhecimento, a fim de que nela o aluno/cidadão possa 

aprender a lidar com as demandas de um mundo que requer sua capacidade 

de criar conhecimento, pois este se tornou a mola mestra de uma sociedade 

que tem repensado a aprendizagem e a educação. 

      No Brasil já existem mais de 140 milhões de celulares, (LEMOS; LÉVY, 

2010, p. 24). As salas de aula tecnologicamente equipadas, e até mesmo as 

não preparadas, foram invadidas pelos celulares de última geração: i-pads, e-

pods, tablets.  

      Há possibilidade de aproveitamento didático de tais recursos móveis em 

ações pedagógicas. Jovens alunos, graças ao baixo custo de tais tecnologias, 

                                                 
39

  De acordo com Delval (2003), Jean Piaget foi um dos mais originais epistemólogos do século XX. Em 
seus estudos procurou verificar como se dá a construção do conhecimento e explicar o desenvolvimento 
da inteligência humana. Nasceu na cidade de Neuchâtel (Suiça) em 1896 e morreu em 1980 em Genebra, 
aos 84 anos. 
40

 Paulo Freire nasceu em setembro de 1921, em Recife (Pernambuco), e morreu em 1997. Acreditava 
que somos seres de transformação e não de adaptação, se opôs a educação bancária e defendeu a 
educação como um processo de libertação (OSORIO, 2003) 
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se tornaram proprietários de seus próprios recursos midiáticos.   Dessa forma, 

tem sido um desafio para os professores estimularem em sua sala de aula uma 

educação que transforme um simples leitor/produtor de micro mensagens em 

cidadãos críticos, atentos e produtores de conhecimentos contextualizados.   

     Para Ricardo (20005; 2009) são muitos os desafios do professor no século 

XXI, entre eles o de estimular o aluno para a autonomia, despertando seu 

espírito inventivo, auxiliando no desenvolvimento de sua capacidade de refletir 

e criticar a realidade e de expressar-se por meio de sua autoria.   

     A escola tem o desafio de transitar do modelo 1.0 de educação (com seus 

desktops e sites), para a escola 2.0, na qual as redes sociais disponíveis em 

tablets, netbooks e celulares permitem interações coletivas em rede.  Como 

afirmam Pérez e Suñé (2011), são muitas as diferenças entre a educação 1.0 e 

a educação 2.0,  e uma delas é a questão da socialização de textos e vídeos 

que antes ficavam armazenados em nossos computadores e, hoje, já podem 

ser compartilhados no Slideshare ou Youtube. Ao mesmo tempo, os 

comentários sobre esses conteúdos na atualidade podem ser postados 

publicamente, compartilhados, convocando diversos usuários para que 

participem como leitores e até mesmo como autores. 

      Pittinsky e Freedman (2006) nos chamam atenção para o fato de que essa 

nova geração de alunos está mais amadurecida para interagir com as 

tecnologias disponibilizadas para a aprendizagem eletrônica. Tais recursos 

midiáticos, inclusive, já são desenhados para suas necessidades educativas, 

não para que desenvolvam capacidades técnicas, mas para que descubram 

formas de utilização. 

       Conforme Pérez e Suñé (2011), são muitas as contribuições da web 2.0 

para a educação, entre elas o fato de que a comunicação na web migrou do 

modelo unidirecional para o bidirecional; nela as pessoas não são mais meras 

consumidoras de informação, mas produtoras  e criadoras de conteúdos. O 

compartilhamento de conteúdos, a possibilidade de comunicação e 

colaboração entre as pessoas, a promoção de construções coletivas por meio 

de interfaces como os blogs e os wikis e, por fim a própria interação e 

colaboração entre professores podem enriquecer as aulas. 
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        Ainda em relação a web 2.0, um dos pontos a ser destacado é a sua base 

para o trabalho colaborativo. De acordo com Pérez e Suñé (2011), a web 2.0 

possui três funcionalidades básicas para o trabalho colaborativo: a primeira se 

relaciona à definição de perfis próprios e de terceiros em ambientes tais como 

as redes sociais em que é possível determinar os níveis de interação e de 

compartilhamento, privacidade e informação; a segunda se refere às 

funcionalidades de comunicação, em que as pessoas podem, por meio de 

sistemas de comentários, mensagens e chats, dialogarem e chegarem a um 

objetivo comum; e a terceira tem a ver com a criação e a publicação 

compartilhada: o indivíduo pode criar seus próprios conteúdos e partilhá-los 

com sua audiência.  

       Se a educação presencial tem sido impactada pela Cibercultura e web 2.0, 

também, podemos intuir que tais possibilidades podem alcançar a EAD. Antes 

poderíamos falar da separação física como um elemento a ser superado pela 

EAD, esse pressuposto cada vez mais se enfraquece.  As possibilidades 

tecnológicas são tantas que a noção de presença precisa ser revista. Valente 

(2009) nos chama atenção para o fato de que na EAD a mediação entre aluno 

e professor, na geração do material impresso, dependia da remessa do 

material didático para que as interações pedagógicas ocorressem, já que a 

separação entre alunos e professores só era amenizada pela comunicação via 

correio. Mesmo com a EAD via rádio e televisão persistiram as dificuldades de 

interação. 

      Conforme Valente (2009), as abordagens da EAD se distinguem na 

atualidade pelo grau de interação entre o aluno e o professor, desde o modelo 

broadcast, em que o aluno recebe a informação e não interage com o 

professor, até o modelo em que são disponibilizados suportes de comunicação 

que facilitam um alto grau de interação e, consequentemente, a construção de 

conhecimentos.  

     Vale ressaltar que a EAD tem crescido muito e que, em função dos modelos 

de interação e de tecnologias aplicadas, suas gerações estão sendo revisadas. 

Em nossa dissertação de mestrado, apresentamos um quadro das gerações da 

EAD e o uso das mídias em cada uma delas. Tal síntese baseou-se em Belloni 

(2001), sendo elaborada a partir dos recursos disponibilizados até os anos 
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noventa (Quadro 3). Para o cenário atual ampliamos a síntese, acrescentando 

novas possibilidades da web 2.0 (Quadro 4). Neste quadro consideramos  a 

abordagem de Santos (2010) com cinco gerações de EAD e com tecnologias a 

partir do site da Web Aula que, inclusive, possibilitam a convergência de mídias   

(blended learning). 

 

Quadro 3 – As gerações da EAD e as mídias 

Geração Período Mídia 

1ª  Final do Século XIX Ensino por correspondência 

 ( texto impresso) 

2ª Anos 60 ( século XX)  Ensino baseado em multimeios  

(rádio, televisão e vídeo) 

3ª Anos 90 Tecnologias de informação e comunicação       

(computador e rede) 

Fonte: Organizado com base em Belloni (2001), Ricardo (2005).  

 

Quadro 4 – As gerações da EAD e as mídias revisadas   

Geração Período Mídia 

1ª  Final do Século XIX 

Comunicação unidirecional 

Ensino por correspondência (texto impresso) 

2ª  Anos 60 (século XX)  

Comunicação unidirecional 

Ensino baseado em multimeios (rádio, televisão e 

vídeo) 

3ª  Início dos anos 90 

Comunicação bidirecional – 

Internet 1.0 

 Uso do computador e recursos multimídia, incluindo 

a rede com os chats. 

 

2ª metade dos anos 90 até 

2005 

Comunicação bidirecional – 

internet 1.0  

Correio eletrônico, chats, computadores, banda 

larga, interação por vídeo e ao vivo, 

videoconferência, fax, papel impresso, ambientes 

virtuais de aprendizagem, blended learning 

4ª.  2005 – 2012  

Comunicação bidirecional – 

internet 2.0  

Uso de tablets, wikis, blogs, social learning, redes 

sociais, aprendizagem móvel, produção de 

conteúdos, autoria individual, autoria coletiva, 

compartilhamento de conteúdos, blended learning 

Elaborado a partir de Belloni (2001 apud RICARDO, 2005), Santos (2010), 

Pérez e Suñé (2011) 
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     Todas essas tecnologias de informação e comunicação à disposição da 

EAD são altamente produtivas, desde que possamos, de fato, instrumentalizar 

professores e alunos para vivenciarem uma educação diferenciada, em que 

sejam possíveis criações de conteúdos de caráter autoral, sejam elas 

individuais ou coletivas, em que os recursos tecnológicos sejam aproveitados 

para elaborações mais complexas do pensamento e que possibilitem a 

construção e criação do conhecimento.  A autoria é uma forma de transgredir 

modelos educacionais reativos que podem ser perpetuados na EAD, mesmo 

com o uso das tecnologias de informação e comunicação (RICARDO, 2005; 

2009).  

     A comunicação bidirecional, por exemplo, possibilitada pelas tecnologias de 

informação e comunicação com interfaces apropriadas para que a 

comunicação entre emissor e receptor possa transcorrer de maneira interativa, 

permitindo o intercambio de papéis, é uma das bases da interatividade, que 

pode ser definida como o algo mais comunicacional (SILVA, 2002). A 

interatividade posta como uma das características da estética comunicacional 

da Cibercultura (Lévy, 1999) foi propagada como um dos grandes motes da 

rede; no entanto, até a vinda da web 2.0 se encontrava limitada. 

      A questão da interatividade tem sido reforçada na EAD nas salas de aulas 

virtuais. Para Santos (2010) as possibilidades de escolha de percursos de 

leitura, participação, autoria, conexões com imagens, sons, textos, palavras, 

interlocuções entre usuários são viáveis. No entanto, corremos o risco de 

aproveitamento mínimo de tais potencialidades por professores e gestores.  

    Chama-nos atenção o fato da autoria ser uma das bases da interatividade, 

assim como nos aponta Silva (2002). No entanto, apesar de estudiosos como  

Matar e Valente (2007)  se reportarem às possibilidades de autoria para 

construções textuais individuais e coletivas, nos parece que as reais 

possibilidades da autoria ainda são frágeis, agora não mais pela carência de 

tecnologias, mas pela fragilidade do nosso entendimento em relação à 

importância da construção do conhecimento e da aplicação  contextualizada do  

potencial criativo, muitas vezes reduzido ao cortar, copiar, colar e a postagens 

de fotos e imagens. 
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       Ainda que as contribuições das tecnologias de informação e comunicação 

sejam inegáveis para a EAD em tempos de Cibercultura, precisamos superar 

problemas básicos que transcendem o aspecto tecnológico e atingem, no 

cotidiano educacional, aspectos como a formação e capacitação de 

professores, incluindo a questão da autoria nesse processo. 

     A promessa de democratização da educação via EAD parecia antes estar 

centrada na dependência dos avanços tecnológicos. Todavia, agora, temos 

tecnologias, que nos permitem aulas mais interativas, amenizar a separação 

física entre professores e alunos com recursos que permitem a transmissão de 

voz e imagem em tempo real e a baixo custo.  Mas como vamos vivenciar de 

fato a democratização da educação por meio da EAD?  

      De acordo com Malanchen (2012) a promessa de democratização da 

educação e a ascensão social da sociedade via educação é um discurso de 

manutenção e de reprodução da desigualdade, uma vez  que o acesso ao 

desenvolvimento material, tão esperado pela classe trabalhadora não seria 

contemplado, dando apenas ao cidadão uma ilusão ao lhe conceder a 

igualdade jurídica e política.  A educação seria, portanto, um instrumento para 

perpetuar as diferenças e a EAD mais uma das estratégias para 

operacionalizar o domínio das massas, só que agora travestida 

tecnologicamente e imbuída da falácia em torno do domínio dos códigos da 

modernidade que facilitariam a manutenção do cidadão no mercado de 

trabalho.   

      Malanchen (idem) nos chama atenção para o caráter salvacionista 

embutido na educação e agora, mais ainda na EAD, atendendo aos requisitos 

do Estado e dos Organismos Internacionais (OI) em prol da crença na 

resolução dos problemas sociais.  É claro que não podemos atrelar o nosso 

crescimento econômico e a melhoria de nossa situação social unicamente à 

educação, seja ela presencial ou a distância, pois há outros caminhos a serem 

percorridos e que já não dependem mais dos diplomas. Nem todos os que são 

portadores de diplomas de nível superior irão trilhar caminhos melhores, pois 

estes, de um modo geral, se destinam aos que sempre foram privilegiados.  

      Concordamos com Malanchen (idem), no que tange ao sucateamento do 

papel do professor e, principalmente, à baixa qualidade de sua formação e até 
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mesmo dos cursos oferecidos para a capacitação de professores via  EAD, 

pois em muitas situações são construídos a partir da premissa de que essa é 

uma modalidade educacional que pode ser realizada com baixos custos e de 

forma bastante econômica. Endossa o pensamento de Malanchem (2012) a 

abordagem de Horodynski-Matsushigue (2012) que retrata a exploração da 

EAD pelas instituições privadas. Estas autoras discutem o modelo mercantilista 

de educação que garante as margens de lucros, realizando uma educação 

fragmentada, na qual o professor tem distintos papéis, ora como tutor, ora 

como conteudista e, em outros momentos, como gestor de programas de EAD. 

Essa fragmentação do papel do professor, em nosso entendimento, enfraquece 

o exercício da docência.  

      Horodynski-Matsushigue (idem) percebe de forma tão grave a situação da 

educação em nosso país que delega à EAD um papel menor, não como 

Educação, mas como ensino, num sentido mais restrito.  Seu discurso é de 

denuncia em torno dos descaminhos que a EAD tem tomado no Brasil, 

inclusive em torno dos índices de evasão nos cursos superiores.  Outro ponto 

destacado pela autora refere-se ao modelo educacional equivocado adotado  

pela Universidade Aberta do Brasil (UAB),  constituída no formato de consórcio, 

a partir da adesão de universidades públicas e de ingresso por meio de 

vestibulares.  Na verdade não constituiria uma Universidade, uma vez que tão 

pouco cumpre o seu papel a partir do tripé: ensino, pesquisa e extensão.  

      Tais críticas são válidas, pois nos fazem lembrar que as tecnologias de 

informação e de comunicação não resolverão problemas básicos da educação 

em nosso país. Elas colocam em destaque que, mesmo em tempos de 

Cibercultura, ainda enfrentamos questões que independente da educação ser 

presencial ou a distância, ainda permanecem, dentre elas a descrença no 

papel do professor e na sua capacidade de exercício da docência.   

      Franco (2003 apud LÜCK 2012) nos coloca em pauta a questão da 

interação entre alunos e professores como um momento primordial do 

processo da aprendizagem, a qual precisa ser trabalhada em qualquer 

modalidade educacional, pois para interagir é preciso problematizar, e essa 

problematização é potencializada na situação coletiva em que alunos e 

professores discutem o objeto de estudo.  No campo da EAD a questão da 
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interação entre alunos e professores precisa de sustentação em bases 

pedagógicas sólidas, que permitam a construção de uma aprendizagem 

significativa, promotora de autonomia do aluno e que requeiram do professor o 

exercício pleno de seu papel. 

       A EAD tem contribuições significativas para a Educação; precisamos, no 

entanto, de acordo com Franco (idem), enfrentar o desafio de garantir a 

construção qualificada do conhecimento. Como afirma Lück (2012), há uma 

distância entre os discursos, as políticas educacionais engendradas e as 

práticas implementadas, uma vez que se exige do professor uma formação 

para o século XXI, antenada com as novas requisições da sociedade, mas que 

na verdade o enfraquecem no exercício de sua prática.  

     A EAD não pode ser vista nem como vilã e tão pouco como a salvação de 

uma nação. Precisamos investir na formação e capacitação de professores em 

tempos de Cibercultura, admitindo que o domínio das tecnologias não é o 

suficiente, pois, como afirma Lück (2012, p. 266), “é inerente à EAD a 

introdução de práticas pedagógicas múltiplas”. Se o professor não tiver clara, 

por exemplo, a importância de seu processo autoral na sua prática pedagógica, 

de nada adiantam tecnologias que tenham por base a interatividade ou 

recursos que permitam a expansão de processos criativos e interações 

coletivas.  
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3. O AUTOR 

 

Na continuidade de nosso estudo teórico, discutimos, no presente 

capítulo, o conceito de autor. Observamos na revisão inicial que o tema autoria 

é bastante mencionado, porém, são poucos os teóricos que se dedicam a 

abordá-lo mais aprofundadamente. Mesmo existindo a figura do autor nas 

diversas áreas da produção humana, foi junto aos teóricos da Teoria Literária e 

Linguística; Filosofia e História que encontramos discussões mais significativas. 

Por isto, destacamos das áreas citadas quatro teóricos que discutem esse 

personagem, a saber: Bakhtin (2002; 2003), Barthes (2004a; 2004b; 2007), 

Foucault (2002; 2004a) e Chartier (1999).  

 

3. 1  A IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR  E O DISFARCE DA AUTORIA 

 

       A trajetória do autor ao longo dos anos é demarcada por sua presença, 

ocultação ou disfarce na obra. É a ligação entre o autor e a obra (ortonímia) 

que dá autoridade ao livro, mas essa relação, muitas vezes, tem sido de 

embates, controvérsias que projetam em um continuum de pólos opostos ora a 

afirmação da existência do autor, ora a sua morte (NOBREGA, 1981; 

FOUCAULT, 2002; 2004a; BARTHES, 2004a; 2004b).  

     A relação entre o autor e a obra é explicitada a partir do século XVI quando 

surgem as primeiras folhas de rosto no livro, denominadas frontispício ou 

portada, caracterizadas pela presença do título da obra, o nome do autor, a 

identificação do editor, o milésimo da publicação e outras informações 

complementares (HOUAISS apud NÓBREGA, 1981).  

       Nos séculos XVII e XVIII a folha de rosto tinha o formato decorado e 

ilustrado, era ocupada com títulos apresentados numa extensa fórmula, 

contendo, muitas vezes, indicações das partes da obra ou dados biográficos do 

autor (HOUAISS apud NÓBREGA, idem).  

       Há obras, no entanto, em que a ocultação ou disfarce da autoria pode 

acontecer; isto ocorre por motivos diversos, seja pela timidez do autor diante de 

sua exposição, ou, até mesmo, para se proteger de perseguições de caráter 

político, religioso ou provocadas por outras motivações. São diversas as formas 
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de ocultação ou de disfarce da autoria, desde o uso do anonimato ao 

pseudônimo (NÓBREGA, 1981). 

      Este autor se dedicou à investigação da ocultação e disfarce de autoria. Ele 

apresenta as distintas expressões usadas para camuflar o vínculo entre o autor 

e a obra, como: a anonímia, se refere ao desvinculamento da obra de seu 

autor; a aprocrifia,  relacionada ao termo apócrifo, usado para designar o 

oculto, vincula-se ao religioso. Este termo assimilou, ao longo dos anos, o 

sentido de duvidoso, falso, simulação, fraude, e, por fim, heteronímia o qual se 

relaciona ao uso de nome alheio.  

     Na verdade a autoria nos mobiliza em torno de sua existência, sua  

expressão, identificação e, inclusive, sobre como assimilamos a figura do autor 

na sociedade e sua relação com a obra. Mas, afinal, o que é o autor?  

  

3.2 - BAKHTIN E O AUTOR CRIADOR  

 

         Há muitas controvérsias em torno do teórico russo Mikhail Mikhailovitch 

Bakhtin. Diversos estudiosos, que buscaram conhecer melhor Bakhtin, 

encontram dificuldades em obter seus dados biográficos de fontes seguras. 

Pesquisadores já procuraram informações mais exatas na Rússia e não 

conseguiram encontrar um diário e, nem mesmo, amigos próximos que ainda 

estivessem vivos e que pudessem esclarecer pontos obscuros sobre sua vida e 

obra (CLARK; HOLQUIST, 2008).     

        Há textos atribuídos ao pensador produzidos nos anos 20, e que, no 

entanto, foram publicados sob outras alcunhas e que geraram discussões em 

torno da sua autoria. Das várias obras em disputa, somente `O vitalismo 

contemporâneo´ teve comprovada a autoria de Bakhtin, as demais ainda não 

foram confirmadas como produção do estudioso (CLARK; HOLQUIST, idem). 

      Também há dúvidas sobre a exatidão da data de seu nascimento, pois 

existem documentos relacionados à sua vida profissional com datas distintas. 

Sofreu o preconceito da intelectualidade russa, influenciada pelas concepções 

leninistas, o que ocasionou um período de adormecimento de sua obra, 

somente redescoberto nos anos 60, antes de se aposentar  (CLARK; 

HOLQUIST, idem).  
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       Para situar este autor em um espaço e tempo, podemos dizer que nasceu 

em 1895 na cidade provincial de Orel, sul de Moscou. Oriundo de uma família 

tradicional, seu trisavô realizou uma grande doação em dinheiro para a criação 

de uma escola de cadetes em Orel, cujo nome era Escola de Cadetes Bakhtin 

de Orel. Já seu avô foi fundador de um banco comercial, onde seu pai teria 

trabalhado41 (CLARK; HOLQUIST, idem). 

      Aprendeu alemão com sua governanta; leu Kant e Hegel na juventude. Há 

indícios de vestígios da influência Niestche em sua produção, apesar de tê-lo 

combatido do ponto de vista teórico. Teve três irmãs mais novas e um irmão 

mais velho, chamado Nikolai, que o teria influenciado em sua formação. Ambos 

tinham temperamentos distintos, mas acabaram por se dedicar aos estudos da 

linguagem.  Mantiveram uma relação de proximidade até a Primeira Guerra 

Mundial; porém, as tendências políticas de Nikolai o afastaram de Bahktin 

(CLARK; HOLQUIST, idem). 

     Nikolai foi lanceiro do exército do Czar, depois deixou a Rússia com o 

Exército Branco; foi marinheiro no Mediterrâneo e, por fim, durante a Segunda 

Guerra Mundial, filiou-se ao Partido Comunista britânico. Nikolai estudou na 

Sorbonne, onde fez os seus estudos clássicos, mas foi em Cambridge, depois 

de 1932, que obteve seu título de PhD. Lecionou no Departamento de Estudos 

Clássicos de Southampton, se tornou docente da Universidade de Birmingham 

em 1939, onde criou o Departamento de Linguística em 1942.  Veio a falecer 

mais tarde de ataque cardíaco, em 1950 (CLARK; HOLQUIST, idem). 

     Os dois irmãos, mesmo antes de entrarem na universidade, realizavam 

leituras por conta própria, o que lhes servia de estímulo para os debates e ao 

desenvolvimento intelectual. 

     Com a transferência do pai para Vilno, na Lituânia, Bahktin e seu irmão 

estudaram no Primeiro Ginásio da cidade.  Vilno era dominada pelos russos e 

tinha como língua oficial o russo, mas sofria influência de distintas culturas e 

línguas dos povos que a habitavam esta região, entre eles os judeus que 

falavam o ídiche. A diversidade cultural vivenciada por Bakhtin nesta cidade o 

inspirou a realizar estudos sobre o pluralismo linguístico (CLARK; HOLQUIST, 

idem). 

                                                 
41

 Há versões que indicam que o pai de Bakhtin foi um simples bancário (CLARK; HOLQUIST, 2008).     
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     Iniciou seus estudos superiores em  Odessa e os concluiu em Petesburgo; 

formou-se em Letras, História e Filosofia.  Foi professor nos níveis primário e 

secundário, lecionou Literatura e Estética no nível superior. Confrontou (nos 

anos20) o Formalismo Russo42 ao afirmar que os textos literários são 

enunciações e, portando, construções inacabadas, contrariando, assim, a 

concepção de que o texto seria um objeto auto-suficiente, independente de seu 

ambiente extraliterário (idem).     

       Criou um grupo de discussões filosóficas denominado „Círculo de Bakhtin‟, 

composto por amigos que dele participavam informalmente (PEREIRA, 2000). 

Acreditava na carnavalização da autoridade e nos mistérios da autoria. Foi a 

partir dos estudos realizados no Círculo que surgiram os principais conceitos e 

preocupações que nortearam sua obra, relativos à comunicação, ao diálogo 

(CLARK; HOLQUIST, 2008), à linguagem e à estética da criação (FREITAS, 

2002).  

Foi um crítico da linguagem monológica (FREITAS, idem). Para ele o 

monólogo termina em si mesmo, ignorando e não reconhecendo o discurso do 

outro; em contraposição, ele apresenta a linguagem dialógica como um 

fenômeno social da interação verbal, no qual o diálogo é a expressão de 

diferentes discursos, de outras consciências que se manifestam, de outras 

vozes, significando polifonia.  O discurso compreendido como um fenômeno 

social engloba a forma e o conteúdo. Na literatura temos dois gêneros que 

exemplificam os distintos posicionamentos: o gênero épico caracterizado pelo 

monólogo e unilinguismo, em oposição ao romance que é dialógico e 

plurilíngue (BAHKTIN, 2002; 2003).   

        Com o diálogo, a relação entre falante e ouvinte se constrói a cada 

enunciado, caracterizada por seu conteúdo e sentido (significado contextual), 

estabelecendo uma relação de compreensão mútua (FREITAS, idem). Logo, 

“toda enunciação é um diálogo, mesmo nas produções escritas, num processo 

de comunicação ininterrupto” (FREITAS, idem, p.138), uma vez que o 

enunciado é uma unidade de comunicação que precisa estar contextualizado 

(BRAIT; MELO, 2008). 

                                                 
42

 Todorov no prefácio de Estética da criação verbal de Bakhtin (2003) esclarece que para a estética 
formalista a arte e a literatura não servem a fins externos, a preocupação está direcionada para a 
composição da intriga, a versificação, os processos narrativos, à paródia e as demais características 
especificamente verbais das obras.   
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       É importante ressaltar que o enunciado não pode ser confundido com a 

frase, já que este só consegue sentido em distintas realizações enunciativas 

(BRAIT; MELO, idem). Não podemos esquecer que o homem e a linguagem 

estão associados e que é por meio dos enunciados, que podemos identificar as 

características que indicam as condições e finalidades de cada campo de ação 

do homem43 (BAKHTIN, 2003).    

       Infelizmente, existe uma distorção conceitual dos princípios bahktinianos, 

que reduzem o conceito de dialogicidade ao sentido restrito da palavra; 

contudo, toda comunicação verbal é dialógica, inclusive no discurso interior: em 

nossos pensamentos encontramos outras vozes (BRAIT, 1996). Esse 

pressuposto, também, não elimina a figura do autor, que no romance, por 

exemplo, organiza e articula os diferentes discursos que emergem das falas de 

seus personagens, que dialogam. Portanto,  

 

cada homem é um eu para si, mas no acontecimento concreto 
e singular da vida o eu para si é apenas um eu único, porque 
todos os demais são outros para mim. E essa posição única e 
insubstituível no mundo não pode ser revogada através de uma 
interpretação conceitual generalizante (e abstrativa) (BAHKTIN, 
2003, p.351). 

 

      Bakhtin (2003) conceitua a autoria como um ato de criação artística, o qual 

se manifesta por meio da obra, usando a palavra como ferramenta. O autor-

artista-criador vê como secundária sua relação com a palavra, pois seu 

processo relacional primário é com o dado imediato da vida e do mundo, isto é, 

com o conteúdo. A palavra, quando trabalhada, é expressão do mundo dos 

outros e expressão do autor. O autor é força organizadora que dá forma à 

matéria por meio do estilo, adaptando a palavra a determinados padrões 

estéticos44, específicos de sua natureza. Logo,  

o efetivo ato criador do autor (como aliás qualquer ato em 
linhas gerais) sempre se move nas fronteiras (axiológicas) do 
mundo estético, da realidade ( realidade do dado – realidade 
estética), na fronteira do corpo, na fronteira da alma, move-se 

                                                 
43

 De acordo com Bahktin ( 2003, p. 261) os enunciados representam o campo de atuação do homem, 
não só pelo conteúdo ( temático) e estilo da linguagem (  que engloba a escolha dos recursos lexicais, 
fraseológicos e gramaticais da língua), mas “ acima de tudo por sua construção composicional”.  
44

  Segundo Ferreira (1999) estético é um adjetivo de origem grega, que vem da palavra aisthetikós, 
sensível, sensitivo. Relativo à estética, ao sentimento do belo: gosto estético; senso estético e emoção 
estética.  
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no espírito; o espírito ainda não existe; para ele tudo ainda está 
por vir; para ele tudo o que existe já houve (p.90).  

          

       O estilo representa a expressão de uma individualidade especial pertinente 

ao autor e a sua percepção de mundo, pois está relacionado ao princípio 

criativo, regido por uma ética-cognitiva da vida, que o torna responsável pela 

sua criação, pois o ato criador se move nas fronteiras (axiológicas) do mundo 

estético. Por fim, o estilo engloba um conjunto de procedimentos de 

enformação e acabamento da personagem e do seu mundo, e de processos 

que determinam a relação com o material, a palavra, e cuja natureza precisa 

ser assimilada (BAHKTIN, 2003). Vale ressaltar que o estilo não está 

relacionado apenas ao universo literário, mas abrange outros gêneros textuais 

e que implicam em outros estilos (BRAIT, 2008). 

      O gênero para Bakhtin engloba, por conseguinte, as formas arquitetônica e 

composicional da obra, a primeira, referente à visão artística e do processo de 

acabamento do objeto estético e a segunda, a textualização específica desse 

gênero, num dado tipo de texto (SOBRAL, 2008).   O romance, por exemplo, é 

uma realização artística de um acontecimento histórico  ou social, já o drama 

está relacionado a uma composição que engloba atos, diálogos, enquanto  a 

tragédia e a comédia são formas arquitetônicas de realização (BAKHTIN, 

2002). 

     Assim, a obra de arte de um autor (aqui incluindo o texto) é definida não 

como objeto de um conhecimento puramente teórico, mas como um 

acontecimento artístico, vivo, único e singular. A obra é reflexo do tempo do 

autor; este, como portador da visão artística e da criação no acontecimento do 

existir,  torna-se prisioneiro do seu momento histórico. Nesta perspectiva, o 

autor deve ser decifrado no universo histórico de sua época e no grupo social 

em que se encontra ( BAKHTIN, 2003). 

          O autor criador é aquele que vivencia a tensão criadora e supera o caos. 

Ele tem a tarefa de escolher e adaptar determinados valores sociais para sua 

obra a partir de um processo de valoração que define e dita tal seleção. É 

nessa transposição de valores que o autor se baseia para organizar um novo 

mundo, sólido, que basta a si mesmo.  A obra é sustentada, portanto, pela 

unidade estética que só pode ser interpretada à luz da lógica criadora, da visão 
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estética que o autor (artista genuíno) usa para compor sua obra, pois a 

objetividade estética é centrada na personagem e no acontecimento, o que a 

distingue da objetividade ética e cognitiva, pois o objeto estético (a obra) é uma 

criação que inclui em si o criador e sua atividade artística criativa, em que a 

forma e o conteúdo se tornam um acontecimento original que se realiza a partir 

da interação do criador e do conteúdo (BAKHTIN, 2002; 2003; FARACO, 

2008).   

        Vale evidenciar que Bakhtin distingue o autor-pessoa que está relacionado 

ao artista, a pessoa e o autor-criador;  este vinculado à função estético-formal 

engendradora da obra, é quem compõe o objeto estético e lhe dá unidade. Isso 

significa que o aspecto psicológico do autor-pessoa não é importante nem tão 

pouco afeta a estética da criação (FARACO, 2008).  Ele salienta a importância 

do autor criador se posicionar na fronteira do mundo que ele cria e se distancia, 

uma vez que ao “invadir” esse mundo, perde a sua estabilidade estética 

(BAKHTIN, 2003).  

       Em síntese, Bakhtin (2002; 2003) descortina o universo do autor e da 

estética da criação, revelando os componentes que constituem a obra: o 

discurso, o gênero, a linguagem dialógica, a polifonia, a estética e o estilo.  

Também enfatizou a figura do autor criador como o responsável pela 

organização do todo da obra (estética), distinguindo-o do autor enquanto 

pessoa.  

     As contribuições dos estudos de Bakthin (idem) chegam ao século XXI  

influenciando tanto os estudos linguísticos, filosóficos, sociológicos, e até na 

EAD nas pesquisas sobre aprendizagem, linguagem e construção de textos 

didáticos.  

 

3.3 FOUCAULT E A FUNÇÃO DO AUTOR NA SOCIEDADE  

 

         Foucault, como grande estudioso da autoria, merece um aprofundamento 

maior em sua biografia. Influenciou outros estudiosos que surgiram 

posteriormente e que também descobriram a importância do tema autoria.  A 

autoria foi descortinada por Foucault como nenhum outro estudioso; ele tratou 

de questões que transcendem a técnica da construção textual.  Marcas de sua 
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trajetória de vida o fizeram encarar a autoria sob distintos aspectos: no cuidado 

de si, traçado em sua `História da Sexualidade´, no controle e interdição do 

discurso em `História da Loucura´.  

       Foucault foi um dos grandes filósofos que o mundo conheceu. Um 

estudioso das letras que dominava línguas, tais como o inglês, o francês, o 

latim, o grego e o alemão; conhecia a arte da escrita e a Literatura.  Filho do 

Dr. Paul Foucault (cirurgião e professor de Anatomia) e de Anne Malapert, mãe 

dedicada, nasceu em Poitiers, na França, em 15 de outubro de 1926 dentro de 

uma família rica e repleta de tradições.  Paul-Michel Foucault morreu em 25 de 

junho de 1984 com complicações da AIDS, deixando um grande legado que 

impactou a Filosofia, a Medicina, a Psiquiatria, a Psicologia e a própria 

Literatura (ERIBON, 1990).    

        Foi homossexual em uma época em que o preconceito era mais arraigado 

que nos dias atuais. Uma personalidade atormentada por sua sexualidade que 

chegou a ser vivenciada ao extremo com o sadomasoquismo (uma mistura de 

prazer e dor). Impôs a si mesmo o exílio (1955), fugindo do preconceito e do 

olhar crítico para sua condição.  Assim, começou sua trajetória internacional, 

viveu em diferentes países difundindo a cultura francesa, esteve na Suécia, na 

Polônia, na Tunísia e na Alemanha. Chegou a visitar o Brasil (ERIBON, idem). 

Sua passagem pelos Estados Unidos o levou às drogas e a vivenciar 

arduamente seu homossexualismo.  

     Desde criança Foucault se dedicava aos estudos. Naturalmente, os livros, 

as letras, a Filosofia e a História foram se aproximando do seu cotidiano.  Já 

seus estudos de Matemática não lhe proporcionavam o destaque que 

conseguia lograr nas outras matérias. Teve dificuldades na escola, 

principalmente na fase em que o Nazismo se instalou na França e em sua 

cidade. Foucault assistiu a violência contra os jovens judeus e contra seus 

professores, inclusive, contra o cônego Duret, que lecionava Filosofia na 

escola. As lembranças da invasão nazista em sua cidade marcariam sua 

memória e impactariam sua performance nos estudos. Apesar de certas 

limitações, na maioria das vezes, com grande esforço e perseverança, 

superava os problemas de aprendizagem, obtendo boas notas, quase sempre 

acrescidas de elogios de seus professores (ERIBON, idem). 



90 

       Foi coroinha na Igreja de Saint-Porchaire; naquela época as famílias 

tradicionais mantinham seus filhos nas igrejas como coroinhas e nas escolas 

religiosas como demonstração de status social.  Embora a família não fosse 

dada à religião, Foucault estudou em escolas religiosas, esteve em contato 

com os jesuítas45, ingressou no liceu Henri-IV (em Poitiers), prematuramente, 

aos quatro anos de idade.  Mais tarde, Foucault foi transferido para o colégio 

Saint-Stanislas (1940) onde deveria superar mais alguns problemas de 

desempenho. Lá encontrou Pierre Revière46, seu rival nos estudos, que mais 

tarde, se tornaria seu amigo e alvo de seus estudos sobre a psiquiatria 

(ERIBON, 1990).  

     Foucault leu os grandes filósofos como Platão, Decartes, Pascal, Bergson, 

Marx, Spinoza, Hegel, Bachelard, Husserl e Heidegger.   Mas, suas leituras não 

parariam por aí; a obra de Nietzsche o influenciaria profundamente nos anos 

50, fonte para a descoberta da sua genealogia. Foi um grande leitor, consumia 

literatura, transitou entre os textos do marquês de Sade e Kafka, também 

descobriu as obras de Freud e a Psicanálise. Além disso, conviveu com 

grandes personalidades; muitos foram seus professores, outros, simplesmente, 

se tornaram seus amigos. Com alguns teve uma convivência cercada de 

estranheza, citamos os nomes de: Louis Althusser, Gilles Deleuze, Pierre 

Bourdieu, Paul Vayn, Pierre Boulez, Sartre, Jean Hypopolite, Geordes 

Canguilhem, Maurice Merleau-Ponty, Georges Dumézil e Roland Barthes 

(ERIBON, idem). 

     Licenciado em Filosofia e em Psicologia, Foucault realizou seus estudos na 

École Normale Supérieure, onde mais tarde se tornou professor universitário 

passando pelo crivo de seu ex-orientador, Canguilhem47.  Apesar de não ter 

feito o curso de Medicina, acabou por se interessar pelos seus meandros, a 

relação médico-paciente, o diagnóstico, e os limites entre a razão e a loucura. 

                                                 
45

 Foucault aprendeu muito com os padres, sua leitura em torno da vida dos santos mais tarde apareceria 
em sua obra, inclusive, em seu estudo sobre a autoria.  
46

 Foucault realizaria um estudo sobre o caso de Pierri Revière, publicado sob o título: Eu, Pierri Revière, 
que degolei minha mãe, minha irmã e meu irmão.  Abordou “o poder da psiquiatria em inocentar ou 
condenar o individuo a partir do saber terapêutico que transfere seus conceitos à justiça” (FARIA, 2003, p. 
87).  
47

 Canguilhem (contemporâneo de Satre) foi professor na École  Normale Supérieure e lecionou história 
das ciências na Sorbonne, sua tese de doutorado ( O normal e o patológico)  foi dedicada à Medicina, o 
que lhe deu embasamento para orientar Foucault em sua defesa doutoral , o estudo sobre a loucura.  De 
acordo com Eribon (1990), seu orientando não acatou suas sugestões quando lhe foi solicitado que 
suavizasse o texto, um tanto quanto árduo.  Foucault, mesmo mantendo um discurso de difícil 
compreensão, conseguiu a aprovação e a publicação de sua tese. 
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Obteve o titulo de Doutor em Letras em 1961 com a tese que recebeu o titulo: 

História da Loucura na Idade Clássica. Seu estudo provocaria diferentes 

reações entre seus leitores, inclusive de Roland Barthes.   

        Quando apontavam Foucault como comunista, ele demonstrava seu 

desagrado aos rótulos que lhe impunham. Apesar de ter se aproximado do 

marxismo, sua forma de agir e pensar o distanciaram da militância, inclusive, 

por ter experimentado o preconceito contra a sua homossexualidade. Foi 

professor da cátedra de História dos Sistemas de Pensamento no Collège de 

France durante o período de 1970 até 1984 (ERIBON, 1990). 

      Os estudos de Foucault podem ser divididos em três momentos, o primeiro 

o arqueológico, dedicado à análise da estruturação dos discursos de saber na 

estruturação das ciências humanas; o segundo no qual se dedica à genealogia 

do poder e da sociedade disciplinar e suas tecnologias; e a terceira, em que 

deteve suas reflexões em torno da ontologia do presente e a estética da 

existência, o cuidado de si (VASCONCELLOS, 2007).  MUCHAIL (2008) 

aponta as principais publicações de Foucault organizadas em suas três fases.  

A primeira, a arqueológica, com produções nos anos sessenta que são: `A 

história da loucura´ (1961), `O nascimento da clínica´ (1963), `As palavras e as 

coisas´ (1966) e `Arqueologia do saber´ (1969). A segunda, a da genealogia do 

poder, com os seguintes estudos durante os anos setenta: `Vigiar e punir´ 

(1975), o volume I da `História da sexualidade´, denominado `A vontade de 

saber´ (1976); e a terceira a ontológica, com os volumes II e III da `História da 

sexualidade´  com `O uso dos prazeres´ e o `Cuidado de si´, ambos de 1984.  

      Após a sua morte outras publicações surgiram a partir de suas aulas, 

cursos, conferências, textos dispersos e artigos (MUCHAIL, 2008). Dentre tais 

textos foi publicada a comunicação de Foucault realizada em 1969 na 

Sociedade Francesa de Filosofia e publicada no boletim da referida entidade no 

mesmo ano, que deu origem a obra „O que é um ator‟ (2002).  

      Cumprindo o rito de ingresso no Collège de France, Foucault como todos 

os professores iniciantes, preparou o seu discurso inaugural cuja temática foi a 

função do autor (ERIBON, 1990). Não poderia ter sido mais emblemático, já 

que o texto tratava da função do autor na sociedade e a interdição do discurso.  

A aula de 1970 deu origem à obra denominada: „A ordem do discurso‟ (2004a). 
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     Observamos, então,  que o conceito de autor está sempre presente nos 

diferentes escritos e discursos de Foucault, desde sua primeira fase. Ele 

identifica a autoria como o espaço poderoso da individualização na história das 

ideias, dos conhecimentos, das literaturas, na história da filosofia e das 

ciências. Situa a figura do autor como uma categoria fundamental da crítica; 

neste sentido a autoria inclui o homem e sua obra (FOUCAULT, 2002).           

     Reforçando a importância deste filósofo nessa discussão,                            

Chartier (1999, p. 31) a ele se refere “como aquele que melhor refletiu sobre a 

emergência, na história, da função do autor”. Em A ordem dos livros, Chartier 

(1994) adverte contra as possíveis interpretações equivocadas do conceito de 

autoria e da função do autor defendidas por Foucault, que a relacionam 

meramente ao aspecto da propriedade.  

      Foucault e Bahktin discutiram a importância do autor na sociedade, isto é, 

no seu contexto histórico.  Para Foucault (2004a, p. 28-29): 

 

seria absurdo negar, é claro, a existência do indivíduo que 
escreve e inventa. Mas penso que - ao menos desde uma certa 
época – o indivíduo que se põe a escrever um texto no 
horizonte do qual paira uma obra possível retoma por sua 
conta a função do autor: aquilo que ele escreve e o que não 
escreve, aquilo que desenha, mesmo a título de rascunho 
provisório, como esboço da obra, e o que deixa, vai cair como 
conversas cotidianas. Todo esse jogo de diferenças é prescrito 
pela função do autor, tal como a recebe de sua época ou tal 
como ele, por sua vez, a modifica. 

 

 

  Ao longo da história, a figura do autor tem se modificado. É na literatura, 

porém, que essa figura aparece mais evidenciada, em função do registro 

escrito dos discursos. Cabe ressaltar que o discurso não é apenas uma 

representação; ele está envolto em um sistema de controle e de poder, que 

domina o seu acontecimento e materialidade. É composto por um conjunto de 

enunciados e constitui uma possibilidade de ser, uma representação, ou seja, 

resultado de um procedimento de autoria. O enunciado no discurso é uma 

função que faz com que apareçam conteúdos concretos no tempo e no espaço; 

indica se há ou não frase, uma proposição ou um ato de linguagem 

(FOUCAULT,2002; 2004a). 
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           A proeminência do autor se dá, principalmente, a partir do século XVII, 

sendo que na atualidade, quando vamos elaborar nossos discursos e projetos 

acadêmicos, verificamos o quanto precisamos da figura do autor para nos 

fundamentar e dar legitimidade ao nosso pensamento (FOUCAULT, 2004a). 

             A autoria implica, também, a responsabilidade do autor quanto à 

unidade de texto; isto significa que ele precisa dar conta do texto que se 

encontra sob seu nome, pois o mesmo representa uma unidade de coerência 

que deve ser validada como verdade. O nome do autor permite a concretização 

de classificações, isto é, possibilita o reagrupamento de certo número de 

textos, ajuda a delimitar, selecionar e opor-se a outros textos, dando uma 

marca própria aos discursos. Para exemplificar suas idéias, Foucault (2002) 

fala de Balzac, afirmando que em seu nome encontram-se diversos textos, com 

características tão específicas, que acabam por remetê-las a este autor. Nele 

está contida uma designação, uma descrição, um gênero, que permitem 

identificar um discurso organizado, o qual se destaca dos outros discursos, 

recebendo um estatuto no interior de uma sociedade ou de uma cultura, ou 

seja, a legitimidade de sua produção. 

          Ao discurso não legitimado resta a interdição; para Foucault (2002; 

2004a; 2004b) este procedimento situa-se como uma forma de exclusão, que 

se concretiza por meio do “não poder dizer”, “não poder falar”. Sabemos que 

não temos o direito de dizer tudo, em qualquer lugar e circunstância. Em alguns 

campos esta prática coercitiva é mais evidente, como, por exemplo, nos 

discursos que se relacionam à sexualidade e à política, onde sempre diversos 

interesses, de teor ideológico dispare, encontram-se em jogo. A sociedade usa, 

então, a disciplina como uma forma de coerção, interdição e controle dos 

discursos. Esta percepção clara da interdição foi obtida por Foucault em 

estudos que realizou em manicômios e prisões. O discurso do louco, por 

exemplo, não pode circular entre os outros discursos; destituído de verdade, 

não pode autenticar ou validar um ato jurídico. Como algo não legitimado, o 

discurso do louco é marginal e, portanto, rejeitado pela sociedade. 

        Na conceituação de autoria, Foucault (idem) destaca dois elementos 

marcantes: a singularidade do discurso e a individualidade do autor. É na 

singularidade do discurso do autor que encontramos sua identidade; nela está 
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uma espécie de foco de expressão, que possui formas manifestadas da mesma 

maneira (com certa regularidade). Isto significa que um determinado modo de 

discurso nos remete ao mesmo autor e à sua obra. É a singularidade que nos 

permite distinguir um discurso de Aristóteles do de Shakespeare (FOUCAULT, 

2002). É por meio das características do discurso que o autor poderá ser 

reconhecido ou rejeitado pela sociedade. 

  Segundo Foucault (2002), foi São Jerônimo, na obra De Viris 

Illustribus48, que estabeleceu quatro indicadores para relacionar vários 

discursos a um mesmo autor, a saber: o nível constante da obra, a coerência 

conceitual; a unidade estilística; e o contexto histórico no qual o autor está 

preso. Estes quatro critérios, oriundos da tradição cristã, são (re)visitados pela 

crítica moderna, como bem expressa Foucault (2002, p. 51):  “noutros termos, 

para reencontrar o autor na obra, a crítica moderna utiliza esquemas muito 

próximos da exegese cristã quando esta queria provar o valor de um texto 

através da santidade do autor”. Podemos, pois, inferir que a crítica moderna, 

para definir o autor, não se distancia do modelo cristão, ainda que a sua 

autenticação não represente uma preocupação.  

          São quatro características que marcam a função do autor, de acordo 

com Foucault (2002). A primeira é o fato de estar ligada ao sistema jurídico e 

institucional que encerra, determina, articula o universo dos discursos; a 

segunda é que o autor não desempenha seu papel uniformemente e do mesmo 

modo sobre todos os discursos, em todas as épocas e em todas as formas de 

civilização; em terceiro o autor não pode ser definido simplesmente pela 

atribuição espontânea de um discurso àquele que o gera, e sim por meio de 

uma série de operações específicas e complexa; e a quarta, é que a função 

autor não é exercida simplesmente por um indivíduo real, podendo dar lugar a 

vários “eus” e em, simultâneo, a várias posições-sujeitos que classes diferentes 

de sujeitos podem ocupar.  

          Concluímos que, para Foucault (idem), a função do autor extrapola as 

características traçadas pelo momento histórico que lhe atribui o seu estatuto. 

                                                 
48

 São Jerônimo desenvolveu uma atividade incessante, consagrada ao aperfeiçoamento da vida 
monástica e à redação de tratados religiosos. Entre suas atividades cabe destacar os escritos sobre 
temas bíblicos e a coletânea de biografias de autores cristãos, De Viris Illustribus (Sobre os homens 
ilustres). Disponível em: <http://orbita.starmedia.com/~hyeros/saojeronimo007.html>. Acesso em: 17 
setembro 2004.   

http://orbita.starmedia.com/~hyeros/saojeronimo007.html
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O autor pode ser o fundador (instaurador), inclusive, de uma discursividade. Os 

exemplos de Karl Marx (1818 – 1883) e Sigmund Freud (1856 - 1939) são bem 

expressivos: ambos inauguraram, em suas épocas, uma discursividade que 

deu margem a muitos discursos diferentes, mas que, simultaneamente, a ela 

se ligavam.  

         Enfatizamos a complexidade do estudo do autor em Foucault e 

retomamos a sua singularidade. Na História da Sexualidade, volume três, 

denominado `O cuidado de si´ (1985), emerge seu estudo sobre a 

individualização do ser, a importância do conhecimento de si próprio, a cultura 

e o cuidar de si mesmo.                                 

          O cuidado com a saúde, o exercício físico e até mesmo os momentos de 

leitura são maneiras de satisfação e de atenção ao bem estar individual.  O 

exercício com a palavra e a escrita são formas do homem cuidar de si mesmo 

e de se comunicar com o outro.  A escrita é vista, então, como uma prática 

social (idem) que é propiciada pela interação via a realização da leitura pelo 

outro (FOUCAULT, 2002).  

          Como salientam Cascais e Miranda (2002, p. 25) na introdução de „O 

que é um autor‟, encontramos: “o autor de si próprio é o homem autêntico, 

aquele que faz da sua vida uma obra que exige permanente cumprimento”.  O 

autor para Foucault é, portanto, aquele que expressa a sua individualidade; a 

sua autenticidade; a sua singularidade; manifesta a sua própria verdade e 

cuidado de si. É ser autor da própria vida.   

          Logo, podemos admitir que a autoria, expressão da singularidade do ser, 

contraria as formas de controle exercidas na e pela sociedade por meio de 

seus distintos mecanismos de coerção do autor e de seus discursos. Ser autor 

é sinônimo de transgressão e poder.  

 

3.4 CHARTIER E O AUTOR NA ERA DIGITAL  

 

     Para enfatizar a importância do autor na sociedade e seu valor na história, 

nos remetemos a Chartier (1999), nascido em 1945, na cidade de Lyon 

(França). Formou-se como professor e historiador pela Escola Normal Superior 

de Saint Cloud e Universidade de Sorbone. Em 2006 assumiu o cargo de 
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professor-titular de Escrita e Cultura da Europa Moderna do Collège de France.  

Expandiu suas atividades acadêmicas para além do território francês, atuando 

em diversas universidades, tais como Harvard e Pensilvânia. A denominação 

história cultural está relacionada diretamente a este historiador que, segundo 

Mary Del Priore49, vem se dedicando a investigar a humanidade pela evolução 

do escrito, tendo direcionado a história cultural para as significações sociais. 

No mundo contemporâneo, seus estudos sobre a história do livro, da escrita e 

da leitura são de suma relevância.  Chartier é pioneiro ao analisar as diferenças 

entre os gêneros e as formas dos textos (materialidade) (FERRARI, 2011). 

            Ao dedicar-se à história da escrita, à história do leitor, do livro e do 

texto, a figura do autor não fica à margem de suas reflexões. Preocupado em  

esclarecer a importância do nome do autor, Chartier (1999) remonta à época 

da Inquisição, destacando os atos de punição e interdição dos discursos que 

foram exercidos pela Igreja Católica, com vistas à identificação de autores 

considerados hereges.  Assim, na Idade Média da Europa Ocidental, o nome 

do autor servia para denunciá-lo como transgressor e herege (muitos foram 

considerados bruxos); a estes se dava o castigo final: ser queimado na 

fogueira, juntamente com sua “obra demoníaca”. 

        Com a disseminação da imprensa, o autor passou a ter outra função, que 

marca a distinção entre ele e o escritor, pois “para erigir-se como autor, 

escrever não é suficiente, é preciso mais, fazer circular as suas obras entre o 

público, por meio da impressão” (CHARTIER apud ANDRADES, 2004, p. 4). 

         A distinção entre escritor e autor fica ainda mais clara através das 

expressões writer - aquele que escreveu alguma coisa; e author - aquele cujo 

nome próprio dá identidade e autoridade ao texto (CHARTIER, 1999).  A 

mesma diferença é feita no francês (antigo) por meio das expressões écrivain e 

auteur: o primeiro é aquele que escreveu um texto manuscrito, sem circulação; 

e o segundo o que tem obras impressas (publicadas). 

         É valido salientar que determinados pontos não considerados por 

Foucault (2002; 2004) foram abordados por Chartier (1999). Entre esses se 

                                                 
49

 Mary Del Priore é tradutora do livro  A ordem dos livros de Chartier (1999) e autora de uma biografia 

de Chartier. Para auxiliar na confecção deste projeto de tese, enviou o texto biográfico em mensagem 
pessoal para o e-mail: eleonoracorporativa@yahoo.com.br.  

mailto:eleonoracorporativa@yahoo.com.br
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destacam: a questão da revolução eletrônica e sua interferência nas maneiras 

de ler e escrever no meio digital; e a participação do leitor no texto eletrônico. 

       A relação do leitor e do autor com o texto, a partir da disseminação das 

tecnologias digitais, alterou-se. O contato manual com a escrita (impressa ou 

manuscrita) aproxima tanto o leitor quanto o autor do texto. Hoje, temos a tela 

do computador que afasta leitores e autores do contato direto com as folhas e 

as páginas. Com o texto eletrônico surge uma nova forma de estruturação 

textual: seus limites agora não são tão visíveis; há uma nova lógica, diferente 

da que caracteriza o livro impresso; já não há mais capa do livro, predomina o 

entrecruzar de textos. O livro eletrônico é uma revolução, tanto no que se 

refere ao suporte material do escrito como nas formas de ler (CHARTIER, 

1999).   

            A possibilidade da edição eletrônica transforma o fazer do autor; este 

antes se preocupava apenas com sua produção textual, deixando nas mãos do 

editor a tarefa da edição da obra. Assim, os papéis eram bem definidos; hoje, 

no entanto, com os editores de textos cada vez mais avançados, o autor pode 

ser o próprio editor, revisor e distribuidor de seu próprio trabalho. Desse modo, 

mudam as relações entre autor e editor e a própria relação do autor com sua 

obra. Chartier (1999, p. 17) afirma que:  

 

[...] o abalo na separação entre tarefas e profissões  que , no 
século XIX, depois da revolução industrial da imprensa, a 
cultura escrita provocou: os papéis do autor, do editor, do 
tipógrafo, do distribuidor, do livreiro, estavam então claramente 
separados. Com as redes eletrônicas, todas estas operações 
podem ser acumuladas e tornadas quase contemporâneas 
umas das outras. [...] Atualmente, é na esfera da comunicação 
privada ou científica que a transformação vai mais longe: ela 
indica aquilo que pode ser amanhã o conjunto da edição 

eletrônica. 

              

             A tecnologia digital, além de possibilitar uma nova relação do autor 

com sua obra, permite a desmaterialização e a descorporização do texto. 

Ainda, segundo Chartier (1999), independente das diferentes materializações 

do texto, o juízo estético supõe a (re)construção dos discursos que 

transcendem a materialidade.  
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             O „autor da era multimídia‟, pela possibilidade de apresentação do texto 

em suporte eletrônico, está se concentrando mais na forma de criar, uma vez 

que o digital permite inúmeras possibilidades de criação e estruturação do 

texto. Em conseqüência, o livro eletrônico (e-book), tem sido alvo de estudo de 

pesquisadores preocupados em estabelecer critérios que permitirão identificar 

um texto eletrônico como um livro constituído de unidades de identidade 

própria (CHARTIER, 2002). O que estamos presenciando é uma grande 

transformação na forma como lidamos com o texto e com a escrita: “a 

revolução do texto eletrônico, é de fato, ao mesmo tempo, uma revolução da 

técnica de produção dos textos, uma revolução do suporte do escrito e uma 

revolução das práticas de leitura” (CHARTIER, 2002, p.113). 

 

3.5 BARTHES E A MORTE DO AUTOR  

 

          Roland Barthes nasceu em 1915, em Paris, e morreu de infecção 

hospitalar após ter sido atropelado no ano de 1980. Graduou-se em Letras 

Clássicas, Gramática e Filosofia.  Exímio escritor se dedicou à Crítica Literária, 

à Semiologia, à Sociologia e à Filosofia (CALVET, 1993). Foi admitido como 

professor no Collége de France, graças à indicação de Michel Foucault.  Esses 

dois gênios construíram a partir de 1955 uma relação de amizade regada de 

controvérsias e admiração. Tiveram uma convivência próxima que deixaria 

marcas na trajetória dos dois, desde a classificação de ambos como 

estruturalistas50 até a participação em eventos acadêmicos juntos (ERIBON, 

1990). 

      No prefácio do livro de Roland Barthes denominado: O Rumor da Língua 

(2004a), Leyla Perrone-Moisés dividiu em quatro etapas a vida intelectual de 

Barthes: o „mitólogo‟, o „novo-crítico‟, o „semiólogo‟ e o „escritor‟.  Enfatizou o 

envolvimento do estudioso nos anos 60 com o estruturalismo e a busca de 

                                                 
50

 Em seu discurso no Collége de France denominado “O que é um autor, Foucault  deixa claro que nunca 
empregou a palavra estrutura , refutando  seu uso na obra: As palavras e as coisas  ( FOUCAULT, 

2007). Deleuze ( 2005, p.13) afirma que “ as pessoas rancorosas dizem que ele é o novo representante 
de uma tecnologia, de uma tecnocracia estrutural”.   Ao definir o estruturalismo, Barthes ( 2007, p. 51) 
afirmou que o objetivo de toda atividade estruturalista, seja  ela reflexiva ou poética,  é reconstituir um 
objeto, de modo a manifestar nessa reconstituição as regras de funcionamento (as funções) desse 
objeto.” 
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métodos rigorosos para a análise do texto literário, os anos 70 são marcados 

pelo seu envolvimento com o texto: o „prazer do texto‟. 

        É a partir dos estudos sobre a escritura e o prazer do texto que o tema do 

autor surge. Barthes (2004a) em seu breve tratado denominado “A morte do 

autor”, refere-se a esta figura de forma a dissolver sua importância e função na 

sociedade, reduzindo-o a uma mera produção do sistema de exploração 

capitalista, que imputa prestígio apenas àquele que escreve. Atribui a uma 

questão cultural a tirania do autor enquanto o centro das atenções e da 

produção, como se o sentido e a lógica textual dependessem dele para a 

compreensão do texto.   

       Para Barthes (2004a; 2004b) o autor nada mais é do que aquele que 

escreve. Para o estudioso, a figura do escritor não precede a obra e surge ao 

mesmo tempo em que o texto é construído, na verdade seria um conjunto de 

textos pré-existentes que se articulam, composto por diversas escritas. 

Portanto, o texto original, ou seja, o texto zero não existiria. Destituindo o poder 

do autor, Barthes (idem) substitui a figura do autor pelo escritor, cabendo ao 

segundo dar forma à escrita. 

         O escritor, na visão de Barthes (2007), é aquele que trabalha a palavra a 

partir de uma técnica (de composição, de gênero, de escrita) e regras (tais 

como paciência, correção e perfeição). A consciência sobre seu labor o faz 

dominar as normas que regulam a escritura e exige a capacidade de forjar a 

palavra. É essa tarefa que promove a sua individualização, marcada pela 

escolha consciente de um tom ou um ethos que lhe é próprio (BARTHES, 

2004a). 

       Deste modo, Barthes (2004a; 2004b) tira do autor o poder de articular o 

discurso, de criar o texto e de ser o centro da lógica textual. O escritor passa a 

ser o responsável pela escritura, dominando as técnicas de composição 

textual.  

      Barthes (2007), em sua obra intitulada Crítica e Verdade, apresenta um 

estudo comparativo entre o escritor e outro personagem do universo da escrita, 

denominado “escrevente”, que teria surgido depois da Revolução na França. 

São homens que se apropriaram da língua dos escritores para fins políticos.   
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      Ao escrevente é conferida uma série de atributos que o distinguem do 

escritor: a palavra é apenas um meio; usa a escritura como qualquer outro 

escrevente e não realiza qualquer ação técnica especial sobre a palavra.  Por 

fim, enquanto o escritor realiza uma função, trabalha a sua palavra e comporta 

a norma técnica (composição) e a artesanal (busca a perfeição e a correção), o 

escrevente restringe a linguagem a um instrumento de comunicação ingênua  

de um pensamento (BARTHES, 2007).  

      Barthes (2007) alerta para a atual contradição que envolve transitar entre 

as esferas do escritor e do escrevente, ou seja, o escritor-escrevente cuja 

função é de complementariedade, tem a sua palavra livre, subtraída a 

linguagem literária, usa as suas próprias regras e está dentro da esfera da 

intelligentsia 51. A escrita dos intelectuais se dá por meio de textos, que 

comunicam o pensamento puro. A sociedade reconhece o intelectual quando 

este adquire notoriedade em um contexto que dá margem ao controle, como 

por exemplo, a universidade.  

 

3.6 APROXIMAÇÕES E CONTROVÉRSIAS EM TORNO DO CONCEITO DE 

AUTOR  

 

         Nas vozes de Bahktin (2002; 2003); Barthes (2004a; 2004b), Foucault 

(2002 e 2004) e Chartier (1999) encontramos diferentes abordagens em torno 

da autoria e do autor. Sintetizando: em Bakthin (2003) encontramos o autor-

criador, aquele que é responsável esteticamente pelo todo da obra (FARACO, 

2008), o portador do ato da visão artística e da criação; ele é o criador ativo da 

obra que não se decompõe em elementos puramente estéticos (BAKHTIN, 

2003); já Barthes (idem) anuncia a morte do autor, restrito apenas ao ato de 

escrever; um produto da sociedade capitalista. Ele denomina, então, o escritor 

como o responsável pela produção de textos a partir da aplicação de técnicas 

específicas.  Enquanto para Bakhtin a autoria está vinculada à criação, o 

segundo (Barthes), a entende como produção de textos relacionada puramente 

ao nível da técnica. Foucault (idem) definiu o autor como aquele que dá 

unidade à escrita onde está certo nível de seu pensamento. Sob o nome do 

                                                 
51

 Se refere  à elite intelectual (http://www.significadodepalavras.com.br/Intelligentsia ) 

http://www.significadodepalavras.com.br/Intelligentsia
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autor se encontra um modo de discurso legitimado pela sociedade. Chartier 

(idem) retoma a autoria do ponto de vista histórico, dando importância ao nome 

do autor e sua relação com a obra. O que fica evidente para este pesquisador é 

a relação entre o autor, a sociedade e o tempo.  Desta forma, há uma 

convergência entre Bahktin, Foucault e Chartier  ao admitirem a relação entre o 

autor, a produção textual e o tempo histórico de sua elaboração. Para os três 

estudiosos o autor tem a responsabilidade pela produção escrita, sendo que 

Bahktin (idem) atribui esta tarefa ao autor-criador e não ao autor-pessoa.   

       Enquanto Bahktin (2002;2003), Foucault (2002;2004a ) e Chartier (1999) 

atribuem ao autor a responsabilidade sobre sua produção, Barthes (2004a; 

2004b) delega ao escritor a função da produção textual, sob a égide da técnica.  

Já Chartier (idem) ao tratar, também, do escritor se refere àquele que escreve 

um texto, sem que sua produção circule, seja publicada ou reconhecida pela 

sociedade.  Vale ressaltar que dentre os quatro estudiosos, Chartier (idem) é o 

que se atém ao estudo da relação entre materialidade e discurso, advertindo 

sobre as mudanças que a autoria, o texto, o autor e o leitor estão sujeitas a 

partir das tecnologias digitais.  
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4.  DO LIVRO AO TEXTO NA WEB 2.0: IMPLICAÇÕES PARA A EDUCAÇÃO 

A DISTÂNCIA E A FORMAÇÃO DE PROFESSORES AUTORES 

 

     No presente capítulo expomos a relação histórica da construção do livro, 

desde os seus primórdios até o universo digital.  Abordamos a relação           

texto-tecnologia, bem como o sistema de produção de textos com o uso dos 

recursos da web 2.0. Por último, discutimos o texto didático na educação 

distância e sua produção e a formação/capacitação de professores para a 

autoria em tempos de Cibercultura.  

   

4.1     O LIVRO E SUA TRAJETÓRIA: DO MANUSCRITO AO UNIVERSO 

DIGITAL 

 

         Uma das formas de entender a relação autor-criação textual pode ser 

realizada por meio do estudo do livro. Por conseguinte, é possível identificar as 

formas de materialização deste objeto no transcorrer do tempo; sua 

importância na sociedade e impacto na construção e disseminação do 

conhecimento, além das técnicas usadas para sua composição. 

        O livro tem sofrido, durante séculos, diferentes releituras, acompanhando 

a evolução tecnológica da humanidade. Mais recentemente, com o computador 

e a internet surgiram profecias anunciando o fim deste objeto. Eco e Carrière          

(2010, p. 16-17), no entanto, discutem o fim do livro e defendem sua 

permanência: 

 

das duas, uma, ou o livro permanecerá o suporte da leitura, ou 
existirá alguma coisa similar ao que o livro nunca deixou de 
ser, mesmo antes da tipografia. As variações em torno do 
objeto livro não modificaram sua função, nem sua sintaxe, em 
mais de quinhentos anos. O livro é como a colher, o martelo, a 
roda ou a tesoura [...]. Talvez ele evolua em seus 
componentes, talvez as páginas não sejam mais de papel. Mas 
ele permanecerá o que é.  

 

 

      Uma das informações que nos chega sobre a evolução do livro é a sua 

convivência simultânea e pacífica em distintos suportes materiais. Isto ocorreu, 
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por exemplo, durante a transição do formato manuscrito para o modelo 

impresso e, ultimamente, o formato digital experimenta a mesma condição 

(GONÇALVES, 2009). Vale a pena ressaltar o valor do livro como um dos 

suportes para o registro de idéias da humanidade, acrescido de suas funções 

simbólicas, sua relação com a memória, seu aspecto econômico e valor 

material para a autoria (BERGUELMAN, 2003). 

       De acordo com Gonçalves (2009) é possível compreender a trajetória do 

livro a partir de três periodizações, a saber: os sistemas de produção; o 

aspecto material do objeto e os modos de apropriação.  Neste âmbito, o 

estudioso expõe a história da escrita. 

       Para entender melhor a evolução do livro é essencial dissertar brevemente 

sobre o curso da escrita que teve inicio com o instante zero, ou seja, o 

momento de sua ausência e a prática da oralidade52, seguida por uma fase pré-

alfabética, caracterizada pelo uso da escrita cuneiforme (quarto milênio a.C.) 

até a invenção do alfabeto53 pelos gregos (GONÇALVES, 2009).   

      De acordo com Rego (2006), a escrita cuneiforme (em forma de cunha) é a 

mais antiga que temos informação e era usada para escrever a língua suméria 

e o acadiano.  A Mesopotâmia, que corresponde na atualidade ao território do 

Iraque, foi o berço deste tipo de escrita.  Sua forma provém da aparência de 

seus signos que poderiam ser escritos como pequenas barras em um suporte 

de argila (Figura 3). Conforme Coelho Neto (2008), esta era uma forma 

rudimentar de escrita e ainda não representava um sistema organizado e 

completo.  

Figura 3 – Escrita Cuneiforme54 

 
                                                 
52

 Para Marcuschi ( 2005, p.25) a oralidade é “uma prática social interativa para fins comunicativos que se 
apresenta  sob variadas formas ou gêneros textuais fundados na realidade sonora.” 
53

 Alfabeto é o vocábulo originado da união das palavras  alpha e beta.   O alfabeto grego surgiu no 
século VIII a.C., ou antes ( GONÇALVES, 2009).  
54

 Fonte: < http://ligadosnahistoria.blogspot.com/2010_05_01_archive.html> 
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      Robins (1983) e Gonçalves (2009) ao tratarem da fase pré-alfabética, 

rememoram a invenção do alfabeto grego, criado a partir de um sistema de 

escrita de base para o alfabeto ático (ateniense) clássico, que antecedeu o 

alfabeto grego (proveniente do sistema gráfico fenício). Conforme Coelho Neto 

(2008), todas as escritas alfabéticas foram influenciadas pelo grego, inclusive o 

alfabeto latino, oriundo da língua etrusca. A partir da criação do alfabeto 

entramos na fase alfabética que nos alcança até os dias atuais.  

        É possível observar, então, que com a criação do alfabeto houve maior 

facilidade para o registro escrito dos feitos, usos e costumes da humanidade, 

mesmo sem a pretensão de realizá-lo intencionalmente, como uma forma de 

preservação da trajetória do homem sobre a terra. Um exemplo é a narrativa 

oral das aventuras e peripécias do herói épico da Grécia antiga, eternizadas 

em a Ilíada e a Odisseia55, que sobreviveram ao tempo, graças ao registro 

escrito (PICHLER; SOARES, 2008).                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

        Com o domínio das letras e de suportes materiais como o livro, o homem 

pôde registrar e propagar seus feitos, suas idéias e sua história. Pesquisas, 

discussões filosóficas, literatura, política, economia, diferentes temas e gêneros 

textuais transitam no universo do livro, funções fundamentais para a 

organização, disseminação e registro do conhecimento humano. Portanto, é 

possível perceber dois aspectos importantes na natureza do livro, apontados 

por Kant (apud CHARTIER, 2009): a primeira como opus mechanicum que se 

refere ao produto de uma arte mecânica, objeto material (koperlich) para ser 

reproduzido (bem material); e a segunda,  em que o livro possui um mandato 

do discurso do autor, que está endereçado ao público (mandatum) e legitimado 

por seu criador ou editor.                    

           Para compor, então, o livro (objeto e mandato do autor) foi adotada uma 

série de técnicas específicas de produção e apropriação. Gonçalves (2009) 

dividiu a sua produção em três períodos específicos, a saber: o primeiro 

relaciona-se ao formato manuscrito, que teve como uma de suas 

características a aceleração da reprodução do livro por meio de copias (em 

                                                 
55

  A Ilíada e a Odisseia são classificadas como poemas do período homérico e ambos registram a guerra 
de Tróia.  São consideradas as primeiras peças teatrais da literatura ocidental. Há uma grande discussão 
em torno da suposta autoria dos poemas atribuída a Homero, restando uma dúvida sobre sua existência e 
uma possibilidade das obras terem sido originadas em um processo autoral coletivo.   Os poemas datam 
aproximadamente do terceiros milênio a.C. ( PICHLER; SOARES, 2008).  
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torno do século XIII). Posteriormente, apareceu o livro impresso56 (século XV) 

num formato ainda artesanal. No final do século XVIII e, sobretudo, no XIX se 

expandiu a industrialização do livro com as novas técnicas de produção do 

papel e a invenção da rotatividade.  

          As técnicas de produção do livro envolvem, também, o formato, a 

portabilidade e a usabilidade. Além disso, o tipo de matéria prima usado na 

composição do livro é considerado em sua confecção (GONÇALVES, 2009).   

 

• Características do livro nos formatos manuscrito, impresso e digital. 

 

          Na Antiguidade o livro manuscrito era elaborado em latim, língua 

herdada do período do império romano do ocidente. Foi no fim do século VI 

d.C, com o desaparecimento dos antigos sistemas de registro cultural do 

mundo antigo, que os monges, assumiram a produção e o registro do 

conhecimento nos monastérios. O domínio da leitura e da escrita passou para 

as mãos de uma elite cristã, em uma sociedade iletrada (QUEIROZ, 2011). Os 

manuscritos nos monastérios eram produzidos em rolos de papiro e continham 

textos relatando a vida dos santos, as experiências espirituais, preces e 

conjurações e outros conteúdos religiosos. O formato desses documentos 

dificultava sua portabilidade; a escrita e a leitura de textos não aconteciam ao 

mesmo tempo, pois era difícil mover o rolo; então, ora era preciso escrever, ora 

era necessário ler (CHARTIER, 2009). 

          O papiro era o material usado para receber os registros, os textos. No 

entanto, tinha suas limitações por ser caro e de pouca durabilidade. Mais tarde, 

foi substituído pelo pergaminho57. 

 

 

 

 

                                                 
56 De acordo com Burke (2006) o ano de 1450 é a data aproximada da invenção da imprensa por 

Gutemberg na Europa.  A prensa de vinhos teriam inspirado o inventor  para a criação da prensa gráfica. 
Este autor afirma que já no século VIII tanto na China como no Japão já existia a impressão. 
57

 A palavra pergaminho foi descoberta pela primeira vez no século IV, no Edito do Máximo, de 
Diocleciano. O centro de produção do pergaminho era em Pérgamo na  Ásia Menor,  século IV (ARNS, 
2007). 
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Figura 4 – Planta de Papiro58 

 
 

         A personalidade que surgiu durante a transição entre o papiro (Figura 4) 

e o pergaminho, que lutou pela adoção do novo suporte para a escrita, 

juntamente com outros monges, foi São Jerônimo (Figura 5). Havia naquela 

época, nos monastérios, uma preocupação com a resistência do material para 

a preservação dos textos escritos, o que justificava o esforço para abandonar o 

papiro. Alguns monges resistiam ao uso do pergaminho, pois achavam o papiro 

mais elegante. O monge de Belém reclamava a persistência de seus irmãos 

espirituais em usarem, ainda, o papiro na confecção de suas cartas                   

(ARNS, 2007). 

 

Figura 5 – São Jerônimo por Domenico Ghirlandaio59 

 

 

        A Bíblia foi o primeiro livro produzido em pergaminho e em série, durante 

o império romano de Constantino. O fato de a Igreja adotar, oficialmente, o 

                                                 
58

 Fonte:< http://www.cazapaisagismo.com.br/aquaticas.html>  
59

 Fonte:< http://www.roteiroromanceado.com/flagrantes/flagrantes52.htm> 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/54/Domenico_Ghirlandaio_-_St_Jerome_in_his_study.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/54/Domenico_Ghirlandaio_-_St_Jerome_in_his_study.jpg
http://www.cazapaisagismo.com.br/aquaticas.html
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pergaminho auxiliou a evolução técnica de seu uso na produção do livro 

(ARNS, 2007). Sua configuração era caracterizada por certo número de folhas, 

dobradas várias vezes, arrumadas num encadeamento como cadernos, todos 

costurados uns aos outros e protegidos por uma encadernação. O livro 

manuscrito segue uma construção básica para apresentar seus textos, 

distribuindo-os na superfície das páginas. Nele se observa o controle de 

paginação, numerações, índices e sumários. Este formato empreendido pelo 

códex foi herdado por Gutemberg e segue até os dias atuais na estrutura do 

livro moderno (CHARTIER, 1999).                          

       Personagens importantes trabalhavam na constituição do livro manuscrito, 

cada um, ao seu tempo, desenvolvia sua tarefa: monges copistas, taquígrafos, 

tradutores, revisores e escribas (figura 6). São Jerônimo, por exemplo, 

demonstrava preocupação com a produção de textos eclesiásticos e com a 

incumbência recebida do Papa Damaso I, no sentido de organizar uma versão 

latina da Bíblia, que ficou conhecida como Vulgata Latina, até hoje uma das 

mais importantes traduções das escrituras sagradas. O eremita buscava 

manter os manuscritos sem erros, por isso mantinha o controle sob a produção 

e tinha todo o cuidado com os taquígrafos e copistas (ARNS, 2007). 

 

Figura 6 – Monge copista no monastério60 

 

 

                                                 
60

 Fonte: <http://desiggual.blogspot.com/2009/11/feudalismo-na-europa.html>. 
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       O livro manuscrito tinha um custo de produção e reprodução caro, 

entretanto no século XV, a invenção dos tipos móveis revolucionou o universo 

do livro, possibilitando um formato moderno e mais barato, tanto para sua 

confecção quanto multiplicação: o impresso.  Apenas no século XVIII foi 

possível a produção industrial do livro já no novo formato; no século XIX a 

sociedade conseguiu assimilar a inovação.  Durante o período de transição do 

manuscrito para o impresso, o formato primitivo conseguiu, ainda, sobreviver 

por um espaço de tempo, pois permitia que textos proibidos fossem produzidos 

e circulassem à margem do sistema de controle de produção dos impressos. A 

Biblia (figura 7) foi o primeiro livro impresso por Gutemberg (CHARTIER, 1999, 

2009; GONÇALVES, 2009). 

 

Figura 7 – Página da Bíblia de Gutemberg61 

 

 

          O padrão que identifica o formato do livro manuscrito foi mantido pelo 

livro impresso: paginação, índice e sumário, páginas dobradas, paratextos. 

Porém, há pontos que diferem os dois, entre eles: no livro manuscrito havia a 

possibilidade de correção no meio do processo de confecção da obra, 

enquanto no impresso essa probabilidade já não era possível.  Outra distinção 

é o afastamento do leitor do texto, isto quer dizer, se no manuscrito havia 

espaço para o leitor realizar suas anotações nas margens das páginas, no 

impresso esse formato desaparece (CHARTIER, 1999, 2009; GONÇALVES, 

2009).   

          Por outro lado, surgem determinados ganhos qualitativos com a 

industrialização do livro: a portabilidade, a preservação, a revisão coletiva e a 

padronização dos textos.  Enquanto o livro manuscrito reunia textos de 

                                                 
61

 Fonte:< http://www.mincultura.gov.co/virtual/VisitasVirtuales/visitasv/incunables/la-invencion-de-la-
imprenta.html>. 
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diferentes autores e gêneros no mesmo volume; no século XV o impresso 

passa a agrupar textos de um só autor na obra; surge o conceito de literatura 

nacional e a publicação de autores nacionais; o uso de fotos do autor na obra, 

a adoção de critérios que passam a fornecer inteligibilidade ao livro, imputando 

autoridade à obra impressa (CHARTIER, 1999, 2009; GONÇALVES, 2009).  

        Com o livro impresso surgem questões relacionadas à reprodução em 

massa, o conceito de propriedade, a proteção contra a reprodução ilícita, o 

editor como o responsável pela comercialização e distribuição da obra 

(CHARTIER, 1999, 2009). Nesse caminho, de acordo com Diderot (1976), a 

obra passa a ser vista como um produto do espírito humano, expressão 

singular de pensamentos e sentimentos do autor.  A perspectiva da obra como 

expressão de seu criador auxiliou a formulação de leis, que tanto no passado 

como na contemporaneidade protegem os direitos autorais. 

       Esse aspecto do livro como propriedade representa uma evolução da 

sociedade e seu amadurecimento em relação à produção textual, ao autor e ao 

livro.  Outras mudanças também alçaram o universo desta tríade, por essa 

razão é importante salientar que assim como o livro manuscrito e o impresso 

foram reinterpretados a partir dos avanços tecnológicos que aconteceram no 

mundo, na atualidade uma nova revolução alcança o livro a partir das mídias 

digitais e das tecnologias de informação e comunicação.  Como Chartier (1999) 

chama atenção, o livro digital (e-book) representa a (des)corporificação do 

texto, a sua imaterialidade, a possibilidade de um texto ser lido com um simples 

deslizar do cursor na tela do computador; desfolhar delicadamente as páginas 

de um livro com as mãos está sendo substituído pelo mouse e teclado, hoje já 

temos as telas sensíveis ao toque dos dedos.  O autor da era digital tem novos 

desafios, criar uma nova relação com a escrita, o texto e o leitor.        

          Na era do conhecimento é possível experimentar, por meio das mídias 

digitais, novos formatos de apresentação de livros, e ainda novas 

possibilidades de circulação de obras, textos em formatos alternativos, uma 

lógica textual diferenciada que permite novas probabilidades de construção da 

autoria com o apoio das tecnologias de informação e comunicação.   

Berguelman (2003) endossa esse ponto de vista, mas alerta para a 

coexistência dos formatos impresso e digital, e a necessidade de definições da 
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sociedade quanto aos seus anseios diante dessa revolução, já que ela afeta as 

práticas políticas, semióticas e jurídicas e, também, as formas de leitura e 

escrita. 

        O grande acervo do Google Books (figura 8), por exemplo, é composto 

por livros em formatos tradicionais que foram digitalizados e disponibilizados na 

internet.   De acordo com Darnton (2010), são livros das principais bibliotecas 

de pesquisa e ainda, muitos protegidos pelo copyright, a visão do texto pode 

ser na integra ou parcial e qualquer um pode acessar gratuitamente, por 

enquanto. Um amplo acordo foi formatado pelo Google Books (figura 9) com 

um grupo de autores e editores, chamado Book Rights Registry que prevê um 

negócio bilionário com a venda de acessos a livros fora de catálogos, mas 

protegidos por copyright. Apesar de tanto investimento, o formato do livro 

digital (figura 9) segue o padrão do livro impresso com paginação, sumário, 

índice, paratextos, ou seja, a estrutura do antigo formato ainda é preservada.  

 

Figura 8- Google Books62 

 

Figura 9 – Acervo Google63 

 

 

                                                 
62

 Fonte: <http://books.google.com.br/>. 
63

 Fonte:< http://books.google.com.br/ >.  

http://books.google.com.br/
http://books.google.com.br/
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        Muitas editoras estão aderindo ao livro no formato digital e criando suas 

próprias bibliotecas virtuais. O livro é vendido na integra e pode ser acessado 

online ou em partes, liberando a leitura de um determinado artigo, 

isoladamente. Há uma grande expectativa mercadológica em relação ao livro 

digital, mas parece que inicialmente os resultados financeiros das vendas não 

foram tão favoráveis.  Darnton (2010) alerta para dois pontos importantes sobre 

o livro e seu futuro na internet, o primeiro é referente ao monopólio do Google 

sobre os acervos dos livros e da informação; o segundo, e, talvez, mais 

preocupante, é relativo à possibilidade do desparecimento dos acervos digitais, 

já que os bits se “degradam” com o tempo e as mídias de tornam 

ultrapassadas. Chartier (2005) já abordou o problema do apagamento do 

registro escrito de documentos e destruição de textos (Idade Média e século 

XVIII) como forma de governo e controle dos discursos. É fato que diversos 

textos escritos foram condenados ao esquecimento, por essa razão muitos 

deles foram produzidos em suportes que possibilitassem desmantelar a 

palavra.  As tabuletas de cera da Idade Média, usadas para os rascunhos de 

textos, antes de serem transferidos para os pergaminhos, por exemplo, 

serviam ao propósito de dissolução da memória escrita.  

           Mesmo com a probabilidade de muitos livros e textos se desintegrarem 

no universo digital, há novidades tanto no formato como na própria composição 

textual, tais como: o uso de hipertextos que permitem adentrar em outros 

textos; a inserção de sons e imagens; oportunidades de interação entre o autor 

e o leitor, capazes de permitir a coautoria na produção de textos; a elaboração, 

edição e publicação de textos pelo próprio autor (CHARTIER, 1999); a 

portabilidade em e-readers64 (Figura 1065) ou tablets66 (figura 11), entre outras. 

 

 

                                                 

64
  Os e-readers são aparelhos portáteis do tamanho e peso de um livro normal de papel desenvolvido 

para a leitura de livros digitais.  Eles permitem o armazenamento e portabilidade dos e-books 
(PROCÓPIO, 2010). 
65

 Fonte: http://www.positivoalfa.com.br/ 
66

 O tablet PC é um computador compacto em forma de prancheta; igual à idéia original do WebPad. O 
tablet PC original vinha com editor de texto ( baseado no MS Word) que permitia apagar, inserir, copiar e 
colar anotações de forma ao ASCII que são editados em computadores convencionais, igual ao iPad.   
Permite o acesso à Internet, organização pessoal, visualização de fotos, vídeos, leitura de livros, jornais e 
revistas e jogos 3D. A tela é touchscreen, ou seja, a ponta dos dedos ou uma caneta funcionam para 
interagir com os programas e conteúdos (PROCÓPIO, 2010). 
 

http://www.positivoalfa.com.br/
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Figura 10 – e-reader da Positivo 

 

 

Figura 11 – Tablet67 

 

      

        Poemas concretos68, que no papel não conseguiram a plenitude estética, 

no digital poderão alcançar a realização de sua poética. Do poema imóvel, 

palavras saltam da tela, mudam de cor, sons e imagens integram a obra (figura 

12). O leitor, também, terá a chance de participar da experiência estética, por 

meio de uma plástica que permita brincar, compor e provar possibilidades 

alternativas de criação.  

 

 

 

 

                                                 
67

 Fonte:< http://galaxytab.samsungmobile.com/> 
68

 No texto “Poesia concreta: um manifesto”, Augusto de Campos define o poeta concreto como aquele 
que “vê a palavra em si mesma - campo magnético de possibilidades - como um objeto dinâmico, uma 
célula viva, um organismo completo”. Disponível em: 
<http://www2.uol.com.br/augustodecampos/clippoemas.htm >. 

http://www2.uol.com.br/augustodecampos/clippoemas.htm
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Figura 12 – Poema Concreto de Augusto de Campos69 

 

 

         Do universo do livro manuscrito até o digital espelha-se a relação entre o 

homem e sua obra e os elementos que influenciam a produção textual, tais 

como o momento político e social em que é redigido o texto.  

 

• As técnicas do livro e o texto no contexto digital: contribuições de São 

Jerônimo e a escrita na web 2.0  

 

       A construção de um livro ou de um simples texto acontece a partir de 

técnicas pensadas e planejadas; uma obra precisa unir para sua composição a 

individualidade do autor, sua singularidade e a técnica. O simples domínio de 

procedimentos de escrita não dá ao escritor o estatuto de autor. Também, é 

preciso considerar o suporte em que a escrita acontece, se a materialidade do 

discurso acontece em um simples pedaço de papel ou na tela de um 

computador.                                          

     O estudo realizado por Arns (2007) sobre a técnica do livro segundo São 

Jerônimo pode auxiliar a compreensão do processo de composição de livros e 

textos durante o século IV, no âmbito dos mosteiros, onde escribas, copistas, 

taquígrafos e tradutores se envolviam cotidianamente na arte da escrita. O 

estudo de Arns (idem) se atém à produção específica de São Jerônimo, já que 

o monge foi o primeiro doutor da Igreja Católica, conhecedor profundo do 

evangelho, além de exímio escritor e tradutor. Conforme Moreno (1992), o 

                                                 
69

 Fonte: <http://www2.uol.com.br/augustodecampos/clippoemas.htm>. 

http://www2.uol.com.br/augustodecampos/clippoemas.htm
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santo teria nascido em Stridon70 por volta da primeira metade do século IV, 

mas há dúvidas sobre qual seria o período exato. Entre os doze e treze anos  

iniciou os estudos de Gramática, Retórica e Filosofia em Roma. Sua 

caminhada pela fé cristã, a dedicação à leitura e à escrita se confundem na 

história do monge, que se tornou um grande estudioso do grego, hebraico e 

latim.  Ao receber a incumbência de traduzir a Bíblia71, assumiu, em sua época 

com parcos recursos, a tarefa de resgatar e organizar os textos sagrados.  

         A técnica do livro segundo São Jerônimo é um retrato da produção 

textual do cristianismo de sua época. Os instrumentos usados pelo eremita 

para a escrita eram a pena (calamus) e o estilete (stilus).  O monge ditava72 

aos copistas e taquígrafos os textos que poderiam ser registrados em papiro ou 

pergaminho. O serviço de seus auxiliares era importante, pois devido a uma 

enfermidade que havia assolado seus olhos, tomar a pena em suas próprias 

mãos e escrever se tornou uma tarefa difícil. A escrita sempre era corrida, São 

Jerônimo (contrariado) recriminava a rapidez com que teria que produzir os 

textos e os erros cometidos em função de tanta agilidade na produção, sua 

preocupação era com a qualidade tanto de suas traduções quanto de seus 

próprios escritos. Uma das premissas do monge de Belém (da Judéia) é de 

que a linguagem usada nos textos só poderia ser embelezada pelas próprias 

mãos do autor, pois era necessário o tempo de amadurecimento do texto, o 

que não era possível tanto pelo tempo como pela intervenção dos ajudantes 

(ARNS, 2007).  

      Jerônimo acumulava além do oficio de autor e tradutor, o de editor. Sua 

preocupação com as fraudes e a qualidade do exemplar73 o mantinham atento 

à confecção do manuscrito, fosse durante a composição do texto original ou de 

sua réplica.  Algumas medidas de proteção e controle de qualidade do 

manuscrito eram consideradas na confecção do livro e de suas cópias, por 

                                                 
70

 De acordo com Moreno (1992, p. 15), Stridon era localizada nos confins da Dalmácia e da Panônia 
(ambas eram províncias de Roma). 
71

 A leitura da obra de D. Evaristo Arns (2007) nos deixa claro que o trabalho de São Jerônimo durante a 
tradução da bíblia foi além da tradução, foi uma tentativa de resgate do texto original, de preservação do 
texto sagrado, uma preocupação, inclusive, não só com sua própria tarefa, mas com o envolvimento de 
seus auxiliares neste trabalho.  
72

 A palavra ditar (do latim dictare) usada por São Jerônimo é empregada no sentido intermediário entre 
compor e ditar, ou seja, compor ditando (ARNS, 2007). 
73

 Arns (2007) procura esclarecer os sentidos da palavra exemplar. Uma palavra que o século III da era 
cristã se referia ao manuscrito e não aos exemplares de um livro. Também, se refere aos sentidos de 
cópia do manuscrito que deveria ser idêntico ao formato original e de modelo. 
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exemplo: a originalidade e a autenticidade. No caso da originalidade, o 

manuscrito era confrontado com as cópias e rascunhos para que fossem 

encontrados os erros a serem corrigidos, assim se verificava, também, a 

concordância das cópias. Em relação à autenticidade, essa era garantida com 

a assinatura do autor, feita diretamente nas páginas da obra (ARNS, 2007).  

       São Jerônimo e os monges de sua época seguiam metodicamente um 

ritual para a criação de livros que envolvia desde o formato, a composição 

textual e até a edição. Pode-se intuir que o exercício da tradução da Bíblia, a 

escrita do livro De viris illustrabus (biografia dos Santos e autobiografia) e suas 

epístolas auxiliaram o monge de Belém a fundar uma técnica de produção do 

livro. São vários os detalhes usados na elaboração de um livro, mas para 

explicitar melhor o antigo padrão adotado pelo eremita, destacam-se: o uso do 

prefácio no início do livro, a adoção do índice e de títulos para organização da 

obra, a divisão do livro em capítulos, o nome do autor ao lado do título, o 

epílogo, a noção de página, a dedicatória e o texto com extensão 

indeterminada (ARNS, 2007).  

      São Jerônimo acompanhou a mudança do rolo para o códex e com isso, a 

adaptação do texto ao novo formato. É importante esclarecer aqui alguns 

pontos em relação à transição dos rolos para o formato do códex, que implica 

em adaptações do modelo antigo para um novo padrão. O título do manuscrito, 

por exemplo, aparecia no final do livro para preservar a informação, já que o 

título poderia desaparecer pelo contato das mãos com o rolo. Com o códex o 

título passou a ser usado no início do livro e na divisão dos textos. A mesma 

adaptação aconteceu com o índice que era usado em um pedaço de 

pergaminho pendurado na parte externa do rolo, na migração para o códex, o 

índice passou a integrar o corpo do livro (ARNS, idem).  

      Com relação aos textos produzidos por São Jerônimo, os gêneros textuais 

desenvolvidos foram as epístolas (cartas), a biografia e autobiografia. É 

importante destacar neste contexto o caráter didático dos temas e a forma de 

composição amigável, que estavam a serviço da propagação e manutenção da 

doutrina cristã. A referência à história dos santos e mártires, o Evangelho e a 

vida monástica serviam para estimular o leitor a santificar a sua vida em 

relação a Deus. Os longos textos das epístolas geravam livros inteiros, 
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inclusive, as cartas que o eremita trocava com Santo Agostinho e outros irmãos 

da fé (ARNS, 2007).  O estilo de composição de São Jerônimo, certamente, 

deve ter marcado a versão latina da Bíblia com muitas de suas caraterísticas, 

até mesmo, para a organicidade da tradução da obra.  

     Pode-se, então, a partir dos modelos de escrita e edição adotados por São 

Jerônimo, concluir que, à medida que as tecnologias da escrita avançam, o 

estilo textual se adequa ao suporte que o sustenta. O autor, portanto, para 

concretizar o seu discurso, precisa considerar a técnica adequada a sua 

materialização.   

      Ao transitar da escrita e da autoria de textos no formato impresso para 

outra realidade, que é o universo digital, é possível perceber que outros 

elementos integram esse processo de criação. Apesar de a maioria dos livros 

digitais prosseguirem com o formato do códice, é possível perceber que uma 

lógica diferenciada de construção textual está se desenvolvendo ainda que não 

seja percebida por muitos editores e autores de diferentes segmentos, 

inclusive, do educacional.  A literatura de vanguarda, por exemplo, está 

interagindo com as mídias digitais e experimentando modos de criar 

diferenciados, que dão ao leitor oportunidades de intervenção no texto para 

exercer a autoria. Um modelo de aplicação desta premissa é o projeto: 

“Narrativas em mídias eletrônicas”, da Escola de Comunicação da USP. A 

proposta deste tipo de ensaio permite que o leitor encontre ganchos para 

interagir e escrever parte da história, seguindo a estrutura da narrativa (figura 

13). 

Figura 13 – Narrativas em mídias eletrônicas74 

 

                                                 
74

 Fonte: < http://www.eca.usp.br/narrativas/intro/intro_por/odia/index.htm>. 
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       No campo do jornalismo os ciberjornais já apresentam uma escrita 

diferenciada para o ciberespaço. Um dos textos principais sobre este tema é do 

jornalista colombiano Guilhermo Franco (2008). O autor relata as 

transformações no campo da comunicação com o crescimento do uso da 

internet no cotidiano da sociedade, principalmente no jornalismo. O modo de 

apresentar ao leitor as notícias na versão digital do jornal tem sido reavaliado 

para que o texto se torne mais fascinante para o consumidor.    

      Ainda que o formato impresso continue a existir, a notícia na rede tem 

atraído o leitor que busca estar sempre ciente sobre os últimos 

acontecimentos. O compasso de edição é diferente, o jornal de amanhã se 

torna obsoleto antes de ir para as ruas, pois as noticias já foram lidas na 

internet durante a noite pelo consumidor sedento de informação. Franco (2008) 

esclarece que pesquisas foram realizadas por instituições renomadas para 

verificar como o leitor consome a noticia, uma delas realizada pela Nielsen 

Norman Group. No entanto, para fins deste estudo, apenas para exemplificar, 

será abordada a pesquisa denominada Eyetrack75 2007. Realizada a partir da 

leitura de notícias em impressos e websites com princípios jornalísticos, 

demonstrou que os textos para o ambiente digital precisam ser escritos tendo 

em mente o comportamento e os objetivos do usuário. Foram realizadas 

anteriormente outras pesquisas pela mesma instituição, uma no ano de 2000 e 

outra em 2004; no entanto, os pesquisadores acreditam que a de 2007 corrigiu 

equívocos das anteriores.  

       A análise de 2007 indicou que o leitor ao acessar as notícias aprofundava 

as leituras à medida que o assunto despertava interesse; já as notícias menos 

importantes eram lidas ligeiramente. Para chegar a essa conclusão, os 

participantes da pesquisa usaram câmeras embutidas em óculos que 

rastreavam os movimentos dos olhos e os caminhos realizados durante a 

leitura.  O mito de que a leitura feita nas páginas web (webjornais) é superficial 

foi contestado com o resultado nesta pesquisa. Também76, há outros 

resultados interessantes da pesquisa, a saber: quanto mais extenso é o texto, 

                                                 
75

 A pesquisa foi realizada  pela Poynter Institute ,  um centro de pesquisa e educação  em jornalismo, 

com sede na Flórida ,  Estados Unidos . Participaram da pesquisa 600 leitores de jornais. Foram usadas a 
leitura em tela e no jornal impresso (FRANCO,  2008 ).  
76

 Outros detalhes da pesquisa  podem ser consultados no site < http://eyetrack.poynter.org/>. 
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mais a leitura diminui; textos com parágrafos curtos são mais lidos; o usuário 

primeiro lê o texto e depois navega nas imagens e gráficos (FRANCO, 2008).  

       O importante é destacar que a leitura na página de um  webjornal acontece 

de maneira diferenciada de sua versão impressa. Logo, a escrita para textos 

alocados na rede deve considerar as particularidades do ambiente digital.   

Essa premissa de Franco (2008) aponta a necessidade de uma escrita 

apropriada para o ambiente digital. No caso de um jornal digital, os textos 

devem ser curtos; o título da notícia, também necessita ser breve e 

posicionado à esquerda da página inicial, e a linguagem deve ser objetiva. 

Esses detalhes são alguns entre tantos que precisam ser considerados na hora 

de redigir uma notícia, mas podem ser aplicados a outros textos.  

         Franco (idem) sugere uma metodologia de escrita para os jornais online 

baseada na pirâmide invertida77, ou seja, ela modifica a estrutura da noticia ao 

contrário (figura 14).  Nielsen (apud FRANCO, 2008) caracteriza a pirâmide 

invertida com apresentação primeiramente da conclusão aos leitores, depois 

surgem às informações mais importantes que complementam a noticia e, 

posteriormente, o fechamento do texto com a exposição do contexto. Mencher 

(apud FRANCO, 2008) apresenta outra proposta para a estrutura da pirâmide 

invertida, na qual o parágrafo inicial (a entrada ou lead) leva o jornalista a 

oferecer ao leitor a informação e o conhecimento do fato inicialmente, depois a 

explicação que amplia o parágrafo, e em seguida mais informações sobre o 

contexto. Por último são proporcionados os dados menos importantes.  

 

Figura 14 – Estrutura da pirâmide invertida vertical78 

 

 

 

 

 

           

                                                 
77

 A pirâmide invertida foi inspirada a partir do telégrafo em 1837.  Havia uma preocupação com a perda 
da informação com os cortes na transmissão, então, era então usada uma estratégia de envio imediato da 
mensagem.  
78

 Fonte: Franco (2008). 

+ Importante 

Ordem de importância 
na qual os elementos 
são apresentados  

- Importante 
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         A estrutura da pirâmide invertida é usada pelos jornalistas nos impressos, 

mas ela pode ser aproveitada e adaptada para os webjornais, considerando: a 

não-linearidade na navegação; o uso de hipertextos79 para aprofundar as 

notícias; a quebra do fluxo de textos lineares; a composição de textos menores 

e coerentes para evitar a rolagem vertical; os links que levam a subtemas; a 

hierarquização da notícia. Assim, a apresentação das informações mais 

importantes fica delimitada pelo planejamento de uma rota inicial de leitura que, 

posteriormente, pode ser modificada pelo leitor ao traçar seu próprio percurso. 

O jornalista apresenta, também, outro modelo de pirâmide invertida, a 

horizontal, que também pode ser explorado na redação de jornais digitais 

(FRANCO, 2008). 

           Franco (idem) expõe a necessidade de uma escrita adaptada também 

para blogs e microblogs já que, também, são páginas da web, que podem 

adotar ou não a pirâmide invertida, mas adverte que é preciso manter o 

princípio de textos breves; o uso de títulos adequados e atraentes que 

prendam o leitor; criar um estilo próprio; considerar, inclusive, que essas mídias 

poderão ser acessadas de celulares e iPads e que portanto, é preciso facilitar a 

leitura e a navegação. Outro ponto fundamental é o fato de blogs e microblogs 

como o Twitter representarem apenas uma parte dos meios de comunicação 

que instituições utilizam para complementar a divulgação de noticias e a 

interação com o leitor. O jornalista apresenta, ainda, algumas dicas para redigir 

no Twitter. Essas orientações podem se adotadas por qualquer profissional 

para escrever com apenas 140 caracteres em microblogs e blogs: pensar nos 

títulos usando frases atraentes e informativas; diversificar os tipos de títulos 

para promover o interesse dos leitores; ser criativo ao expor as informações. 

          Como é possível observar, as recomendações de Franco para a 

produção textual são distintas das realizadas por São Jerônimo, pois os 

objetivos e as relações com os suportes para a escrita são diferentes em 

determinados cenários históricos, sociais e tecnológicos, que influenciam as 

construções de textos. Enquanto o monge do deserto estava preocupado em 

proteger e propalar a doutrina cristã, inquieto com uma escrita que permitisse a 

                                                 
79

  Silva (2002) define o hipertexto como uma estrutura não sequencial, constituído por uma teia/rede (de 
conexões) de textos interligados com múltiplas entradas e saídas, serve como um dispositivo para a 
intervenção comunicacional.  
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divulgação do trabalho do autor, a originalidade do texto e o processo de 

autoria, os autores da atualidade, especialmente os jornalistas, enfrentam, os 

desafios de concretizar um texto que permita a entrega imediata da notícia e 

seduza o leitor para uma leitura mais profunda dos webjornais, blogs e 

microblogs.  Em ambos é possível perceber que há uma ansiedade quanto ao 

domínio da técnica da escrita e da formatação dos textos, sendo que hoje as 

pesquisas sobre o comportamento do leitor diante das tecnologias da escrita e 

da leitura podem ser aproveitadas para a definição das estratégias de 

composição.  

        As perspectivas aqui consideradas podem ser valorosas para o campo 

educacional, especialmente quando se trata da produção de textos didáticos 

tanto para aulas presenciais, como para cursos a distância, mediados pelas 

tecnologias de informação e comunicação.  

  

 • O mercado do livro didático: qual é o lugar do professor? 

 

      Dos primórdios da escrita em papiros ao livro digital, verifica-se uma 

evolução no registro escrito e em suas tecnologias, que permitiu ao homem 

comum experimentar diferentes técnicas para armazenar e disseminar o 

conhecimento produzido pela civilização.  Na atualidade, o autor, como 

prisioneiro do seu tempo, tem a possibilidade de experimentar os avanços 

proporcionados pelas tecnologias de informação e comunicação e atuar como 

editor de seus textos; isto significa a chance de construir propostas estéticas 

diferenciadas; de difundir sua produção para potenciais leitores que circulam 

no ciberespaço, permitindo o compartilhamento da autoria de sua obra, além 

de poder escolher os sítios e parceiros para a propagação do texto. 

       São tantas as oportunidades para o autor desenvolver a sua capacidade 

criadora no ciberespaço que a Literatura e o Jornalismo, por exemplo, já se 

apropriaram de suas vantagens. Por extensão, podemos dizer que este é o 

tempo em que a Educação, também, pode se apropriar dos processos que 

envolvem a autoria e preparar professores para que sejam autores e dominem 

as técnicas de produção de textos didáticos, considerando especialmente o 

crescente campo da EAD. Esse momento representa, ainda, o resgate da 
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prática pedagógica do profissional da educação, há anos delegada aos 

propagadores de mecanismos disciplinares difundidos por meio de textos 

didáticos consolidados. Esse é o momento em que o docente pode assumir o 

seu discurso e a responsabilidade sobre seu ofício, pois “uma pedagogia 

autoritária, ou um regime político autoritário, não permite a liberdade 

necessária à criatividade, e é preciso criatividade para se aprender” (FREIRE, 

1986, p. 20).  

          Mas, como caminhar no presente ou mesmo pensar o futuro, sem antes 

entender o passado? A autoria de professores em termos livros e textos 

didáticos como campo de estudo é pouca explorada. O estudo sobre 

professores autores, no campo da EAD em tempos de Cibercultura, ainda mais 

raro. 

        A escassez de informação sobre este tema começa com a história do 

livro.  Cabe dizer primeiramente que os estudos sobre o livro se iniciaram no 

século XIX, na Inglaterra; mas é na França, com historiadores renomados 

como Lucien Febvre (1878 - 1956), Marc Bloch (1886 - 1944), Fernand Blondel 

(1894 - 1968) e Jacques Le Goff (1924 - 2007) que surgem novas 

possibilidades de pesquisas históricas, especialmente na Éccole des Annales, 

o que veio a consolidar a exploração em torno do universo do livro (DARNTON, 

1990). 

      Nos anos de 1960, outras instituições, como a Éccole Pratique des Hautes 

Etudes, também se interessaram pela análise histórica dos livros, mas foi com 

Roger Chartier que os estudos sobre o livro, a escrita e o leitor ganharam força.   

Como rememora Almeida Filho (2011), no final dos anos de 1960 e 1970, 

surge o estudo da História da Cultura, elucidado no texto: ´A história da cultura: 

entre práticas e representações` (CHARTIER, 1990).  O texto constitui uma das 

referências para a ´História da Cultura`, reforçado pelo historiador em 1988, 

com novo texto: O mundo como representação, considerado o ponto inaugural 

dessa modalidade de pesquisa.  

       No Brasil os estudos sobre o livro ainda são embrionários, especialmente 

no campo educacional onde as pesquisas relacionadas aos livros didáticos 

existem de forma tímida, restrita a um pequeno grupo. De acordo com 

Munakata (2001) e Ferro (2003) há um tabu em torno do livro didático; sua 
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investigação ocupa um lugar menos importante no campo da pesquisa.  Para 

Bittencourt (2011) esse preconceito se estende, consequentemente, à 

produção de professores autores que se empenham na escritura de textos 

pedagógicos.  Mas, como é definido o livro didático? Para Stray (1993, apud 

FREITAS; RODRIGUES, 2011, p.2) “ele é um produto cultural composto, 

híbrido, que se encontra no cruzamento da cultura, da pedagogia, da produção 

editorial e da sociedade”.  

      Almeida Filho (idem) salienta que os estudos sobre o livro didático 

realizados nas décadas de 1970 e 1980 se direcionaram prioritariamente para 

uma análise que apontava essa modalidade de livro (didático) como um 

instrumento de controle social e difusão ideológica de estruturas dominantes. 

Mais recentemente, as pesquisas sobre o livro didático passaram a se 

direcionar para questões relacionadas aos aspectos: econômico, distribuição, 

editoração, leitura e materialidade. Bittencourt80 (2011) ao realizar a 

retrospectiva sobre o livro didático e suas raízes, resgatou os primeiros autores 

no Brasil, do período que vai entre o fim do século XIX e inicio do século XX. 

Por meio desse estudo, foi possível perceber que os autores de livros didáticos 

possuíam algum tipo de vínculo com o poder instituído, ora por que estavam 

relacionados à família real e ao império, ora por que ocupavam cargos políticos 

ou possuíam títulos de nobreza ou mantinham alguma relação próxima com os 

ocupantes de cargos importantes. A pesquisadora ressalta, ainda, a 

importância da análise do livro didático como uma forma de conhecer melhor 

esses autores e entender a lógica de construção de obras que, muitas vezes, 

substituíam professores ou auxiliavam os docentes despreparados para o 

ofício.  

        Bittencourt (2011, p. 481) divide os autores pioneiros de livros didáticos no 

Brasil em três gerações. O período inicial de produção teria ocorrido com a 

chegada da família real; esta primeira geração começou a atuar a partir de 

1827, sendo composta, em boa parte, por políticos ou detentores de títulos de 

nobreza que estavam preocupados com os cursos secundários, superiores e 

as primeiras letras. Os livros não eram produzidos para todos, pois se temia 

que o povo, ao dominar a leitura, pudesse gerar movimentos contrários ao 

                                                 
80

 Circe Maria Fernandes Bittencourt é Doutora em História Social pela USP. Pesquisa a história do livro 

didático. Mais informações: < http://lattes.cnpq.br/3448016715234781> 
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poder, premissa esta que pode ser verificada no discurso do Visconde de 

Cairu, quando afirmou que os jovens seriam “seduzidos para Revoluções por 

indiciosos demagogos”. 

      A segunda geração de autores surgiu em torno de 1880, oriunda de outras 

esferas sociais, sendo composta por profissionais com experiência docente 

imbuídos da relevância de propagar o saber escolar; estes tinham como 

preocupação gerar livros de leitura e textos didáticos para alunos e professores 

do ensino elementar. Os textos eram direcionados para um público mais 

diversificado e não estavam apenas restritos aos filhos dos fazendeiros, mas 

atingiam alunos de idades variadas e as classes menos favorecidas 

(BITTENCOURT, 2011).   

       Por último, a terceira geração, é composta por autores de best-sellers 

didáticos, que durante o período republicano eram inspetores de instrução ou 

membros de Conselhos de Instrução. O mais famoso dentre esses foi Olavo 

(1865 – 1856)  Bilac, que escreveu obras com parceiros como Manuel Bonfim 

(1868 – 1932)  e Coelho Netto (1864 – 1934).  Sobre as obras didáticas de 

Bilac, Bittencourt (idem) ao considerar o seu conjunto, admite que os livros 

relacionados à área da Literatura são tidos como menos importantes.  

     Olavo Bilac nasceu no Rio de Janeiro, tendo sido membro-fundador da 

Academia Brasileira de Letras. Foi jornalista e grande poeta. Sua produção 

didática destinada ao ensino escolar abordava o ensino da língua materna (por 

meio dos livros de leitura) e a educação moral e cívica. É importante salientar 

duas perspectivas importantes em relação às suas criações: a primeira é o 

espírito cívico em sua composição, retratado com o apoio de elementos da 

cultura e símbolos da pátria. E a segunda, relacionada à sua literatura para 

crianças, de caráter pedagógico, dotada de conteúdos moralizantes e histórias 

exemplares imbuídos da necessidade de formar padrões comportamentais.  

Entre as obras de Bilac, de caráter didático, destacam-se: `Contos pátrios´ 81; 

`A pátria brasileira: a educação moral e cívica para os alunos das escolas 

primárias´ 82; `Poesias infantis´ 83 (ANDREOTTI, 2012).   

                                                 
81

 Escrito no ano de 1904 em parceria com Coelho Neto. 
82

 Elaborado em co-autoria com Coelho Neto em 1911. 
83

 Publicado em 1924.  



124 

      No que se refere à produção das três gerações de autores (quadro 5), que 

marcaram a história dos livros didáticos no Brasil, há aspectos gerais a serem 

destacados, conforme se pode visualizar no quadro que se segue. 

 

Quadro 5 - Comparação entre as três gerações de autores de livros didáticos 

no Brasil 

1ª. Geração de autores                

a partir de 1827 

2ª. Geração de autores        a 

partir de 1880 

3ª. Geração de autores período 

republicano 

Ligação com as estruturas de poder 
na seleção de autores pelas 
autoridades. 

Vinculo com as estruturas de poder 
na seleção das editoras. 

Autores de best-sellers 

Ocupantes de funções públicas 

Autores políticos ou possuidores de 
títulos de nobreza, elite intelectual. 

Professores com prática docente. 
Diferentes origens sociais. 

Nomes consagrados 

Marquês de Paranaguá  

Visconde de Cairu 

Hilário Ribeiro             

Abílio Cesar Borges  

Felisberto de Carvalho  

Arnaldo de Oliveira Barreto 

Olavo Bilac            

Professores do Colégio Pedro II e do 
Instituto Histórico Geográfico 
Brasileiro com acesso as estruturas 
de poder institucionalizadas se 
tornaram autores. 

Professores experientes do Colégio 
Pedro II e Colégio Militar chamador 
para serem autores de materiais 
didáticos pelas editoras.  

Inspetores de instrução ou membros 
de Conselhos de Instrução. 

Obras controladas e censuradas. 
Medo de a classe trabalhadora ter 
acesso à leitura. 

Autores autônomos produzem livros 
numa relação direta com os editores. 

Presença de autores religiosos 

Relação próxima entre autor e editor 
para aprovação das obras pelos 
Conselhos Diretores de Instrução 
Pública. 

Produção de acordo com o modelo 
europeu – Portugal 

Livros para professores sem 
formação específica.  

 

O livro era o método.  

Textos atendiam aos critérios dos 
Conselhos de Instrução Pública. 

Métodos de ensino renovados.  

                        Fonte: construído a partir das leituras de Bittencourt (2011) 

      

         Os livros didáticos, compêndios, livros de leitura e livros de exercícios 

foram gerados para compensar a ausência de professores, a carência de 

profissionais qualificados e propagar, de maneira uniforme, a Educação.           

Era mais fácil comprar e doar livros aos professores do que investir em 

capacitação docente. Há muito tempo, as editoras vivem do mercado do livro 

didático no Brasil, algumas no passado, tentaram realizar a constituição de 

empresas nacionais e buscaram adequar seus quadros de livros e autores às 

necessidades escolares, daí terem se tornado grandes editoras especializadas 

como a Livraria Clássica, a mais antiga editora em atividade, conhecida como 

Editora Francisco Alves (BITTENCOURT, 2011; BRAGANÇA, 2012; RAZZINI, 

2010).  
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       O Conselheiro Luiz Pedreira do Couto Ferraz, Ministro do Império, 

decretou em 1875 a reforma da instrução primária e secundária do Município 

Neutro84 e estabeleceu o fornecimento de livros escolares aos alunos das 

escolas. Com esse decreto, a Livraria Clássica pôde fornecer livros escolares 

com o apoio do poder público; mais tarde seu fundador, Nicolau Antonio Alves, 

daria a sociedade a seu sobrinho Francisco Alves, que, posteriormente, se 

tornaria o dono da livraria e editora (BRAGANÇA, 2012).  

     De acordo com Bragança (2012), a iniciativa do Conselheiro Couto Ferraz 

buscava promover a parceria entre as editoras e o poder público, tendo este 

modelo beneficiado o crescimento das editoras no Brasil. Tal aliança continua a 

mover a produção editorial, nos dias atuais. 

          A visão de mercado de Francisco Alves promoveu a expansão de sua 

livraria-editora ao longo dos anos e contribuiu para a profissionalização do 

autor no Brasil. A partir do modelo de negócios que privilegiava a parceria entre 

autor e editor na divisão dos percentuais de venda consolidou a modernização 

da edição escolar no Brasil. Legou para a Academia Brasileira de Letras toda a 

sua riqueza, instituição que passou a promover (a pedido do editor) o prêmio 

destinado aos estudos monográficos que constituem contribuições originais 

sobre o desenvolvimento do ensino e da língua portuguesa (idem). 

     Outro nome que merece destaque no universo do livro didático é Monteiro 

Lobato (1882-1948), por ter estimulado a produção deste livro nos anos 20 a 

40 do século passado. Transitou entre a figura do autor, do tradutor e do editor, 

contribuindo para a criação de mecanismos de distribuição e venda de livros no 

varejo, sob consignação e no atacado (KOSHIAYAMA, 2012).  

     Em 1918, Monteiro Lobato iniciou sua trajetória como editor com a compra 

da Revista do Brasil e investiu no mercado do livro didático. A menina do 

narizinho arrebitado, publicada em 1920, obra de destaque do autor, foi 

adaptada para uma versão escolar que recebeu o título: Narizinho arrebitado: 

segundo livro de leitura para uso das escolas primárias. Só o governo do 

Estado de São Paulo adquiriu 30.000 exemplares do livro (RAZZNINI, 2010).  

                                                 
84

 O Município Neutro foi criado por meio do Ato Adicional, que  promulgado em 12 de agosto de 1834 
tornou a cidade do Rio de Janeiro um município neutro da corte e a capital do país. Informação disponível 
em: <http://www.infoescola.com/historia/ato-adicional/> 
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      Bignotto (2010) indica como um dos fatores de sucesso do editor a sua 

rede de relacionamentos, que englobava personalidades do campo 

educacional, homens de poder e de letras. De acordo com Razzini (2010), 

entre os anos de 1923 e 1924, Lobato enfrentava dificuldades nas vendas das 

obras editadas, com exceção do livro didático. Para comprovar tal fato, a 

estudiosa transcreveu trechos das cartas escritas por Lobato ao seu amigo 

Rangel, em que relatava:  

 

[...] Tomo nota do teu plano de traduções. Estamos refreando as 
edições literárias para intensificação das escolares. O bom negócio é 
o didático. Todos os editores começam com a literatura geral e por 

fim se fecham  na didática. Veja o Alves [...]. Teu livro está impresso 

e dobrado. Se demora, é porque a proximidade da abertura  das 
aulas põe a mercadoria didática  à frente de tudo mais. Só cuidamos 
agora de cartilhas, gramáticas, aritméticas – todos os instrumentos de 
torturar as crianças [...] (LOBATO apud RAZZINI, 2010, 118).  

 

    Como é possível observar, por meio da fala de Monteiro Lobato, o mercado 

do livro didático é um espaço de lucro garantido para as editoras, mesmo tendo 

a certeza de que muitos desses livros são instrumentos para a formação e 

formatação de comportamentos ou ainda promotores de angústia para muitos 

estudantes, como o próprio editor mencionou. 

    Para Garnier, editor das obras de José de Alencar e Machado de Assis, 

citado na obra de Bittencourt (2011), o livro didático era a `carne´ da produção 

editorial, em oposição às obras de literatura ou científicas que se 

assemelhavam aos `ossos´. O grande negócio do livro didático perpetua ainda 

nos dias de hoje. O mercado é muito próspero e conta com várias editoras 

estrangeiras que perceberam o Brasil como um mercado forte e, assim, 

começaram a adquirir editoras nacionais, sem transformá-las em 

multinacionais. 

    Diante do histórico do livro didático no Brasil e das circunstâncias em que 

sua produção ocorre, precisamos nos questionar em relação a aspectos 

relevantes, tais como: o controle dos discursos que transitam nas escolas pelo 

Estado por meio dos livros disponibilizados para a rede oficial de ensino, o 

processo de avaliação dos livros didáticos e a atuação dos consultores-

avaliadores que realizam as seleções das obras para o Programa do Livro 

Didático do MEC. 
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    Em primeiro lugar, há sistemas de controle que dominam, autorizam e 

validam o que pode ser dito ou não. Eles transitam nas distintas esferas da 

sociedade, se encontram nos presídios, nos sanatórios, nas escolas, nas 

universidades, em distintos espaços e níveis de poder (FOUCAULT, 2002; 

2004ª). Detemos-nos no cenário dos livros didáticos e pontuamos casos que 

podem exemplificar a circulação do discurso autorizado em detrimento da 

informação e do discurso pedagógico legítimo.  

     Para elucidar tal situação, expomos o caso dos livros de História do Brasil 

adotados nas escolas. Fonseca (2012), em sua análise da condição do livro 

didático de História do Brasil, discute os problemas de incorreções históricas 

encontradas nesse tipo de produção, bem como o reforço de condutas 

ideológicas e de estruturas de dominação por meio do discurso educacional, 

seja adotando estratégias para endossar determinados padrões 

comportamentais que reforcem o espírito nacionalista ou empreendedor, seja 

pela união entre fé, religião e política com o uso da metáfora do mártir e do 

herói. Entre tantas táticas de manipulação, destaca-se como exemplo de tal 

articulação, o discurso do mártir e a cristianização da imagem de Tiradentes 

nos livros de História do Brasil como modelo de honradez para os jovens.   

       Em segundo, situa-se a dificuldade relacionada ao Programa do Livro 

Didático do MEC e à avaliação dos livros didáticos selecionados pelo Governo 

Federal para a educação básica na rede oficial de ensino.   Carvalho e 

Sampaio (2012) apontam problemas graves em relação ao processo avaliativo 

das obras e à atuação dos consultores-avaliadores que não apresentam, de 

forma clara, os critérios de avaliação, muitos inclusive incoerentes, pois uma 

obra pode ser aprovada em um ano e no ano seguinte, por uso de outro padrão 

de avaliação, o mesmo ser considerado inadequado.  

      Além desse tipo de situação, há avaliadores envolvidos como autores das 

próprias editoras fornecedoras e que se apropriam dos pareceres e 

compartilham com suas instituições de ensino superior e publicam como 

estudos próprios, quando os mesmos deveriam ser mantidos sob sigilo 

(CARVALHO E SAMPAIO, idem). Há outras denúncias apresentadas pelos 

autores que abrangem, inclusive, aspectos licitatórios, mas que não 
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adentramos por se tratarem de problemas que envolvem diretamente a gestão 

do Programa Nacional do Livro (PNL).  

    O que vale a pena ser mencionado é que há um descaso com o livro didático 

que circula nas escolas públicas e privadas. Cabe supor que se os problemas 

estão presentes na educação básica, não é nada difícil que os mesmos 

ocorram com os livros universitários; é muito grave sabermos que há livros com 

informações errôneas circulando nas escolas e que o professor acaba usando 

um produto de qualidade duvidosa como seu recurso didático.  

    Sejam a disseminação de ideologias, na inconsistência das informações ou 

nos problemas gramaticais das obras didáticas, o esquema de produção e 

consumo dos livros é problemático e discriminatório.  Há um sistema de 

controle distorcido do que circula nas escolas. No ensino superior não há 

controle no que se refere à qualidade das obras lidas, se os livros de Ciências 

da Educação Básica possuem problemas de conteúdos é por que esses 

professores-autores, também aprenderam errado na sala de aula.  

      Nossa preocupação se volta, então, para a produção didática dirigida à 

EAD.  Há um desafio para os professores na educação presencial e da EAD, a 

de ser autor de seu discurso, ouvir outras vozes, mas escolher com que vozes 

quer dialogar. A autoria do professor não está restrita ao aspecto da técnica, 

ela precisa ser original na sua prática pedagógica, singular na forma com que 

estabelece o seu diálogo pedagógico, deixando as marcas do seu processo de 

criação e de construção do conhecimento.  O professor precisa ser autor e não 

um escrevente, mais que um intelectual ou dominar as técnicas precisa ter 

compromisso com o seu papel de docente e provocar no outro (o aluno) o 

despertar de uma consciência crítica e reflexiva, capaz de levá-lo ao seu 

autodescobrimento.   
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4.2 A PRODUÇÃO DO MATERIAL DIDÁTICO NA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

E A FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA A AUTORIA NO CONTEXTO DA 

CIBERCULTURA  

 

     No campo da educação a distância o uso de livros didáticos, textos e outros 

formatos de materiais didáticos, com vistas à mediação pedagógica é 

fundamental. As leituras, exercícios, avaliações, sínteses, entre outras 

modalidades de atividades apresentadas nos materiais didáticos, auxiliam o 

aluno a distância em seu processo de aprendizagem. No contato com o 

material didático da EAD espera-se que o aluno desenvolva sua capacidade de 

aprender autonomamente, tendo por base a colaboração com seus pares e a 

perspectiva de que o professor deixa de ser o centro do conhecimento, 

configurando-se como mediador da aprendizagem com o objetivo prioritário: 

provocar a discussão e o diálogo (AZEVEDO; RODRIGUES apud MENDES 

SOBRINHO; OLIVEIRA, 2012).   

     Cabe, no entanto, considerar que o professor na EAD assume novos 

desafios em sua prática docente, pois além de mediador, precisa dinamizar a 

aprendizagem e exercer o seu potencial autoral, criando atividades, gerando 

textos, investindo em novas abordagens para as temáticas que vão ser 

tratadas em suas aulas virtuais. Mais que dominar um conteúdo disciplinar, o 

docente a distância precisa investir em sua atuação profissional, sendo que a  

autoria deveria ser uma das bases de seu desempenho, o que inclui a 

materialização do seu discurso que, nesta modalidade educacional, se dá, na 

maioria das vezes, por meio do desenvolvimento de textos didáticos. Tais 

textos devem ser escritos a partir da concepção de aprendizagem prevista para 

o material didático, contida no projeto político pedagógico do curso85. Isto 

significa que o material didático deve ser desenvolvido a partir das finalidades 

educacionais (MEKSENAS apud CURRY; POSSOLI, 2012) definidas no 

projeto e cujo texto didático deverá estar em consonância com os objetivos de 

aprendizagem especificados.   

     O texto didático pode ser apresentado ao aluno em distintos formatos, seja 

na versão impressa ou online, como fonte principal de conteúdos ou de 

                                                 
85

    O projeto político pedagógico é uma ação intencional que norteia explicitamente a ação educacional e 
organiza o trabalho pedagógico (VEIGA, 2006) 
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atividades, também pode complementar outros recursos, tais como: vídeos, 

videoconferências, teleaulas, rádio, entre outros. Como podemos observar no 

texto didático a escrita está aliada à EAD, pois segundo Yalli (apud RICARDO, 

2005), é a tecnologia básica dessa modalidade de aprendizagem.   

      Barbato e Ramos (2007, p.4) admitem que o domínio da escrita é tarefa 

árdua para o professor autor na EAD, na medida em que este tem o desafio de 

materializar e adequar o seu discurso ao nível de compreensão do aluno, ou 

seja, precisa potencializar a apreensão de conteúdos complexos. Ainda, de 

acordo com estas autoras, o professor ao produzir textos didáticos, 

 

[...] trabalha para organizar textualmente, didaticamente e 
psicopedagogicamente os saberes historicamente produzidos pela 
humanidade em cadernos ou guias impressos.  Especificamente na 
EAD, nas suas produções, o autor estará muitas vezes reescrevendo 
histórias, ou simplificando materiais ou ainda elaborando novas idéias 
teórico-práticas e compartilhando com o leitor [...] [...] O autor de texto 
para EAD assume uma função diferente ao elaborar o seu material. 
Escrever para um público amplo, com perfil diferenciado e aplicar as 
teorias de aprendizagem na elaboração de materiais são tarefas 
diferentes da docência.  A forma de estruturar o texto tem muitas 
implicações pedagógicas e dará o tom da aula, a transformando em 
uma unidade, uma seção [...] [...] Transpor a aula presencial para o 
papel é uma atividade complexa que envolve conhecer em 
profundidade implicações pedagógicas e psicológicas da 
aprendizagem por meio do discurso escrito. Além disto, dominar as 
várias ferramentas e recursos disponíveis para esta finalidade [...].  

 

 

     Assim, o professor precisa dominar, além dos saberes disciplinares, os que 

estão relacionados ao domínio didático, psicopedagógico e textual, de modo a 

possa produzir bom texto didático para EAD.  Em nosso entendimento, o 

docente não pode prescindir de saberes que o auxiliem na sua árdua tarefa 

autoral, pois ao comunicar um dado histórico, por exemplo, precisa escrever de 

forma clara para o aluno, marcando o seu texto com características que 

assinalem sua identidade profissional, a qual irá diferenciá-lo de outros 

professores-autores, definindo seu estilo e saberes.  

     Para Mendes Sobrinho e Oliveira (2012), o professor autor dever ser um 

pesquisador de sua práxis e estar envolvido nos distintos cenários da EAD, 

construindo novos conhecimentos, aplicando e desenvolvendo novas 

habilidades, pois as mediações pedagógicas que emergem no texto didático, 

englobam também a mediação humana e tecnológica.  
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     Podemos, então, nos perguntar: como criar textos didáticos para EAD com 

autoria? A produção de um texto didático para EAD obedece a padrões 

específicos de produção, mas estes, a cada nova tecnologia, a cada novo 

suporte precisam ser repensados. 

    Uma das questões que merece ser aqui pontuada refere-se à inadequação 

textual em tempos de web 2.0. A lógica na produção de textos didáticos para a 

EAD é a mesma lógica da produção de livros didáticos para o ensino 

presencial. Ou seja, trata-se da produção analógica que ainda segue o sistema 

para a web. 1.0. Essa premissa é confirmada por Kenski (apud MAIA; 

MESQUITA, 2012, p. 2) ao se referir aos conteúdos educativos digitais para a 

EAD, associando-os ao livro impresso: “é um campo que pode ser  

considerado como extensão do livro impresso, pois trazem: textos para leitura, 

fontes de pesquisa, atividades, imagens, dentre outros recursos.”   

   Apesar de Kenski (apud MAIA; MESQUITA, idem) assinalar a similaridade 

entre o conteúdo digital e o livro impresso, ela situa a navegabilidade como o 

diferencial entre os formatos, ou seja, esclarece que o uso de links demarcam 

a possibilidade de apropriação singular dos conteúdos. 

     Entendemos, no entanto, que a navegabilidade apenas é insuficiente para 

diferenciar o conteúdo digital do impresso, uma vez que no livro impresso o 

índice ou o sumário e as notas de rodapé dão ao leitor a oportunidade de 

navegação e variação durante a leitura. Em nossa dissertação de mestrado 

discutimos as possíveis contribuições do hipertexto para a autoria, 

visualizando-o como um recurso que, dá ao texto a possibilidade da 

interatividade, da leitura aleatória, bem como permite apropriações e 

participações, que conduzem à coautoria.  Estes aspectos nos levam a admitir 

que os recursos da rede e a própria rede constituem oportunidade de 

composição de textos abertos à participação efetiva de múltiplos autores 

(RICARDO, 2005).  

     É fato que a inovação do hipertexto não está em sua ligação com ambiente 

textual midiático, mas sim na possibilidade que cria para a co-criação, pois 

como afirmam Ramal e Wandelly (apud RICARDO, 2005), ele é um elemento 

antigo já presente no texto impresso tanto na Bíblia como nas anotações de Da 

Vinci, realizadas à margem das folhas ou mesmo em textos literários de 
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autores como Cervantes, Julio Cortazar, Joyce e Calvino (RAMAL, 2002; 

WANDELLY, 2003, apud RICARDO, 2005).  

    Os textos didáticos em formato digital para EAD precisam ser repensados a 

partir de uma lógica que permita de fato uma escrita autoral em que o professor 

possa sugerir e criar novas possibilidades estéticas, que admitam ao 

aluno/leitor a sua entrada no texto como coautor, agregando novas 

informações e sugestões de atividades. Para isso, precisamos de materiais 

didáticos abertos às possibilidades da co-criação e recursos tecnológicos que 

auxiliem nessa tarefa, pois como alerta Primo (apud RICARDO, idem, p. 60), 

de um modo geral, “o interagente só pode agir dentro dos rígidos limites 

permitidos pela programação”.  

    A possibilidade que temos de abrir o espaço para uma escrita interativa em 

que o aluno possa atuar juntamente com o professor em tempos de 

Cibercultura  se dá com o uso da web 2.0 e de interfaces como o blog, wiki, 

editores de textos cooperativos e redes sociais. Para Casamayor (2008), a 

bidirecionalidade propiciada pela web 2.0 permite que o usuário possa criar 

seus próprios conteúdos, pois os recursos nela disponíveis são ambientes 

abertos à co-criação e podem dar aos cursos a distância no formato online uma 

nova dinâmica. É possível termos formatos de cursos a distancia em que textos 

mais densos em formato impresso possam coexistir com textos mais interativos 

e mais compactos. 

      Portanto, as instituições de ensino superior ao desenvolverem seus cursos  

a distância precisam que  professores autores façam parte de seus quadros e 

que estejam `antenados´ com as tecnologias de comunicação emergentes. 

Assim, o aproveitamento de determinados acervos das editoras com conteúdos 

relevantes, podem ser usados como referências, adotados nas bibliotecas 

virtuais ou analisados pedagogicamente quanto à complementação de 

conteúdos ou outros tipos de aplicação, desde que respeitadas as 

características e peculiaridades da EAD.  
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• Produção e especificidades do texto didático na educação a distância 

     

    Para Soares (2007) o livro didático é um gênero discursivo, distinto de outros 

gêneros, caracterizado por um tipo de forma e de conteúdo, que abrange 

aspectos sociais, políticos, pedagógicos e econômicos.  De acordo com a 

autora, o livro didático é um gênero discursivo do tipo secundário, pois 

 

os gêneros secundários do discurso – romance, o teatro, o discurso 
científico, o discurso ideológico, etc. – aparecem em circunstâncias 
de uma comunicação cultural, mais complexa e relativamente mais 
evoluída, principalmente escrita: artística, científica, sociopolítica. 
Durante o processo de sua formação, esses gêneros secundários 
absorvem e transmutam os gêneros primários (simples) de todas as 
espécies, que se constituíram em circunstâncias de comunicação 
verbal espontânea (BAKHTIN apud SOARES, 2007, p. 19). 

 

 

     Portanto, o discurso didático é um discurso demarcado pela complexidade, 

que assimila gêneros primários, tais como o diálogo, e-mails, anúncios, 

formulários, entre outros (SOARES, 2007). Logo, podemos intuir, a partir das 

leituras realizadas em Foucault (2002; 2004a) e Bakhtin (2002; 2003), que o 

texto didático para EAD é um gênero discursivo em que o professor autor 

articula e materializa o seu discurso pedagógico e o faz a partir de uma lógica, 

de uma estética de criação própria para a aprendizagem. Então, o processo 

autoral, criativo e intencional recebe, a partir do nome do autor, o selo de sua 

identidade, da sua individualidade, de sua responsabilidade sobre o conteúdo, 

ou melhor, sobre aquilo que diz, ensina e compartilha com seus alunos. 

    No `Manual de Criação de Materiais Didáticos para Educação a Distância´ 

de Laaser et al  ( 1997) são dadas as orientações básica para a elaboração de 

textos didáticos no formato impresso. Essa é uma obra de referência usada por 

diversos profissionais da EAD no desenvolvimento de materiais didáticos 

impressos e que auxilia as equipes de produção na confecção de materiais e 

textos para a EAD online. Nela são tratados conteúdos importantes dedicados 

ao como planejar uma unidade do material didático e a produção textual.  

      Laaser et al  ( 1997), ao abordarem a questão do planejamento de um 

curso,  destacam  a importância de se subdividir as informações, em unidades 

de forma que o aluno possa perceber que há tarefas separadas e que, ao final 
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de cada uma,  há atividades que serão verificadas a partir dos resultados. Para 

Laaser et al (idem, p.44), cada unidade deve conter: orientações para o aluno; 

apresentação do conteúdo; explicação sobre os tópicos tratados e atividades. 

Além desses elementos o “elaborador”, ou seja, o autor, deve considerar:  

o título e o número da unidade; 

a introdução da unidade que inclui: 

- uma declaração dos objetivos; 

- uma introdução e orientação em relação à matéria; 

- informação a respeito de como estudar a unidade, o que os alunos 
precisam revisar e de que equipamentos eles precisam; 

o corpo da unidade que deve ter: 

- uma clara divisão sem seções; 

- uma sequência do novo material e exercícios; 

o fim da unidade, que deve ter: uma verificação a respeito do que os 
alunos devem ter feito; 

- um resumo; 

- uma atividade de aprendizagem para avaliar se o material foi 
assimilado. 

 

       

       Ao confeccionar a unidade, as informações devem ser fornecidas em 

detalhes ao aluno, a fim de que saiba como irá aprender e como o conteúdo 

estará organizado no texto.  Outro elemento considerado importante e que 

auxilia o aluno são as ilustrações que enriquecem o texto didático (LAASER et 

al, idem).   

    Para estes autores o texto na EAD tem uma finalidade didática e social, 

visando estabelecer uma comunicação com o aluno (leitor). Eles distinguem o 

texto didático da escrita criativa, alegando que a segunda equivale à escrita 

imaginativa da realidade ao contrário do texto didático que tem uma função 

social que é a de ensinar/aprender. Contestamos essa premissa, pois ambos 

os textos são oriundos de um processo de criação; se assim não fosse 

teríamos apenas cópias de textos e mais nada. Também discordamos que 

apenas o texto didático tenha uma finalidade social, pois o texto criativo,  fruto 

de um dado momento histórico e social, cumpre seu papel diante da 

sociedade, como podemos aprender com Bakhtin.   O que difere cada tipo de 

texto é o gênero, o estilo e sua estética de criação. Assim, como Bakhtin (2003)  

descreve a estética da criação do romance em Dostoiévski,  Laaser et al (idem) 

nos dão os caminhos para a estética da criação do texto didático específico da 

EAD impressa.  
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      No que se refere à estética do texto didático Laaser et al (1997) sugerem 

ao  `elaborador´  que crie o texto estabelecendo um diálogo com o aluno (leitor)  

apresentando o conteúdo em pequenas quantidades de informação, 

controlando a carga de conceitos,  dando espaços para que possa interagir, 

respondendo a questões e reforçando a aprendizagem.  O texto deve manter 

tanto a coesão como a unidade e integridade do conteúdo. 

     A coesão do conteúdo pode ser obtida a partir de (a): adequada divisão do 

conteúdo em seções auto-suficientes; parágrafos com uma ou duas ideias 

relacionadas; subtítulos;  presença de elementos de transição entre seções e 

parágrafos; e  recapitulação dos tópicos principais de cada seção (LAASER et 

al, idem).   

    Já com relação à unidade e integridade do conteúdo o que se pede é que 

seja mantida a coerência textual na distribuição do conteúdo/informação, 

inserindo os pontos principais a serem abordados, divisão do conteúdo em 

sub-pontos, a divisão dos pontos a partir de uma gradação de importância, a 

ordenação lógica dos pontos e subpontos, manter-se alinhado ao ponto central 

do assunto tratado e responder com antecedência as supostas dúvidas dos 

alunos (LAASER et al, idem).   

    Conforme Laaser et al (idem), outros pontos precisam ser considerados no 

texto: a densidade da informação; a concisão e relevância da informação; a 

presença  de uma conversação didática que estimule o aluno à interação e 

reflexão; o estilo conversacional adequado ao  assunto; e o uso de uma 

linguagem apropriada que envolva o manuseio adequado, claro e conciso da 

palavra. Em relação à linguagem é importante privilegiar palavras concretas, 

enfatizando a expressão direta com o aluno (leitor), detalhando termos 

técnicos, preservando a correção gramatical e ortográfica. É importante evitar o 

uso de expressões idiomáticas, bem como negações, orações subordinadas 

em excesso, a voz passiva e palavras impessoais.  

      Estes autores falam ainda do formato dado ao texto: o tamanho da 

unidade; a tipologia a ser utilizada; o corpo do texto e a capa da unidade.  

Esses elementos relacionados à edição do conteúdo levam em consideração o 

suporte material do texto que é o papel em tamanho A4. Outros elementos 

precisam ser considerados na edição do material didático impresso: capa com 
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seus elementos (o nome da instituição, o título do curso, o título e o nome da 

unidade); página de rosto (nome do autor, nome do curso e número da 

unidade), o verso do rosto (com a indicação do detentor dos direitos de 

reprodução, data de publicação e créditos da equipe de produção), sumário e 

bibliografia. 

     As considerações aqui tecidas sobre o texto didático impresso têm se 

projetado sobre o texto digital. Como vimos em Kenski (apud MAIA; 

MESQUISTA, 2012) os conteúdos educativos digitais são extensão do livro 

impresso, quando comparamos, por exemplo, os materiais didáticos 

disponibilizados em ambientes virtuais de aprendizagem e tablets e os 

conteúdos impressos. Os elementos de um e de outro (impresso/digital) são 

elementos similares que obedecem aos mesmos princípios; fato este 

claramente visível em dois cursos online. O primeiro diz respeito a uma oficina 

de EAD (figura 15), oferecida gratuitamente pelo Serviço Nacional do Comércio 

(SENAC) do Rio Grande do Sul. Apesar de o conteúdo estar disponível em 

ambiente virtual de aprendizagem, a lógica da construção textual, com a 

presença do tradicional sumário, da leitura  linear com a barra de rolagem e a 

ordenação dos conteúdos em sequência são aspectos característicos do 

material didático impresso. 

                                            

Figura 15 – Oficina de EAD86 

 

                                                 
86

 A oficina oferecida pelo Senac Rio Grande do Sul foi retirada do ar.  Participamos da mesma em 2012.  

A fonte de informação é: http://portal.senacrs.com.br   .  

http://portal.senacrs.com.br/
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       Com relação ao segundo curso: `Como Planejar a Aposentadoria´ (figuras 

16 e figura 17), oferecido gratuitamente pela Fundação Getúlio Vargas, 

observamos que apresenta os mesmos elementos encontrados no livro 

impresso: paginação, ordem linear de apresentação dos conteúdos e sumário.  

 

Figura 16 – Curso Como Planejar a Aposentadoria87
 

 

 

Figura 17 - Curso Como Planejar a Aposentadoria88 

 

 

                                                 
87

 Fonte: http://nc-www5.fgv.br/fgvonline/Cursos/Gratuitos/OCW/655/OCWCPAEAD_00/i/320232 

 
88

 Fonte: http://nc-www5.fgv.br/fgvonline/Cursos/Gratuitos/OCW/655/OCWCPAEAD_00/i/320232 



138 

         Foi possível observar que as diferenças entre esses dois cursos se 

localizaram no tipo de tratamento visual e na organização do conteúdo, sendo 

que o segundo é mais elaborado, pois conta com a presença de personagem 

que estabelece o diálogo entre o texto e o aluno (leitor). No primeiro, o texto é  

estático  seguindo a linha  dos materiais impressos.  O segundo, além de 

aproveitar melhor os recursos da informática para dar dinâmica ao texto, com 

abertura de páginas, inclui perguntas que buscam incentivar o aluno e 

atividades com respostas imediatas, entre outros elementos. Mesmo assim, 

também segue um padrão linear, sem oferecer oportunidades de coautoria 

para o aluno (leitor).  

     O que esperamos de um texto didático na web? O que entendemos como 

um texto que apresente o aproveitamento da web 2.0? Deve haver uma 

dinâmica distinta para cursos a distância no formato online? 

    De acordo com Moore e Kearsley (2007) há uma similaridade na criação de 

cursos a distância na modalidade impressa e online. Esses autores, no 

entanto, apontam elementos adicionais para os cursos que usam a estrutura 

em tela na web, tais como a legibilidade, capacidade de utilização e 

complexidade da informação. A leitura em tela e a navegação precisam ser 

facilitadas e para tal, dependem de características tipográficas, do layout, do 

estilo de redação e da organização.  

      Filatro (2008, p. 126) chama atenção para as peculiaridades da  web 2.0 

que irão  impactar nos cursos online: cultura do compartilhamento e da 

participação dos usuários na produção de informações; personalização de 

ambientes digitais; socialização das informações por meio das redes de 

relacionamento; e aplicação de tecnologias disponíveis. Conforme esta autora, 

a aprendizagem na web 2.0 é menos estruturada, podendo se valer de  

ambientes como blogs e wikis .  Sabemos, todavia, que conteúdos extensos, 

ou mesmo massas de informações mais complexas, coexistirão com os novos 

formatos textuais. 

     Retomamos, então, dois pontos: o primeiro é que muitos textos/conteúdos 

didáticos para EAD online, ainda são disponibilizados no formato impresso, 

pois este se encontra enraizado na história da humanidade. A elaboração de 

conteúdos em telas, no entanto, deverá ser feita a partir de informações mais 
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condensadas, a fim de manter o aluno conectado na internet com vistas à 

realização do curso. Tais conteúdos também podem contar com recursos 

gráficos que visam a relação dialógica e a atratividade do material. O aspecto 

visual tem influência efetiva na participação por meio da co-criação, seja na 

interação com professores e demais alunos do curso, ou na aprendizagem 

individualizada.   

     Filatro (2008) chama atenção para a estrutura cognitiva do aluno, que 

precisa ser levada em consideração na construção de cursos online, situando 

os níveis de memória, armazenamento e recuperação da informação.  A autora 

destaca a importância do uso de métodos didáticos no sentido de direcionar a 

atenção do aluno para o texto, o que inclui: uso de recursos; indicação dos 

objetivos de aprendizagem que auxiliem o aluno a se ater aos pontos mais 

importantes do texto; eliminação de informações visuais irrelevantes; 

elaboração de atividades práticas contextualizadas para a aplicação pós-

aprendizagem; auto-avaliações continuadas (individuais e coletivas), entre 

outros.  

     O design instrucional para cursos a distância no formato online envolve 

profissionais dedicados à preparação dessa modalidade de texto/conteúdo, são 

confeccionados tela a tela, como cenas de um filme, obedecendo a um roteiro 

de criação. Filatro (idem) esclarece que são usados os storyboards os quais 

constituem uma série de esquetes (cenas) e anotações, que mostram, 

visualmente, como as sequências de ação devem se desenrolar.  

     É por meio do storyboard (figuras 18 e figura 19) que se planeja a 

distribuição espacial do texto, dos recursos e links que serão disponibilizados 

tela a tela. Os links podem levar a vídeos, sites, jogos, exercícios e a outros.  

      O desenhista instrucional assume, então, o controle sobre o texto/conteúdo 

do autor. A partir do texto bruto irá preparar, dentro de estratégias instrucionais, 

o curso que será disponibilizado para o aluno, sendo o professor-autor o 

responsável pela validação do texto/conteúdo do curso online.   
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                                Figura 18 – Modelo de Storyboard89 

Oficina de Produção de Material Didático do Inmetro

Módulo 2: Coesão e Coerência

INMETRO
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para conhecê-las.

Veja no quadro abaixo 

as palavras-chave que 
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Integração
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usr1

 

 

 

Figura 19 – Tela executada a partir do storyboard90 

 

 

    Filatro (2008) afiram que o design instrucional constitui uma teoria 

direcionada à pesquisa e teorização das estratégias instrucionais, tendo por 

base distintos campos do conhecimento: 

 

- Ciências Humanas, em especial, a psicologia do comportamento, a 
psicologia do desenvolvimento humano, a psicologia social e a 
psicologia cognitiva. 

- Ciências da Informação, englobam as comunicações, as mídias 
audiovisuais, a gestão da informação e a ciência da computação. 

                                                 
89

 Fonte : curso elaborado para o INMETRO com conteúdo próprio, baseado em nossa dissertação de 

mestrado, disponibilizado como parte integrante do conteúdo de formação de autores, realizado através da 

UERJ.  
90

 Fonte : curso elaborado para o INMETRO com conteúdo próprio, baseado em nossa dissertação de 

mestrado, disponibilizado como parte integrante do conteúdo de formação de autores, realizado através da 

UERJ. 
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- Ciências da Administração, incluindo abordagem sistêmica, a 
gestão de projetos e a engenharia de produção. 

 

 

     Cabe aqui registrar que a questão do tratamento e da construção do texto 

para EAD quase sempre é deixada de lado nas publicações destinadas ao 

design instrucional e à elaboração de materiais didáticos para EAD.  Os 

artigos, com raras exceções, também se limitam a citar a linguagem dialógica e 

a mencionar estruturas básicas para a construção de textos didáticos.  Uma 

excepcionalidade é o artigo de Barbato e Ramos (2007) que trata da 

construção textual para a EAD, considerando suas especificidades. 

     Barbato e Ramos (idem) apresentam elementos do texto para a EAD que o 

autor deve adotar, tais como: contextualização da situação de aprendizagem 

com a apresentação dos objetivos para o aluno/leitor; elaboração de 

estratégias que auxiliem o aluno a repetir, sumarizar e ampliar o conhecimento;  

adoção de narrativas e de argumentação; e o uso da sequência lógica para 

dividir e organizar os problemas, temas e conteúdos no texto. A partir dessa 

perspectiva da construção de um texto baseado na coerência, o autor deve 

tratar primeiramente do tema central do estudo e, posteriormente, dos dados 

periféricos que podem ser apresentados ao aluno/leitor no formato de boxes 

(caixas de textos).  

     Para Barbato e Ramos (idem) a dinâmica sequencial do texto deve 

promover a ação-reflexão-ação do leitor, que dentro dos princípios 

construtivistas, deve estimular a construção do conhecimento.  Outro destaque 

importante na construção textual é o uso de perguntas para chamar atenção 

para pontos importantes do texto, evitando o excesso de ícones, listas e itens 

que não tenham sido acompanhados de explicações, definições e descrições.  

     Essas orientações buscam auxiliar o autor na elaboração de textos que 

sejam capazes de ser compreendidos pelo aluno e que promovam a 

aprendizagem. Porém, entre os estudiosos do uso da linguagem escrita na 

EAD surgem discordâncias com relação a determinados aspectos da produção 

do texto didático e à compreensão do aluno/leitor.  Uma delas, tratada por  

Barbato e Ramos (2012), envolve estudiosos como Widdowson, García 

Madruga, Martín Cordero, MacNamara et al e Garcia Aretio,  se projeta para 
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distintos posicionamentos sobre a simplificação de textos para à compreensão 

do aluno/leitor.  

    Para Widdowson (apud BARBATO; RAMOS, 2007) é preciso que o autor 

construa textos simplificados para o aluno/leitor, porém sem a banalização do 

discurso escrito. A substituição lexical e sintática permite sustentar as teorias 

originais e promover a simplificação da linguagem. Já García Madruga e Martín 

Cordero (apud BARBATO; RAMOS, idem) atentam para a complexidade dos 

vocábulos usados e da sintaxe, já que podem dificultar o acesso do aluno/leitor 

à organização dos princípios e ideias que compõem o texto.  

     MacNamara et al (apud BARBATO; RAMOS, idem) alertam que a 

simplicidade pode desmobilizar o aluno/leitor na busca de novas informações, 

pois os conhecimentos prévios disponíveis e as inferências são necessários ao 

desenvolvimento cognitivo. Os autores afirmam que textos de fácil 

compreensão podem facilitar a leitura de iniciantes, mas para os leitores 

experientes, os textos com menor grau de coerência, auxiliarão no melhor 

desempenho acadêmico, já que exigem maior uso de inferências.   

      Aretio (apud BARBATO; RAMOS, idem) se posiciona contra a simplificação 

excessiva. Ele destaca a importância que tem para o aluno/leitor apresentação 

de conceitos e ideias chaves de forma a auxiliar o mesmo na construção de 

uma representação mental.  

      Tais dinâmicas de construção textual precisam ser compartilhadas com os  

professores para que esses profissionais construam saberes que permitam a 

elaboração de seus próprios textos, mais independentes das equipes de design 

instrucional que, em alguns casos, acabam por distanciar o texto original do 

texto final, e em algumas situações distorcendo conceitos, diluindo sua autoria 

na equipe de produção.     

       Essa realidade também é constatada na produção de livros didáticos para 

o ensino presencial. Soares (2007) salienta que determinadas abordagens 

adotadas nos livros didáticos precisam ser analisadas, pois podem ter origem a 

partir das escolhas da cadeia editoral, e não no próprio autor, que acaba sendo 

excluído ou visto como mais um colaborador, em detrimento de seu papel de 

criador. Isto tem relação com a estrutura da rede de profissionais envolvida na 

produção.   
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     É preciso amparar o professor para que ele possa, nas situações em que 

necessita trabalhar com equipes multidisciplinares, ter condições de discutir a 

estética da criação para EAD destinados aos textos e materiais didáticos.  

     O sistema de produção de materiais didáticos para educação a distância, 

seja na modalidade impressa ou online envolve especialistas de distantes 

áreas que atuam na preparação de um curso. Textos, vídeos, exercícios, 

atividades, até mesmo o planejamento do curso de uma forma global é 

realizado por esses profissionais. Silva (2003) sinaliza a existência de pelo 

menos três profissionais quando se trata da criação de um curso online: o  

web-roteirista (responsável); o webdesigner (programador visual para web) e o 

instrucional designer (projetista das estratégias de aprendizagem). Já Silva et 

al (2005) apontam mais profissionais envolvidos na preparação dos cursos que 

são: o instrucional designer; os pedagogos; o web designer; os ilustradores; os 

programadores e os profissionais de comunicação.  

    Profissionais de diferentes campos de conhecimento podem auxiliar na 

criação de um curso a distância, mas o professor autor não pode ser visto 

apenas como aquele que fornece o conteúdo para as equipes 

multidisciplinares, os quais terão que tomar decisões sobre qual a melhor 

forma de reescrever e comunicar ou mesmo de planejar a ação educacional.  O 

papel dessas equipes deveria ser a de orientar o professor-autor quanto à 

estética e processo de criação de textos didáticos e suas múltiplas 

possibilidades pedagógicas e tecnológicas para cursos a distância e, inclusive, 

auxiliá-lo a refletir sobre a ação pedagógica e as implicações para o aluno 

(leitor).  

     Diante do exposto, situamos quatro preocupações em relação à produção 

de materiais didáticos impressos para EAD: a primeira refere-se ao 

crescimento vertiginoso da EAD e que requer grandes volumes de conteúdos 

para os cursos disponibilizados; a segunda diz respeito à carência de 

professores autores que dominem a produção textual e que entendam que o 

texto é o discurso pedagógico materializado; a terceira situa-se no 

distanciamento dos professores autores do sistema de produção;  e a quarta, 

relaciona-se às lacunas na formação do professor-autor para a EAD online  e 

uso da web 2.0 para uma educação a distância em tempos de Cibercultura.  
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      Certamente, a produção de textos didáticos para EAD precisa ser 

repensada.  Ainda vamos precisar aprender mais como produzir textos 

didáticos e como escrever para a web 2.0 e suas interfaces, conciliando 

diferentes expectativas com vistas à aprendizagem. Assim como os jornalistas  

já conseguiram definir a estética da criação textual para essa nova realidade, 

professores autores da EAD,  em tempos de Cibercultura, terão o desafio de 

produzir textos didáticos articulando antigos formatos e novas possibilidades de 

criação e de aprendizagem, dominando novos saberes e revisitando antigas 

práticas,  conciliando o que há de melhor em cada modelo educacional e em 

cada formato de criação com suas especificidades, assumindo a 

responsabilidade sobre seu próprio discurso e compartilhando com seus alunos 

(leitores) a possibilidade de criarem coletivamente. 

     

• Formação inicial e continuada de professores autores para EAD em      

tempos de Cibercultura    

 

      É preciso olhar a prática do docente a distância em sua integralidade e 

despertar a sua autoria como componente essencial da ação pedagógica, 

capaz de promover o diálogo entre professores e alunos e o despertar de seus 

processos criativos.  Como Tardif (2010) salienta, o saber docente não se 

reduz à função de conhecimentos construídos. A prática docente é constituída 

por diferentes saberes (plural) que abrangem os saberes da formação 

profissional, os saberes disciplinares, além dos curriculares e experienciais.  

      Esses saberes docentes, expressos por meio da autoria, deixam rastros 

que  identificam a  jornada do profissional com os avanços e revisões de sua 

prática e do universo conceitual construído.  A autoria, então, deveria fazer 

parte da construção da prática do profissional reflexivo91, na caminhada da 

constituição de seus saberes, pois como salienta Perrenoud (2002, p. 13), a 

prática reflexiva é uma postura “quase permanente”: analisar a própria ação, 

requer uma identidade, “um habitus” que, no nosso entendimento, faz parte da 

                                                 
91

 De acordo com Perrenoud (2002), o professor reflexivo precisa construir saberes didáticos e 
transversais a fim de subsidiá-lo na construção do olhar reflexivo diante de sua realidade profissional. São 
professores capazes de evoluir e de aprender ao longo de sua experiência.  
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composição do discurso pedagógico do professor. O professor reflexivo revisita 

seus percalços e reflete sobre o seu cotidiano profissional.  

    Para Tardif (2010, p.11), o saber do professor está relacionado a ele, à sua 

identidade, à sua história, sua experiência, sua prática, nas interações com os 

atores envolvidos no exercício de sua profissão; esse saber como afirma o 

autor, “sempre é o saber de alguém que trabalha alguma coisa no intuito de 

realizar algum objetivo”.  

   O professor em seu cotidiano ao elaborar o seu trabalho, articula os aspectos 

sociais e individuais que constituem o seu saber.  O saber do professor é um 

saber social, construído a partir das práticas e formações do coletivo que 

identificam e legitimam o saber profissional, a partir de um sistema de 

validação que orienta e define o uso desse saber (TARDIF, 2010).  Podemos, 

então, em consonância com Tardif (2010), intuir que o sistema integrado que 

valida o discurso pedagógico do professor, os atores que autorizam e validam 

o discurso docente são: a universidade na qual é formado; a escola em que 

trabalha; os grupos de pesquisa do qual participa e os organismos oficiais, 

como sindicatos, o Ministério da Educação e associações docentes.  

      Para Tardif (2010), o saber docente é um saber socialmente construído, 

que depende do reconhecimento social, das estruturas de validação, do jogo 

que envolve outros professores e outros saberes e do próprio reconhecimento 

profissional do papel do professor pelo aluno. A sociedade inclusive tem papel 

importante na definição dos conteúdos que os professores irão ensinar, pois é 

ela quem determina, num dado momento de sua história, a importância das 

disciplinas e quais serão ensinadas.  

     Uma vez que o saber docente é fruto de uma construção social que 

depende de jogos de poder e de negociação com os atores que validam seu 

saber, ele também depende da relação que irá construir com o aluno 

(individual) e com a turma (coletivo) para o seu reconhecimento. Esse saber 

docente, uma vez validado, confere a identidade profissional; nesta se 

expressam as marcas do trabalho e da prática que estão associadas à 

identidade pessoal (TARDIF, idem).   Portanto, reconhecer os saberes do 

professor, é reconhecer sua identidade, sua singularidade, é validar o seu 

discurso pedagógico e sua autoria.  
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     Há uma ligação entre autoria e identidade, pois ao ler um texto há 

elementos textuais que nos rementem a um dado discurso que identifica o 

autor (FOUCAULT, 2004a). Essa identidade do autor, transposta para a 

educação, apresenta íntima relação com o docente e sua prática profissional; 

implica em constante amadurecimento do profissional. Para Perrenoud (2002)  

 

sobretudo na etapa de formação inicial, seria interessante ressaltar o 
fato de que a construção da identidade nunca acaba, que ela é 
constantemente, ajustada pela vida, pelos acontecimentos, pelas 
experiências e pelos encontros. 

 

 

     O domínio da construção textual é o momento em que o professor tem para 

refletir sobre os seus saberes e materializá-los dando forma ao seu discurso. 

Fortunato (2003) nos lembra que a escrita é o suporte do pensamento. Esse é 

um dos momentos em que ao tecer um texto nos organizamos e colocamos no 

papel ou na tela do computador as nossas elaborações, as nossas reflexões, 

as nossas críticas, o domínio sobre determinados conteúdos, entre outros 

exercícios que nos propomos a construir ou desconstruir.  

    Freire (1997), em sua obra „Professora sim, tia não‟, descreve o seu 

processo autoral e de criação textual, em que reúne o pensamento, a palavra, 

o ato de escrever e sua prática profissional no exercício do ensinar, em uma 

relação simbiótica.  Nas linhas em que Freire (1997) deixa as suas marcas e 

sua identidade, deflagra a discussão em torno do fazer do professor como 

sempre inacabado:  

   

[...] o importante agora é deixar claro, e em certo sentido, 
repetindo-me um pouco, que o processo de escrever que me 
traz à mesa, com minha caneta especial, com minhas folhas de 
papel em branco e sem linhas, condição fundamental para que 
eu escreva, começa antes mesmo que eu chegue à mesa, nos 
momentos em que atuo ou pratico ou em que sou pura reflexão 
em torno de objetos; continua quando, pondo no papel da 
melhor maneira que me parece os resultados provisórios, 
sempre provisórios, de minhas reflexões, continuo a refletir, ao 
escrever, aprofundando um ponto ou outro que me passara 
despercebido quando antes refletia sobre o objeto, no fundo, 
sobre a prática[...] (FREIRE, 1997, p. 7-8).  
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     Como professores, precisamos ter a consciência de que a nossa 

incompletude requer de nós sempre a reflexão e a revisão de nossas práticas e 

formações. Para Tardif (2012, p.23) é preciso repensar a formação de 

professores já que é necessária “uma nova articulação e um novo equilíbrio 

entre os conhecimentos produzidos pelas universidades a respeito do ensino e 

os saberes desenvolvidos pelos professores em suas práticas cotidianas.” 

Continuar com a reprodução dos mesmos discursos postulados durante anos a 

fio, descontextualizados da realidade prática do professor, fragiliza o exercício 

profissional do professor.  

     Conforme Freire (1997), “a tarefa de ensinar é uma tarefa profissional”, ela 

requer ousadia para ser criativo, amoroso, competente cientificamente, e 

espírito de luta contra a mediocridade cientificista em prol da liberdade. A partir 

das palavras de Freire (idem) e Tardif (idem) colocamos na pauta de nossas 

reflexões a formação de professores e sua qualificação para a autoria.  

     Talvez, se não fosse pelas demandas crescentes de conteúdos para os 

cursos a distância e, principalmente, para os cursos de graduação, não 

discutíssemos a necessidade de formação e qualificação de professores 

autores para a EAD. Do mesmo modo, se não fossem os Referenciais de 

Qualidade para a Educação Superior a Distância (2007), em que são traçadas 

as bases de orientação para a criação de materiais didáticos e a produção de 

conteúdos, é possível que não questionássemos a pertinência de conteúdos 

disponibilizados nos cursos, sua qualidade, forma e o formato dos mesmos.   

       Muitas vezes esquecemos que a formação inicial de um professor não é o 

ponto de chegada, mas o de partida. A sua incompletude o impulsiona a 

buscar, mais. Podemos nos perguntar: em quantos anos um professor está 

pronto?  Um curso de graduação acoplado a uma licenciatura com duração de 

três ou quatro anos, certamente, não é o suficiente para formar um professor.  

       De acordo com Penin (2009), a profissionalização significa um processo 

contínuo de formação de um sujeito numa profissão, que principia na formação 

inicial e perpassa pela formação continuada, sendo que ambas compõem, 

conjuntamente, o mesmo processo de formação. Assim, quando analisamos 

determinados currículos de licenciatura, temos a consciência que aquele é um 

momento inaugural da jornada de um docente que seguirá por anos. 
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    Na formação de professores de Física, por exemplo, que é uma área carente 

de professores, sabemos que o aluno tem a missão de aprender a matéria e, 

ao mesmo tempo, começar os seus estudos pedagógicos; já quando 

pensamos em EAD e produção de textos didáticos, ficamos em dúvida se 

estudará algo sobre o tema. O curso de Licenciatura em Física92 da 

Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC), por exemplo, é um 

currículo tradicional que não aborda temas emergentes na formação de um 

docente, tais como: educação a distancia, tecnologias de informação e 

comunicação aplicadas ao ensino da Física ou mesmo produção textual para a 

elaboração de textos didáticos para o ensino de Física. As disciplinas que 

compõem o curso são: Psicologia da Educação; Prática do Ensino de Física (A, 

B e C); Didática; Estrutura e Funcionamento do Ensino; Instrumentação para o 

Ensino da Física I; Estágio Curricular Supervisionado (I, II, II e IV) e 

Metodologia do Ensino. 

      Certamente, os formandos desse curso ainda irão ter um longo percurso, 

caso realmente sigam a carreira docente. Mesmo quando ingressarem em um 

curso de Mestrado em Física ou Doutorado, sua formação estará inacabada, 

sendo necessário percorrer outros caminhos, outros percursos, para que 

construam uma prática direcionada para as reais demandas de uma sala de 

aula, seja ela presencial ou a distância. 

     O curso de Licenciatura em Educomunicador  é coordenado pela Escola  de 

Comunicações e Arte da USP, mas as disciplinas de licenciatura são 

oferecidas pela Faculdade de Educação. É uma iniciativa pioneira na formação 

inicial destinada às novas demandas que transitam entre a Comunicação e a 

Educação. “O Educomunicador93 será preparado para aproximar seu perfil ao 

de um gestor de comunicação no espaço educativo”.  A duração mínima do 

curso é de oito semestres e máxima de quatorze semestres.  

    Diferentes disciplinas conciliam teorias de aprendizagem e teorias de 

comunicação, convergindo para a gestão da comunicação educacional. Os 

temas destinados a essa formação estão diluídos nas disciplinas, sendo que 

uma das disciplinas que nos chamou atenção dentro da grade curricular do 

                                                 
92

 <http://www.joinville.udesc.br/portal/ensino/graduacao/fisica/disciplinas.php> 
93

 Informação disponível em:< http://www.cca.eca.usp.br/educom >. Acessado em 2 outubro 2012.  

http://www.cca.eca.usp.br/educom
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curso é Produção de Suporte Midiáticos para a Educação94. A duração é de 

120 horas da disciplina e são tradados os seguintes temas: mercado editorial e 

material didático no Brasil; processo de produção e de distribuição do livro 

didático; o livro paradidático infantil no Brasil; mapa da produção audiovisual 

destinado à educação; o vídeo educativo: processo de produção e de 

distribuição; uso  educativo da produção da televisão aberta; mercado de 

radiodifusão no Brasil; mercado de internet e multimídia no Brasil; suportes 

educativos digitais; e produção de material didático para o ensino a distância.    

      Os conteúdos dessa disciplina podem inspirar os cursos de licenciatura de 

outras áreas de conhecimento, inclusive, os próprios cursos de Pedagogia, 

para a construção de disciplinas introdutórias a respeito do livro didático, 

produção e elaboração de textos didáticos para a EAD online, elaboração de 

roteiros educacionais para a produção de vídeos e programas radiofônicos.   

      Além desses conhecimentos, é indispensável o domínio de outros saberes, 

importantes para a formação de professores autores e a constituição de 

currículos desenhados para essa finalidade.  De acordo com Silva (2007), o 

currículo é composto e compreendido a partir de uma estrutura de poder, que 

influencia na seleção de conhecimentos e saberes que o constituem e lhe 

conferem uma identidade.  As características de um determinado currículo 

definem o perfil de um profissional.  

     Como Foucault (2004a) nos chama atenção, ninguém entra na ordem do 

discurso se não for qualificado para tal, portanto, os cursos destinados aos 

professores na função autor devem englobar saberes que auxiliem na criação 

de textos originais, singulares, sob uma coerência discursiva, que sejam 

identificados pelo estilo de seu criador, sob o nome do autor. Para que esse 

conceito seja transposto, na prática, para a formação do professor autor, 

precisamos construir propostas que deflagrem a capacidade de criar, de 

organizar o discurso, dando coerência e coesão ao texto, usando recursos 

lexicais e sintáticos na elaboração textual, além de narrativas e estratégias 

argumentativas capazes de auxiliar o aluno na construção de sua própria 

aprendizagem.  

                                                 
94

A ementa da disciplina está disponível em 
<https://uspdigital.usp.br/jupiterweb/listarGradeCurricular?codcg=27&codcur=27570&codhab=4&tipo=N&p
rint=true&keepThis=true&TB_iframe=true&height=500&width=800 >  

https://uspdigital.usp.br/jupiterweb/listarGradeCurricular?codcg=27&codcur=27570&codhab=4&tipo=N&print=true&keepThis=true&TB_iframe=true&height=500&width=800
https://uspdigital.usp.br/jupiterweb/listarGradeCurricular?codcg=27&codcur=27570&codhab=4&tipo=N&print=true&keepThis=true&TB_iframe=true&height=500&width=800
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       A base conceitual que fundamenta a existência do autor em           

Foucault (2002; 2004a), Bakhtin (2002; 2003) e Chartier (1999), nos orienta na 

busca desse professor autor em tempos de Cibercultura: que seja capaz de 

produzir textos didáticos autonomamente e mobilizar o aluno em busca de sua 

própria autonomia, em sua jornada de descoberta de si mesmo enquanto autor.  

Quando nos deparamos com o educador Paulo Freire (1997) em meio a 

discussão sobre o papel do professor enquanto profissional, a construção de 

sua prática, de sua identidade e sua relação com a palavra, entendemos que 

um educador, que se propõe a ser autor, tem o desafio de construir e 

reconstruir, todos os dias a sua prática. 

   Em busca dessa identidade do professor autor, precisamos, logo de início, 

assumir a sua fragilidade em relação à produção de textos, como afirmam 

Osakabe e Pécora (2003, p.1).  

 

No quadro deficitário e deformado da educação brasileira, é lugar-
comum alarmar-se diante da fragilidade do desempenho verbal, 
sobretudo, escrito, do conjunto de seus protagonistas, não apenas 
discentes. Entretanto, raras vezes esse alarma evolui claramente 
para uma avaliação crítica séria e abrangente, dos problemas de 
diferentes ordens manifestados nessa área.  

        

        Em segundo lugar, não se pode desconsiderar que a autoria tem sido 

majoritariamente reservada a poucos professores, como é possível perceber 

desde os primórdios da história do livro didático no Brasil. O investimento na 

leitura e no consumo de obras colocou à margem a construção de planos e 

políticas educacionais para a formação de professores autores e a qualificação 

desses profissionais com vistas à produção de textos didáticos. A autoria 

implica em poder, pois a “palavra tem o poder de mobilizar a autoridade 

acumulada pelo falante e concentrá-la num ato linguístico” (BOURDIEU apud 

GNERRE, 1998), logo, dar ao professor a autoria e o uso da palavra, significa 

dar poder.  A questão que se coloca, então, é: há de fato um desejo de formar 

e qualificar professores para a autoria a fim de que assumam o poder sobre 

suas práticas, ou eles devem ser apenas meros reprodutores das falas 

alheias? Não é possível esquecer, conforme sinaliza Freire (1997, p. 8), que “o 

ato de escrever é mais complexo e mais demandante do que o de pensar sem 

escrever”. 
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      Segundo Libâneo (2010), os avanços tecnológicos, inclusive, nas formas 

de se comunicar, promoveram transformações econômicas, sociais, políticas, 

culturais, que afetam a escola e o exercício da profissão docente.  Hoje, há 

uma oportunidade singular para que professores possam exercer a autoria com 

apoio das TIC, principalmente quando os professores se envolvem em 

programas de educação a distância que contam com blogs, microblogs e 

interfaces que facilitam a escrita, edição e divulgação de suas aulas. Contudo, 

não basta apenas a tecnologia, é preciso escrever com autonomia, deixar sua 

marca no discurso e assumir a responsabilidade sobre o que ficou registrado, o 

que exige do docente (re)conhecer os caminhos que transitam entre a 

autoridade do discurso do autor e as técnicas da escrita. Há neste sentido, 

então, uma provocação para os professores formadores: preparar professores 

para a autoria. 

         A autoria, portanto, deve fazer parte da formação inicial e educação 

continuada do professor, pois está vinculada a sua profissionalização; precisa 

ser cultivada ao longo da vida do individuo, contribuindo para a construção de 

sua identidade. Conforme Penin (2009), o professor ao transformar a realidade 

do seu cotidiano docente, também é transformado a partir de uma relação 

dialogicamente constituída. Portanto, para que o professor seja realmente um 

profissional da educação é preciso estabelecer uma ligação entre discurso e 

prática docente, entre autoria e construção autônoma e singular do 

conhecimento.   

       Logo, integrar prática docente, autoria, tecnologias de informação e 

comunicação é um desafio para os que pretendem exercer a docência online 

na Cibercultura. Tal desafio implica a capacidade docente de promover o 

diálogo entre o domínio de diferentes tecnologias e saberes de forma a 

produzir a construção de um discurso docente autoral que também estimule a 

autoria do aluno.  Assim, a perspectiva de autoria de alunos e professores 

online tem de estar em consonância com a realidade de uma sociedade 

centrada no conhecimento, que “delineia novos desafios e exige propostas de 

formação mais criativas” (MARCHISIO ROGGIANO; ORTEGA CARRILLO, 

2007, p. 317). 
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         A autoria como tema complexo envolve o exercício da criação; esta, por 

sua vez, precisa ser estimulada em professores para que, também, possam 

incentivar alunos à criação. Para Romero Barriga e Vilena Higueras (2007), 

conforme as pessoas convivem em sociedade, elas aprendem a se comportar 

de maneira uniforme e, assim, terminam parecendo semelhantes, reduzindo 

seu potencial e capacidade de criar.  Características como audácia e 

entusiasmo inovador; independência intelectual; alta motivação intrínseca; 

predisposição ao novo; preferência por diferentes tipos de estímulos e 

sensibilidade para identificar situações problema, alimentam os procedimentos 

criativos (BARRIGA; HIGUERAS, idem). 

         Os programas de formação inicial e de capacitação de professores, 

incluindo, a docência a distância, precisam, contemplar o uso das tecnologias 

de informação e comunicação, a criatividade e a autoria, em suas múltiplas 

possibilidades educacionais, a fim de que o docente, possa aplicar em seu 

cotidiano os saberes construídos, ultrapassando a simples técnica de 

construção textual.   

       De acordo com Saugra (2006), há modalidades de cursos a distância 

online em que o autor do texto didático, acumula a coordenação; neste caso, 

além dos conhecimentos em torno da produção textual, o professor autor 

necessita outros conteúdos que envolvam a criação e edição de materiais 

didáticos, bem como uma forte base metodológica, e conhecimentos que o 

auxiliem em sua articulação enquanto docente do curso: aprendizagem online 

e ambientes virtuais de aprendizagem; recursos de comunicação e suas 

funcionalidades; design instrucional e planejamento pedagógico. 

       Um curso que trata da formação do professor autor é o de Formação de 

Professores Autores para atuar na Educação a Distância95 da Universidade 

Federal de Uberlândia (UFU), oferecido pelo seu Centro de Educação a 

Distância (CEaD), tendo sido organizado para dar conta da  demanda de 

profissionais qualificados capazes de desenvolver novas propostas de 

formação inicial e continuada desta Universidade. O curso aborda os seguintes 

conteúdos: fundamentos da EaD; planejamento e gestão; produção de material 

didático em diferentes suportes midiáticos; avaliação da aprendizagem na EaD;  

                                                 
95

 Informações detalhadas sobre o curso, acessar: <www.cead.ufu.br/formacao-professores-ead> 
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papel do professor autor e formador no curso e na tutoria. Sua carga horária 

totaliza 100 horas-aula, sendo 8 horas presenciais (dividas em dois encontros 

presenciais de 04 horas cada) e 92 a distância, realizadas na plataforma 

virtual, tendo como critério de avaliação a participação em 75% das atividades 

propostas. 

     Essa é uma iniciativa que discute o papel do autor e do tutor, bem como os 

conceitos chaves da EAD. Contudo, nos parece uma carga horária compacta 

para um tema tão profundo que é a autoria. Há outros cursos de curta duração 

ministrados tanto por universidades como por empresas para o seu próprio 

corpo de profissionais. No caso do Inmetro, em que tivemos participação direta 

na capacitação e preparação dos conteúdos e design instrucional, o curso de 

formação de autores foi destinado à área de qualidade. 

     Existe um curso de especialização no Brasil que auxilia na formação de 

autores; seu currículo foi preparado para subsidiar o autor com uma base 

técnica para a construção de textos criativos, tais como contos, poemas e 

peças teatrais. Esse é o curso de Formação de Escritores e Especialistas em 

Produção de Textos Literários do Instituto Superior de Educação Vera Cruz em 

São Paulo, coordenado por Fortunato.  O objetivo do curso é:  

 

formar escritores habilidosos no uso da palavra escrita para a 
produção de textos da esfera literária, com autonomia para produzir e 
preparar seus textos para publicação, qualquer que seja a mídia, e 
que estejam determinados a perseguir uma carreira como autores de 
literatura. É meta do curso formar profissionais competentes também 
para exercer o papel de críticos literários e de professores 
especialistas no ensino de produção de textos literários 
(http://www.veracruz.edu.br/paginas.php?id=653# ) . 

       

     Encontramos, também, propostas em universidades dos Estados Unidos, 

incluindo cursos que vão da graduação ao doutorado, voltados para a escrita 

técnica e escrita profissional; estes se destinam a profissionais como jornalistas 

e roteiristas, entre outros. A Universidade Carnegie Mellon oferece o Mestrado 

em Escrita Profissional96. São oferecidas disciplinas sobre Fundamentos da 

Comunicação, Retórica, Escrita Técnica e Profissional, Estilo, Fundamentos do 

                                                 
96

 A proposta completa está no site: <http://www.cmu.edu/hss/english/graduate/ma-pw/index.html> 

http://www.veracruz.edu.br/paginas.php?id=653
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Design de Comunicação, Projeto, entre outras disciplinas. O curso é vinculado 

ao Departamento de inglês da instituição.  Esta proposta abrange teoria, 

pesquisa e experiência prática para profissionais de comunicação 

multidimensionais, preparando-os para lidar com as mudanças e as novas 

tecnologias.        

      Cabe, então, diante do exposto, defender estudos (por meio de disciplinas 

inseridas nos currículos) que além de colocarem os professores no centro de 

sua formação, os preparem para a autoria de textos em EAD, em consonância 

com a realidade da Cibercultura.  A democratização da formação de autores é 

necessária, devendo ultrapassar o modelo de capacitação interna de equipes, 

levando tanto ao domínio técnico como à oportunidade de refletir sobre a 

experiência, a prática, oferecendo situações de criação de novos saberes. 

     O domínio da produção textual para a EAD em tempos de Cibercultura e o 

aproveitamento da web 2.0 é um desafio para os professores que atuam ou 

pretendem atuar nessa modalidade de educação. Como Tardif (2010) enfatiza, 

o objeto do trabalho do professor são os seres humanos, portanto a autoria se 

torna essencial no processo de comunicação e interação entre o docente 

online e seus alunos. O professor autor tem o compromisso com o outro, o 

aluno/leitor, que irá durante o seu processo de aprendizagem encontrar, nas 

linhas e entrelinhas, a voz daquele compartilha o seu saber e estimula a sua 

autodescoberta. Barbosa e Mendes Sobrinho (2012, p.7) enfatizam o papel do 

professor autor ao afirmarem que “a produção do professor autor não deve ser 

pautada em uma perspectiva de si para si mesmo, e sim de si para o coletivo”. 
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5.  OS CENÁRIOS DO ESTUDO DA AUTORIA:  

BRASIL E PENINSULA IBÉRICA 

 

 

Ao iniciar a aproximação dos campos de realização de nossa pesquisa, 

deparamo-nos com cenários sociais, econômicos e políticos bastante 

diferentes, o que nos levou a julgar fundamental apresentá-los antes da análise 

dos dados.  

Os cenários da autoria nas instituições de ensino que foram 

pesquisadas, tanto no Brasil como na Europa (Espanha e Portugal), foram 

tecidos em um ano incomum, em um momento de transformações, lutas e 

crises.   

Uma crise econômica mundial é o pano de fundo de nosso estudo. A 

crise na Europa, tão debatida em 2011, teve seus antecedentes com o início do 

desastre no sistema imobiliário e de crédito nos Estados Unidos em 2008, o 

qual se propagou por outros territórios, atingindo o mercado financeiro de 

distintos países, deixando seus vestígios, também, no Brasil. Segundo Singer 

(2011), ela teve grande repercussão em função da globalização da economia, 

já que, agora, não estamos falando apenas dos efeitos locais, mas da 

repercussão transterritorial de escolhas malsucedidas, e com efeitos em 

cascata.  

Com relação ao Brasil, temos um boom de ações para sanar a carência 

de mão de obra em diversas áreas do conhecimento, a criação de programas 

governamentais para a formação de redes de capacitação para a indústria e 

comércio. Mas continuamos com o apagão de mão de obra nas empresas, e a 

dicotomia entre universidade e mercado de trabalho.  

No campo da educação superior é o ano da extinção da Secretaria de 

Educação a Distância (SEED)97 e de sua realocação na Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e no Fundo Nacional 

de Desenvolvimento da Educação (FNDE). A extinção desta Secretaria 

                                                 
97

 A Secretaria de Educação a Distância foi oficialmente criada pelo Decreto nº 1.917, de 27 de maio de 

1996. O Ministério da Educação, por meio da SEED, tinha como uma de suas metas a inovação 
tecnológica nos processos de ensino e aprendizagem, fomentando a incorporação das tecnologias de 
informação e comunicação (TICs) e das técnicas de educação a distância aos métodos didático-
pedagógicos (informação disponível em: <http://portal.mec.gov.br>). A extinção da SEED/MEC foi 
realizada por meio do decreto de Decreto 7.480, de 16 de maio de 2011. 

http://portal.mec.gov.br/
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mobilizou profissionais da EAD, que assumiram distintos posicionamentos, a 

redigirem cartas contra e a favor de tal medida. Grande parte desses 

profissionais buscou compreender os motivos e assimilar que o MEC havia 

repensado a EAD diluindo suas ações em distintos órgãos, considerando que 

ela não precisava de uma estrutura específica. Nessa mesma época, o 

Mercado Comum Europeu também se deparou com a crise financeira, que 

atingiu todo o bloco, com efeitos mais fortes na Espanha, Portugal, Grécia e 

Itália, gerando situações de conflitos e dificuldades que permearam diversos 

setores, inclusive, o educacional.  

Os noticiários mostraram, durante o ano de 2011, alguns dos efeitos da 

crise econômica na União Européia (UE), tais como as greves em diversos 

países e inúmeras manifestações públicas (Figura 14)98, entre estas as que 

acompanhamos nos meses de setembro e outubro na Espanha (Madri) e em 

Portugal (Lisboa)99. Nessas manifestações professores e estudantes 

reivindicavam, entre outras coisas: a melhoria da qualidade da educação; 

melhores salários; aumento da oferta de vagas nas instituições públicas de 

ensino; bem como a estabilidade de emprego para os professores.   

As imagens que compartilhamos  ( Figuras 20 e 21) em nosso estudo 

revelam o clima das manifestações que encontramos e que irão certamente 

justificar, em determinados momentos, a preocupação de nossos respondentes 

com os caminhos da EAD em sua instituição, a preparação dos materiais 

didáticos para os cursos e a capacitação de professores para a criação textual. 

 

Figura 20 – Passeata de Professores – Madri/ Plaza Sol 

 
         

                                                 
98

Fonte: <http://www.jb.com.br/internacional/noticias/2011/10/04/novas-manifestacoes-em-madri-contra-

cortes-na-educacao> 
99

 Por ocasião de nossa coleta de dados para a presente pesquisa. 
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Figura 21 - Passeata de Professores – Lisboa/Portugal 

 

Fonte: foto realizada pela pesquisadora durante a pesquisa de campo 

 

A crise econômica resvalou na educação e na proposta de qualidade 

que deveria permear o ensino no bloco europeu de Educação Superior. Uma 

consequência dos insucessos do bloco relacionou-se à aplicabilidade da 

Declaração de Bolonha100, adotada pelos países-membros da União Europeia. 

Dadas às dificuldades econômicas dos membros do bloco, a Declaração teve a 

sua aplicação prejudicada. A UNED, por exemplo, encontrou dificuldades na 

implementação de seus programas de capacitação de professores. Conforme a 

Profa. Dra. Angeles Sánchez-Elvira Paniagua, Diretora da UNED, em entrevista 

concedida para a nossa pesquisa, “a crise econômica e a falta recursos para 

investir mais em investigação e capacitação dificultou a implementação do 

acordo de Bolonha.”  

Sempre dizemos que somos melhores nas crises, pois ela nos obriga a 

reinventar; é quando criamos mais. Morin (2011, p. 11) chama a atenção para o 

fato de que “as crises agravam as incertezas, e favorecem as interrogações: 

tanto podem estimular a busca de novas soluções como provocar reações 

patológicas.”  

A Declaração de Bolonha e a concepção de Espaço Europeu de 

Educação Superior são desdobramentos advindos da criação da União 

Europeia e do Mercado Comum Europeu. O processo de formação do bloco se 

iniciou, na verdade, na década de 1950, após o término da Primeira e da 

                                                 

100
 “É um compromisso assumido, em 1999, por 29 estados europeus para a criação, até 2010, de um 

Espaço Europeu de Ensino Superior, tendo como objetivo facilitar a mobilidade e a empregabilidade dos 
estudantes na Europa” (Disponível em: < http://www.bologna-bergen2005.no/Docs/00-
Main_doc/990719BOLOGNA_DECLARATION.PDF>. Acesso em: 10 out. 2012.) 

 

mailto:asanchez-elvira@psi.uned.es
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Segunda Guerra Mundial, como forma de garantir a paz e o crescimento da 

Europa, depois das atrocidades e quebra da economia. Foram assinados 

tratados e acordo sucessivos, dos quais cabe destacar o Tratado de Maastricht 

(1993)101 e o Tratado de Lisboa (2009)102 (LUZARRAGA, 2004).  

Se os tratados já firmados definiam claramente a atuação coletiva do 

bloco europeu no que se referia às políticas de segurança, econômica, das 

relações internacionais, da cooperação, entre outras, a Declaração de Bolonha 

firmava a criação do Espaço Europeu de Educação Superior (EEES), 

fundamentado na cooperação internacional e intercâmbio acadêmico, como 

atrativo para estudantes europeus e de outras partes do mundo. Os objetivos 

traçados nesse tratado foram: 

 

- facilitar a mobilidade de estudantes, licenciados e pessoal do ensino 
superior; 
- preparar os estudantes para suas carreiras futuras e para a vida 
como cidadãos ativos nas sociedades democráticas, apoiando o seu 
desenvolvimento pessoal e  
- oferecer amplo acesso à alta qualidade do ensino superior, com 
base em princípios democráticos e de liberdade acadêmica

103
. 

 

A Declaração de Bolonha permitiu a mobilidade de estudantes entre 

países e instituições de ensino, por meio de currículos construídos por 

competências e de diplomas expedidos nas línguas dos países-membros do 

bloco. A União Europeia (UE) passou a investir em programas e itinerários de 

aprendizagem ao longo da vida, já que a formação superior por meio de cursos 

de graduação não é o suficiente para a Europa do Conhecimento; dessa forma, 

                                                 
101

 “Tratado de Maastricht (assinado em 1992) ou Tratado da União Europeia (TUE) constituiu uma nova 

etapa na integração europeia, dado ter permitido o lançamento da integração política. Este Tratado criou 
uma União Europeia assente em três pilares: as Comunidades Europeias, a Política Externa e de 
Segurança Comum (PESC) e a cooperação policial e judiciária em matéria penal (JAI). Instituiu 
igualmente a cidadania europeia, reforçou os poderes do Parlamento Europeu e criou a União Económica 
e Monetária (UEM). Além disso, a CEE passou a constituir a Comunidade Europeia (CE)” (Disponível em: 
<http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/treaties/treaties_maastricht_pt.htm>. Acesso 
em: 10 dez. 2011). 

102
“O Tratado de Lisboa entrou em vigor em 1º de dezembro de 2009. O acordo confere à União o quadro 

jurídico e os instrumentos necessários para fazer face aos desafios futuros e responder às expectativas 
dos cidadãos”. O tratado tem por base uma Europa mais democrática e transparente, mais eficiente, com 
direitos e valores, liberdade, solidariedade e segurança, e que assuma o papel de maior protagonismo na 
cena mundial (Disponível em:<http://europa.eu/lisbon_treaty/glance/index_pt.htm>. Acesso em: 10 dez. 
2011).  

103
 Disponível em: <http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/about>. 

 

 

http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/treaties/treaties_maastricht_pt.htm
http://europa.eu/lisbon_treaty/glance/index_pt.htm


159 

os investimentos em educação continuada passam a ser prioridade no Espaço 

Europeu de Educação Superior.  

O espaço de aprendizagem construído a partir do Tratado de Bolonha 

modificou o tempo de consolidação dos cursos; assim, um estudante terá que 

seguir a fórmula 3/5/8, quer dizer, o tempo para finalização da graduação 

passou a ser de três anos, o mestrado dois anos e de três o doutorado 

(AZEVEDO, 2012).  

Os tratados e acordos firmados possibilitaram à UE apostar na educação 

como resposta aos desafios da mundialização da economia e como forma de 

confrontar-se com mercados fortes, tais como os EUA e a China. A Europa do 

Conhecimento deveria ser uma realidade em 2010. Tal iniciativa tinha como 

premissa tornar a UE a economia mais competitiva do mundo, com um produto 

diferenciado: o conhecimento. O Conselho Europeu Extraordinário de Lisboa, 

com vista a uma Europa da inovação e do conhecimento, propôs o 

enfrentamento do desemprego, a disputa mercadológica com o fortalecimento 

das oportunidades de emprego para os europeus, adequação entre procura e 

oferta de mão de obra, ensino e pesquisa em escala europeia, criação de 

empregos baseados no uso das tecnologias de informação e comunicação, 

além de outros pressupostos. Com o advento do Conselho de Lisboa, a 

aprendizagem permanente na UE passou a ser um marco da educação e 

formação para o emprego (COMISSÃO EUROPEIA, 2002) 

 

 

5.1. O CENÁRIO DAS INSTITUIÇÕES PESQUISADAS NO BRASIL E A 

PRODUÇÃO DE TEXTOS DIDÁTICOS PARA EAD. 

 

 

Como Bodgan e Biklen (1994) relatam, o pesquisador qualitativo se 

interessa mais pelo processo do que simplesmente pelos resultados e procura 

pistas que promovam uma compreensão melhor do objeto de estudo. 

Buscamos, por meio da interação com os participantes da pesquisa, obter 

documentos que nos ajudassem a interpretar os questionários e entrevistas, 

esclarecendo e dando completude às respostas.  
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A realização de um estudo dedicado à autoria é tarefa árdua. Entretanto, 

encontramos nessa trajetória professores que se predispuseram a participar 

como entrevistados ou respondentes dos questionários, que contribuíram 

disponibilizando um texto, indicando uma bibliografia. Enfim, tecer o cenário da 

autoria de professores na EAD dependeu da compreensão e da ajuda daqueles 

que perceberam a relevância da pesquisa.  

O estudo no âmbito do e-TEC foi imprescindível para entender a 

importância desta instituição e os desdobramentos de suas ações no campo da 

EAD e da capacitação de professores-autores no Brasil.  

O e-TEC Brasil foi criado em 2007 pelo Decreto no. 6.301 de 13/12/07. O 

programa teve origem na parceria entre a Secretaria de Educação Profissional 

e Tecnológica (SETEC) e a Secretaria de Educação a Distância (SEED), cujo 

objetivo era possibilitar o acesso aos cursos técnicos de nível médio a 

distância, a inserção social, a formação e a disseminação do conhecimento 

individual e coletivo para a construção de uma sociedade justa e igualitária 

(AYROZA, 2012).   

Participam das ações do e-TEC Brasil, em regime de colaboração, o 

Governo Federal, estados, Distrito Federal e municípios. As responsabilidades 

são compartilhadas entre os atores envolvidos, cabendo à União o 

financiamento da elaboração dos cursos, ao passo que estados, Distrito 

Federal e municípios assumem os custos referentes à estrutura, equipamentos, 

recursos humanos, manutenção das atividades e demais ações dirigidas ao 

desenvolvimento dos cursos. Inicialmente, aderiram ao e-TEC, para a oferta de 

cursos, os Centros Federais de Educação Tecnológica, as Escolas 

Agrotécnicas Federais, as secretarias estaduais, universidades e suas 

unidades vinculadas e a Escola Técnica Federal. Atualmente, os IFETs 

oferecem os cursos, dando capilaridade ao Programa em todo o Brasil 

(AYROZA, idem).  

No ano de 2010 foram criados 291 polos, matriculados 23.844 alunos, e 

oferecidos 48 cursos. Já em 2011, os números cresceram para 543 polos e 

75.364 alunos inscritos. As metas para 2012 incluíram 104.933 vagas, 49 

cursos; 700 novos polos, com o custo global de R$ 2.000,00 por aluno. As 

perspectivas para 2014 são de 500.000 estudantes e 800 novos polos. O 

orçamento investido no e-TEC em 2010 foi de R$ 23.841.121 milhões e no ano 
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de 2012, R$150milhões (BRASIL, 2012). Como podemos observar é um 

Programa de grande porte, em pleno processo de expansão e que precisa de 

investimentos em capacitação docente para otimizar suas ações educacionais.  

Conforme Preti (2012), a parceria com o MEC para a produção de 

materiais didáticos na esfera do e-TEC teve início em 2008. Além da 

Universidade Federal do Mato Grosso, também foram convidadas a 

Universidade Federal de Santa Catarina, a Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte e o CEDERJ104. Em 2010, o modelo de produção e de 

capacitação dos professores do e-TEC foi reformulado. 

A capacitação de professores no âmbito do e-TEC é financiada pelo 

MEC (AYROZA, 2012). O curso para formação de professores-autores, alvo de 

nosso estudo, está sob a coordenação da Universidade Federal do Mato 

Grosso (UFMT), instituição responsável pela oferta do primeiro curso superior a 

distância no Brasil, em 1996. Esta instituição pioneira conta com a parceria de 

outras instituições federais para ministrar o curso (AYROZA, 2012), entre as 

quais destaca-se a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)105. Esta 

iniciou suas atividades no campo da EAD em 1995; em 2005 ofereceu o 

primeiro mestrado tecnológico a distância por videoconferência.  

O Curso de Capacitação de Professores-Autores no âmbito do e-TEC foi 

ministrado em diferentes IFETs. No IFET do Sudeste de Minas Gerais, campus 

Juiz de Fora, foi oferecido no formato presencial com atividades a distância. O 

encontro dos alunos e professores da UFMT aconteceu em dois dias, das 8 

horas da manhã até às 12 horas, e das 14 às 18 horas o que, no nosso 

entendimento, é muito pouco. 

O programa do curso106 foi dividido em quatro partes: referencial da ação 

educativa a ser empreendida; concepção de aprendizagem; o aluno que o  e-

TEC Brasil vai atender; a prática da elaboração de uma aula e o projeto gráfico. 

A ênfase do curso recaiu na produção para materiais didáticos impressos que 

orientam o professor-autor na construção de um caderno. Segue as condições 

editoriais aplicadas para um livro destinado ao ensino presencial, ou seja: folha 

modelo A4; espaçamento 1,5; fonte times new roman; tamanho da fonte 12 

                                                 
104

 Atualmente o CEDERJ não está mais participando das ações de capacitação do e-TEC.  

105
 Informações no site: <http://www.sead.ufsc.br/ead/index.html >   

106
  O programa do curso está disponível em: 

<200.129.241.104/.../Programacao_da_CAPACITACAO_de_PROFES> 
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para o corpo do texto; tamanho 8 para a coluna de indexação; todos os 

conteúdos expressos em formato de página retrato, entre outras orientações. O 

modelo de produção gráfica utilizado pela UFMT é o mesmo ministrado pela 

UFSC. Como é possível perceber, a lógica de produção, ainda que a 

linguagem seja dialógica, de estímulo à autonomia do aluno, preparada 

especificamente para a EAD, segue o modelo do livro tradicional (Figura 22) 

        

 

Figura 22 - Formato para entrega do conteúdo para editoração do caderno107 
 

 

 

O curso continua sendo oferecido pelas UFMT e UFSC. O mesmo 

padrão é oferecido pelas instituições parceiras. O professor ainda aprende, 

sobre o uso das TIC na educação a distância e ambientes virtuais de 

aprendizagem (temas tratados superficialmente); dada à superficialidade do 

curso, o que professor-autor aprende é a técnica para o material impresso.  

Na verdade, a capacitação dos professores-autores facilita as 

instituições contratadas com a finalidade de preparar os materiais didáticos 

para EAD a obterem dos docentes a criação de textos (conteúdos), dentro de 

um mesmo padrão de linguagem e formatação. A UFSC, em seu material 

didático destinado à capacitação dos professores-autores, já disponibiliza a 

matriz conceitual para a produção de materiais didáticos junto ao e-TEC Brasil 

(figura 23). A matriz já permite perceber o padrão hierárquico da produção e os 

atores envolvidos, bem como em que fases irão participar. O professor-autor e 

                                                 
107

 Disponível em: < ww.etec.ufsc.br/mod/resource/view.php?inpopup=true&id...>. Acessado em : 10 de 

maio 2012. 
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o professor formador são vistos em separado e cada um com um papel a ser 

desempenhado dentro do sistema. Apesar de sugerir uma integração entre as 

partes, a prática da produção, na verdade, mostra um distanciamento entre 

professores-autores e sistema de produção, o que é relatado pelos docentes 

capacitados em reposta aos questionários.  

 

Figura 23 - Matriz conceitual para a produção de materiais didáticos e-TEC 

Brasil108 

 

 

 

O MEC disponibilizou para todos os integrantes do e-TEC Brasil, e está 

disponível na internet, o documento com os „Referenciais para elaboração de 

material didático para EAD no ensino profissional e tecnológico‟109. O 

documento apresenta diretrizes para a construção dos materiais didáticos de 

cursos a distância. Tais diretrizes incluem referenciais para materiais didáticos 

no formato web e materiais audiovisuais, sugerindo a integração entre as 

mídias (BRASIL, 2012). O documento é breve, mas dá as bases para o 

desenvolvimento de materiais e capacitações. Apesar da sugestão de 

integração entre mídias, a ênfase das orientações recai no material didático é 

impresso. 

                                                 
108

 Disponível em: <www.etec.ufsc.br/mod/resource/view.php?inpopup=true&id...>. Acessado em : 10 de 

maio 2012.  

109
 Disponível em: <www.etecbrasil.mec.gov.br/gCon/recursos/.../ref_materialdidatico.pdf>. Acessado em 

10 de nov. 2012.  

http://www.etecbrasil.mec.gov.br/gCon/recursos/.../ref_materialdidatico.pdf
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O Consórcio de Educação a Distância do Estado do Rio de Janeiro 

(CEDERJ) foi um dos modelos de EAD que antecedeu à criação do e-TEC 

Brasil. Ele se institui em 2000 pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, 

unindo universidades públicas sediadas no Estado do Rio de Janeiro: 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), Universidade Federal do 

Rio de Janeiro (UFRJ), Universidade Federal Fluminense (UFF), Universidade 

Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), Universidade Estadual do Norte 

Fluminense (UENF) e Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro 

(UNIRIO). Os municípios também auxiliam o consórcio, cedendo e preparando 

o espaço físico para os polos presenciais que recebem os equipamentos e 

laboratórios financiados pelo governo do estado (COSTA, 2007). Em 2010, o 

CEFET do Rio de Janeiro aderiu ao consórcio.  

O CEDERJ se mantém por meio de uma estrutura de cooperação: o 

governo, por meio da Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado do Rio de 

Janeiro, financia o CEDERJ, cabendo à Fundação CECIERJ110 sua gestão. A 

partir de 2006, a Universidade Aberta do Brasil (UAB) passou também a 

financiar o consórcio, uma vez que este foi incluído em seu sistema. As 

universidades integrantes do consórcio são responsáveis pelas atividades 

acadêmicas, ou seja, a criação dos textos (conteúdos) que darão origem aos 

materiais didáticos, gestão acadêmica e titulação dos alunos (COSTA, idem).   

A gestão do consórcio é composta por quatro colegiados:  

coordenadores de cursos; coordenadores de tutoria; conselho de estratégias 

acadêmicas e conselho superior. São oferecidas 12 carreiras. Em 2012 havia 

21.000 alunos ativos e a oferta de mais 10.000 vagas. Os cursos 

disponibilizados pelo CEDERJ são: Licenciatura em Matemática (UFF e 

UNIRIO); Licenciatura em Ciências Biológicas (UENF, UERJ e UFRJ); 

Licenciatura em Física (UFRJ); Licenciatura em Pedagogia (UERJ e UNIRIO); 

Licenciatura em Química (UENF e UFRJ); Tecnologia de Sistemas de 

Computação (UFF e UFRJ); Administração (UFRRJ); Administração Pública 

(UFF); Licenciatura em Turismo (UFRRJ e UNIRIO); Licenciatura em História 

                                                 
110

 Fundação Cecierj realiza a gestão do CEDERJ e outros projetos de EAD, englobando a divulgação 
científica sobre esta modalidade de ensino atingindo diretamente mais de 60 mil pessoas/ano residentes 
nos 92 municípios do Estado do Rio de Janeiro.  Mais detalhes sobre a estrutura  do CECIERJ e do 
CEDERJ, incluindo a proposta pedagógica se encontram no site: <http://www.cederj.edu.br/fundacao>. 

http://www.cederj.edu.br/fundacao%3e
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(UNIRIO); Licenciatura em Letras (UFF) e Tecnólogo em Gestão de Turismo 

(CEFET) (MASSUDA, 2012). 

Os materiais didáticos do CEDERJ estão alicerçados na mídia impressa, 

mas contam com o apoio de materiais didáticos em multimídia, compostos por 

jogos, simulações, vídeos e outros recursos pedagógicos. O consórcio possui 

um ambiente virtual de aprendizagem denominado Quantum, que auxilia na 

disponibilização dos conteúdos, gestão pedagógica e escolar e interações. 

Atualmente, o CEDERJ inicia estudos e ações para migrar para outro ambiente 

virtual; se propõe, também, a elaborar um novo projeto piloto para uso da web 

2.0 associado à autoria de professores.    

O CEDERJ, entre as experiências brasileiras, tem sido a referência para 

a implementação de novos consórcios no país, contribui com seus materiais 

didáticos para o desenvolvimento de modalidade de ensino de outros estados. 

A logística para a criação dos materiais didáticos conta com espaço físico 

próprio para acomodação da equipe de produção. A gestão do CEDERJ se 

encontra na Fundação CECIERJ, atualmente localizada no mesmo edifício 

onde funciona a Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado do Rio de 

Janeiro. Os demais componentes se encontram na estrutura das universidades 

consorciadas. 

 

 

5.2 O CENÁRIO DAS INSTITUIÇÕES PESQUISADAS NA PENINSULA 

IBÉRICA E A PRODUÇÃO DE TEXTOS DIDÁTICOS PARA EAD. 

 

 

A Universidade Nacional de Educação a Distância (UNED) é a maior 

universidade da Espanha; conta atualmente com mais de 250 mil alunos que 

participam de 27 cursos de graduação integrados ao Espaço Europeu de 

Educação Superior. Além de 49 cursos de mestrado e 44 programas de 

doutorado, ainda oferece mais de 600 cursos de educação continuada (UNED, 

2012)111.  

                                                 
111

Tradução nossa. Os dados estão disponíveis no site: 
<http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,25451643&_dad=portal&_schema=PORTAL>. Acesso em: 
10 out. 2012. 

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,25451643&_dad=portal&_schema=PORTAL
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A UNED, intitulada anteriormente como Universidade Livre a Distância 

(UNILAD), tem seus primórdios em 1970 com a reforma da educação na 

Espanha proposta pela equipe do Ministro José Luis Villar Palasí. A Lei Geral 

da Educação dá inicio ao reconhecimento da educação a distância neste país, 

com a regulamentação do ensino por correspondência, rádio e TV (GARRIDO, 

1999). Posteriormente, com o Decreto 1.106/1971 de 6 de maio, foi criada a 

Comissão Gestora para que se estabelecesse o ensino universitário a distância 

e, em 1972, a UNED é criada pelo Decreto 2.310/72, dotada de patrimônio e 

estatuto próprio. A universidade foi organizada para atender ao aluno que 

trabalha; aqueles que são oriundos das áreas rurais ou de cidades onde não 

existiam centros de ensino superior, aos que não podem iniciar o ensino 

superior ou concluí-lo e aos que procuravam obter uma segunda carreira 

(GARRIDO, idem). 

Desde sua criação a UNED apresenta uma estrutura centralizada, mas 

ao mesmo tempo possui Centros Associados para ampliar suas ações 

(CARMO, 1999). Já no início de suas atividades contou com o apoio de 

tecnologias que auxiliavam suas ações educacionais, entre elas: programas de 

rádio, TV educativa, DVDs (FAJARDO, 1999). 

A UNED concretiza um intenso uso de materiais didáticos no formato 

impresso, tendo em sua estrutura um centro editorial consolidado, o que lhe 

confere o título de maior editora universitária na Espanha, tanto em volume 

como em diversidade de produção. Sua produção editorial tanto é destinada 

aos seus alunos como aos de outras instituições de ensino, inclusive 

internacionais (JIMÉNEZ, 1999). A editora produz materiais didáticos, livros, 

revistas, programas das disciplinas, guias institucionais, entre outros. De 

acordo com Jiménez (1999) a UNED estimula o professor a editar seus 

materiais didáticos impressos e, com isto, os professores conseguem obter 

prestígio científico junto à comunidade acadêmica.  

A UNED disponibiliza para o aluno materiais que o orientam em sua vida 

acadêmica: guias do curso, guias didáticos, unidades didáticas e outros 

documentos norteadores que sejam necessários. Vale ressaltar que, apesar do 

que possa significar o reconhecimento do professor como autor na UNED, não 

há obrigatoriedade de publicação de livros ou materiais didáticos impressos 

(ALONSO; FERNÁNDEZ; GALLEGO, 1996). Quando o professor prefere 
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adotar um livro em sua disciplina, em vez de desenvolver sua própria unidade 

didática, torna-se necessário desenvolver um guia de estudos, que irá criar 

uma ponte entre os conteúdos que o aluno domina e o que ainda aprenderá 

(UNED, 1990). Vale ressaltar que todos os materiais didáticos, toda a 

documentação e planos de cursos da UNED ainda estão sendo adaptados à 

nova realidade do Espaço Europeu de Educação Superior (EEES). De acordo 

com Lancho e Paniagua (2009), o processo de adequação dos cursos da 

UNED ao EEES permitirá ao aluno integralizar o itinerário formativo de sua 

titulação, além de facilitar a mobilidade entre instituições e países 

contemplados pela convenção.  

Para atender ao EEES, a UNED elaborou um documento norteador para 

a elaboração do guia de estudos. Neste guia o professor deve explicitar como 

usar o texto básico, seja ele de sua autoria ou não; trata-se de um documento 

que funciona como instrumento de comunicação entre o aluno e a equipe 

docente, e deve ser disponibilizado virtualmente. Dividido em duas partes, o 

documento primeiramente fornece informações gerais da disciplina e em 

seguida o plano de trabalho e suas orientações para que o aluno possa cumprir 

o planejamento previsto (UNED, 2011a). 

Quando o professor decide elaborar o seu texto didático para 

disponibilizá-lo ao aluno durante a participação em sua disciplina, deve seguir o 

padrão de estruturação do texto didático nos moldes da UNED (Figura 24). O 

texto se divide em três grandes partes: prefácio, estrutura de cada tema 

abordado na disciplina, glossário e bibliografia, sendo opcional a inclusão da 

chave de respostas para os exercícios (UNED, 2011b).  

As orientações com relação especificamente à estrutura de cada tema 

são compostas por: apresentação esquemática dos conteúdos programáticos; 

objetivos gerais e específicos; conceitos-chave para compreensão do tema e o 

desenvolvimento do conteúdo (UNED, idem). 

A recomendação da instituição é de que o texto didático deve ser 

elaborado a partir de uma redação que facilite a aprendizagem do aluno e que 

inclua tanto recursos gráficos como elementos que auxiliem na aprendizagem, 

tais como o uso de quadros. O texto deve apresentar, também, leituras 

recomendadas, atividades e exercícios de autoavaliação e resumo. É 
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importante ressaltar que o professor deve propor atividades práticas para 

facilitar aos alunos o cumprimento do itinerário formativo (UNED, idem).  

 

Figura 24 – Orientações para criação do texto didático na UNED 

 

 
                                           Fonte: documento fornecido pela UNED 

 

No que tange à redação do texto didático, apresentamos uma síntese 

das orientações da UNED (1978) para a composição: o texto deverá ser 

dividido em unidades de aprendizagem que devem corresponder aos objetivos 

de aprendizagem. O seu estilo deve ser direto e pessoal, o vocabulário técnico 

deve ser empregado adequadamente e, quando aparecer uma nova palavra, 

esta deverá ser explicada. Os parágrafos devem ser breves e não devem 

exceder a 15 linhas. Com relação ao emprego de ilustrações, estas devem ser 

usadas de acordo com o texto; também é recomendado o uso de aspas para 

expressões fora do uso corrente. 

A documentação atual que serve de orientação aos professores da 

UNED menciona o uso das TICs de uma forma geral, mas não orienta os 

professores quanto à utilização da web 2.0, nem tão pouco sobre como 

produzir textos para blogs ou como coadjuvar mídia impressa e ambiente 

virtual de aprendizagem. 

A Reitoria da UNED incluiu em sua estrutura a Vice-reitoria de 

Coordenação, Qualidade e Inovação, que tem como objetivo o 
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desenvolvimento da qualidade dos serviços docentes e a promoção de 

iniciativas de inovação docente com o apoio do Instituto Universitário de 

Educação a Distância (IUED). Entre as ações para a melhoria das atividades 

docentes encontram-se a criação das Redes de Inovação Docente – em que os 

professores têm apoio para investimento em inovação, compra de 

equipamentos, estímulo à pesquisa e publicações – e a oferta de capacitação 

para os novos docentes por meio das Jornadas de Formação Inicial de 

Professores112.   

Para os professores da UNED em geral, a IUED oferece como, parte da 

capacitação docente, a participação em sessões abertas e oficinas do Curso 

Ibero-Americano de Educação a Distancia113. A cada sessão que o professor 

assiste recebe um certificado independente.  

Todos estes processos visam à inovação docente, melhoria da 

qualidade dos cursos e atendimento das demandas da EEES. Lancho e 

Paniagua (2009), ao analisarem a adaptação da UNED ao EEES, encontraram 

os seguintes pontos fracos e ameaças: resistência dos professores às 

mudanças e falta de preparação dos professores para novas metodologias. 

Como pontos fortes e oportunidades foram sinalizados: esforço de 

reorganização do sistema de ensino, a possibilidade de renovação de 

metodologias e inovação tecnológica e ampla oferta de recursos e meios para 

os alunos.  

Nossa ida à UNED, e principalmente à Faculdade de Psicologia e à 

IUED (Figura 25), foi rica, pela conversa com os profissionais, pela 

oportunidade de conhecer presencialmente como era a estrutura física da 

universidade e por termos constatado que o nascedouro de uma universidade a 

distância define seu sucesso ou fracasso. A presença desta pesquisadora 

                                                 
112

 A jornada conta com 25 horas de capacitação, sendo composta por 4 encontros presenciais em que o 

professor aprenderá sobre a metodologia de ensino da UNED, desenvolvimento do profissional, uso de 
ambiente virtual de EAD da UNED e uso das bases de dados e serviços de informação da biblioteca. Mais 
informações disponíveis em: 
<http://www.uned.es/iued/subsitio/html/convocatorias/Jornadas%20FID/programa_Jornadas_FID.htm>.  

113
 O curso é oferecido é organizado pelo IUED e seu objetivo é impulsionar a EAD nas instituições 

universitárias ibero-americanas e tem duração de sete meses. Para mais informações acessar: 
<http://www.uned.es/iued/subsitio/html/convocatorias/Talleres_abiertos_CIED/seminarios_CIED_abiertos.
htm>  

http://www.uned.es/iued/subsitio/html/convocatorias/Jornadas%20FID/programa_Jornadas_FID.htm
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nesta grande Universidade foi fundamental para a compreensão da realidade 

dos professores autores que participaram de nosso estudo. 

 

 

Figura 25 – Inserção da pesquisadora no campo de estudo - UNED 

 
 

 

De igual forma, ainda que dispondo de menos tempo do que o usado na 

interação com a UNED e tendo certa dificuldade de acesso, visitamos a 

Universidade Aberta (UAb) de Portugal e conseguimos uma entrevista em 

Lisboa e, depois, contatos com docentes por e-mail e Facebook.   

A UAb foi fundada em 1988 e é a única instituição de ensino superior 

pública em Portugal destinada à EAD; tem se concentrado na expansão da 

língua e da cultura portuguesa nos países de língua portuguesa, o que inclui o 

Brasil. A missão da universidade é dar acesso à educação superior aos que 

não tiverem oportunidade de ingresso ou que não puderam dar continuidade 

aos estudos. Além disto, a universidade procura atender às necessidades de 

formação continuada dos alunos em idade adulta, já inseridos no mercado de 

trabalho. Para adaptar-se à nova realidade do Mercado Comum Europeu, 

assim como à UNED, integrou-se ao Processo de Bolonha (UAb, 2012). 

A origem da UAb remonta a 1979 com a criação do Instituto Português 

de Ensino a Distância, cuja missão era planejar a concepção da universidade 

aberta; apesar das dificuldades enfrentadas para sua formalização, o Decreto-

Lei 444/88 criou a Universidade Aberta (COSTA, 2007). 

Nos primeiros anos seu crescimento oscilava em termos de procura e 

oferta, e apenas após os cinco primeiros anos de existência seu crescimento 

avançou (CARMO, 2009).  
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Em seus primórdios a UAb, diferentemente da UNED, foi estruturada de 

forma descentralizada, contando com Centros de Apoio a partir de instituições 

já existentes. Somente em março de 1994 foi homologado o estatuto de sua 

autonomia. Enquanto a UNED contava com apoio político para sua criação e 

desenvolvimento, a universidade portuguesa encontrava dificuldades por falta 

de respaldo político, o que lhe trouxe problemas para sua manutenção 

(CARMO, idem).  

De acordo com a UAb (2012)114 seu modelo pedagógico é centrado no 

e-learning, contando com diferentes recursos de comunicação online e 

avaliação realizada virtualmente. Além de atuar com o suporte digital, é 

produtora de materiais didáticos no formato impresso, com mais de 400 títulos 

publicados, produz materiais didáticos audiovisuais e transmite programas 

educacionais televisivos. Já formou mais de 8.000 licenciados115, 90 doutores e 

1.100 mestres.   

É possível notar nos documentos da universidade que ora a UAb 

denomina o seu sistema de ensino baseado no e-learning, ora de educação 

online. Nesta dualidade situam-se os cursos destinados à capacitação interna e 

externa bem como o mestrado em Pedagogia do e-Leaning e o seu curso de 

capacitação para os professores que atuam na instituição, denominado 

Formação de Docentes em e-learning.  

Morgado (2012) denomina a educação online como uma geração mais 

recente de EAD; já Quintas (2011) preconiza a educação online como sendo 

diferente da EAD, visto que a primeira se basearia na interação e a segunda 

seria estruturada como uma educação industrial, direcionada para a educação 

de massa. Nós consideramos o e-learning ou educação online a versão da 

EAD suportada por distintas soluções que contam com as tecnologias de 

informação e comunicação. As tecnologias de informação e comunicação na 

EAD definem as gerações conforme os avanços e mudanças metodológicas.   

Parece-nos que dentro da EAD existem opções metodológicas de como 

lidar com a tecnologia e como tratar a relação ensino-aprendizagem, a relação 

                                                 
114

 Mais informações podem ser acessadas por meio do site:  <http://www.univ-

ab.pt/guiainformativo/detailmenu.php?content=1> 

115
 A licenciatura pós-Bolonha corresponde ao primeiro ciclo do ensino superior, com uma duração de três 

ou, em casos especiais, quatro anos.  Disponível em:<http://pt.wikipedia.org/wiki/Licenciatura>. Acesso 
em: 10 out. 2012.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Licenciatura
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professor-aluno, aluno-aluno e como disponibilizar conteúdos, atividades e 

realizar a avaliação.  

A UAb em 2006 desenhou seu modelo pedagógico criando um 

documento norteador de suas ações, denominado Modelo Pedagógico Virtual 

no qual define como modelo ações pedagógicas que estimulem o aluno à 

participação ativa na aprendizagem. Neste documento se expressa a visão de 

que a educação online é uma educação marcada pela não presencialidade e 

pela interação assíncrona e que conta com interfaces como a do fórum para a 

mediação pedagógica, além do texto didático. A escrita assume papel 

importante nas interações, seja aluno-aluno ou aluno-professor. Três são as 

linhas de força da EAD na universidade: a aprendizagem centrada no aluno, 

flexibilidade, interação e inclusão digital. No que tange especificamente à 

interação, há ciclos de cursos que acontecem virtualmente, ou então, em uma 

versão mista, contando com momentos virtuais e presenciais (UAb, 2012).  

Sua metodologia prevê que o aluno participe do curso acompanhando-o 

ativamente e que tenha ciência, por meio do Plano da Unidade Curricular, de 

tudo o que irá transcorrer durante o curso. Está previsto no modelo pedagógico 

sua adaptação para otimizar o ensino e reformular o padrão com a adoção da 

web 2.0 (UAb, idem).   

Quintas (2011), em palestra durante o 9º e-TIC116, declarou que o 

modelo pedagógico teve sua implementação em 2007 em todos os cursos 

oferecidos pela instituição. Na UAb o professor é autor, pois ele elabora a aula, 

cria o texto didático e concretiza a ação pedagógica; assim o curso é criado de 

forma mais simples sem necessitar que o design instrucional prepare o curso. 

Para dar conta deste tipo de atividade educacional os professores da UAb são 

obrigados a participar de uma capacitação de 30 horas a fim de usarem a 

metodologia adotada na universidade que segue o Modelo Pedagógico Virtual, 

centrada no uso das TIC na EAD.  

 

 

5. 3 A ESCOLA DE ESCRITORES – UM OUTRO CENÁRIO DA AUTORIA 

 

                                                 
116

 A palestra está disponível em: 9etic.wordpress.com/evento/ 
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Os primórdios da Escola de Escritores remontam ao ano de 2000, 

quando começaram a oferecer, pela internet, cursos a distância sobre escrita 

criativa.  Nesta ocasião, a escola era denominada „Oficina da Escrita‟. Com a 

experiência exitosa dos primeiros cursos, da oficina, após três anos surge a 

escola com sede em Madri (Figura 26), ocupando um espaço físico propício 

para aulas práticas de escrita. A escola tem expandido suas ações em outras 

regiões da Espanha.  

 

Figura 26 – Fachada da Escola de Escritores/Madri/Espanha117 

 

 

 

A Escola de Escritores118 oferece – além de distintas modalidades de 

cursos e oficinas, tanto presenciais como a distância –, uma série de atividades 

destinadas a estimular a escrita e a leitura, como: concursos, atividades para 

criação de textos coletivos, publicação de obras. Alunos e visitantes recebem, 

gratuitamente, textos como presentes, realizam leituras de textos na Rádio 

Onda Madri (rádio online); participam de conferências, simpósios, palestras e 

encontros. A escola é membro da Associação Européia de Programas de 

Escrita Criativa e em seu quadro de cursos estão: Iniciação à Escrita Criativa; 

Memórias; Ler para escrever; Literatura Infantil e Juvenil; Redação Eficaz; 

Roteiros para Cinema; Redação e Prática Jornalística; Escrita para a Web; A 

Prática do Relato; Técnicas Narrativas; O Prazer da Escrita; Corrigindo o 

Próprio Texto, entre outros. 

A instituição criou o Mestrado em Narrativas, que tem duração de dois 

anos; as disciplinas são compostas por aulas téoricas e práticas. As aulas 

                                                 
117

 Foto feita pela pesquisadora durante visita realizada à Escola de Escritores em Madri.  

118
 As informações sobre a escola estão disponíveis no site: 

<http://www.escueladeescritores.com/article6090.html>  
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teóricas abrangem disciplinas com fundamentos sobre Filosofia, Literatura e 

Psicologia. Já nas aulas práticas, os alunos aprendem a escrever, criticar e 

corrigir; são ministradas a partir de disciplinas que tratam de temas como 

estética; gramática; técnicas de escrita de narrativas; literatura, escrita criativa; 

gêneros literários, literatura comparada e oficinas destinadas a despertar a 

criatividade. Como as aulas são distribuídas em teóricas e práticas, as turmas 

são compostas com o máximo de 15 alunos, e, por esta razão, as salas 

possuem uma estrutura reduzida para alunos em aula (Figura 27). 

 

Figura 27 -  Sala de aula da Escola de Escritores119 

 

 

Este mestrado não é reconhecido pelo Ministério da Educação na 

Espanha, apesar de estar dentro dos parâmetros para oferta de mestrados, 

segundo o Tratado de Bolonha. O curso conta com o apoio financeiro de 

alunos e instituições que apostam no projeto da Escola. O acesso ao mestrado 

é feito a partir de processo seletivo constituído por provas e entrevistas. A 

instituição tem em sua estrutura um departamento de qualidade para garantir 

as condições favoráveis dos cursos e de seus materiais didáticos.   

A Escola de Escritores também desenvolveu um plano de estudos para 

seus alunos o qual propõe um itinerário de formação com duração entre 3 e 5 

anos. O exemplo da escola é inspirador, pois nos dá a dimensão da 

importância do trabalho com a palavra, da construção do discurso, e das 

possibilidades de união do conhecimento técnico e teórico com a criação. A 

seriedade do trabalho da instituição também nos sinaliza que é preciso tempo 

para formar um verdadeiro autor. 

 

                                                 
119

 Foto feita pela pesquisadora durante visita realizada à Escola de Escritores em Madri. 
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6 . PROFESSORES AUTORES NO BRASIL E NA PENINSULA IBÉRICA:  

RESULTADOS DE PESQUISA 

 

 

Neste capítulo apresentamos os resultados da pesquisa de campo com 

a análise de conteúdos dos questionários e das entrevistas.   

Conforme Bardin (2011), os documentos são unidades de registro de 

conteúdos que auxiliam na análise do contexto da pesquisa e na decodificação 

de frases ou parágrafos de questionários e entrevistas. A partir desta premissa, 

dividimos a análise dos conteúdos em quatro blocos: no primeiro apresentamos 

os dados dos questionários aplicados no âmbito do e-TEC e CEDERJ, 

conformando o estudo de instituições situadas no Brasil; no segundo situam-se 

as análises da UNED e da UAb de Portugal, configurando a apreciação das 

instituições que selecionamos para representar a Península Ibérica. 

Posteriormente, realizamos a comparação dos resultados obtidos no Brasil e 

na Península Ibérica, incluindo a análise das entrevistas. No último bloco 

encontram-se as contribuições de cursos de formação de autores que podem 

subsidiar a formulação de cursos de capacitação de professores autores no 

Brasil. 

Cabe informar que a pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética da 

Universidade Estácio de Sá em 2011.  

 

 

6.1 A AUTORIA NO BRASIL NO ÂMBITO DO E-TEC BRASIL 

 

 Perfil dos professores  

 

Nosso estudo inicial foi realizado no Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia (IFET) do Sudeste de Minas Gerais, no campus de Juiz 

de Fora. Realizamos um encontro presencial com um grupo de 10 professores 

do Instituto que já tinham participado de curso de capacitação de autores sob a 

coordenação da Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT), no âmbito do 

e-TEC. 



176 

Para facilitar nosso acesso aos professores o IFET encaminhou um 

convite aos participantes do mencionado curso, convidando-os a comparecer 

ao encontro presencial; assim não apenas iriam conhecer a nossa pesquisa 

como também responderiam espontaneamente ao questionário de coleta de 

dados. 

Este instrumento foi elaborado de forma que pudéssemos obter o 

máximo de informações deste grupo para auxiliar na análise da formação de 

autores no âmbito do e-TEC Brasil. Neste sentido foi dividido em quatro partes: 

identificação dos respondentes (parte I); informações substantivas sobre a 

relação tecnologia e escrita (parte II); informações substantivas sobre o 

professor autor e a EAD (parte III); e dados sobre a capacitação para o 

processo de autoria (parte IV).    

O questionário (composto por questões abertas e fechadas) foi aplicado 

aos professores que aderiram à pesquisa após uma primeira conversa, na qual 

explicamos os objetivos do estudo. Nesta ocasião, esclarecemos ao grupo que 

as identidades dos respondentes seriam mantidas em sigilo e, por fim, 

coletamos a autorização de livre consentimento para que pudéssemos 

resguardar os participantes e ter a liberação dos questionários para o estudo.  

Ao analisarmos os resultados dos dados quanto à formação inicial dos 

respondentes, constatamos que 6 professores (60%) eram graduados em 

Pedagogia; os demais (4) se distribuíam nas seguintes formações: 

Enfermagem, Administração, Comunicação e Normal Superior.   

Com o nível de especialização (360 horas), encontramos 9 professores 

(90%), sendo que esses cursos se concentram nas áreas de Metodologia do 

Ensino Superior (34%) e Tecnologia de Informação e Comunicação no Ensino 

(22%), os demais se distribuíram nas seguintes formações:  Psicopedagogia, 

Educação e Novas Tecnologias, Avaliação e políticas públicas, Design 

Instrucional e Saúde do Trabalhador (Gráfico 1).   
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Gráfico 1- Cursos de especialização dos docentes do IFET/e-TEC 

 
 

No que tange à formação strictu sensu, somente 3 (30%) possuíam o 

mestrado. Entre estes, os mestrados se deram nas seguintes áreas: 

Enfermagem, Educação e Engenharia de Produção. No que se refere ao 

doutorado, somente 1 (10%) possuía esta titulação, a qual se deu na área de 

Saúde Brasileira.  

Com relação ao tempo de experiência dos professores em Educação a 

Distância, as respostas indicaram que 9 ( 90%) tinham entre 1 a 5 anos de 

experiência; apenas 1 situava-se na faixa de 6 a 10 anos. 

Dentre os participantes da pesquisa, somente 4 (40%) eram autores de 

textos didáticos do e-TEC. A outra parte do grupo (6 - 60%) era composta por 

tutores do e-TEC que também tinham a expectativa de se tornarem autores de 

cursos.  

Em meio aos professores autores, 3 contavam entre 1 a 5 anos de 

produção, enquanto 1 tinha entre 6 e 10 anos. Com relação aos níveis de 

formação para os quais os textos didáticos foram escritos, os autores 

informaram que a elaboração se destinou ao ensino técnico (4 - 50%), à 

graduação (2 - 25%), à especialização (1 -12%), e à educação continuada (1 - 

13%) (Gráfico 2).  
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Gráfico 2 - Cursos para os quais os docentes do IFET/e-TEC  
produziam textos 

 

 

 

 

• Informações substantivas sobre a relação tecnologia e escrita no 

contexto do IFET/e-TEC 

 

Para compreender como os professores que participaram do curso de 

capacitação percebiam a relação entre tecnologia e escrita, buscamos inferir, 

por meio de suas respostas, as relações estabelecidas entre Cibercultura, 

autoria, web 2.0 e escrita. Apresentamos, a seguir, os resultados obtidos. 

Primeiramente, perguntamos a todos os participantes o que entendiam 

por Cibercultura. Parte do grupo relacionou Cibercultura ao contexto cultural 

influenciado pelas tecnologias; nestas respostas, no entanto, não encontramos, 

com nitidez, a percepção de Lemos (2003) sobre a reconfiguração da 

sociedade a partir da (inter)relação entre sociedade, cultura e tecnologia. Entre 

as respostas coletadas, destacamos: 

 

[...] a Cibercultura representa um contexto sócio-cultural marcado 
pela influência da tecnologia nos processos de interação entre as 
pessoas. 
 
[...] é a cultura adquirida através de diversos meios tecnológicos e 
mídias. 

 

Para Lévy (1999) a Cibercultura é a nova forma de universalidade e cria 

novas relações com o saber, transcende ao simples desktop e tem facilitado a 
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mobilidade do homem ao mesmo tempo que lhe dá acesso à informação em 

múltiplos suportes. 

Simplificar as transformações pelas quais a sociedade tem passado 

significa distanciar-se das mudanças estéticas, políticas, sociais, culturais e 

econômicas que atingem o ser humano. Assim, percebemos, ao observar nas 

respostas de dois participantes que associaram a Cibercultura a uma 

manifestação cultural relacionada apenas à web, uma visão superficial do 

impacto das tecnologias de informação e comunicação (TIC) no nosso 

cotidiano. Como Lévy (1999) chama a atenção, na Cibercultura o 

desenvolvimento do digital é sistematizante e universalizante, pois se expande 

nos diversos fenômenos tecnossociais que auxiliam na integração do planeta, 

desde o aspecto econômico ao educacional. Estes dois sujeitos registraram:  

 

[...] cultura compartilhada na web e também aquela produzida 
especificamente para a web.  
 
[...] toda manifestação cultural, utilizando a web, a internet, incluindo 
softwares/programas, textos com a hipertextualização e todo arsenal 
disponível na web.  

 

Dois professores apresentaram em suas respostas uma percepção 

utilitária da internet e não associam à Cibercultura a própria transformação das 

práticas educacionais, ainda que percebam que há a possibilidade do 

compartilhamento do conhecimento em rede: 

 

[...] são as várias maneiras de se utilizar a internet.  
 
[...] é uma divulgação da informação, do conhecimento onde não tem 
um só autor. Todos podem participar da construção do conhecimento. 

 

Estes posicionamentos, pouco aprofundados em relação às 

possibilidades que temos de explorar a Cibercultura e seus desdobramentos na 

educação, nos dão indícios de uma formação, ainda, frágil no campo das 

tecnologias de informação e comunicação, bem como de sua compreensão. 

Segundo Lévy (1999), a Cibercultura permite que se possa construir uma 

educação centrada na qualidade, com oportunidades de aprendizagem que 

transcendam o uso de ambientes virtuais, nas quais ocorram o 
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compartilhamento de recursos materiais e informacionais que permitam, 

inclusive, o avanço da inteligência coletiva.  

Estas chances no campo educacional dependem também da redefinição 

do papel do professor, de sua transformação de transmissor de conteúdos para 

mediador da aprendizagem (LÉVY,1999). O docente em tempos de 

Cibercultura precisa inovar, vivenciar novas experiências e práticas 

pedagógicas em que as tecnologias de informação e comunicação facilitem a 

autoria, a mediação pedagógica e o compartilhamento de experiências entre 

alunos e professores.  

Ainda sobre a Cibercultura, o último grupo de respondentes (3 docentes)   

sinalizou a (inter)relação entre Cibercultura e Ciberespaço; todavia, não 

expressaram entendimento sobre o impacto das tecnologias de informação na 

cultura e na sociedade, reduzindo esta relação a um espaço virtual apenas:  

 

[...] um espaço de troca de conhecimentos ou de chegar informações 
para várias pessoas. 
 
[...] um espaço onde as informações serão criadas e (re)criadas, 
permitindo que as informações sejam transformadas em 
conhecimentos com a participação de vários autores. 
 
[...] Cibercultura é todo o espaço virtual em que está disponibilizado 
os diversos conteúdos e informações, utilizando todas as tecnologias 
digitais. 

 

Intuímos, com as respostas acima, que os professores parecem ter 

restringido a Cibecultura a uma delimitação de espaço, a uma materialidade. 

Entretanto, Lemos e Lévy (2010) salientam que estamos vivenciando a 

Cibersociedade com seus códigos; nela perdemos a noção de território (espaço 

físico), pois esta é uma sociedade que tem alcançado cada vez mais a 

mobilidade por meio dos dispositivos móveis, que nos permitem sermos 

nômades.   

Entre os respondentes, encontramos uma resposta que sinaliza a 

relação entre cultura e mídia, tal qual preconizado por Santaella (2003). 

 

[...] seria a cultura midiática, o aprendizado, a construção do 
conhecimento, se utiliza de formas virtuais, a troca de experiências 
virtuais mais dinâmicas, com muita interação. 

 



181 

Ao associar cultura e mídia, a respondente cria um vínculo entre cultura, 

mídia e comunicação; o seu entendimento se dá na perspectiva de espaço 

virtual. Como podemos observar, esta percepção relacionada ao conceito de 

cultura das mídias estabelece apenas uma relação no nível comunicacional, o 

que restringe conceitualmente o significado da Cibercultura no contexto da 

sociedade contemporânea. 

De um modo geral, não conseguimos detectar nas respostas dos 

professores que estejam vivenciando, em suas práticas, a Cibercultura em sua 

plenitude. Este grupo ainda necessita aprofundar seus estudos 

epistemológicos, desenvolver a consciência das transformações que a 

Cibersociedade tem vivenciado e aplicar, em suas práticas pedagógicas, o que 

de melhor é ofertado ao docente a fim de enriquecer sua ação profissional.   

Intuitivamente, os respondentes nos evidenciaram que há diferenças 

quanto ao tipo de relação que o homem estabelece com a tecnologia, o 

conhecimento e as próprias interações pessoais. A Cibercultura tem 

proporcionado o acesso à informação e à construção do conhecimento, o que 

facilita o crescimento educacional e incrementa da aprendizagem. Mas é 

preciso que os professores estejam conscientes de que nesta sociedade 

complexa há demandas por novos procedimentos e novas posturas 

educacionais. É preciso construir um discurso que estabeleça uma ponte entre 

Cibercultura, conhecimento e educação. 

Ainda elucidando o entendimento dos professores em torno do conceito 

de Cibercultura, retiramos das respostas relacionadas a esta questão, a 

incidência de palavras que apontam mais consistentemente o entendimento 

dos participantes com relação ao tema. Apreendemos que as palavras cultura, 

conhecimento, informação e tecnologia foram as que mais se destacaram. Já, 

em um plano secundário, emergiram as palavras internet, web, interação e 

virtual. Para estes participantes a relação imediata com a Cibercultura se dá na 

esfera do conhecimento, da informação e da tecnologia, já no nível secundário 

a relação se expressa na conexão com a web, a virtualidade e a interação.  

Perifericamente surgiram nas respostas as palavras autor e autores. 

Logo, a Cibercultura na visão dos respondentes, além de estar vinculada à 

obtenção de informação e construção de conhecimento, se relaciona, também, 
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à criação expressa na autoria e coautoria. A Cibercultura, cuja base é a 

interatividade, tem nos processos de criação e (co)criação sua manifestação. 

 
Ilustração 1 - Marcas da Cibercultura segundo os docentes do IFET/e-TEC 

 

 

 

A relação entre autoria e criação tem sido alvo de discussões que se 

situam entre a vida e a morte do autor e a permanência do escritor na 

Cibercultura. Assim, para compreender esta questão no âmbito deste grupo, 

perguntamos aos professores se eles viam diferença entre as figuras do autor e 

do escritor. Encontramos o seguinte resultado: 70% (7) responderam que sim; 

20% (2) informaram que não; e apenas 1 (10%)  não respondeu à pergunta. 

Entre os 9 respondentes, somente 7 justificaram suas respostas, quando 

afirmaram existir diferença entre o autor e o escritor. Surgiram nas colocações 

dos professores conceitos relacionados à autoria baseados em Bakhtin (autor-

criador) e Foucault (singularidade e originalidade).  

Na perspectiva do autor-criador, fundador da realidade estética, que usa 

a palavra como ferramenta para sua manifestação (BAKHTIN, 2003), 

encontramos os seguintes posicionamentos: 

 

[...] o processo de autoria (criação) pode acontecer em diversas 
instâncias, na música, no cinema, nas artes gráficas, na escrita e em 
outras áreas. O escritor é somente alguém que escreve. 
 
[...] o autor tem a autonomia para criar e o escritor muitas vezes 
escreve sobre assuntos definidos.  
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[...] o autor é quem produz, tem uma determinada missão a cumprir 
por meio da palavra e o escritor escreve por prazer.  

 

Percebemos em nossa análise das respostas dos professores, à luz de 

Foucault (2002), que os respondentes relacionam o autor ao criador e 

conseguem  diferenciá-lo do escritor, identificando no autor a sua marca, sua 

singularidade, sua unidade de coerência e individualidade. A visão de 

singularidade na perspectiva dos professores se expressou nas seguintes 

respostas: 

 

[...] autor é aquele que tem a singularidade do texto produzido. O 
escritor é alguém que escreve qualquer coisa. 
 
[...] o autor deixa no texto a sua marca. Ele absorve conhecimentos, 
informações e pode até parafrasear diversos autores e teóricos, mas 
sempre apresentará sua característica na forma de se expressar. O 
escritor apenas escreve.  
 

O aspecto originalidade foi tratado por dois dos respondentes, a saber: 

 

[...] O professor autor produz material didático original baseado no 
conhecimento. O escritor usa mais paráfrases e material disponível 
que poderá ter uma intervenção própria ou não.  
 
[...] O autor tem a autoria.  

 

        A singularidade do autor pode ser demarcada pelo seu estilo de escrita, 

ou seja, pela forma que aborda determinado tema, a maneira que enforma o 

texto, por exemplo. Os tipos de abordagens configuram a composição textual 

indicam a sua originalidade, por esta razão o autor lida com a criação, ainda 

que sua produção esteja repleta da influência de outros discursos 

(intertextualidade), pois a maneira como organiza e configura o texto expressa 

a sua individualidade.  

        Os conceitos de singularidade, originalidade, individualidade, estilo, 

estética, autor e autoria, que são tratados tanto na Filosofia, como na 

Linguística e Teoria da Literatura, precisam ser conhecidos pelos professores, 

de modo que possam ajudá-lo a organizar seus discursos, trabalhar a palavra e 

comunicar.  
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A análise do conteúdo das respostas sinaliza que nas percepções sobre 

o autor e o escritor, algumas palavras ganham proeminência. A que mais 

prevaleceu foi o vocábulo “produz”. Ela nos dá indícios de que os docentes 

associam conteúdo, produção, autoria e criação, o que nos remete ao conceito-

chave de autor de Bahktin (2002; 2003) que tem na ligação autor/conteúdo a 

palavra como expressão do mundo dos outros e do autor.  

A partir de nossa análise das respostas aparecem, perifericamente, nos 

registros dos professores as palavras autonomia, original e singular, que 

delimitam o autor (FOUCAULT, 2002, 2004a). Já no núcleo secundário emerge 

o termo “alguém”; que indica o entendimento dos professores de que o escritor 

pode ser uma pessoa qualquer, visto que para Foucault (2002) qualquer 

indivíduo pode escrever uma carta, e que este fato não o torna autor. 

 

Ilustração 2 – Marcas do autor segundo os docentes do IFET/e-TEC 
 

 

 

 
 

 

Com relação às tecnologias da web 2.0, que podem potencializar a 

autoria do professor, 30% (9) dos participantes da pesquisa indicaram o blog; 

27% (8) o wiki; 20% (6) o twitter; 17% (5) o Facebook; e 6% (2) o Second Life. 

O destaque dado ao blog é justificado por sua interface amigável que permite a 

produção de textos sem que o usuário tenha sólidos conhecimentos de 

informática e webdesign. Isto favorece, inclusive, a adoção deste recurso na 

educação a distância.    
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Gráfico 3 - Interfaces da web 2.0 e autoria segundo os docentes do  
IFET/e-TEC 

 

               

 

Sobre a relação entre tecnologia e produção textual no contexto da 

Cibercultura, somente 8 participantes responderam à pergunta. Quatro 

sinalizaram que as tecnologias de informação e comunicação facilitam a 

criação textual. A web 2.0 e suas interfaces, tais como o twitter e as redes 

sociais, surgiram como potencializadores tanto na criação de textos didáticos 

para a EAD como na crítica aos conteúdos. As respostas marcadas pelo termo 

`facilita´ foram as que se seguem:  

 

[...] é um instrumento que facilita a criação dos textos.  
 
[...] as tecnologias vieram facilitar a criação de textos e crescimento 
da EAD. 
 
[...] acho que é preciso haver uma educação para a produção textual 
na Cibercultura. As redes sociais como twitter podem facilitar a 
produção e crítica de conteúdos. 
 
[...] a web 2.0 permite a criação e facilita a divulgação da produção 
textual e informações. 

 

Como Chartier (1999) destaca, a imaterialidade do texto é facilitada 

pelas mídias digitais, o que pode ser visto como um ponto positivo na 

produção, edição e atualização de textos. No entanto, é preciso o domínio da 

estética de criação textual para interfaces como o twitter e o blog. Assim como 

o homem teve que dominar as técnicas da escrita para o papiro e o papel, é 
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hora de nos familiarizarmos com uma nova abordagem para a materialização 

do pensamento humano.  

Também é preciso considerar a importância do olhar crítico frente ao uso 

das tecnologias no nosso dia a dia, inclusive, com relação à produção de textos 

educacionais desvinculados tanto do cuidado com os aspectos técnicos e 

teóricos, como da correção ortográfica e gramatical. Portanto, justifica-se a 

preocupação de 4 professores, ao associarem tecnologia e produção escrita e 

ética na criação de textos, quanto ao uso adequado das tecnologias e a 

necessidade de embasamento teórico para a criação textual de materiais 

didáticos. Tais orientações são importantes para que o professor possa fazer o 

uso crítico e contextualizado das tecnologias de informação e comunicação 

com finalidades educacionais. Assim, estes docentes percebem a utilidade 

dessas interfaces, mas não fazem ressalvas: 

 

[...] um grande potencial, mas que nem sempre é bem usada.  
 
[...] bastante produtiva, desde que usadas com ética para a criação 
de textos. 

 
[...] vejo como meios que enriquecem a produção textual, desde que 
usadas adequadamente.  
 
 [...] a produção textual original/pessoal responsável precisa de 
embasamento teórico e prático. 

       

Como se expressa na Ilustração 4, a web 2.0, para esses respondentes, 

é visualizada como instrumento facilitador do processo de autoria. Cabe 

destaque para a quarta resposta que sinaliza a necessidade da teoria na 

produção do texto didático.  
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Ilustração 3 - A relação tecnologia e escrita segundo os docentes do 
 IFET/e-TEC 

 

 

 

 Informações substantivas sobre o professor autor e a EAD no 

âmbito do IFET/e-TEC 

 

Entre os participantes da pesquisa apenas 4 eram autores do e-TEC, os 

demais eram professores que participaram da capacitação com a expectativa 

de acumularem as funções de autor e tutor, ou de se dedicarem somente à 

função autor. Em meio aos professores autores do e-TEc apenas 2 

responderam como eles se tornaram autores e apresentaram a mesma 

justificativa: falta de material didático para a disciplina que iriam ministrar. É 

importante ressaltar que estes docentes acumulam a docência das disciplinas 

em questão: 

 

[...] por necessidade, pela falta de material didático para a minha 
disciplina que estava sendo criado.  

 
[...] como professora, encontrei dificuldade em encontrar material para 
minhas disciplinas, alguns simplesmente não existiam na época, 
outros não contemplavam a ementa do curso. 

 

A realidade é que a autoria ainda é restrita ao domínio de poucos que 

conseguem se destacar da massa de docentes, seja porque foram indicados 

ou por dominarem os conhecimentos pertinentes à área de atuação. Há 

necessidade de se disseminar a autoria como uma prática do profissional de 
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educação, inclusive como característica da identidade do professor, 

manifestação de sua expressão e singularidade.  

Entre os autores presentes na pesquisa somente 3 responderam sobre a 

percepção que tinham da própria autoria na produção de textos didáticos. Em 

suas respostas ficou clara a percepção da rápida obsolescência dos 

conhecimentos na contemporaneidade. Daí terem feito destaque para a 

necessidade de formação continuada: 

 

[...] vejo que ela é importante, mas tem que ser atualizada em curto 
espaço de tempo para não se tornar obsoleta. 
 
[...] como sempre, acho que pode melhorar, a capacitação periódica 
contínua é mais importante, ela é necessária, pois tudo muda e 
sempre há melhorias. 
 
[...] preciso me capacitar mais e estudar sobre o tema. 

 

No âmbito dos professores que não são autores do e-TEC, somente 

uma nos trouxe contribuições importantes a partir da sua perspectiva de leitora 

dos textos didáticos. Foram feitas críticas à elaboração de conteúdos 

distanciados do conhecimento prático e que afastam o aluno da aprendizagem, 

apresentamos uma das apreciações:  

 

[...] não sou autora de textos para EAD, mas percebo nos textos que 
às vezes muita informação não leva à construção do conhecimento 
prático e vivência diária. Os textos são cansativos, são colocados nas 
plataformas, mas não despertam para a leitura.  

 

Quanto às limitações para a produção de textos didáticos para EAD, 

todos os participantes responderam. A frequência das respostas destacou 

como entraves da produção textual a capacitação insuficiente (6 – 32%) e o 

distanciamento do sistema de produção (6 – 32%); em segundo lugar, 

apareceu a ausência de capacitação (4 – 21%); e, em terceiro, a carência de 

tecnologias apropriadas (2 – 10%). Outro fator que limita a autoria, segundo os 

professores, é o uso excessivo da norma culta pelo autor (1 – 5%).   
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Gráfico 4 - Limitações na produção de textos didáticos  
para EAD segundo os docentes do IFET/e-TEC  

 

 

 

 

Como podemos apreciar nos sistemas de produção para EAD, as 

equipes são estruturadas de forma a atuarem considerando o autor como um 

elemento a mais na equipe. Em algumas situações estes profissionais são 

apartados da concepção dos materiais didáticos, inclusive com ocultação da 

autoria, que é assumida pela equipe de produção ou pela instituição 

contratante dos serviços de produtores de conteúdos.  

Também solicitamos aos participantes da pesquisa que indicassem as 

características do texto didático para EAD. Todos os professores apresentaram 

dentro de suas perspectivas as características deste gênero textual: linguagem 

clara e objetiva, dialogicidade, estímulo à curiosidade e à construção do 

conhecimento. Tais características também são encontradas em Barbato e 

Ramos (2012), Filatro (2008) e Laaser et al. (1997), e constituem orientações 

para materiais didáticos impressos. É claro que podemos aproveitar 

orientações como texto claro e objetivo, coerência e dialogicidade para textos 

produzidos, por exemplo, para blogs.  

As respostas que destacaram `linguagem clara´ foram: 

 

[...] o texto deve ser claro e objetivo. 

 
[...] o texto deve ser claro, permitindo ao aluno a construção do 
conhecimento. 
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[...] os textos didáticos precisam ser claros, mais objetivos e os 
conteúdos consistentes, com atividades para os alunos e participação 
do professor para sanar dúvidas. 
 

 

As que deram centralidade à linguagem dialógica foram: 

 

[...] linguagem adequada, isto é uso da linguagem dialógica, que 
desperte o interesse e a curiosidade do aluno. 
 
[...] geralmente os textos são muito resumidos, até porque textos 
extensos não são bem absorvidos pelos alunos de EAD. Os textos 
devem usar a linguagem dialógica. 

 

        Dois professores destacaram em suas respostas a relação entre o 

texto e o leitor como forma de privilegiar a aprendizagem, a partir do 

incentivo à curiosidade do aluno (despertar): 

 

[...] o texto deve promover a curiosidade do aluno. 
 
[...] o texto precisa despertar a curiosidade do aluno e estimular a 
realização das atividades.  

 

Já outros dois participantes enfatizaram a relação entre o texto didático, 

`construção do conhecimento‟ e aluno/leitor. O texto didático como meio de 

mediação pedagógica tem a missão de estimular a aprendizagem; assim 

cumpre a sua missão educacional.   

 

[...] o texto didático para EAD deve, principalmente, estimular a 
curiosidade do aluno e auxiliá-lo na construção do próprio 
conhecimento.  
 
[...] precisa possibilitar o questionamento e a construção de um 
conhecimento dinâmico. 

 

Um respondente situou a interatividade e a coautoria. Cabe destacar que 

este docente ao enfatizar tais conceitos, alinhou a produção às características 

da aprendizagem online (SILVA, 2002): 

 

[...] o texto didático para EAD, deverá contemplar a interatividade e a 

coautoria do aluno. 
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       Em síntese, após as considerações tecidas pelos respondentes sobre as 

características do texto didático, apreendemos que de uma forma geral, 

professores autores e tutores nos apresentaram em suas respostas (do ponto 

de vista teórico) certo domínio sobre as técnicas de escrita para a composição 

estética de textos didáticos. Os participantes mencionaram conceitos que 

integram o padrão de composição do discurso didático para materiais 

impressos (linguagem clara, linguagem dialógica, linguagem objetiva e 

objetivos voltados para despertar a curiosidade do aluno em torno do texto). 

Porém, não apresentam técnicas específicas para textos digitais e para 

recursos da web 2.0, ou seja, para ambientes virtuais de aprendizagem.  O 

único professor que fez a menção a aspectos textuais referentes à EAD online 

comentou que o texto deveria contemplar a interatividade e a coautoria. 

       Nossa expectativa era que o grupo conseguisse estabelecer uma relação 

entre modelos de escrita mais emergentes para a web 2.0 e suas 

possibilidades de uso em textos educativos. Como apenas um professor foi 

capaz de indicar possibilidades mais condizentes à EAD online, podemos intuir 

que este grupo está mais envolvido com a geração impressa da EAD.  

 

Ilustração 4 – Marcas da linguagem nos textos da EAD  
segundo os docentes do IFET/e-TEC 

 

 

 

 

       Quando perguntamos aos professores que técnicas de escrita podem 

auxiliar na produção de textos, buscávamos compreender qual é o nível de 
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domínio técnico da escrita para a construção do discurso didático direcionado à 

EAD. Somente os quatro autores do e-TEC apresentaram suas considerações. 

Dois nos indicaram os procedimentos, ressaltando o uso de textos objetivos e 

claros que estimulem o aluno/leitor para a aprendizagem. Citaram a utilização 

da linguagem dialógica e a inserção de elementos complementares ao texto 

como: ilustrações, indicação de sites, vídeos e livros como leituras de apoio. As 

respostas destes sujeitos encontram-se a seguir: 

 

[...] o professor deve buscar uma linguagem mais clara, mais objetiva. 
Abordando o aluno com exemplos práticos e que despertem o 
interesse pelo estudo. 
 
[...] utilizar a linguagem dialogada, incluindo ilustrações, indicação de 
sites, vídeos e livros como leituras complementares. 
Contextualizando sempre o conteúdo. 

 

As orientações apresentadas anteriormente fazem parte do arcabouço 

tecido por Laaser et al. (1997). Estes autores são recorrentemente adotados 

nos cursos de capacitação para produção de materiais didáticos para EAD, e 

também foram utilizados no curso ministrado pela Universidade Federal do 

Mato Grosso. As respostas dos professores refletem o domínio da base teórica 

absorvida durante a capacitação. Também evidenciam a ênfase na produção 

de textos didáticos direcionados para a mídia impressa. Já outro respondente 

não indicou a técnica, mas ressaltou a responsabilidade do professor-autor em 

aproximar o aluno/leitor do texto/conteúdo. Disse ele: 

 

[...] acho que o professor deve ter como objetivo a produção de um 
texto que consiga aproximar o aluno do conteúdo. 

 

Por último, um participante do estudo salientou a autonomia do professor 

no ato criativo dos textos, sendo a definição da técnica menos privilegiada na 

resposta. Como o autor tem o domínio da estética da criação e consciência 

sobre sua obra, o posicionamento do respondente ao relacionar o 

autor/produtor e autonomia é justificado. Na educação é importante que o 

professor desenvolva um discurso autônomo, peculiar à constituição de sua 

identidade profissional:  

 

[...] o professor produtor tem a autonomia para a sua criação. 
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       As respostas dos professores expressam o domínio teórico das técnicas 

para escrever um texto didático, ainda que a maioria dos participantes não seja 

de autores do e-TEC e que não tenham se expressado ao compor um texto. 

Podemos intuir que a autoria destes tutores se manifesta na forma particular e 

peculiar como estabelecem suas conexões e interagem com os alunos. 

Admitimos que esta divisão burocrática que estabeleceu a separação de papéis 

do professor na EAD em algum momento será diluída. 

       Para Freire (1997) existe uma inter-relação entre pensar, fazer, escrever, 

ler, pensamento, linguagem e realidade. Exercitar a associação entre estes 

atos representa um esforço do sujeito em apreender o objeto e dominá-lo no 

momento que busca sua significação. Dominar a linguagem escrita, portanto, 

auxilia na organização do pensamento, no contato com a realidade, no 

desenvolvimento da leitura. Não podem ser interpretados como atos mecânicos 

e burocráticos; eles representam uma busca do sujeito por si próprio.  

      Na verdade a escrita não pode ser encarada como uma burocracia que o 

professor demonstra cumprir regras, mas a representação de sua identidade e 

de sua busca pelo seu próprio significado. A estética da criação de um texto, na 

verdade é a expressão da individualidade do ser. Portanto, quando o professor 

domina esta estética e consegue se expressar, consegue criar e deixar a sua 

marca. 

A partir destas respostas pudemos inferir as principais marcas das 

técnicas de escrita (produção) de materiais didáticos para a EAD: 

 
Ilustração 5 – Marcas da técnica da produção didática para a EAD  

segundo os docentes do IFET/e-TEC 
 

.                                     
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Considerando a importância do domínio da produção textual no âmbito 

da EAD, solicitamos aos participantes que descrevessem as etapas do 

processo de autoria de textos didáticos nesta modalidade educacional. Cinco 

professores, incluindo os tutores, apresentaram suas respostas, sendo que 

apenas um expressou de forma mais completa as etapas de produção, como 

podemos ver a seguir: 

 
[...] texto bruto, design instrucional, revisão por outro autor, editoração 
e  aprovação final. 

           

       Como vimos em Filatro (2008), o design instrucional é um processo onde 

as etapas de produção são definidas para dar conta do planejamento e da 

execução da criação do material didático, que engloba desde a análise do texto 

bruto até a validação final do material. O professor autor pode ter o domínio 

sobre todo processo de criação de um material e aperfeiçoar sua própria 

técnica de criação, facilitando a elaboração de seus textos, evitando, assim, 

seu isolamento da produção, o retrabalho e o desperdício de tempo e de 

recursos humanos, técnicos e financeiros. 

Destacamos duas respostas que nos dão outros detalhes da produção, 

tais como a definição dos objetivos, produção de um texto com embasamento 

teórico, pois afinal se trata de um texto cuja finalidade é promover a 

aprendizagem.  

 

[...] determinação dos objetivos de acordo com a ementa do curso.  
Depois produzir um texto com embasamento teórico atualizado.  
 
[...] produzir um texto claro, objetivo e pequeno; usar ilustrações com 
links informativos para acesso a informações que promovam a 
aprendizagem. 

 

Vale ressaltar que outros, dois respondentes consideraram a 

preocupação com o leitor como parte do processo de autoria. Se o leitor é 

aluno de um curso a distância, é importante estar atento ao endereçamento do 

texto no ato da criação textual.  Segundo Freire (1997, p.31), se espera que o 

aluno/leitor tenha uma atitude passiva frente ao texto, porém é preciso 

despertar o desejo de dominar o objeto de sua aprendizagem, uma vez que a 

“curiosidade necessária a ser estimulada pela professora ou professor no 

aluno/leitor contribui decisivamente para a produção do conhecimento do 
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conteúdo do texto que, por sua vez, se torna fundamental para a criação da 

sua significação”.   Vejamos as respostas dos professores da IFET/eTEC para 

esta questão: 

 

[...] é preciso produzir um texto capaz de envolver o leitor.  
 
[...] o professor deve conhecer o público alvo; os objetivos do curso; 
as competências a serem trabalhadas. Além disso, precisa ter algum 
tipo de capacitação para escrever para EAD.  

 

Estas respostas nos permitiram inferir como se dá o processo de 

produção do texto para EAD. Considerando que as técnicas apresentadas são 

pertinentes ao esboço de textos didáticos para a mídia impressa, é importante 

destacar que a relação entre o discurso e a sua materialidade precisa ser 

avaliada, a fim de que a linguagem esteja adequada à mídia que a suporta. Há 

situações em que tais técnicas são usadas para a criação de materiais 

didáticos digitais. Valemo-nos de outro tipo de ilustração para representar o 

processo específico para mídia impressa. 

 

Ilustração 6 - Etapas da produção do texto didático  
para a EAD segundo os docentes do IFET/e-TEC 

 

 

            

       Como podemos observar a partir do triângulo, a importância do aluno no 

processo de criação de materiais didáticos e consequentemente de textos 

também, prioriza a ementa e não o aluno no foco da produção, por esta razão 

não são poucos os comentários sobre o desinteresse do leitor (aluno) com 

relação aos textos que são fornecidos para a realização dos estudos. De fato é 
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preciso que o professor esteja envolvido integralmente no processo de criação 

dos materiais didáticos, que exerça sua docência e não esteja circunscrito ao 

papel de conteudista.                                                

A nomenclatura “professor-conteudista” é uma expressão que não define 

claramente a função do professor como autor, distanciando o profissional de 

seu processo de criação e de constituição do seu discurso. A maioria das 

instituições de ensino e o próprio MEC denominam o professor-autor de 

conteudista. Para entender como os professores percebem o uso dessa 

expressão, perguntamos que críticas teriam ao termo “professor-conteudista” 

como produtor de material didático para a EAD.  

Somente sete participantes teceram suas críticas. Uma deles se refere 

ao desprestígio do professor que, em vez de ser chamado de autor, tem seu 

papel reduzido ao de conteudista, ou seja, aquele que reproduz um conteúdo, 

enquanto o autor inova, cria e deixa a sua marca, seu estilo, sua identidade:  

 

[...] a ideia de professor-conteudista é um contraste a do professor-
autor, pois implica em certo desprestígio do professor.  
 
[...] o professor conteudista nos remete a um mero reprodutor de 
conteúdos. A criação de textos didáticos nos leva a pensar em um 
autor, um ator atuante no processo autoral, deixando a sua marca 
que caracterizará o seu texto. 
 
[...] o professor conteudista é aquele que escreve para EAD, sem ser 
necessariamente um autor. Pois o autor é aquele que de alguma 
forma inova e cria. O professor conteudista reproduz o que já existe.  
 
[...] este termo não condiz com a formação dos professores que 
escrevem seus textos e cujos conteúdos passam por um design 
instrucional, ilustradores e revisores fazendo a modificação no texto.   

 

A outra crítica à expressão professor-conteudista refere-se à redução do 

papel do professor à produção de conteúdos e seu afastamento da prática 

docente, o que lhe dificulta perceber o potencial do seu texto por falta de 

contato direto com o aluno/leitor.  

 

[...] o professor-conteudista fica afastado do ambiente de 
aprendizagem e nem sempre consegue observar as potencialidades  
ou falhas no texto e na prática dos alunos. 
 
[...] ele não pode se afastar e considerar sua tarefa apenas a 
reprodução do conteúdo, mas precisa estar atento à aplicação e uso 
do cliente final/aluno. 
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Outra consideração sobre o professor-conteudista se refere à falta de 

conhecimentos de didática e de metodologia de ensino. 

 

[...] falta ao professor-conteudista conhecimentos de didática e de 
metodologia de ensino para EAD. 

 

Um dos pontos que consideramos importante é que o discurso do 

professor é dotado de caráter pedagógico; portanto, o domínio de 

conhecimentos como a Didática e a Metodologia de Ensino integram os 

saberes do profissional de educação. Como Tardif (2010) enfatiza, o saber 

docente é um saber socialmente construído, que precisa ser reconhecido pela 

sociedade; assim a sua legitimação na EAD se dá na publicação do material 

didático sob o seu nome. 

O conteudista é, no nosso entendimento, uma atividade burocrática de 

entrega de conteúdos para que o aluno absorva. Já a relação com o professor-

autor está vinculada à docência, pois todo professor deve exercer durante o 

seu fazer pedagógico sua capacidade de criar e expressar a sua identidade e 

assim, auxiliar o aluno na busca de sua própria individualidade. 

 

Ilustração 7 – Marcas do `professor conteudista´ no processo  

de produção de texto para a EAD segundo os docentes do IFET/e-TEC 
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 Sobre a capacitação para a autoria de textos dirigidos à EAD dos 

docentes do IFET/e-TEC 

 

Adentramos, agora, nas respostas referentes ao processo de autoria de 

textos didáticos para a EAD. Primeiro, destacamos que todos os respondentes 

nos informaram que participaram de capacitações para a produção de textos 

didáticos para a EAD e indicaram os cursos realizados.  

Todos os 10 professores fizeram o curso `Construção de Material 

Impresso para EAD´, sendo que apenas dois participaram, também, de um 

curso sobre docência online. Como resposta ao objetivo do curso, indicaram: 

 

[...] o curso ensinou como produzir textos didáticos para a EAD na 
modalidade impressa. 
 
[...] construção de material impresso para a EAD. 
 
[...] construção de material impresso para a EAD. 
 
[...] construção de material impresso para EAD. 
 
[...] construção de material impresso para EAD. 
 
[...] construção de material impresso para EAD. 
[...] tratou-se de um curso de poucas horas que apenas consolidou 
conhecimentos adquiridos de construção de material didático 
impresso para EAD.  
 
[...] o curso de produção de material didático impresso para a EAD 
que foi realizado em duas etapas, uma presencial com uma 
exposição teórica; e outra prática, com a criação de uma aula de 
interesse do professor. 
 
[...] formação de professores para a docência online; construção de 
material didático impresso para EAD.  
 
[...] docência online e construção de material impresso para EAD. 

 

Fica nítido que o curso se voltou para a construção de material impresso 

para a EAD. Ainda que os materiais didáticos sigam o formato impresso, no 

âmbito do e-TEC os alunos podem acessar os conteúdos digitalizados e 

disponibilizados em formato pdf. Seria importante que estes professores, ao 

serem capacitados, também pudessem desenvolver versões sintetizadas de 

textos adequados para a leitura em tela.  
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Com relação ao aproveitamento do curso realizado, um dos 

respondentes, no entanto, teceu críticas: (a) poucas horas de estudos; e, (b) 

apenas consolidou conhecimentos já adquiridos. 

Dois docentes visualizaram o curso em uma perspectiva mais ampla 

contemplando a formação de professores para a docência online. 

Podemos ilustrar essas respostas.  

 

Ilustração 8 – Objetivos do curso `Construção de material impresso  

para a EAD´ no âmbito do IFET-eTEC 

 

        

 

                                                   

 

A última pergunta do questionário procurou saber quais são os 

conhecimentos teóricos e/ou práticos importantes para o desenvolvimento de 

textos didáticos para EAD. Dentre os 10 participantes da pesquisa, somente 5 

responderam à questão. Todos mencionaram em seus comentários a 

necessidade do professor autor desenvolver saberes teóricos e práticos no que 

tange ao domínio da escrita, complementados por outros conhecimentos 

importantes para a autoria de textos didáticos na EAD, que envolvem a web, 

ambientes virtuais de aprendizagem, tecnologias da escrita, autoria, estratégias 

de aprendizagem, linguagem dialógica e prática pedagógica. As posições dos 

respondentes podem ser lidas a seguir: 
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[...] conhecimento em web; conhecimento e experiência em autoria e 
escrita.  
 
[...] acho que é preciso uma boa relação com a língua, uma boa 
escrita, conhecimentos de tecnologias da escrita e uma disposição de 
aproximar o conteúdo da perspectiva do aluno. 
 
[...] mais prática de escrita. Para ser um autor de textos didáticos para 
EAD é necessário prática de escrita procurando tornar os textos 
provocativos e interessantes.  
 
[...] conhecimento da dinâmica dos ambientes virtuais, prática 
pedagógica e escrita.  
 
[...] escrita, linguagem dialógica, uso de estratégias de aprendizagem.  
penso que é importante avaliar a função do professor no 
acompanhamento do curso na qual ele produziu o material didático, 
como uma forma de também, ele próprio, avaliar e validar o seu 
trabalho. 

 

Ficou clara a preocupação com o domínio da escrita, da produção 

textual, com a técnica para atrair o aluno para a leitura do texto, com a 

participação do professor na construção do material didático e a avaliação e 

validação do texto.  

Esse não é um exercício fácil, mas necessário ao desenvolvimento do 

professor em sua atividade profissional, quando ele se propõe a produzir 

textos. Um autor se constrói e reconstrói todos os dias, assim é o professor em 

sua prática docente.  

Concluída a análise do questionário, gostaríamos de relatar, de forma 

sintética, as nossas impressões sobre o grupo entrevistado e os comentários 

que eles realizaram após responderem ao questionário. 

 Acreditamos que os professores procuraram nos ajudar e que em certos 

momentos não responderam não por que não queriam, mas por falta de 

conhecimento, de base teórica e de prática. Os professores autores do e-TEC, 

que participaram do curso, nos apresentaram dificuldades em relação à 

produção dos textos didáticos que não podemos omitir. Primeiro, quanto ao 

distanciamento do sistema de produção, pois eles querem acompanhar de 

perto como é realizado o tratamento, a preparação de seu texto para a EAD. 

Em segundo, eles se sentem não só afastados da produção, mas também das 

avaliações, validações do material e da implementação dos materiais didáticos. 
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Relataram, ainda, dificuldades na produção dos textos em função da 

urgência do MEC na implantação do e-TEC; ou seja, eles produzem em prazos 

curtos, o que não lhes dá o tempo para amadurecer o texto, pois devem 

entregar à equipe de produção. Esses autores enfatizaram a falta de interação 

no processo de inserção dos materiais nos cursos, o que os fez se perceberem 

como meros conteudistas; destacam, também, o estranhamento frente ao 

resultado final da produção, informando que, em muitos textos produzidos, 

foram detectados erros conceituais.  

Ainda, sobre o grupo, havia entre os não autores, os tutores dos cursos 

do e-TEC. Estes, após terem respondido ao questionário, fizeram seus 

comentários relatando que realizaram o curso na expectativa de se tornarem 

autores de textos didáticos para o e-TEC e de aproveitar os conhecimentos do 

curso na prática pedagógica durante a tutoria; admitiram que essa 

implementação é difícil, pois eles precisam seguir o roteiro de atividades de 

acordo com o que foi planejado pela equipe de produção. 

 

 Síntese 

 

       Primeiro é preciso considerar o bom nível de formação das equipes de 

autores e também de tutores envolvidos neste estudo.  A maioria (90% dos 

professores) possui especialização, o que denota o interesse destes 

profissionais em buscar formação, aprimoramento de suas práticas, ou seja, a 

educação continuada.   

     Esta é uma equipe multidisciplinar compromissada e interesseda em 

participar ativamente das atividades de EAD do e-TEC. Como entre os autores 

(40%), havia a presença dos tutores (60%), entendemos que há um anseio 

pela participação no processo de criação textual para os cursos.   

        Todos eles participaram do curso de produção de material didático 

oferecido pelo e-TEC a partir da Universidade Federal do Mato Grosso, o que 

contribuiu para enriquecer nossa pesquisa. Uma das nossas criticas se projeta 

para os tutores que participaram do curso; eles poderiam ajudar na construção 

dos textos didáticos, contribuindo nas interações com os alunos, apontando 

quais os pontos fortes e fracos dos materiais didáticos.  
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        Podemos dizer, também, que este é um grupo para o qual o conceito de 

autoria está claro quanto as suas bases teóricas e processos de criação; 

todavia lhes falta, tanto teoricamente como na prática, a experiência concreta 

com a EAD online.  O ambiente virtual de aprendizagem adotado pelo e-TEC 

nos parece funcionar mais como repositório de arquivos do que como um 

ambiente voltado para experiências educacionais mediadas pelas TIC.  

       A relação entre tecnologia, escrita, autoria e educação está clara para o 

grupo, mas a percepção da complexidade da Cibercultura ainda parece 

distante do cotidiano e das práticas destes docentes. 

      A ênfase do e-TEC em produção de materiais didáticos impressos afasta os 

professores das experiências com a EAD online e do uso da web 2.0, o que 

poderia ser tratado de forma integrada.  

       A autoria como um processo, que deveria fazer parte da formação de todo 

professor, seja ele presencial ou a distância, ainda permanece restrita aos 

poucos professores que são indicados ou convidados, mesmo quando se trata 

de suprir carências em materiais didáticos.  De uma forma geral, os docentes 

nos deram indícios de que necessitam e querem mais cursos de formação 

continuada sobre a autoria, focando especialmente a EAD e as novas 

linguagens para a internet e web 2.0. 

       O distanciamento de professores, sejam eles autores ou tutores do sistema 

de produção de materiais didáticos, fragiliza a implantação de ações do e-TEC, 

uma vez que o especialista na temática não tem acesso direto ao que é 

realizado com seus textos; por isto se sentem desprestigiados ao serem 

tratados como meros fornecedores de conteúdos.   

       Dois pontos importantes ainda precisam ser ponderados. O primeiro  tem 

relação com os erros conceituais que estão presentes nos materiais didáticos; 

isto é um problema grave, pois fornecer informações equivocadas nas 

formações é inconcebível, uma vez que haverá repercussões na vida dos 

alunos/leitores destes textos. O segundo aspecto está relacionado à qualidade 

dos textos e aos conteúdos que não conseguem reter a atenção dos alunos. 

Paira uma dúvida sobre os problemas com estes materiais, pois os professores 

pesquisados apresentam em seus discursos o domínio das técnicas de escrita, 

no entanto, parece que não conseguem aplicar tais conhecimentos.  
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       Em tempos de Cibercultura há soluções tecnológicas que permitem a 

integração de recursos de som, imagens, vídeos, jogos, simulações, os quais, 

adequadamente vinculados aos materiais impressos, podem auxiliar a 

enfrentar o desafio de manter o aluno interessado na aprendizagem. 

       A questão da autoria passa pela capacitação dos docentes, mas também 

pela esfera da coordenação do e-TEC, da vontade política de fazer a diferença 

e de investir pesado em capacitação, ofertando cursos com duração maior, 

investimento em pesquisa para estudos aprofundados em torno de tecnologia, 

educação e linguagens.  

       É importante que o professor-autor seja valorizado, pois representa a 

valorização do docente. Levar todos os professores ao trabalho com a palavra, 

com o discurso, com a autoria e processos de linguagem e criação, deveria ser 

propósito básico da formação inicial do professor, em qualquer modalidade de 

ensino.  

 

6.2 -  A  AUTORIA NO BRASIL NO ÂMBITO DO CEDERJ  

 

 Perfil dos respondentes  

 

Dando continuidade à pesquisa, interagimos com um grupo de 10 

professores autores de textos didáticos para o CEDERJ, todos pertencentes a 

universidades integrantes do consórcio. Mantendo o mesmo procedimento 

usado com os professores do e-TEC não identificamos nem os respondentes 

nem as instituições que nos auxiliaram.  

Com relação ao grupo, gostaríamos de salientar que todos procuraram 

ajudar, pois sabiam da importância do estudo. Informamos aos coordenadores 

de curso junto ao CEDERJ o objetivo da pesquisa e pedimos apoio no 

agendamento dos contatos com os professores: uns de imediato interagiram 

conosco; com outros, no entanto, foram necessários encontros prévios para 

detalhar o objetivo da pesquisa.  

Este é um grupo especial de professores composto por profissionais 

experientes que não se furtaram a tecer seus comentários e que, quando  

sentiam algum tipo de limitação, não procuraram esconder. Assim, acreditamos 
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que todo o apoio que nos deram foi no intuito de ajudar na melhoria do 

processo autoral, que inclui não apenas os docentes que participam do 

CEDERJ como de outras instituições. 

Em relação ao anonimato dos professores, gostaríamos de mencionar 

um caso em especial de um dos participantes. Este quis se identificar e nos 

questionou sobre o anonimato, pois, já que se tratava de uma pesquisa sobre 

autoria, o nome do autor seria importante, uma vez que é ele que dá a 

autenticidade ao discurso. Explicamos ao participante que seguimos as normas  

éticas aplicadas à pesquisa para proteger o respondente  de qualquer tipo de 

constrangimento.  

Informamos que foram mantidas as mesmas questões e ordenamento 

das perguntas aplicadas junto ao grupo pesquisado do e-TEC e os mesmos 

procedimentos de coleta de autorização de livre consentimento.  

Iniciamos a pesquisa com uma caracterização básica dos professores 

cujas formações iniciais se concentram nas áreas de Pedagogia (28%); 

Psicologia (27%). Os demais professores realizaram a graduação em 

Comunicação Social; Sociologia; Matemática; Geografia e Biologia. Os 

percentuais nos respectivos cursos é de 9%. 

Entre os respondentes, quatro (40%) possuem curso de especialização            

(360 horas), nas seguintes áreas: Educação; Metodologia do Ensino de 

Ciências e Educação para a Ciência e Tecnologia.  

Com relação à pós-graduação stricto sensu, todos possuem mestrado.   

Os cursos foram realizados nas seguintes áreas: 70% em Pedagogia; os 

demais 30% são titulados em Psicologia; Engenharia de Sistema de 

Computação e Geografia. Com relação ao Doutorado, todos possuem esse 

nível de formação, distribuídos do seguinte modo: 50% em Educação e os 

demais em Ciências, Engenharia de Sistema e Computação, Geografia, 

Ciências Sociais e Psicologia, sendo o percentual de 10% em cada formação. 

Com relação ao tempo de experiência na educação a distância, 50% (5) 

possuem entre 1 a 5 anos, os demais 50% (5) têm de 6 a 10 anos de 

experiência. Já no que se refere ao tempo de experiência como autores de 

textos didáticos, 70% (7) possuem entre 1 a 5 anos e os demais 30% (3) têm 

de 6 a 10 anos de experiência.   
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Os professores pesquisados são autores de textos produzidos para 

distintos cursos. Apresentamos, então, a frequência dos cursos para os quais 

são realizadas as produções: 59% (10) para a Graduação; 25% (4), 

Especialização; já para a Extensão, Ensino Técnico e Educação Corporativa, 

6% (1) para cada um dos cursos.   

 

Gráfico 5 - Cursos para os quais os professores do CEDERJ  
produziam textos didáticos 

 

  

 

 Informações substantivas relativas à relação tecnologia e escrita 

 

Procuramos entender qual era a percepção dos professores 

pesquisados sobre a relação entre escrita e tecnologia, da mesma forma como 

realizamos com o grupo do e-TEC. A primeira questão procurou elucidar o 

entendimento do grupo pesquisado em torno do referido conceito. Entre os dez 

respondentes, somente cinco responderam a pergunta.  

Os três primeiros respondentes associam Cibercultura à cultura 

contemporânea dotada com seus próprios códigos, em que se dão a 

comunicação, as interações, com sua própria linguagem, valores, códigos e 

subjetivação. 

 

[...] é a cultura contemporânea totalmente marcada pelas tecnologias 
digitais. 
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[...] a Cibercultura é uma forma de comunicação e interação humana 
da sociedade contemporânea pela entrada das tecnologias digitais no 
cotidiano. Interfere assim nos processos não só de comunicação, 
mas de subjetivação, criando valores e lógicas diferenciadas de uso 
do espaço/tempo, de acesso à informação, de códigos de linguagem.  
 
[...] modos de comunicar e operar conceitos, com linguagem e valores 
próprios, no contexto cibernético da sociedade contemporânea.  

 

De fato, a Cibercultura tem seus códigos, seu ritmo, sua própria forma 

de pensar, criar, comunicar e de estabelecer relações. Quando assistimos 

Matrix, por exemplo, ainda nos encantamos com a plasticidade e os recursos 

tecnológicos aplicados ao filme; nos dias atuais a mitificação da Cibercultura 

ainda está presente em nosso dia a dia. Apesar de Gibson (2010) ter criado 

uma obra de ficção, conceitos semeados em „Neuromancer 25‟ se tornaram 

realidade. A Cibercultura está enfronhada em nosso cotidiano nos celulares, i-

pads, na literatura, na arte em geral, na etiqueta de comunicação, nos e-mails e 

na nossa noção de cidadãos do mundo. Enfim, temos uma Cibersociedade que 

tem se ampliado e que temos vivenciando, conscientes ou não de seus 

benefícios e malefícios, inclusive na educação.  

Dois professores, em relação, a Cibercultura, nos informaram que 

desconheciam sua base conceitual; mas, mesmo assim, eles compartilharam 

suas percepções. O primeiro a relacionou aos valores e comportamentos 

oriundos das tecnologias digitais, enquanto o segundo já estabeleceu uma 

relação entre cultura, redes sociais, comunicação, informática e ações 

didáticas. Seguem-se suas concepções: 

 
[...] na verdade, não entendo nada. No meu entendimento do senso 
comum, acho que Cibercultura diz respeito aos valores referentes às 
formas de comportamento e de entendimento do mundo, definidas 
por esse mundo das tecnologias digitais.  
 
[...] como não atuo na área de tecnologias digitais, para mim, como 
leigo, Cibercultura se refere ao desenvolvimento da cultura, das redes 
sociais, da didática e de outras formas de manifestação de modo 
geral através dos meios de comunicação da informática.  

 

Certamente, precisamos ter consciência de que vivenciamos a 

Cibercultura; é importante que ampliemos, na esfera educacional, a discussão 

sobre as questões relacionadas à sociedade, cultura e novas tecnologias, não 

mais como ficção, mas como realidade com a qual temos que lidar. A 

mobilidade, a percepção de uma relação planetária com os acontecimentos, a 
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própria perda de privacidade, não são mais fatos distantes e ligados apenas à 

tela do computador; temos uma Cibersociedade com seus desafios, facilidades 

e dificuldades. Cabe, então, perguntar como a educação pode se beneficiar 

com seus avanços?  

Tomando as respostas dos participantes sobre a questão Cibercultura, 

realizamos a análise de conteúdo, verificando a incidência das palavras 

relacionadas ao tema e as dividimos hierarquicamente nos núcleos central, 

secundário e periférico.   

No núcleo central, encontramos as palavras valores, tecnologias digitais 

e comunicação, o que nos sugere a relação imediata que os respondentes 

estabelecem entre estes vocábulos e o conceito, ou seja, ainda que não 

tenham o conceito formulado claramente, conseguem vincular os códigos, 

regras, costumes, tecnologias digitais e comunicação à nova perspectiva 

cultural que a sociedade vem experimentando.  

Já no núcleo secundário se inserem as palavras cultura, linguagem e 

contemporânea. A relação entre Cibercultura e linguagem nos parece que é um 

tema que ainda precisa ser mais abordado e que merece atenção na 

constituição de novas possibilidades estéticas – na arte de uma forma geral, na 

construção de outras formas de expressão, e, principalmente, na Educação. 

Esta, seja presencial ou a distância, pode se apropriar de uma linguagem mais 

contemporânea, que pode auxiliar  alunos e professores na constituição de 

relações mais construtivas nas quais o aprendiz deixa de ser depósito de 

conteúdos e passa a ser autor de sua aprendizagem, pois conforme Freire 

(1997) pondera, a questão não é memorizar os textos e sim estudar; conseguir 

compreender e, assim, criar e recriar seu próprio discurso. 

No núcleo periférico estão os vocábulos interação, informação, códigos e 

redes sociais. É interessante que em vez de termos no núcleo central a 

interação e os códigos, estes conceitos aparecem no núcleo que circunda o 

conceito Cibercultura, conceitos estes que consideramos fundamentais. Na 

Cibersociedade as interações têm sido, e muito, facilitadas pelas tecnologias 

digitais que inclusive estão auxiliando na reconfiguração das redes sociais, que 

agora contam, por exemplo, com o Facebook. Essas interfaces auxiliam na 

comunicação e na integração da sociedade. Hoje é possível encontrar pessoas 
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com quem não temos contatos há anos, ou mesmo que estejam distantes 

fisicamente, e com elas estabelecer contato e retomar vínculos.  

Na educação a distância já temos situações em que os ambientes 

virtuais de aprendizagem estão sendo substituídos por redes sociais, gerando, 

assim, o social learning, com novas possibilidades de aprendizagem e de 

constituição de comunidades virtuais de aprendizagem. Para Pérez e Suñé  

(2011) as redes sociais estão tornando possíveis as experiências de 

aprendizagem compartilhadas, assim, é possível, por exemplo, partilhar 

comentários e criar textos coletivos. 

 

Ilustração 9 – Marcas da Cibercultura segundo os docentes do CEDERJ  
 
 

                               

 

A investigação em torno da autoria junto ao grupo foi inicialmente 

conduzida a partir da questão relacionada à diferença entre autor e escritor, 

uma vez que há controvérsias sobre a função do autor (FOUCAULT, 2002, 

2004a) e sua morte e prevalência do escritor e do domínio da técnica da escrita 

(BARTHES, 2004a; 2004b). Assim, 60% (6) dos respondentes afirmaram que 

há diferença, enquanto 40% (4) disseram que não. Entre os respondentes 

somente seis justificaram as suas respostas, sendo que entre os participantes 

dois associaram o autor àquele que cria. Bakhtin (2002; 2003) define o autor 

como o criador da realidade estética, que emprega a palavra como ferramenta 

para sua expressão; assim podemos intuir, por meio das justificativas dos 

pesquisados, que a função do autor tem relevância para estes respondentes, 
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uma vez que estabelecem relação entre autoria e criação. As justificativas 

foram: 

[...] o escritor reproduz e não cria.  O autor cria.  
 
[...] o processo de autoria é único. O autor cria. É um fenômeno de 
quem produz o ato da escrita.  
[...] o autor é quem cria o material escrito.   

 

Por outro lado, dois professores apontaram a partir de suas perspectivas 

que há uma diferença entre autor e escritor, centralizando no autor a escrita do 

texto acadêmico e no escritor o texto literário. Estas respostas retratam a 

dicotomia entre autor e escritor, além de refletirem a tentativa de aproximação 

com a esfera conceitual, mas não correspondem, fielmente, às definições de 

autor e de escritor, tanto para Barthes (2004a; 2004b), Bakhtin (2002; 2003) e 

Foucault (2002; 2004a). Para Barthes (idem) o domínio da escrita acadêmica é 

uma atividade do escritor-escrevente, que concilia o uso da palavra atrelada às 

próprias regras de escrita e à composição intelectual que visa comunicar o 

pensamento puro. Já Bahktin (idem) define o autor como o criador.  

   

[...] no meu entendimento, o autor é aquele que escreve um texto 
acadêmico/científico.  
 
[...] o escritor precisa ter a técnica literária.  
 
 

Um dos participantes sinalizou que o autor é um escritor, associando a 

autoria à técnica da escrita: „o autor é um escritor‟. Em nossa opinião, a fusão 

do autor com o escritor requer a conciliação entre criação e técnica de escrita, 

uma vez que o domínio da estética abrange o uso de procedimentos técnicos 

para dar a forma esperada ao texto.  
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Ilustração 10 - Marcas do autor segundo os docentes do CEDERJ 

 

Buscamos saber dos professores quais as tecnologias da web 2.0 que 

podem potencializar a autoria na Cibercultura. Considerando a frequência das 

respostas, os recursos que se destacaram primeiramente foram o wiki              

(4 - 29%) e o blog (4 - 28%), seguidos pelo twitter (3 - 19%) e pelo Facebook  

(3 - 19%). Por último, situaram o Moodle (1 – 5%) como um potencializador da 

autoria.   

A ênfase dada pelos respondentes ao wiki, blog, twitter e Facebook 

ocorre em função das facilidades de criação textual, edição e gestão dos 

arquivos, promovidas por interfaces amigáveis que promovem, inclusive, a 

coautoria. Assim como São Jerônimo (ARNS, 2007) dominava o estilete e a 

pena, e transitou do rolo para o códex, do mesmo modo temos que nos adaptar 

às novas interfaces em que a escrita pode se realizar. Para os professores é 

essencial que sejam ministradas capacitações para o bom aproveitamento 

destes recursos na aprendizagem.  

 

Gráfico 6 – Interfaces da web 2.0 e autoria 
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 Informações substantivas sobre o professor autor e a EAD no 

âmbito do CEDERJ  

 

A função autor é demanda pela sociedade de tempos em tempos, como 

Foucault (2002) nos mostra; o seu estatuto muda de acordo com as 

necessidades e percepções da sociedade. Assim, a própria educação tem 

buscado nos professores aqueles que se identificam com esta função. Para 

entender como os professores das instituições consorciadas ao CEDERJ que 

participaram de nossa pesquisa se tornam autores de textos didáticos, 

perguntamos a eles como isto ocorreu. As respostas dos professores 

esclarecem que todos foram convidados, como podemos observar abaixo:  

 

[...] eventualmente fui convidada para elaborar juntamente com uma 
colega, um módulo da disciplina  [...]  
 
[...] fui convidada para dar uma disciplina eletiva [...] 
 
[...] fui convidado. 
 
[...] fui convidada.  
 
[...] a convite da equipe fui convidada a escrever dois livros de 
disciplinas para o curso de pós-graduação para a UAB.  
 
[...] fui convidado a criar o conteúdo didático de um curso de extensão 
e a ministrá-lo.  
 
[...] atuando como coordenadora de disciplina. 
 
[...] a convite da coordenação do curso de licenciatura. 
 
[...] por que sou coordenadora de disciplina na modalidade EAD. 
 
[...] fui indicado por conta da temática. 
 
 

           Como podemos observar nas respostas do grupo pesquisado existem 

professores convidados e indicados que exercem a função de conteudistas 

junto ao CEDERJ. Estes profissionais são os docentes e coordenadores das 

disciplinas, as quais são oferecidas regularmente no curso presencial, e cujo 

critério de seleção é o domínio dos conteúdos disciplinares e experiência 

docente. Gostaríamos de salientar que o discurso acadêmico se dá na esfera 

da linguagem científica que se distingue do domínio da comunicação didática, o 

que significa que o grupo é constituído por professores que conseguem 
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dominar as duas linguagens, já outros professores estão circunscritos apenas a 

esfera científica. 

Em relação a como estes professores percebem a própria autoria na 

produção de textos didáticos para EAD, obtivemos distintos enfoques. Primeiro, 

notamos que autoria para os docentes em questão estava relacionada à 

produção do conhecimento e seu reconhecimento pela academia. Como Tardif 

(2010) destaca, o conhecimento do professor é validado e controlado pela 

academia, que autoriza o seu discurso e lhe dá autoridade para transitar no 

espaço educacional. Vejamos as respostas abaixo: 

         

[...] os textos que escrevi foram baseados em meus estudos e 
conhecimentos adquiridos durante o meu Mestrado e o meu 
Doutorado.  

 
[...] sempre baseado em pesquisas que geraram publicações 
reconhecidas pela comunidade acadêmica da área. 

  

Assim como o professor-autor deve ter cuidado quanto à validade 

científica do conhecimento que circula na esfera educacional, também é 

importante estimular a atenção do aluno/leitor diante do texto, a fim de que 

produza conhecimento. Em meio às respostas referentes à relação do 

professor com seu processo autoral, apenas um professor demonstrou sua 

inquietação no que tange ao vínculo entre o aluno/leitor, o texto e a qualidade 

da informação disseminada:  

 

[...] uma forma de transmitir para alunos que não podem usufruir da 
minha presença física o mesmo conteúdo das aulas presenciais. Na 
realidade como a maioria dos meus textos e livros são bastante 
didáticos, apenas tento ser na EAD um pouco mais informal, para 
diminuir a distância em relação aos alunos.  
 

É importante destacar a atenção que devemos dar ao recurso da 

dialogicidade (BAKHTIN, 2002; 2003) aplicado ao texto didático; uma vez que é 

possível criar uma ponte entre o texto e o aluno/leitor, tal estratégia é 

fundamental na aprendizagem a distância. O professor, ao construir o 

enunciado, estabelece uma relação comunicacional com o aluno a qual permite 

que este, ainda que esteja só, concretize um diálogo interior com o texto.  

A autoria e o domínio da escrita são provocações constantes tanto para 

o professor na construção de seus textos didáticos ou acadêmicos, como para 
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o autor na elaboração de um romance. A apreensão diante da escrita e do 

domínio da técnica não deve paralisar o espírito criativo, uma vez que o 

processo de elaboração textual é um ir e vir constante até que se alcance uma 

versão válida do texto. Esta inquietação frente ao domínio da construção 

textual foi detectada entre dois professores. A justificativa de um dos 

respondentes situa sua dificuldade pela falta de prática na construção de textos 

didáticos, enquanto o outro sente na autoria um desafio constante. O professor 

é um profissional que, mesmo com uma base sólida de formação, tem o 

desafio de incorporar em sua prática o domínio do discurso pedagógico, seja 

oral ou escrito e, por isto, a autoria se torna mais uma face do saber 

pedagógico:  

 
 [...] um desafio, pois não tinha experiência anterior.  
 
 [...] um desafio permanente.  

 

A incerteza de um professor diante da escrita pode ser oriunda da 

carência de incentivo à produção escrita durante sua formação inicial ou, 

mesmo durante sua vida profissional. Em nossa dissertação de mestrado já 

havíamos detectado a fragilidade da formação do professor na esfera textual. 

Quando se encontra na universidade durante a graduação, muitas vezes terá 

que produzir somente no final do curso uma monografia, ou quando ingressar 

no mestrado ou doutorado terá a árdua tarefa de produzir uma dissertação ou 

uma tese, ambas repletas de carga conceitual e textual (RICARDO, 2005). 

Também é verdade que o ingresso na ordem do discurso está restrito aos 

professores que conseguem ter o reconhecimento e autorização da academia 

para proferir o discurso dotado de conhecimento científico. Percebemos, então, 

que entre todos os professores somente um declarou sua autoria como tímida 

e incipiente: “muito tímida e incipiente ainda”. Mas é preciso criar intimidade 

com a escrita e trazê-la para o cotidiano do professor, como um exercício de 

bem-estar e cuidado consigo mesmo. Foucault (2002) sugere o uso de 

cadernos de anotações como uma forma de exercitar a escrita pessoal, 

servindo de base para a produção de textos que podem ser compartilhados e 

lidos pelos outros.   

Também é legitima a busca do professor-autor pelo aperfeiçoamento da 

estética de sua criação textual. Isto possível ser constatado na exposição de 
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um dos respondentes, que indicou como amadurecimento de sua produção 

textual a adoção da linguagem dialógica e de recursos tecnológicos para a 

promoção da aprendizagem autônoma do aluno na EAD.   

 

[...] venho percebendo meu amadurecimento neste processo de 
produção, no uso da linguagem dialógica bem como na utilização de 
todos os recursos disponíveis para que meu aluno possa, a partir da 
base do meu texto, buscar “links” em diversas mídias e linguagens: 
textuais, vídeos, arte, entre outras.   
 

Laaser et al (1997), em suas orientações para a produção de textos 

didáticos para EAD, recomendam o uso de linguagem dialógica, estabelecendo 

um estilo conversacional capaz de promover a interação do aluno com o texto e 

a reflexão. Entretanto, é preciso adotar também outros recursos, tais como: 

imagens, vídeos, exercícios interativos como jogos e simulações; enfim, um 

texto educacional no contexto da EAD online pode estimular a criação de textos 

coletivos, compartilhados e produzidos cooperativamente. É preciso atualizar a 

linguagem destinada à mídia impressa para os textos online ou versão 2.0.  

Todas estas medidas buscam garantir a qualidade dos textos que 

nossos alunos terão acesso nos cursos a distância, sejam eles impressos, em 

pdf ou online. Esta preocupação foi detectada na resposta de um dos 

professores que associou texto, aprendizagem, comportamento e avaliação.  

 
[...] os textos foram utilizados com sucesso, conforme avaliação dos 
alunos durante a aprendizagem.   
 

Dando continuidade à pesquisa, solicitamos aos participantes que 

respondessem quais eram as limitações na produção de textos didáticos para 

EAD. A frequência das respostas indicou que o primeiro fator é o 

distanciamento do sistema de produção (6 - 40%). Esta é uma dificuldade que 

se manifesta nos grupos em que as produções estão diretamente vinculadas às 

equipes de produção que detêm o domínio sobre o design instrucional dos 

materiais didáticos e tecnologias que facilitam a produção. Geralmente o 

professor-autor tem dificuldades de acesso a tecnologias que lhes permitam a 

produção de textos; este problema também foi apontado pelos respondentes (4 

- 27%) como uma das limitações para a autoria.   
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A verdade é que os blogs, por exemplo, podem funcionar como 

alternativas para os professores na produção de textos mais cotidianos, por 

exemplo. Outra questão é que o blog já possui revisores ortográficos, o que 

pode ajudar na correção automática dos textos. Esta pode ser uma solução 

para os 20% (3) de respondentes que apontaram como um dos fatores 

limitadores da produção textual a necessidade de uma construção textual 

cotidiana e o domínio da escrita: 

 

[...] a necessidade de produzir um texto mais imediato e mais 
cotidiano. 
 
[...] não saber escrever textos por incompetência ou por falta de 
formação específica.  
 
[...] tendência a preparar aulas a distância como estruturo textos para 
as aulas presenciais.   

 

Por fim, a capacitação insuficiente foi considerada em 13% (3) das 

respostas situada como um dos fatores limitantes na produção de textos 

didáticos para EAD. Esta é uma carência que os professores que atuam na 

EAD enfrentam: faltam cursos de formação inicial e continuada, bem como 

faltam disciplinas direcionadas à autoria nas grades curriculares das 

licenciaturas, que ensinem ao professor características, formas e alternativas 

para a construção de textos didáticos seja  para materiais impressos ou 

digitais, tendo em vista especialmente a web 2.0. 

 

Gráfico 7 - Limitações na produção de textos didáticos para EAD  

segundo os docentes do CEDERJ 

 

 



216 

A falta de capacitação dificulta o professor-autor em seu avanço no 

processo autoral; todavia o grupo pesquisado demonstra domínio sobre a 

escrita acadêmica e conhecimento em torno da linguagem do discurso didático, 

com uma diferença entre os respondentes – parte domina a escrita para mídia 

impressa e a outra, para EAD online. Isto está evidenciado nas respostas dos 

professores quando perguntamos sobre as características do texto didático 

para EAD. Salientamos que apenas dois participantes não responderam a 

pergunta.  

O primeiro grupo evidencia em suas respostas as orientações para 

textos escritos preconizados por Laaser et al (1997), Filatro (2008) e                 

Ramos (2008). Os respondentes sinalizaram as bases da construção textual 

para EAD seguindo os mesmos parâmetros de criação para a mídia impressa, 

tais como: linguagem direta, clara, objetiva e dialógica; vocabulário simples; 

definição dos objetivos de cada seção (ou capitulo); elaboração de atividades; 

e inclusão de imagens:  

 

[...] a linguagem dialógica é uma característica essencial do texto 
didático.  
 
[...] linguagem dialógica, vocabulário simples, inserção de dicas de 
estudo e de comentários sobre o texto. 
 
[...] redação em linguagem cotidiana, necessidade de imagens. 
 
[...] linguagem objetiva, clara e direta.   
 
[...] simples, clara e objetiva. 
 
 

         O texto didático impresso tem recursos textuais válidos que podem ser 

aproveitados na construção de textos digitais, seja para cursos em telas 

multimídia ou blogs e microblogs. O texto claro, objetivo, direto, simples e 

dialógico pode ser facilmente adaptado para a educação a distância na versão 

online, mas vale ressaltar que, no ambiente digital com a imaterialidade do 

texto, podemos agregar sons, imagens, animações, tudo o que possa tornar o 

discurso pedagógico mais atraente para o aluno e mantê-lo interessado no 

processo de aprendizagem.   

         Contudo, Mencher (apud FRANCO, 2008) nos chama a atenção para 

outras técnicas de escrita como a pirâmide invertida, que atrai o leitor de jornais 
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impressos, webjornais e blogs, pois ela modifica a lógica de exposição da 

informação (que privilegia primeiro o que é mais importante e por último o 

menos importante) e também, a ordem hierárquica de importância da 

apresentação do texto.  

Outras orientações são oferecidas por Franco (2008), tais como o uso de 

parágrafos curtos, textos curtos, títulos breves e posicionados à esquerda da 

página que, usadas nos webjornais, podem ser implementadas em interfaces 

como blogs educativos. Estas orientações podem ser assimiladas pelos 

professores autores na educação a distância. O uso de hipertextos pelos 

respondentes é aceitável, desde que leve o aluno a explorar, dentro do 

contexto do material didático, situações facilitadoras de aprendizagem, tais 

como a possibilidade de o aluno/leitor produzir textos complementares ao texto 

base do curso e ter acesso a outras referências que complementem sua 

aprendizagem. Nas respostas dos professores do CEDERJ encontramos 

algumas orientações:  

 

[...] uso de sons, cores e movimento pelo meio da intertextualidade.  
 
[...] ênfase no uso de TI, com apoio em hipertextos, mídias digitais, e 
outros.  
 
[...] linguagem cotidiana, clara, objetiva e coerência entre parágrafos 
e partes, ainda que conte com o uso de hipertextos pelo web-roteiro e 
webdesign.  
 
[...] linguagem dialógica; definição clara dos objetivos de cada seção, 
ou capítulo; proposição de atividades que explorem os materiais 
disponíveis na web. 
 
 

Ilustração 11 – Marcas da linguagem nos textos de EAD  
segundo os docentes do CEDERJ 
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Pesquisamos junto aos professores-autores quais técnicas de escrita 

podem auxiliar o professor a produzir seus textos didáticos para EAD. Quatro 

respondentes indicaram usar linguagem dialógica, hipertextos, inserção de 

informações adicionais, escrever de forma clara, fazer uso de inferências a 

itens estudados anteriormente, usar tópicos ou temas, recursos visuais, utilizar 

sites complementares e hipertextos. Seguem as orientações dos investigados: 

 

[...] escrever como se estivesse dialogando com o aluno, inserindo 
informações adicionais no texto sobre termos técnicos, com vistas a 
tornar o texto o mais claro possível e de leitura interessante para ao 
aluno. 
 
[...] exploro a linguagem dialógica e vou introduzindo novos assuntos 
fazendo referências a itens estudados anteriormente.  
 
[...] planejamento dos tópicos ou temas que serão escritos; 
planejamento das técnicas de recursos visuais (desenhos, figuras, 
esquemas, mapas, gráficos, etc.), com previsão de textos acessórios, 
bibliografia utilizada, uso de sites para consulta na internet, entre 
outros.   
 
[...] hipertexto. jamais pdf, a menos que esteja disponibilizado como 
bibliografia.  

 

As respostas, como podemos notar, estão sempre retomando o mesmo 

ponto de partida: uso de linguagem clara e dialógica, inserção de recursos 

visuais, inclusão de complementos ao texto base tanto para os formatos 

impresso e digital. Professores-autores em tempos de Cibercultura precisam ir 

além do texto convencional e criar novas abordagens para seus textos, novas 

dinâmicas de aprendizagem, sair do lugar comum e experimentar outros 

padrões estéticos de criação textual. A estética dos poemas concretos 

disponibilizados na internet ou narrativas interativas com ganchos para a 

participação do leitor como coautor, entre outros recursos, podem atrair a 

atenção do aluno/leitor para o texto didático na web e inspirar novos formatos 

para a mídia impressa. Temos que experimentar e inovar.  

É preciso ter atenção ao processo criativo e observar em que condições 

estamos criando. Dois professores-autores nos relataram como produzem seus 

textos didáticos. O primeiro detalhou desde o planejamento até a criação dos 

objetivos de aprendizagem, a escrita e o tempo de reflexão sobre o processo 

criativo, e da análise da coerência do texto até a seleção e inserção de 

imagens:  
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[...] encontro o tema, defino os objetivos mínimos. Depois penso em 
tudo que possa caber neste tema, seleciono partes e deixo de lado, 
retomo após um ou dois dias e tento reconhecer a necessidade de 
cada uma das partes selecionadas. Pergunto-me se o que escrevi 
será útil, se tem relação direta com a ementa do curso, defino as 
partes da aula e inicio a escrita. Tento equilibrar em cada parte da 
aula, momentos de parada, sugestões interessantes na mídia, 
complementos, pequenas pausas para exercícios, escrevo partes 
livres, de diálogo aberto como se estivesse diante dos alunos, ilustro 
minha aula com imagens, mas há uma preocupação com o uso de 
imagens na EAD.  

 

Este passo a passo, descrito pelo professor, representa o processo de 

criação estética deste autor, que se processa de forma lenta, equilibrando 

recursos e informações, colocando o aluno no centro da aprendizagem. Isto 

não significa que todos criarão seus textos dentro do mesmo processo, mas a 

leitura entre pares é uma estratégica que pode ajudar na análise do texto na 

perspectiva do leitor e auxiliar na elaboração de uma produção didática clara, 

objetiva, direta, dialógica e interativa.  

Já o segundo respondente ressaltou tanto o uso da linguagem direta 

como a utilização de recursos técnicos específicos de jornais e revistas, tais 

como o „gancho‟, que serve para atrair o leitor e pode ser adotadas na EAD. 

Como já vimos anteriormente, estratégias de composição de web-jornais 

também podem ser usadas na elaboração do texto didático:  

 

[...] eu já tinha um pouco de experiência em produção de textos em 
linguagem direta e também de textos para a linguagem de materiais 
como jornais, revistas. Eu já tive a experiência de ser autor de uma 
coluna em um jornal, então aproveitei alguns recursos, como o 
“gancho” entre as semanas retomando o tema anterior e preparando 
o leitor para a próxima semana para ficar um desejo de mais diálogo 
e interação, usando exemplos e situações de simulação de casos. 
 

 

Nas colocações de dois respondentes percebemos a despreocupação 

quanto à verbalização das técnicas aplicadas na criação de textos didáticos 

para a EAD; no entanto, os professores nos alertaram para aspectos que talvez 

sejam mais importantes: a elaboração de exercícios complementares e a 

avaliação.  Seguem os comentários: 
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[...] novamente, como esta não é minha área, falo como leigo, mas 
acho que a técnica é escrever como se fosse uma palestra ou aula, 
porém complementar com exercícios de fixação / compreensão. 
 
[...] quaisquer técnicas cuja validade seja objeto de avaliação. 

 

A relação entre autoria, conteúdo e docência ainda é motivo de debate 

no meio acadêmico? E a expressão professor-autor ou conteudista na EAD? 

Procuramos junto aos pesquisados entender que críticas este grupo realiza 

frente ao termo professor-conteudista. Somente oito responderam a nossa 

pergunta. Entre os pesquisados, 5 não percebem qualquer problema no uso do 

termo professor-conteudista, enquanto 4 participantes realizaram suas críticas 

à expressão. A seguir as respostas dos pesquisados que não fizeram crítica ao 

termo, pois nos parece que lhes é indiferente o tipo de nomenclatura usada: 

 

[...] não sei se faço críticas a este termo, esta reflexão me ocorre 
agora com sua pergunta, mas eu respondo no momento que não 
tenho crítica.  
 
[...] não vejo problemas no uso desse termo.  

 

Já as respostas abaixo indicam que não há críticas ao termo, pois há 

uma valorização do conhecimento científico expresso nos conteúdos que estes 

professores dominam. Sendo assim, como o conhecimento puro é valorizado, a 

expressão conteudista, para estes respondentes, retrata melhor a condição dos 

mesmos. Isto implica, também, a validação do discurso acadêmico, que, no 

nosso entendimento, remete à figura do escritor-escrevente retratado por 

Barthes (2004a; 2004b):  

 

[...] não tenho críticas ao termo. Entendo que o autor de textos 
acadêmicos deve ser um professor da disciplina, com prática em 
redação de textos científicos e, não só, com a prática da docência.  
 
 [...] não tenho críticas, pois acredito que o termo é adequado, já que 
o conteúdo do material didático é produzido por um professor, 
habilitado no tema e na abordagem em EAD.  
 
[...] não tenho nenhuma crítica a fazer, pois entendo que este termo 
pretende tornar claro o papel do autor de livros produzidos.  

 

Uma das criticas que é necessária ser endossada neste estudo é ao fato 

que o domínio do discurso cientifico não representa que o conteudista consiga 

produzir um texto didático. O discurso pedagógico é um ato amoroso, pois 
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como Freire (1997) enfatiza depende da dedicação do professor, de seu 

esforço intelectual, físico e emocional ao ensinar.  

Já os que teceram suas críticas ao termo professor-conteudista 

consideraram a expressão inadequada, ultrapassada e relacionada à 

reprodução, cópia. Para nós esta expressão afasta o professor do 

reconhecimento de sua função autora, da discussão do seu papel criador e 

mesmo o coloca em uma situação de menor importância, já que o autor tem a 

autoridade sobre o discurso proferido. Foucault (2002; 2004a), ao tratar da 

função do autor, nos remete ao fato de a sociedade criar mecanismos de 

controle e interdição dos discursos, e o professor não está livre das estruturas 

de coerção.  

O professor tem sofrido durante anos com o desprestígio profissional; 

com as tecnologias de informação e comunicação nos parece que continua a 

sofrer, especialmente com a fragmentação de seu papel na sociedade, posto 

que não é visto como um ser global, mas sim exercendo distintas funções: ora 

como tutor, ora como conteudista e tudo isto se insere na problemática dos 

baixos salários desta classe. Vejamos as críticas ao termo professor-

conteudista. 

 
[...] este termo “ professor-conteudista” é inadequado porque todo e 
qualquer professor trabalha os conteúdos de sua formação/disciplina 
e não existe professor que não seja „conteudista‟.  
 
 [...] são nomenclaturas ultrapassadas que podem ser vencidas, 
ultrapassadas por um fazer renovado. Não acho adequada, mas não 
acredito que a nomenclatura seja determinante para uma ação mais 
ou menos qualificada.  
 
 [...] pode parecer uma pessoa que simplesmente reproduz conteúdos  
existentes em um campo de conhecimento específico. 

 

Destacamos a última crítica ao termo professor-conteudista, pois esta 

chama a atenção para a necessidade de conhecimentos específicos para a 

criação de textos para a web e docência online. Parece que ainda estamos 

improvisando e deixando de lado a importância que tem a formação de 

profissionais para a EAD na modalidade online em tempos de Cibercultura. 

 

[...] o fato de ele ser somente conteudista e não ter a experiência de 
docência online e de web-roteirista. Completo minha resposta 
dizendo que o criador de conteúdos para cursos online precisa ser 
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incluído digital e Cibercultural, pois uma coisa é o texto para o livro 

didático e outra coisa é o texto para a web. 
 

        Um destes novos profissionais no mercado da rede e que a EAD tem 

aproveitado seus conhecimentos é o web-roteirista ou webwritter.  De acordo 

com Santos (apud SILVA, 2003) o web-roteirista é o profissional que escreve 

ou adapta conteúdos para a internet, adequando o texto (discurso) à linguagem 

da web, usando diferentes recursos para criar uma dinâmica que atraia o leitor, 

inserindo hipertextos que podem remeter a outros textos, imagens, vídeos, 

jogos e outros recursos.  Este profissional seguramente tem inspiração nos 

roteiristas de cinema, que de acordo com Field (2001), são profissionais que 

redigem os roteiros para os filmes, construindo uma linguagem visual a partir 

de um texto, apoiado em outros recursos como a música, por exemplo. Há um 

enredo, uma história a ser contada. O roteirista tem o desafio de prender a 

atenção do expectador num curto espaço de tempo, a fim de que ele assista a 

história até o final. O conhecimento destes profissionais é importante para o 

professor que atua com a EAD online e que necessitará de recursos que 

possam atrair o aluno/leitor para a leitura de seu texto didático.  

Já no que se refere à relação entre tecnologia e produção textual no 

contexto da Cibercultura, os respondentes apontaram as contribuições da web 

2.0 para o professor-autor de textos didáticos para a EAD. Foi possível 

perceber que as contribuições englobam diversos aspectos: integração da 

produção textual; interação com o aluno, coautoria e atualização do sistema de 

produção. Apresentamos as respostas a seguir, destacando a suas 

contribuições: 

 

[...] as tecnologias digitais auxiliam na integração da produção textual. 
 
[...] para meu processo de produção a web 2.0 me oferece 
atualmente o fermento das necessidades dos meus alunos por meio 
das interações com eles e nas inter-relações entre alunos e, sem 
dúvida, repercute no que considero importante de ressaltar nos textos 
didáticos.   
 
[...] foram avanços que trouxeram novas perspectivas de 
implementação da EAD, pois sem essas tecnologias não possibilitaria 
o avanço de um ensino diferenciado pela qualidade das informações 
disponibilizadas pela web e muito menos a possibilidade de um 
ensino com a interação entre os usuários (distâncias encurtadas 
geograficamente e entre a relação aluno-professor), sem precisar de 
um contato pessoal.  



223 

 
[...] os aplicativos associados à web 2.0 vêm ampliando as 
possibilidades de exploração da web no contexto educacional. O 
aluno passa a ser autor e não somente receptor de conhecimentos. 
 
[...] eles amadurecem no autor de textos a expressão da autoria 
colaborativa, da co-autoria na rede. Juntamente com isso, contribuem 
para romper com a lógica da propriedade fechada e privada de 
conteúdos ou fazem repensar a lógica dos direitos autorais.  

 
 [...] as tecnologias digitais são fundamentais para o mundo 
cibernético e não há mais argumentos que justifiquem a ignorância 
desta contribuição digital por parte dos professores de todas as 
etapas de ensino. A produção de textos didáticos não pode fugir 
destas tecnologias. 
 
[...] se a produção textual não estiver vinculada aos processos 
contemporâneos da Cibercultura, estaremos produzindo textos da 
“era” dos cursos por correspondência, sem aproveitarmos todas as 
possibilidades que o mundo da Cibercultura nos oferece, a 
virtualidade tempo/espaço, a produção textual sincrônica, o 
enriquecimento do texto em links do hipertexto. 

 
 

       Observamos nas respostas dos professores-autores do CEDERJ que há 

um anseio pelo uso dos recursos disponíveis na rede e da web 2.0.  Existe uma 

percepção positiva quanto à aplicação de tais tecnologias na educação, seja na 

produção de textos e mediação pedagógica. Parece que lhes falta autonomia 

para reverter o cenário do sistema de produção e das intervenções 

educacionais, que está centrada na esfera das equipes do CEDERJ.  

       A partir das colocações realizadas pelos professores, mediante análise de 

conteúdos, obtivemos os vocábulos que nos remetem a relação que os 

docentes estabelecem entre tecnologia e escrita.  No plano central está 

localizada a palavra interação, já no intermediário estão os vocábulos coautor e 

produz e no periférico se encontram os termos autor, colaboração, virtualidade, 

produção e links. A partir destes posicionamentos é possível perceber a ênfase  

nas expressões interação e coautoria que ganham destaque junto a este grupo 

de professores.  

       Por outro lado, as palavras colaboração, virtualidade, produção, links e 

autor aparecem nas respostas no entorno dos conceitos principais. Isto ainda 

traduz a importância das tecnologias digitais para a EAD ao possibilitar o estar 

junto e o criar com o outro, propiciada pela colaboração no espaço virtual que 

pode auxiliar na produção autoral e na navegação hipertextual por meio do uso 

de links. 
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Ilustração 12 – A relação entre tecnologias e escrita segundo  

os docentes do CEDERJ 

 

  

 
 

Como pudemos notar, 7 entre os 10 respondentes apresentaram seus 

comentários com relação às contribuições da web 2.0 para a autoria. Sobre 

este aspecto intuímos que todos os sujeitos respondentes reconhecem as 

contribuições deste recurso tecnológico e de suas interfaces, na medida em 

que promovem novas dimensões interativas, outras formas de relações sociais 

e de integração. Com estes recursos os professores são cada vez mais 

convocados para a autoria e o compartilhamento do conhecimento com seus 

alunos na coautoria.  

 

 

 Sobre a capacitação para a produção de textos didáticos para a 

EAD  

 

Como podemos intuir a partir da análise das respostas, torna-se cada 

vez mais emergente a discussão dos temas „autoria‟ e „capacitação de 

professores‟ para o seu exercício. Perguntamos ao professores-autores do 

CEDERJ se participaram de algum curso de capacitação para a produção de 

textos didáticos para a EAD; e apenas 1 professor participou de curso 

ministrado pela UAB; os demais 90% (9) não foram capacitados.  
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A carência de capacitação marca um diferencial nas produções, na visão 

da modalidade de ensino, na utilização das tecnologias e no próprio domínio da 

linguagem inerente à modalidade e seus recursos. Na verdade, uma das 

questões que precisa ser elucidada a respeito do CEDERJ refere-se às suas 

especificidades que são bastante diferentes das instituições tradicionais no 

campo da EAD. Universidades como a UNED e a Open University, nascidas 

sob a lógica de uma educação a distância direcionada para as massas, com a 

operacionalização da EAD no formato industrial, já tiveram seus docentes 

envolvidos no nascedouro de suas propostas. Enquanto a UNED nasce já 

como uma instituição de ensino a distância, o consórcio nasce da colaboração 

interinstitucional, sem que seus professores estejam dedicados em tempo 

integral à EAD para que possam pesquisar, criar novas metodologias e, ao 

mesmo tempo, estejam integrados à processos de capacitação permanente.  

A formação, a experiência, os saberes adquiridos e construídos forjam o 

professor (TARDIF, 2010). É preciso não apenas o crescimento de cursos a 

distância, mas também a oferta de condições de trabalho que valorizem o 

trabalho docente e que permitem que o professor aprimore a sua prática. 

O professor-autor na Cibercultura precisa distinguir mídia impressa e 

online. A EAD online é outra realidade e o professor-autor precisa se dar conta 

das suas peculiaridades.  A capacitação se torna necessária, ainda que a 

experiência de anos de magistério presencial seja significativa – inclusive esta 

vivência pode auxiliar a entender distintas realidades.  

A própria capacitação oferecida pela UAB precisa ser revista e incluir a 

EAD online e web 2.0 em seus programas de capacitação de professores 

autores. Junto aos participantes da pesquisa, perguntamos que conhecimentos 

teóricos e/ou práticos são importantes para o desenvolvimento de textos 

didáticos para a EAD. As respostas nos mostraram desde professores que não 

expressam interesse pela capacitação, aos que denunciam a discriminação 

com relação ao conhecimento produzido na área. Defendem, também, a 

necessidade de formação específica para a web e EAD online, além de darem 

sugestões para a formação/capacitação para a autoria.  

Cabe registrar que há diferença entre educação presencial e educação a 

distância; e que, mesmo dentro da EAD, existem distintas modalidades e que a 

EAD na Cibercultura conta com as possibilidades da rede e das tecnologias de 
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informação e comunicação para sua concretização. Precisamos estar atentos e 

ter consciência que o professor é um profissional inacabado, em constante 

atualização. Vejamos o que os professores expressaram sobre os 

conhecimentos necessários à formação do professor autor:  

 

[...] o professor não necessariamente se interessa por aspectos 
teórico-práticos para a produção de textos didáticos para a EAD  que 
poderão ser produzidos e posteriormente ajustados às demandas. 
 
[...] acredito que o primeiro conhecimento é o atitudinal, isto é aquele 
que permite a compreensão da importância desta modalidade de 
educação. Embora a educação a distância seja bastante antiga com 
os telecursos, cursos por correspondência, nos moldes das novas 
tecnologias ainda existe bastante preconceito acadêmico. Fiquei 
bastante constrangida quando submeti minhas publicações ao 
Programa de Pós Graduação em Educação da universidade em que 
leciono (sou autora de dois livros) para cursos de pós-graduação pela 
UAB, todos os dois com ISBN, publicados por editora universitária e 
as duas publicações não foram sequer avaliadas para pontuação.  É 
preciso conhecer as formas e nuances da comunicação 
contemporânea, ou nossos textos terão forma e formato de encontro 
presencial. 
 
[...] conhecimento nos métodos de preparação do material didático, 
além de técnicas que chamem a atenção do leitor para a leitura dos 
textos didáticos (recursos de apreensão e compreensão textual, 
recursos de multimídia, etc.).  
 
[...] informações sobre as tecnologias digitais, debates sobre a 
clareza dos textos produzidos, inserção de tarefas para o aluno no 
decorrer do texto em estudo para auxiliar a fixação dos conteúdos 
estudados, exercícios ao final de cada texto, textos complementares 
de autores conceituados no tema em estudo etc. 
 
[...] uma coisa é a educação a distância baseada em meios 
unidirecionais para cursistas solitários. Outra coisa é atuar em 
ambientes online baseados no estar-junto virtual nas interfaces de 
comunicação e colaboração. Formar para operar com escritura digital 
na web 2.0, inclusão digital e Cibercultural (não basta saber operar 
com a informática, é preciso saber coexistir e colaborar em ambientes 
virtuais).  
 
 
 

        Em poucas palavras, os respondentes sugeriram como conhecimentos 

necessários ao professor-autor o domínio das tecnologias de informação e 

comunicação, conhecer a web 2.0 e seus recursos, aprender como escrever 

para as interfaces que estão transitando nesta esfera, aprofundar a formação 

no campo da preparação de conteúdos para EAD (design instrucional), 

diferenciar educação presencial de educação a distância e educação a 

distância em mídia impressa e educação a distância online. 
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      Enfim, todas estas considerações dos professores nos parecem pertinentes 

e reforçam a necessidade dos professores em conhecer mais a EAD, a EAD 

online, as TIC, a web 2.0, a escrita digital e a produção de textos didáticos.  É 

preciso também tecer criticas em relação a situação destes professores em 

relação às suas colocações. Primeiro os professores e coordenadores das 

disciplinas oferecidas em curso, disponibilizado pelo CEDERJ, em parceria 

com a instituição conveniada, precisam reivindicar programas de capacitação 

para professores autores, o desenvolvimento de módulos específicos para as 

universidades parceiras, uma vez que este trabalho já foi desenvolvido pelo 

CEDERJ para professores conteudistas do e-TEC em parceira com a 

Universidade Federal do Mato Grosso. 

       A segunda critica a tecer é em relação ao preconceito em relação a EAD 

pela academia, que ainda está presa a ideia de que a educação a distância é 

uma modalidade menor de educação e por isto, tudo o que se produz em torno 

desta área não merece reconhecimento. Todos os professores envolvidos nos 

cursos do CEDERJ como autores são doutores e portanto, um artigo científico 

ou mesmo os livros produzidos sobre a temática devem ser validados e 

pontuados para a carreira docente, ou então, corremos o risco ao deixar que 

esta situação perdure, que seja feita dentro da instituição ofertante do curso a 

criação de processos velados de descriminação destes profissionais, o que irá 

influenciar negativamente na adesão de outros professores e que poderão 

declinar a participação.   

       As próprias instituições parceiras do CEDERJ devem assumir inclusive a 

importância que a EAD tem e de fato procurar uma maior aproximação com o 

sistema de produção, numa tentativa de atuação mais participativa e menos 

burocrática. O consórcio é importante para o Estado do Rio de Janeiro e para o 

país, uma experiência que ajudou a alavancar a educação superior a distância 

e que precisa ampliar suas ações, mas necessita com urgência realizar o 

desenvolvimento não de novos cursos generalistas de preparação de materiais 

didáticos, mas mergulhar na docência a distância, nas novas linguagens, nos 

processos de criação e autoria e mais, inovar.  A formação do professor 

enquanto ele desenvolve o material não é o suficiente para a complexidade que 

é ensinar a distância e criar textos didáticos para distintos públicos que irão ler 

os materiais didáticos dos cursos. 
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 Síntese  

 

       O grupo de professores-autores que atua junto ao CEDERJ apresenta alto 

nível de formação; todos são doutores, com diferentes formações, nas áreas de 

Pedagogia e Psicologia. 

        Apesar de o CEDERJ se voltar para a produção de textos didáticos 

impressos, este é o grupo que compreende melhor a Cibercultura e que nos faz 

intuir que irão se adaptar mais rapidamente aos recursos da web 2.0.  A 

expectativa do aproveitamento das TIC em suas atividades como autores e na 

própria docência é perceptível. 

      Todos foram indicados para assumir a autoria dos textos didáticos do 

CEDERJ, mesmo enfrentando ainda forte influência do ensino presencial e da 

autoria para mídia impressa.  

     Somente um dos professores teve acesso à capacitação para EAD pela 

UAB, o que nos parece um descompasso em relação aos demais que ficaram 

presos à equipe de produção encarregada do design instrucional das 

disciplinas. Esta é uma contradição em termos de atuação do CEDERJ, que 

participou ativamente das capacitações do e-TEC como um dos formadores e, 

no entanto, não ofereceu capacitação aos autores. Certamente, o acesso ao 

curso de  preparação de material didático para EAD ajudaria, ainda, que não 

fosse o suficiente, mas eles melhorariam seu desempenho e se sentiriam mais 

confortáveis. Se tivessem participado dos cursos de formação continuada no 

campo da EAD e da autoria seria a situação ideal.  

       Uma das criticas a ser apresentada é que neste grupo um professor não 

demonstrou nem interesse em ser capacitado para EAD nem desejo de saber 

mais sobre a autoria. Pensamos que há um preconceito com relação a esta 

modalidade de ensino e certo desligamento do processo como um todo. Isto é 

complicado, pois reforça a imagem do professor-conteudista em detrimento da 

dimensão professor-autor.  

      A outra crítica refere-se à questão do domínio do discurso acadêmico que 

não pode ser confundido com o processo do discurso didático para EAD. O fato 

de um professor dominar as normas técnicas da escrita científica não significa 

que saiba escrever um texto destinado à aprendizagem a distância, ainda, que 

tenha a prática de sala de aula presencial.  O conhecimento científico pode 
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caminhar ao lado de uma comunicação mais leve, mais direta e de mais fácil 

compreensão, tornando o objeto da curiosidade do aluno mais acessível. A 

questão é que o texto é escrito para o outro. O prazer do texto é para ser 

compartilhado entre autor e leitor, assim como o prazer de ensinar e aprender 

deve ser vivenciado pelo professor e o aluno. 

       Por fim, a “ordem do discurso” docente ainda está restrita ao domínio da 

alta academia que tem a validação da universidade para proferir a palavra.  

Apesar de Lemos e Lévy (2010) sinalizarem a liberação da palavra na 

Cibercultura em função das facilidades da web 2.0, ainda estamos sob o 

controle dos discursos.  Não é à toa que um dos respondentes sinalizou que 

sua autoria é tímida; a inibição da autoria, da capacidade de criar, ainda, 

transita veladamente entre nós. 

 

6.3 –  RESUMO DAS ANÁLISES REFERENTE AO BRASIL 

 

        A pesquisa no Brasil foi rica e com certeza nos auxiliou a entender mais 

sobre o processo autoral na EAD, os desafios que os professores-autores em 

tempos de Cibercultura enfrentam e a relação EAD, autoria e web 2.0.  

      Para facilitar a leitura dos resultados obtidos junto ao IFET/e-TEC e 

CEDERJ, construímos quadros para resumir os resultados. O primeiro           

(quadro 6), sintetiza o perfil dos respondentes, retratando a formação e 

experiência dos respondentes.  

       A partir dos resultados é possível perceber que a equipe de autores do 

CEDERJ possui em relação ao grupo IFET/e-TEC, forma mais elevada, com 

predomínio do curso de doutorado. Com relação à experiência no campo da 

EAD, a equipe do CEDERJ possui docentes atuando há mais tempo na área e 

no processo de produção (entre 6 e 10 anos).     
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Quadro 6 –  Perfil dos respondentes  

Itens  EFET/e-TEC 

 

CEDERJ 

Modalidade de Equipe  Equipe multidisciplinar  Equipe multidisciplinar 

Formação inicial 

 

- 60% graduados em Pedagogia. - 28% graduados em Pedagogia e 

27% em Psicologia.  

Especialização 90% dos respondentes possuem. 

Ênfase em Metodologia do Ensino 

Superior. 

40% dos respondentes possuem. 

Ênfase em Educação  

Mestrado  

 

 

30% possuem  

Áreas: Enfermagem, Educação e 

Engenharia de Produção.  

100% possuem 

Área de concentração: Educação 

 

Doutorado 10% possuem 

Saúde Brasileira  

100% possuem 

50% em Educação  

Tempo de Experiência 

em  EAD 

90% têm entre 1 a 5 anos 

10% têm entre 6 e 10 anos 

50% têm  entre 6 e 10 anos  

50% têm entre 1 e  5 anos 

Autores  40%  100% 

Tempo de Autoria 

 

1 – entre 6 e 10 anos 

3 – entre 1 e 5 anos  

3 - entre 6 e 10 anos 

7 - entre 1 e 5 anos 

Cursos para os quais são 

produzidos textos 

50% ensino técnico 

25% graduação 

59% para a graduação 

25% para a especialização 

             Quadro elaborado a partir das analises dos resultados 

 

       No que tange aos resultados relacionados à tecnologia, autoria e 

capacitação de professores (quadro 7), ambos os grupos endossam a 

diferença entre autor e escritor, sendo que o grupo do EFET/e-TEC apontou 

mais as diferenças. Sobre as tecnologias da web 2.0 que potencializam a 

autoria, o destaque neste quesito é para o blog. 

       As limitações na produção de textos didáticos para EAD estão 

relacionadas em primeiro lugar à capacitação insuficiente e distanciamento da 

produção para o grupo do EFET/e-TEC; já para os docentes do CEDERJ estão 

concentradas no distanciamento do sistema de produção. Sob este aspecto há 

convergência entre os dois grupos. 

      Quanto à capacitação para a produção de textos didáticos para EAD, todos 

os professores do EFET/e-TEC, participaram de cursos; enquanto no âmbito do 

CEDERJ, apenas 10% vivenciaram esta formação.  

 

 



231 

Quadro 3 – Relação entre tecnologia, autoria e capacitação de professores  

Itens  EFET/e-TEC 

 

CEDERJ 

Diferença entre autor e 

escritor 

Há diferença  - 70% Há diferença – 60% 

Tecnologias da web 2.0 

que potencializam a 

autoria 

1º. blog  

2º.  wiki  

3º. twitter  

 

1º. blog e wiki  

2º. twitter e facebook  

3º. Moodle 

Limitações na produção 

de textos didáticos para 

EAD 

Capacitação insuficiente (32%)  

Distanciamento do sistema de 
produção (32%) 

Ausência de capacitação (21%) 

Carência de tecnologias 
apropriadas (10%)  

Distanciamento do sistema de 

produção (40%) 

Carência de tecnologias 

apropriadas (27%)   

Capacitação Insuficiente  (13% ) 

 

 

Capacitação para a 

produção de textos 

didáticos para a EAD 

 

 100% (10) dos respondentes 
foram capacitados 

10% (1) foram capacitados 

                  Quadro elaborado a partir das analises dos resultados 

 

 

6.4 - A AUTORIA NA PENINSULA IBERICA NO ÂMBITO DA UNIVERSIDADE 

ABERTA DE PORTUGAL 

 

    A participação dos professores da Universidade Aberta de Portugal foi 

fundamental para que pudéssemos ter outro parâmetro de como estava sendo 

tratada a questão da formação/capacitação de professores para a autoria. Além 

do encontro presencial  com alguns professores, conseguimos por meio do 

Facebook entrar em contato com outra parte do grupo de participantes. 

Tivemos o total de 10 respondentes para o questionário e 1 entrevista com 

professora bastante reconhecida no âmbito da EAD, que participa da  

capacitação de docentes da UAb.  Realizamos algumas modificações no 

questionário que aplicamos, a fim de facilitar os respondentes a participação na 

pesquisa. Com a experiência no Brasil (CEDERJ, IFET / e-tec), suprimimos 

perguntas que consideramos redundantes.  



232 

 Perfil dos respondentes  

 

     Buscamos primeiramente apresentar os resultados que nos elucidam os 

níveis e especificidades das formações dos professores da Universidade 

Aberta de Portugal e, posteriormente, destacamos a experiência destes 

profissionais no campo da EAD.   

    No que se refere à formação inicial, dos dez professores participantes da 

pesquisa, 4 ( 37%) são formados em Psicologia e 3 ( 27%) em Letras. 

     Com relação aos cursos de especialização (360 horas), 5 (64%) possuem e 

3 ( 27%) não. Um docente 1 ( 9%) não respondeu à pergunta. Todos os que 

responderam afirmativamente informaram que realizaram o curso de 

Especialização em Formação de Docentes em e-learning.  

     Sobre a formação strictu sensu, os dez (100%) possuem Mestrado, sendo   

40% (4) em Educação e 20% (2) em comunicação. Os demais se distribuem 

pelas seguintes áreas: Comunicação Educacional Multimídia; Psicologia 

Educacional; Estudos Literários Comparados; Ciências das Zonas Costeiras e 

Saúde Pública. 

    Quanto ao Doutorado, pouco mais da metade (86% - 6) possui esta titulação, 

tendo sido realizados em: Educação, Estudos Portugueses (Literatura), 

Educação Online, Engenharia do Ambiente, Biologia, Estudos Ingleses e 

Americanos (Letras).  

     No que diz respeito ao tempo em que atuam na EAD, 4  (40%) professores 

tem 21 anos ou mais de experiência, 1 ( 10%) situa-se na faixa dos 16 e 20 

anos, 2 ( 20%) estão entre 11 e 15 anos, 1 (10%) entre 6 e 10 anos e 2 ( 20%) 

de 1 até 5 anos.  

       Todos os professores pesquisados são autores de textos didáticos para 

EAD. Sendo que 4 ( 40%) têm entre 16 a 20 anos de produção, 3 ( 30%) entre 

6 e 10 anos e 3 ( 30%) entre 1 e 5 anos.  A distribuição desses sujeitos em 

relação ao nível de atuação é a seguinte: 26% - graduação; 31% - extensão e 

4% - educação corporativa. O nível para o qual mais textos são escritos é a 

Especialização com 39% (9). 

 Informações substantivas sobre a relação tecnologia e escrita 
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       Para elucidarmos inicialmente a relação entre tecnologia e escrita no 

âmbito da UAb, perguntamos aos participantes da pesquisa qual era o 

entendimento que tinham sobre a Cibercultura. Entre os 10 professores, 

somente 6 manifestaram seus posicionamentos. A partir de Rüdger (2011) que 

apresenta as tendências contra e a favor da Cibercultura, entre os 

respondentes encontramos a tendência tecnófila, porém há aqueles que ao se 

expressarem evidenciam que há um distanciamento da convivência com esta 

cibersociedade, e a reduz ao simples fato de estar plugado na rede para ter 

acesso à sua cultura ou a um produto que pudesse ser adquirido pela internet. 

Parece-nos que lhes falta o sentimento de pertencimento: 

 

[...] Cultura adquirida na internet ou recorrente de outras mídias 
digitais. 

 

[...] Cultura na rede. 

 

 

        Por outro lado há professores que relacionam a Cibercultura ao acesso à 

informação e a produção do conhecimento:  

[...] É o contexto em que se dá a interação, acesso, produção e 
construção de conhecimento decorrente do uso de novas mídias 
digitais. 

 

[...] Tudo aquilo a que se tem acesso através da internet em termos 
de informação, conhecimento e permuta de informações.  

 

[...] É a procura de conhecimento e de informação para além do 
espaço que habito. 

 

 

       Lévy (1999) nos apresenta um cenário informacional a partir do 

ciberespaço em que o homem se torna produtor de conhecimento. Porém, não 

de uma forma isolada,  uma vez que a inteligência coletiva se manifesta de 

diversas formas para compartilhar suas elucubrações, resolver problemas, 

criar, enfim, há uma gama de possibilidades que a cibersociedade pode 

desfrutar na Cibercultura. 

       Como Lévy (idem) nos alerta, precisamos estar conscientes de que temos 

um universo informacional caótico que exige o desenvolvimento de uma 

percepção critica do que se encontra disponível no Ciberespaço.  A educação 

tem papel preponderante neste contexto, uma vez que cabe aos professores 
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estimularem a seleção e a leitura critica das informações disponíveis no 

ciberespaço.  

        A EAD online pode, com suas estratégias metodológicas, ao incentivar a 

autonomia do aluno, desperta o espírito critico frente ao imenso universo de 

conteúdos disponíveis na rede. Novas experiências de aprendizagem, a partir 

das facilidades tecnológicas disponíveis na rede podem incrementar, inclusive, 

a implementação de projetos de escrita coletiva. Nesta perspectiva 

encontramos um dos professores que declarou sua percepção de que é 

possível estabelecer uma ponte entre aprendizagem e Cibercultura: atualmente 

podemos contar na Cibercultura com o apoio do computador e da rede para a 

realização de ações educacionais que estimulem a aprendizagem. 

       Realizando a análise de conteúdo dos comentários em torno do conceito 

de Cibercultura encontramos a incidência da palavra “conhecimento” como a 

referência central do termo. Por outro lado, encontramos os vocábulos 

“informação, internet” e a expressão “mídias digitais” em um nível secundário.  

Por fim, surgem as palavras aprendizagem, interação e rede (com menor 

incidência). Ou seja, para este grupo de professores a Cibercultura tem relação 

imediata com o conhecimento, se desdobrando nas relações com  a 

informação e a aprendizagem.  

 

Ilustração 13 – Marcas da Cibercultura segundo os docentes da UAb 

 

       Percebemos que, apesar dos professores se referirem à Cibercultura 

associando-a à produção do conhecimento e às oportunidades de interação, o 

conceito de autoria não surgiu em nenhuma das respostas. A construção 

coletiva do conhecimento e sua relação com a autoria, criação e 
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compartilhamento não foram estabelecidas por este grupo. No entanto, quando 

perguntamos se viam diferença entre autor e escritor, 60% (6) dos 

respondentes afirmaram que sim, enquanto 40% (4) disseram que não.    

     Dentre os 10 professores, somente 6 apresentaram seus comentários. Os 

três primeiros relacionaram a autoria à criação, o que é um princípio pertinente 

à teoria do autor-criador de Bakhtin (2002; 2003), que se refere àquele que dá 

origem a uma realidade estética. Apesar destes participantes vislumbrarem a 

ligação entre autor e criação, não incluíram a Cibercultura neste campo 

conceitual. Entre as respostas selecionamos a que melhor representa a 

expressão dos respondentes: o autor é aquele que cria, elabora e produz.   

       Outro aspecto relevante nas respostas de dois professores é a relação 

entre estética e escrita, sendo que um deles vincula a dimensão estética ao 

domínio do escritor, enquanto o outro relaciona o autor na EAD ao domínio da 

técnica da escrita pedagógica:  

 
[...] ser escritor implica uma dimensão estética e literária da escrita 
que não se encontra, necessariamente na escrita de autor. 

 

 
[...] o autor para a EAD tem que possuir técnicas de escrita 
pedagógica e comunicacional. Também não é o mesmo que escrever 
livros didáticos para o ensino presencial. E não é a mesma coisa que 
escrever um romance ou literatura científica. Aliás, existe um conjunto 
de regras para que isso funcione.  
 

 

   Se o escritor tem o domínio da técnica e sua produção está acoplada à 

literatura como preconiza Barthes (2004a; 2004b), no autor fica evidenciada a 

marca da originalidade, cunhada pela singularidade no ato de sua expressão 

Foucault (2004a).  Notamos, pois, nas colocações que se seguem, que há uma 

clara distinção entre autor e escritor, segundo estes respondentes:  

  

[...] o autor cria um texto inédito; o escritor escreve literatura. 
 
[...] autor é quem cria, produz; ele dá origem às ideias.  
 

[...] escritor que escreve sobre um tema, não necessariamente criado, 
pode ser copiado. 
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       A estética textual abrange a dimensão do escritor quando se atém às  

técnicas de escrita para sua concretização (BARTHES, 2004a; 2004b), e  está 

circunscrita, no eixo do autor, na criação da realidade estética (BAKHTIN, 

2002; 2003). O domínio conceitual que distingue o autor do escritor também é 

importante para o professor que se dedica à autoria na EAD, pois é preciso  

consciência de que o texto didático é um gênero discursivo e, portanto, engloba 

as dimensões da criação e de sua estética. 

       Igualmente é interessante sinalizar que o autor tem o discurso autorizado e 

reconhecido quando publicado, seja em formato de um livro convencional, ou 

de um e-book. O autor de um texto tem autorizada a circulação de seu discurso 

na sociedade que lhe atribui um valor. Do mesmo modo o professor-autor 

quando tem seu discurso validado pela academia, seja durante a sua formação 

inicial ou continuada, culminando nas monografias, dissertações e teses ou na 

publicação de seus artigos científicos e livros. Como vimos em Foucault ( 2002; 

2004a), o autor é aquele que está autorizado a dizer e por isto se encontra na 

ordem dos discursos.   

       Ao mesmo tempo em que o autor é aquele cujo discurso está liberado e 

circula na sociedade tendo sua representatividade reconhecida na publicação 

do livro, o professor-autor na EAD tem seu discurso legitimado com a 

materialização de seu material didático ou nos blogs institucionais. Na UAb 

podemos perceber este entendimento na descrição de um dos professores: o 

autor é aquele que publica de forma convencional ou não na rede. 

    As marcas da diferença entre o autor e o escritor foram extraídas dos 

comentários dos professores pesquisados, sendo que no plano central a 

palavra criar é destacada. No plano secundário encontramos a referência ao 

vocábulo produz. De imediato, apreendemos que para estes participantes a 

autoria, a criação e a produção têm uma relação direta.   

       Já as palavras técnica, regra e publicar surgem numa esfera periférica nas 

respostas dos professores.  A partir desta inferência, podemos intuir que para 

este grupo a autoria implica, em criação e produção e, posteriormente, a 

técnica.  

       Na verdade o professor-autor precisa unir conhecimento, criação e técnica 

para expressar, por meio do processo autoral, a sua prática profissional e visão 
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pedagógica em relação aos temas tratados que se encontram sob sua esfera 

de formação. 

   

Ilustração 14 - Marcas do autor segundo os docentes da UAb                                          

 

 

       As contribuições da web 2.0 para a autoria podem atrair os professores a 

se tornarem autores na Cibercultura. Entre os recursos disponíveis no 

ciberespaço, o blog (13 – 40%) foi indicado pelos professores da UAb como a 

interface que mais auxilia na produção autoral.  O blog, por facilitar a edição e  

inserção de arquivos e mídias complementares de forma intuitiva, se torna uma 

boa opção para o professor-autor sem que lhe sejam exigidos conhecimentos 

sobre edição de páginas web,  além de possibilitar a participação do 

aluno/leitor como coautor. Em uma segunda opção sobre as interfaces da web 

2.0 foi recomendado o wiki (8 - 25%) e, em seguida, o Facebook (6 - 19%) e 

twitter (5 – 16%).  
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Gráfico 8 - Interface da web 2.0 e Autoria  
 

                  
 

 

 

 Informações Substantivas sobre o professor autor e a EAD 

 

       A autoria na EAD pode contribuir com a aprendizagem e produção do 

conhecimento. Assim, em instituições em que a EAD faz parte da sua estrutura 

básica, a produção de textos didáticos é fundamental. No caso da UAb, quando 

perguntamos aos professores como se tornaram autores, percebemos que 

existem duas molas que impulsionam a autoria dos docentes, são elas: a 

necessidade e a prática profissional:                

 
[...] por ser docente na universidade e necessidade de produzir 
materiais didáticos nesse contexto. 
 
[...] por necessidade de atualizar e proporcionar textos aos 
estudantes. 
 
[...] por necessidade de minha atividade docente. 
 

                                         [...] por necessidade do trabalho. 

 
[...] os textos que produzi para EAD surgiram para dar resposta à 
necessidade e relevância de abordar determinadas áreas do 
conhecimento, em cursos da minha universidade.  
 
[...] quando ingressei na universidade aberta de Portugal fazia parte 
da minha.  
 
[...] é inerente ao cargo de professora na universidade aberta. 
 

[...] devido ao meu trabalho na universidade aberta. 

 

[...] me tornei autor porque é a minha área de pesquisa e interesse. 
além disso, gosto muito de produzir materiais didáticos.  
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[...] por conveniência de serviço. 

 

 

      A autoria faz parte da prática pedagógica da Universidade Aberta de 

Portugal desde seu nascedouro. Em função desta realidade os professores 

associam autoria, ensino e produção do conhecimento.  

    Mesmo quando o professor na UAb interage com o aluno no fórum dentro do 

ambiente virtual de aprendizagem, ele deixa a sua marca, sua identidade e seu 

estilo, tudo expresso nas palavras ali registradas. Sete docentes comentaram 

as percepções que tinham sobre suas respectivas autorias. 

 
[...] produzo materiais face às necessidades dos alunos e das 
disciplinas que leciono.  

[...] com maior adequação às necessidades e características dos 
alunos.  
 

[...] tento fazer com que os alunos sejam mais capazes. 

 

 

      O professor-autor tem um compromisso com o seu aluno/leitor que é: levá-

lo a aprender a construir o conhecimento. Por isto, a intencionalidade do 

discurso didático é dirigida para o atendimento das necessidades de 

aprendizagem do aluno. Desta maneira, para auxiliar o aluno em sua trajetória 

de autodescoberta, integra experiência profissional, formação e o 

relacionamento com o outro para construir seu discurso pedagógico. Vejamos o 

que dizem os professores da UAb: 

 

[...] o meu processo de autoria é um processo contínuo e 
desenvolvido ao longo das experiências que tenho com meus alunos. 
 
[...] todo o trabalho é realizado diretamente por mim.   
 
[...] minha autoria se expressa na forma que escrevo os materiais no 
meu cotidiano para meus alunos. 

 

  

 

       Deveria existir, na esfera educacional, a preocupação com o domínio da 

palavra e a prática profissional docente, não apenas a de aprender a usar o 

livro didático como suporte à educação, mas como o professor pode se 

relacionar com ela em prol da aprendizagem. Para o professor na EAD, a 
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autoria na modalidade online se torna essencial para a comunicação entre 

alunos e docentes, mas a capacitação e a atenção à autoria ainda são 

ingênuas. Por esta razão, concordamos com o destaque dado por um dos 

professores da UAb sobre a relação professor-autor e capacitação: 

 

[...] penso que é uma função importante na medida em que o 
estudante interage com os recursos e materiais da EAD. Portanto, as 
instituições necessitam aprimorar esta função. 

 

     Ainda sobre a autoria do professor, investigamos junto aos professores da 

UAb quais as limitações na produção de textos didáticos para EAD. Os 

respondentes nos indicaram: a carência de tecnologias apropriadas (5 - 50%); 

a ausência de capacitação (3 – 30%); e a capacitação insuficiente (2 - 20%).  

 
Gráfico 9 - Limitações na Produção de Textos Didáticos para EAD 

      

                       

 

     Tais dados nos mostram que, além da carência de tecnologias que auxiliem 

o professor na construção de seus textos didáticos, há uma preocupação com 

a capacitação de professores para a EAD. Somando os percentuais referentes 

à capacitação (ausência e insuficiência), observamos que 50% dos 

respondentes evidencia esta inquietação. Aqui cabe indagar: as capacitações 

ofertadas pela UAb estão sendo suficientes para atender às demandas de seus 

professores quanto à formação para o exercício da autoria na sua prática 

docente? 

      O fato é que o modelo pedagógico da UAb, centrado em atividades 

assíncronas para interação entre alunos e professores, requer do professor o 
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domínio da disciplina para, na conexão com as necessidades do aluno, 

responder continuamente às suas demandas. Nesta direção, além do 

conhecimento específico, ele precisa de estratégias pedagógicas e 

comunicacionais que possam dar conta de sua atividade. Por outro lado, a 

capacitação dos professores da UAb como requisito para ingressar e atuar na 

instituição está limitada a 30 horas, o que nos parece insuficiente para dar 

conta das atividades de criação de materiais didáticos e docência online.  

    Quando nos preocupamos com a autoria e a criação de textos didáticos, 

estamos nos ocupando tanto da necessidade do professor de comunicar os 

conteúdos em sua prática como do aluno aprender. A educação a distância na 

Cibercultura lida com diferentes estratégias, suportes de comunicação e 

tecnologias, sendo a escrita a mais usada; assim nos preocupamos com o 

texto didático e com o domínio que os docentes devem ter sobre a escrita ao 

redigir um texto direcionada para o aluno/leitor. 

        Considerando a importância que a escrita tem para a EAD e o professor-

autor e sabendo que os professores da UAb tem como base de sua prática a 

autoria, perguntamos aos participantes do estudo, quais as  características  do 

texto didático para EAD. O primeiro grupo de respostas nos remeteu à 

construção de textos didáticos claros, objetivos, diretos, explicativos e 

incentivadores da autonomia do aluno. Tais características, apresentadas pelos 

docentes, são recorrentes nas respostas dos professores-autores tanto do 

IFET como do CEDERJ:   

 

[...] o texto tem que ser claro e objetivo. 
 

[...] deve ser claro e direto. 
 
[...] o texto deve ser claro e estimular a autonomia do aluno. 

 

[...] texto claro e explicativo. 

 

     Isto significa, por exemplo, que o texto deve ser criado para auxiliar o aluno 

em sua aprendizagem.  No entanto, o texto didático seja ele para o ensino 

presencial ou não, depende do suporte no qual será materializado o discurso; 

um texto claro e explicativo no blog e no wiki tem suas especificidades, 

enquanto em mídia impressa possui outras características a serem 
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consideradas.  No entanto, ao confrontarmos Franco (2008), Laaser et al 

(1997), Barbato e Ramos ( 2012), temos dos três uma orientação comum que 

serve tanto para  textos impressos como para a web: textos claros, objetivos e 

que atraiam o leitor.  

     Além disto, de acordo com um dos professores o texto dever ser interativo 

também: “o texto deve ser claro, objetivo e interativo”. Isto quer dizer, estimular 

o aluno/leitor à participação ativa na aprendizagem, propondo atividades em 

que o aluno possa desenvolver autonomia e espírito crítico. Esta compreensão 

do texto interativo na perspectiva do texto didático na EAD online é uma das 

características da Cibercultura, já que a rede pode potencializar a participação 

ativa do leitor, levando-o à coautoria.  Como Silva (2002) nos chama atenção, a 

interatividade é um algo mais comunicacional e convoca o usuário à 

participação, à coautoria. 

          É bom destacar que o discurso didático tem como base a construção e  

domínio do conhecimento disciplinar, pedagógico e prático. Para tal o professor 

precisa estar sempre em constante atualização; não basta apenas o domínio 

do conhecimento científico. É fundamental estimular o aluno para aprender 

sobre determinado tema; é preciso ser um profissional reflexivo e não 

repetitivo. A questão é como posso criar um texto, claro, capaz de promover a 

aprendizagem autônoma e atrair o aluno/leitor? As técnicas de escrita 

sugeridas pelos professores, tanto no Brasil como em Portugal, praticamente 

retomam sempre ao mesmo ponto: 

 
 
[...] deve ser objetivo, claro, e cientificamente correto. 

 
[...] o texto deve estimular a autoaprendizagem e apresentar uma 
linguagem clara com objetivos bem definidos. 
 
 

      Como Pérez (2005) nos alerta em cada modelo pedagógico de ensino 

existirá um tipo de procedimento educacional a ser adotado. Na sociedade do 

conhecimento o papel do professor mediador da aprendizagem, requer do 

docente que ele também seja o arquiteto do conhecimento; assim, a entrega de 

conteúdos prontos e digeridos não inspira no aluno o espírito investigativo, nem 

a criação de textos que induzam à dedução de conceitos, ou seja, a 

alcançarem suas próprias conclusões e a elaborarem suas próprias sínteses. 
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Tudo isto depende, por exemplo, da capacidade do professor gestar textos com 

sequências indutivas. 

       Mesmo o texto na web 2.0, ainda que seja claro, objetivo, escrito 

diretamente, estabelecendo uma relação dialógica com o aluno, também 

precisa ser pensado sobre novas lógicas de construção textual.  Se temos 

recursos que nos permitem maior interação entre autor e leitor, efetivamente 

precisamos criar situações dentro do texto que gerem estas situações 

comunicacionais.  

       Usar um wiki na EAD para a produção compartilhada de textos requer 

estratégias que estimulem a escrita colaborativa, regras de validação da versão 

final dos textos e, fundamentalmente, a compreensão de que todos podem ser 

autores; enfim, o professor-autor precisa estar aberto à coautoria. Pérez e 

Suñé (2011) afirmam que os professores podem usar o wiki para criações 

colaborativas entre professores e entre alunos e professores. 

      Assim a web 2.0 desperta novos olhares sobre a produção textual 

direcionada à educação, seja ela presencial ou a distância. Esta questão na 

UAb, apesar de todos os pesquisados estarem centrados na autoria, seguindo 

modelo pedagógico baseado em interações assíncronas, e admitindo que se 

encontram inseridos em um modelo de educação online baseada em fóruns, 

nos inquieta na medida em que não formaliza uma diferença entre educação 

online e EAD. 

      Em qualquer modelo de EAD a autoria está presente, seja ela em mídia 

impressa ou online; o ponto é em que condições o professor e o aluno podem 

ser autores. Em tempos de Cibercultura outras linguagens, precisam ser 

pensadas para os textos disponibilizados na web 2.0 ou mesmo para o próprio 

texto impresso que pode ser mais interativo e dinâmico ao criar ganchos que 

conduzam ao aproveitamento dos recursos disponíveis na rede. Um dos 

professores da UAb nos expos sua percepção em relação a estas mudanças 

no texto didático e nos mostra que há docentes que querem transformar suas 

práticas e produções: 

 

[...] um texto didático tem de ser claro, objetivo e bem estruturado. O 
antigo texto didático para EAD, em que o aluno estudava sozinho e 
em que só interagia com os conteúdos, deixou de fazer sentido. Esse 
tinha de ser um texto autossuficiente, com listas de objetivos e 
atividades que permitissem a auto-avaliação, com check lists de 
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conhecimentos. Mas hoje com a web 2.0, este tipo de texto deixou de 
se justificar. 
 

        No que se refere às técnicas de escrita usadas pelos professores da UAb, 

apenas um docente nos sugeriu o uso da linguagem dialógica: texto deve 

estabelecer um diálogo com o estudante. 

       Intuímos que ainda há dificuldades entre os professores em verbalizar as 

técnicas de produção da escrita para materiais didáticos. A carência de 

formação para esta finalidade é uma realidade; o que nos parece é que quando 

enfocamos a Literatura e a escrita criativa, este tipo de formação é aceitável e 

necessária; porém quando focamos a educação, esta capacitação se torna 

desnecessária e irrelevante. Como já sinalizamos, nos EUA há cursos 

destinados à escrita para a web, no México, inclusive, há formação de 

professores-autores.  

       Com o crescimento da EAD, novos recursos para a produção de textos 

para a web 2.0 se tornam importantes para coadjuvar textos, recursos áudio 

visuais e interação entre os participantes, criando uma dinâmica diferenciada 

na aprendizagem. A função do autor dentro do contexto educacional precisa 

ser reforçada em contraposição à figura do conteudista. Tendo vista esta 

controvérsia, solicitamos aos participantes da pesquisa que apresentassem 

suas críticas ao termo “professor-conteudista”, seis professores responderam à 

questão, sendo que dois não apresentaram críticas à expressão. Entre os que 

teceram seus comentários em relação ao termo, separamos três. O primeiro 

enfatiza a ação do professor para o desenvolvimento do aluno, incentivando a 

construção do conhecimento:  

 

[...] o professor, para além dos conteúdos, precisa desenvolver seus 
alunos lhes permitindo buscar o conhecimento, resolver problemas, 
refletir e explorar. Só por si os conteúdos não dão lugar ao verdadeiro 
conhecimento.  

 

    O professor-autor é aquele que, por meio de sua prática, estimula o aluno 

para a autonomia, ajudando-o a despertar seu espírito crítico e investigativo em 

prol de sua aprendizagem autônoma. No nosso entendimento, o professor 

conteudista ainda é o professor que cuida da transmissão do conteúdo; por 

esta razão, como Freire (1997, p.9) sintetiza: “é preciso ousar, aprender a 
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ousar, para dizer não à burocratização da mente a que nos expomos 

diariamente”. Corroborando nosso pensamento, encontramos dois 

respondentes que apontam as limitações desta função: o primeiro pela 

ausência de interação com o aluno e o segundo é a figura do professor 

centralizador:   

  

[...] o principal problema está em produzir conteúdo sem interação 
com o aluno.  
 
[...] esse professor não permite críticas, autonomia e dinamismo. 

 
    A imagem do professor como único detentor do conhecimento tem sido 

descontruída a cada dia. As facilidades tecnológicas nos dão oportunidades 

para encontrarmos e selecionarmos conteúdos de qualidade disponíveis na 

rede. Portanto, enquanto leitores, podemos ler e comentar o que pensamos, 

escrever aquilo que apreendemos. Cabe, então, ao professor a missão de 

auxiliar o aluno a ler, a interpretar e a escrever o mundo. Assim, o professor 

também precisa ler e escrever suas impressões sobre a realidade e romper 

com o ciclo de reprodução, pois como afirma Freire (idem) a ideologia do 

poder, nos torna míopes e nos domestica. 

    

 
 Sobre a capacitação para o processo de autoria de textos dirigidos 

à EAD 

 

      Para Casamayor et al (2008)  produzir um texto didático para a EAD requer 

planejamento e coerência entre conteúdo e forma. Um dos pontos importantes 

a ser considerado é o suporte para a materialização do texto (discurso); então, 

se temos uma folha de papel há uma lógica de elaboração, mas se temos 

recursos digitais que concretizam a imaterialidade do conteúdos, a realidade é 

outra. No caso da web 2.0 quais seriam, então, as contribuições de seus 

recursos para que o professor-autor pudesse criar seus textos?   Os docentes 

da UAb apontaram como benefícios: a elaboração de textos mais interativos; 

mais facilidade e  independência na produção textual; possibilidade de 

adequação e atualização de conteúdos e divulgação mais abrangente.  
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       Textos interativos implicam em autoria e coautoria, ou seja, além do autor 

ter maior liberdade de criação e experimentar criar textos que convoquem o 

leitor à participação ativa na leitura, não basta elaborar situações para que o 

leitor navegue por onde desejar no texto; é preciso criar ganchos para que o 

leitor seja um coautor e contribua na construção do texto. No caso dos blogs, 

os ganchos podem ser feitos por meio dos comentários; tal recurso pode ser 

aproveitado neste tipo de interface. Na verdade, as interfaces da web 2.0, 

estão facilitando mais a participação do leitor e auxiliando o professor-autor na 

EAD a ter mais autonomia seja para criar textos didáticos de uso cotidiano, seja 

para atualizar seus textos sem depender de uma de equipe. Assim estão sendo 

vivenciadas novas possibilidades na construção textual: 

[...] elaboração de textos mais interativos. 
 
[...] as tecnologias digitais potencializam a produção textual e dão 
uma maior liberdade de criação. 
 
[...] flexibiliza a produção no sentido de permitir uma maior divulgação 
e uma maior possibilidade de adequar / atualizar os conteúdos. 

[...] é a facilidade de uso de interfaces que ajudam na produção 

textual.  

[...] intima e independente, se bem que é possível utilizar as 
tecnologias digitais para a produção escrita tradicional.  
 

 

      Outra possibilidade da web 2.0 para a escrita é a facilidade de criação de 

textos multimídias que permitem o uso de som e vídeo, além da interação em 

tempo real: 

 

[...] implica no domínio de novas técnicas de escrita para ferramentas 
específicas. 
 
[...] possibilidade de interação em tempo real, uso de vídeo e som.  

     

    Inferimos que ainda estamos nos adaptando a estas interfaces e às suas 

respectivas aplicações no campo educacional. Enquanto os profissionais de 

comunicação já desvelaram como escrever para blogs, tornando os textos 

atrativos para o leitor, nós ainda estamos olhando timidamente tais recursos, 

pois continuamos presos aos modelos tradicionais de compartilhamento e 

construção do conhecimento. 
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    Precisamos investir na formação inicial e capacitação de professores para a 

autoria de textos didáticos.  Certamente, outras tecnologias mais arrojadas 

ainda surgirão, mas se nos mantivermos alheios às novas possibilidades, já 

existentes, de nada adiantará o surgimento de novas soluções.  No que se 

refere à capacitação dos professores pesquisados, 60% (6) não participou, 

enquanto apenas 40% (4) foram capacitados. Os que confirmaram a 

participação em cursos, informaram que a  UAb ofereceu um curso de 30 horas  

de capacitação.  

    Conforme Libâneo (1992) os educadores estão sendo desafiados a repensar 

os objetivos e processos didático-pedagógicos; por esta razão é importante que 

o professor tenha na educação continuada o amparo para sua atualização, 

aprofundando questões importantes ao seu aprimoramento profissional. As 

sugestões dos professores da UAb para que o professor-autor possa se 

desenvolver como autor podem ser aproveitadas em cursos de capacitação de 

professores e formação inicial foram. São elas: 

 

 
[...] seria útil aprender sobre soluções tecnológicas para a escrita e 
ambientes virtuais de aprendizagem. 

 [...] análise da evolução das técnicas de escrita de textos para EAD e 
a escrita com base em recursos da web 2.0. 

[...] os aspectos principais são escrita clara e objetiva, escrita 
especifica destinada a aprendizagem e interativa. 

 

        O domínio das técnicas para a produção textual na EAD compreende 

saberes que os professores ainda precisam desenvolver. É fato que os 

professores enfrentam momentos difíceis em relação à escrita; este é um 

problema que perturba docentes e não docentes. A nossa capacidade de expor 

pensamentos e de nos relacionarmos com a palavra é complexa, pois fomos 

silenciados nas escolas; nossos discursos interditados e, agora, proferir o 

discurso, torná-lo público, nos embaraça. É necessário, no entanto, romper o 

medo e fazer com que a autoria seja um momento importante na vida de um 

professor, seja ele presencial ou a distância. 

        Por outro lado, também é preciso disseminar entre os professores a  

importância de conhecer mais a EAD e suas peculiaridades, e, também, incluir 
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outros conhecimentos multidisciplinares na formação de um professor-autor, o 

que demanda conhecimentos no campo das teorias de comunicação, por 

exemplo.  Estas são sugestões dos professores da UAb e que estamos de 

acordo. Vejamos as sugestões:  

[...] é necessário que os professores aprendam as especificidades da 
EAD, as diferentes soluções para adequar o conteúdo ao suporte e 
estruturação do texto didático para este objetivo. 

[...] conhecimentos sobre teoria da comunicação e técnicas de 
escrita. 

  
 

       Como Freire (2004) nos chama atenção, não podemos reduzir a educação 

de professores, sua formação, ao mero domínio técnico; é preciso despertar o 

seu caráter formador, aprofundar questões que são essenciais na prática 

reflexiva e que não podem ser tratadas superficialmente. A autoria, como 

suporte do pensamento, como possibilidade de liberar a palavra e materializar 

o discurso escrito, rompe com o preconceito da incapacidade do professor de 

criar e produzir.  

 

 Síntese  

        

       A equipe de professores autores da UAb é constituída por profissionais de 

distintas áreas, tem um nível de formação elevado, inclusive, docentes com 

doutorado na área de educação online. 

     Observamos primeiramente que se tratava de um grupo de professores que 

evidenciava uma tendência tecnófila. Esta percepção foi consolidada a partir 

das respostas dos docentes que atribuíram à Cibercultura o acesso à 

informação e a construção do conhecimento, o que endossa o compromisso 

destes docentes com o modelo pedagógico da UAb.  

      Em relação à visão que o grupo tem sobre a função do autor, os 

respondentes o identificaram com processo de criação e atribuiram ao escritor 

o domínio da técnica da escrita.  Os professores também indicaram o blog 

como o recurso da web 2.0 que potencializa a autoria. 

      A autoria está, pois, no centro das ações pedagógicas dos professores; o 

uso de fóruns, por exemplo, permite a discussão de temas, que proporcionam 
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situações para a mediação pedagógica, criando a oportunidade para que o 

professor expresse sua identidade, sua forma de pensar e seu estilo de escrita. 

    É percebível, nos comentários dos respondentes, que há uma preocupação 

com o aluno e seu processo de aprendizagem, por isto demonstraram em suas 

respostas a importância de produzir textos claros, objetivos e que atendam às 

necessidades dos alunos.  A autoria se torna importante para estes professores 

à medida que expressaram como limitações a carência de tecnologias 

apropriadas para a produção de textos didáticos e de capacitação especifica.  

Esta lacuna na preparação dos professores é endossada pela dificuldade que 

tiveram em responder sobre as técnicas de produção de textos didáticos para 

EAD e sugestões sobre conhecimentos que devem ser ministrados em um 

curso para capacitação de professores-autores.  

 

 6.5  A AUTORIA NA PENÍNSULA IBÉRICA NO ÂMBITO DA UNED  

 

Nosso contato com a UNED permitiu a aproximação de uma realidade 

que foi concebida, desde o seu início, para oferecer cursos na modalidade a 

distância, levando-os aos que não tiveram acesso à educação superior no 

tempo adequado para sua formação, fosse pelo curto espaço de tempo para 

dividir-se entre o estudo e o trabalho, ou pela distância dos centros 

educacionais.  

A infraestrutura tecnológica, física e de pessoal, assim como os acervos 

bibliográficos da UNED, demarcam a preocupação e o compromisso 

institucional em realizar uma oferta de qualidade de suas ações educacionais. 

A oportunidade de aplicar os questionários junto a esse grupo de professores, 

com o auxilio da Vice-reitoria de Inovação, foi fundamental para que 

cumpríssemos a nossa meta. Assim, 10 professores responderam a nossa 

pesquisa. 

O questionário segue a mesma lógica dos aplicados tanto no Brasil 

como em Portugal, porém foram realizadas adaptações, já que tivemos que 

produzir uma versão em espanhol e sintetizar o instrumento para facilitar a 

adesão dos professores, como nos sugeriu a própria UNED. 
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 Perfil dos Respondentes  

 

Para conhecer melhor os professores pesquisados, levantamos tanto a 

formação inicial quanto a strictu sensu. A formação inicial se concentra nos 

cursos de Psicologia (3 - 30%) e Sociologia (3 - 30%). Os demais se formaram 

em Fonoaudiologia, Letras (2 - 20 %) e Matemática. Quanto à especialização 

(360 horas), nenhum professor informou tê-la cursado. Já em relação ao 

mestrado, todos os professores possuem este nível de titulação, tendo sido 

concluídos nos seguintes cursos: 30% em Psicologia e 30% na área de 

Sociologia; e os demais titulados em Fonoaudiologia, Linguística, Matemática, 

Filologia. Em relação ao Doutorado, apenas 3 professores (30%) têm esta 

formação, realizada nas áreas da Psicologia, Sociologia e Linguística.  

Quanto ao tempo de experiência em EAD, 2 professores (20%) têm 

entre 1 e 5 anos de produção, 3 professores (30%) entre 6 e 10 anos, e 5 

(50%) entre 11 e 15. No que tange ao tempo em que são autores de textos 

didáticos para a EAD, os percentuais são: 20% (2) têm entre 1 a 5 anos de 

autoria; 50% (5) entre 6 e 10 anos; e 30% (3) entre 11 a 15 anos.  

A maioria dos professores (80%) escreve textos didáticos para a 

graduação, enquanto 10% (1) para o ensino técnico e os outros 10% (1) se 

direcionam para a educação corporativa.  

 

Gráfico 10 - Cursos para os quais os docentes escreveram textos didáticos 
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 Informações Substantivas sobre a relação tecnologia e escrita  

 

Seguindo o mesmo princípio utilizado nos demais grupos pesquisados, 

procuramos junto aos participantes entender a relação entre tecnologia, escrita 

e autoria. Detivemo-nos, após a caracterização dos respondentes, a analisar se 

este grupo percebia ou não a diferença entre autor e escritor; a esta pergunta, 

40% (4) afirmaram que sim, enquanto 20% (2) disseram que não. Não 

responderam 40% (4) dos professores. 

Entre os respondentes, somente três justificaram suas respostas com 

relação à diferença entre um termo e outro. O primeiro respondente relacionou 

o escritor ao criador literário; o segundo ao autor-criador; e o terceiro à ligação 

entre a técnica e o escritor. 

Em tempos de Cibercultura muito se fala da morte do autor; porém, ao 

estudarmos Barthes (2004a; 2004b) – que já havia deflagrado esta questão 

mesmo antes da teoria ter iniciado a discussão sobre a morte do autor na era 

digital – vemos que, na verdade, ele questionou o sistema capitalista que, sob 

sua ótica, explorava a figura do autor como aquele que teria o domínio da 

escrita. Outro ponto de discordância em torno do autor é a existência de um 

texto original, uma vez que Barthes declarava que todos os textos seriam pré-

existentes.  

Para Barthes (idem), o escritor surge ao mesmo tempo que o texto é 

preparado e são aplicadas técnicas e regras que o ajudam a trabalhar a 

palavra, de tal modo que a ideia do escritor como criador se esvazia; portanto, 

a premissa do escritor-criador, apresentada por um dos professores da UNED, 

não condiz com o conceito apresentado pelo teórico francês: 

 

[...] o termo escritor se refere aos criadores literários.  
 
[...] ao autor cabe o processo de elaboração de um texto, enquanto o 
escritor possui um caráter mais técnico, mais dedicado à tarefa da 
escrita e aos aspectos que envolvem a escrita.  

 

Se por um lado Barthes (idem) combatia o autor e contestava o texto 

original, Bakhtin (2002; 2003) endossava o vínculo entre o autor, a criação e a 

obra. Na atualidade, a figura do autor muitas vezes é combatida, uma vez que 

as facilidades de acesso aos textos disponibilizados na internet permitem que 
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qualquer um possa copiar e, até mesmo, colar e gerar textos que são 

verdadeiros mosaicos. Este processo não configura uma autoria, mas plágios 

disfarçados. O autor pode, a partir da leitura de distintos autores, criar um texto 

que faz referências a outros textos, repletos de intertextualidades, sem que 

seja um plágio, pois a sua marca e o seu estilo estarão presentes na sua forma 

de tratar o texto e dar sentido ao discurso. Para um dos participantes da 

pesquisa, esta relação entre autor e criação é evidenciada em sua resposta e 

nos ajuda a perceber que há professores que conseguem estabelecer 

diferença entre autor e escritor:  

 

[...] o autor é aquele que tem uma ideia e cria algo, sem que ele seja 
obrigado a escrever qualquer coisa. O autor tem a ideia, o escritor 
plasma o texto.  

 

A relação entre escrita, tecnologia e autoria na atualidade conta com 

recursos capazes de auxiliar a criação textual, facilitando a prática docente com 

interfaces amigáveis, mesmo quando o professor é leigo em tecnologia. Com 

essas interfaces o docente pode acessar e disponibilizar um texto didático, 

inserir imagens e até mesmo criar uma rede de relacionamento com seus 

alunos. Estas são vantagens de que o professor-autor pode se apropriar e 

construir uma relação mais autônoma com seu processo de criação, sem que 

seja necessária a participação de megaequipes de produção. Do ponto de vista 

dos participantes da pesquisa, entre as tecnologias da web 2.0 que podem 

potencializar a autoria, o blog, mais uma vez, obteve destaque, pois 50% (5) 

dos respondentes o indicaram em primeiro lugar; em seguida temos o wiki com 

20% (2), o twitter (20% - 2) e o facebook (10% - 1).  

 

Gráfico 11 - Interface da web 2.0 e autoria segundo os docentes da UNED 
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 Informações Substantivas sobre o professor autor e a EAD 

 

Fortunato (2003) afirma que a autoria é um procedimento inerente à 

educação; no caso da EAD, torna-se importante nos processos de mediação 

pedagógica, auxiliando na interação entre aluno, professor e aprendizagem. A 

autoria se manifesta nos textos didáticos, nas reflexões nos fóruns de 

discussão, enfim, é uma ação comunicacional que envolve o exercício com a 

palavra e a relação com o outro.  

Para entender como os professores da UNED estão vivenciando a 

autoria e qual é a percepção deles quanto a esta atividade, esquadrinhamos 

nas respostas que nos foram entregues como eles se tornaram autores de 

textos didáticos. Como podemos ver nas colocações dos docentes, a autoria 

faz parte da atividade profissional na instituição:  

 

[...] sendo professor de uma disciplina na UNED. 
 
[...] por ser professora da UNED. 
 
[...] faz parte das minhas atribuições como professora da UNED 
 
[...] por ser professora da UNED faz parte das minhas atividades.  
 
[...] faz parte de minha atividade docente na UNED. 
 
[...] por ser professora da UNED. 
 
[...] faz parte da minha atividade docente. 
 
[...] sendo professor formador na UNED faz parte de minhas 
atribuições.  
 
[...] faz parte de minhas atividades na universidade. 
 

Como foi possível assimilar, a partir do estudo do contexto da instituição, 

os professores podem criar seus livros para apresentação do texto base ou 

simplesmente gerar um guia para orientar os estudos, caso optem pela adoção 

de uma obra: 

[...] faz parte das minhas atribuições na UNED, mas podemos adotar 
um bom livro que seja referência no assunto e criar um guia didático 
para o aluno fazer o acompanhamento do livro adotado.  
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De qualquer forma, os professores estão em constante processo de 

produção. A docência e a autoria caminham juntas. A nós parece que, na 

Cibercultura, estamos descobrindo como podemos nos apropriar mais de 

recursos para a criação de textos simples e dinâmicos e de fácil atualização e 

gestão. Chartier (1999) sinaliza que o texto pode, no universo digital, com sua 

descoporificação e desmaterialização, assumir novas formas em distintos 

suportes; todavia as características de cada mídia demarcam os textos. 

Apresentar ao professor o texto didático em um único formato, como se 

fosse possível representá-lo da mesma maneira que em sua fonte original, é 

uma ideia ingênua. O professor precisa ser preparado para vivenciar a autoria, 

criando e dando forma ao seu discurso. O texto didático para EAD deve 

estimular o aluno/leitor à leitura e à participação ativa na construção do 

conhecimento; conciliar novas tecnologias e recursos consagrados pode 

auxiliar na adequação de materiais didáticos às necessidades de 

aprendizagem do aluno. 

A autoria é um saber que constitui a prática docente, seja na criação de 

textos para materiais didáticos, seja na construção de um guia didático ou na 

elaboração de exercícios. Ela dá organicidade ao discurso docente, imputando 

a marca de sua identidade profissional e de conexão com seu trabalho.   

A busca pela identidade do professor, por sua marca, por sua relação 

em torno do encontro com o processo de criação, nos motivou a perguntar aos 

professores da UNED quais eram as suas percepções sobre a própria autoria. 

Dos dez pesquisados, sete teceram suas considerações, entre as quais 

selecionamos as que consideramos adequadas para representar esta relação.  

A leitura das respostas nos induziu a intuir que uma das preocupações 

dos pesquisados está direcionada para a criação de textos didáticos capazes 

de promover a aprendizagem, a fim de que se realize de forma autônoma e 

contextualizada. 

 

[...] a minha autoria se manifesta como resposta ao contexto de 
aprendizagem de meus alunos. 
 
[...] como um processo em que busco levar o meu aluno/leitor a 
compreender com nitidez os conteúdos. 

 
[...] é preciso não perder o destinatário final do texto, que não é outro 
senão o aluno/leitor à distância, que irá encontrar no texto um aliado 
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para a sua aprendizagem à distância, suprindo a carência da 
ausência física do professor. 
 
[...] considero o leitor e que o meu texto não se trata de um texto 
qualquer, mas um texto que se destina a aprendizagem.  

 

Segundo Freire (1997), para desenvolver a aprendizagem o aluno 

realiza duas intervenções: estudar e ler. O texto se torna fundamental neste 

processo, pois à medida que o aluno lê a palavra, ele realiza as críticas e 

reflexões em torno do objeto de sua aprendizagem. Ao concretizar a leitura de 

um texto, o aprendiz efetua uma operação complexa que o remete a assumir 

posicionamentos diante do objeto de sua curiosidade. Assim, o professor, ao 

elaborar o texto didático, precisa estar atento à complexidade do ato de ler e à 

contextualização da palavra que precisa ter uma significação para o aluno, uma 

vez que o texto se torna objeto de sua curiosidade e de experiência criativa no 

âmbito da compreensão (FREIRE, 1997).  

Neste jogo de palavras entre alunos e professores em que a 

aprendizagem é o foco da comunicação, a construção do conhecimento é o 

ponto chegada. A palavra trabalhada, portanto, dentro de um contexto auxilia   

a sistematização do conhecimento. Podemos, então, perceber nos discursos 

de docentes da UNED a preocupação em estabelecer conexão entre o texto 

didático, a significação, o conhecimento e a aprendizagem: 

 

[...] é uma forma de criar significação e sintetizar os conhecimentos 
existentes. 

 

Assim como existe conexão entre texto didático, conhecimento e 

aprendizagem, também encontramos relação entre estética e autoria. A 

elaboração de um texto didático para EAD requer o uso de recursos, tais como 

numeração de páginas, inserção de esquemas e de imagens, entre outras 

soluções. Do ponto de vista da operacionalização do design instrucional, a 

qualidade do texto entra em xeque quando o impacto financeiro influencia na 

produção. O professor-autor, desde que justificada a lógica da construção 

textual, deveria ter sua palavra respeitada quando a qualidade do curso é 

prejudicada em função da economia. Por outro lado, é verdade que os custos 

de estruturação de um curso a distância são caros. Infelizmente, o professor-
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autor enfrenta esses impasses que podemos exemplificar na colocação de um 

dos respondentes: 

 

[...] tenho uma percepção diferente, uma vez que me interessa 
acrescentar múltiplos recursos didáticos, mas na hora de publicar 
meus textos tive dificuldades com a impressão do meu material em 
função do número de páginas e acréscimos de esquemas, o que 
levou a equipe de produção a diminuir o número de recursos para 
obter um texto mais barato e com menos páginas. 

 

Os professores podem contar com os recursos gratuitos da web 2.0, 

como o blog que, com sua interface amigável, facilita a composição e 

atualização de textos bem como admite acréscimos como vídeos e áudios, 

além de ajudar na disseminação de conteúdos. Dependendo dos recursos 

digitais usados, há possibilidade de construção de cursos com baixo 

investimento ou até de cursos mais complexos e mais caros do que um 

material no formato impresso. A partir de tais questões, apresentamos as 

limitações apontadas pelos professores à produção de textos didáticos para 

EAD: 30% (3) indicaram o distanciamento do sistema de produção, outros 30% 

(3) a capacitação insuficiente; já 10% (1) sinalizaram a carência de tecnologias 

apropriadas. 

 

Gráfico 12 - Limitações na Produção de Textos Didáticos para EAD  

segundo os docentes da UNED 

 

 

 

Outros 30% (3) perceberam distintas dificuldades, apontadas em suas 

respostas como limitadoras da autoria, tais como: falta de imersão no sistema 

de EAD, carência de conhecimento ou de interesse em inovar e criar novos 
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recursos didáticos e, ainda, ausência de interesse em aprender a escrever para 

EAD: 

 

[...] falta de imersão no sistema de EAD. 
 
[...] há professores com muita formação e em outros casos, existe 
professores que não tem conhecimento ou interesse em criar e inovar 
os recursos didáticos destinados à EAD.  
 
[...] o problema é que o professor é aquele que acha que não precisa 
aprender a escrever para EAD.  

 

O professor, em qualquer que seja a modalidade de ensino, está sempre 

aprendendo e isto faz parte de sua atividade profissional. Parece-nos, então, 

fora de propósito um docente que resolve não refletir sobre sua prática, sobre o 

seu fazer, apresentando uma atitude de desinteresse pelo próprio exercício da 

profissão. Como Perrenoud (2002, p. 50) salienta: “os professores que só 

refletem por necessidade e que abandonam o processo de questionamento 

quando se sentem seguros não são profissionais reflexivos”.  

Na atualidade, com os avanços tecnológicos, a EAD tem absorvido 

novas soluções para facilitar a aprendizagem dos alunos, as formas de 

interação, de produção e de compartilhamento, o que cada vez mais pode 

ensejar a produção online de textos, ao mesmo tempo que as interações entre 

alunos e professores acontecem. O professor precisa estar pronto para 

experimentar novas formas de se exercitar e imergir em sua práxis. Destarte, a 

formação continuada de professores se torna essencial como apoio ao docente 

que busca inovar e que também tem inquietações sobre aos saberes 

pedagógicos que precisa dominar, especialmente quando vivencia questões 

que não foram resolvidas em sua formação inicial.  

A formação e a educação continuada de professores para a EAD é ainda 

um desafio. Se ainda nos debatemos na constituição do discurso do professor 

presencial, também enfrentamos dificuldades com os docentes a distância para 

que entendam a importância da organização do discurso didático para o aluno. 

Quando nos ocupamos com a materialização do discurso pedagógico, estamos 

refletindo sobre como compartilhar e disseminar o conhecimento, como 

trabalhar a palavra e estabelecer uma relação dialógica com o aluno.  
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Para entender melhor como estes participantes lidam com a criação do 

discurso pedagógico, pedimos que indicassem as características do texto 

didático para EAD. O primeiro grupo de respostas que apresentamos indica a 

necessidade de construção de um texto claro, objetivo e coerente que 

apresente exemplos, seja autoexplicativo, promova a autonomia e a 

autoaprendizagem: 

 

[...] o texto precisa ser claro, objetivo e coerente.  
 
[...] texto claro e direto que promova a autoaprendizagem.  
 
[...] texto claro facilitando a compreensão e autoexplicativo.  
 
[...] texto claro e objetivo.  
 
[...] texto direto e simples, que apresente exemplos claros. 

 

Freire (1997) nos orienta para a construção de textos claros, a fim de 

que sejam decifrados pelo aluno a partir da realização de uma leitura criadora 

que se desdobre em sua reescrita. A clareza da palavra facilita a construção de 

sentidos e de significados pelo aluno, que apreende a compreensão do objeto 

em vez de memorizar os conteúdos, e o auxilia em sua aprendizagem 

autônoma. Para explicitar a importância da clareza, objetividade e simplicidade 

da palavra/texto para o aluno na EAD, reportamo-nos às considerações dos 

professores da UNED: 

 

[...] a escrita é focada no aluno para que ele se concentre no 
conteúdo. O texto precisa ser simples. A leitura tem que ser 
adequada para que o aluno estude e desenvolva autonomia.   
 
[...] estímulo à autonomia do aluno e o cumprimento dos objetivos de 
aprendizagem. 
 
[...] o texto deve incluir atividades especificas para estimular o aluno.  

 

A fim de compreender melhor o processo autoral dos professores da 

UNED, perguntamos aos participantes da pesquisa que técnicas de escrita 

podem auxiliar o professor a produzir seus textos. Primeiramente, 

rememoramos que a UNED publica livros didáticos e isto influencia os 

professores favoravelmente para que realizem suas próprias composições. 

Ainda que nem todos tenham obras editadas, de alguma forma o professor 
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produz algum tipo de escrita, seja para os guias, exercícios, atividades 

complementares, e tudo isto situa o docente em uma atmosfera em que a 

autoria é um processo permanente.  

É recorrente entre os professores pesquisados a recomendação de 

elaboração de textos claros, da construção de composições que prendam a 

atenção do aluno: 

[...] produzir um livro didático ou um texto didático para EAD requer 
um texto ameno e que estimule o aluno. Estar atento ao leitor, 
produzindo um texto que prenda a atenção do leitor.  
 
[...] considerar os aspectos técnicos e didáticos na composição do 
texto que auxiliem a produzir um texto claro.  
 
[...] escrever textos claros e amenos.  
 
[...] é fundamental que o autor conheça o contexto em que seus 
textos serão usados e as mídias para os quais serão adaptados. Um 
livro didático não é um livro qualquer, ele é uma ferramenta para a 
autoaprendizagem e tem uma tarefa de grande importância. É preciso 
conhecer a quem se destina o seu texto e transmitir de forma eficaz o 
seu conhecimento 

 

Uma dica interessante fornecida por um dos professores é um exercício 

para a criação de textos didáticos que prescreve a elaboração de várias 

versões do texto até que seja alcançada uma versão que garanta a qualidade 

do texto didático. As orientações são:  

 

[...] simplificar o texto. Escrever várias versões até chegar a um bom 
texto, a um bom material didático e transformar o conhecimento em 
atividades para o aluno realizar.  

 

Os recursos da web 2.0 podem ajudar o professor na criação de seus 

textos didáticos, facilitando, inclusive, a edição e atualização dos mesmos. Os 

professores podem se apropriar de tais tecnologias e produzir textos 2.0, com 

uso de vídeos, jogos, ilustrações, materiais inclusive personalizados, 

adequados para sanar dificuldades detectadas durante o curso. Sobre as 

contribuições da web 2.0 para a produção de textos didáticos no contexto da 

Cibercultura, um dos docentes trouxe a ideia do autor comunitário para 

coordenar e validar textos coletivos na wiki. 

 

[...] é positiva, mas exige muito esforço por parte dos autores. Os 
avanços tecnológicos são muito rápidos e às vezes acontece a 
mudança, mais rápida que a necessidade do professor. Na era digital 
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podemos falar de um autor comunitário, esse é o caso do wiki. O 
autor pode ser aquele que pode ser entendido como aquele que 
coordena a produção de um texto, que certifica um trabalho produzido 
dentro de uma produção coletiva. 

 

Esta proposta pode constituir uma inovação no sentido de o autor 

comunitário ser um especialista que realiza a mediação da produção de 

diferentes autores, opinando, dando sugestões e validando a versão final do 

texto. O wiki, como uma tecnologia para autoria coletiva, pode ser aplicado na 

capacitação de professores-autores, desde que o autor comunitário seja um 

autor-professor-formador. 

Ainda que as tecnologias da web 2.0 possam contribuir para a autoria de 

textos didáticos, temos que ter um olhar crítico sobre tais recursos para que 

seu uso seja proveitoso na educação. Posições extremas – tanto de apologia 

como de descrença – podem dificultar a análise técnica sobre o aproveitamento 

de tais recursos. Como Casamayor et al. (2008) enfatizam, a geração digital 

lida com as facilidades da web 2.0, os leitores podem comentar mensagens 

nos blogs, escrever colaborativamente nos wikis; Assim, os professores podem 

criar os e-blogs e interagir com os alunos, auxiliar no gerenciamento de 

produções coletivas dos wikis; enfim, é possível reconfigurar a atuação do 

professor, ora sendo autor absoluto, ora criando situações de co-autoria. 

A perspectiva crítica dos professores da UNED diante da web 2.0 está 

em consonância com as ideias acima descritas e que reforçam o papel do 

professor reflexivo diante das oportunidades tecnológicas: 

 

[...] apropriadas desde que sem perder de vista a qualidade do texto. 
 
[...] há uma diversidade e multiplicação de interfaces à disposição do 
professor-autor. Mas, precisamos ter critérios de avaliação de tais 
recursos. 
 
[...] a contribuição é importante para o desenvolvimento de textos 
digitais.  Podemos usar tecnologias como os blogs, wikis, entre outras 
possibilidades.  

 

Também é preciso considerar que, de fato, para cursos de longa 

duração e com grandes volumes de conteúdos os recursos de blogs, twitters, 

facebooks, wikis não suportarão o volume de informação que precisa ser 

disponibilizado para cursos de graduação. Entretanto, podem ser 
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desenvolvidas atividades complementares, exercícios e textos digitais curtos 

com recursos audiovisuais, interações e coautoria. O professor precisa planejar 

e adequar a sua produção às necessidades de seus alunos e às demandas de 

sua disciplina.  

Quando analisamos a resposta de um dos professores, conseguimos 

entender a sua preocupação em relação ao uso da web 2.0, tendo em vista que 

a realidade da UNED é a produção de grandes volumes de conteúdos para 

cursos de graduação e pós-graduação, atingindo número significativo de 

alunos. Não se pode desconsiderar que esta instituição conta com uma 

logística apropriada para a educação a distância, mas ainda depende do 

material impresso: 

 

[...] para conteúdos complexos o material impresso é insubstituível.  A 
internet complementa a atividade. O uso excessivo da internet é 
difícil. Você pode usar a web 2.0 para atividades e não ser o bom 
para a EAD.  

 

Então, entre o mito da web 2.0 com recursos „mirabolantes‟ e a realidade 

prática de seu uso, temos que avaliar o que o aluno realmente precisa. 

Grandes volumes de conteúdos, ainda que possam estar em e-books, seguirão 

a lógica de construção do livro impresso. De fato, também precisamos pensar 

que tipos de textos precisam ser disponibilizados, qual o volume de conteúdos 

e formatos mais inovadores, tendo em conta que a concepção do aluno como 

depósito de conteúdos não cabe mais em uma sociedade onde o conhecimento 

se tornou fundamental, exigindo ser construído e reelaborado continuamente. 

 

 Sobre a capacitação para o processo de autoria de textos dirigidos 

à EAD. 

 

O professor precisa de atualização constante: esta é uma atividade 

profissional cuja formação não se conclui. Mesmo com os diplomas de mestres 

e doutores, precisamos aprender permanentemente, pois é importante que o 

professor se volte para refletir sobre a sua práxis. Todavia, nem sempre os 

professores participam de cursos de capacitação para atualização. No caso 

dos 10 participantes da nossa pesquisa, apenas 3 professores participaram de 
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um curso de capacitação para produção de textos didáticos oferecidos pela 

própria UNED.  

Os professores da UNED estão sendo aos poucos atualizados para 

enfrentar o desafio de incorporar, cada vez mais, em suas práticas os recursos 

da web 2.0. A incorporação da educação continuada de professores para a 

Europa do Conhecimento é essencial, tendo em vista especialmente a 

construção do Espaço Europeu de Educação Superior. 

Como Tardif (2010) enfatiza, o saber do professor é plural, heterogêneo. 

O professor-autor na EAD precisa desenvolver saberes que, muitas vezes, 

transcendem sua área de formação, mas que circulam em outros domínios dos 

quais o professor terá que se apropriar. Perguntamo-nos que conhecimentos 

teóricos e/ou práticos são importantes para o desenvolvimento de textos 

didáticos para a EAD. Apresentamos, então, esta pergunta aos docentes da 

UNED, que primeiro nos remeteram para a necessidade de um 

aprofundamento na própria base conceitual em torno da EAD:  

 
[...] conhecimento do sistema de educação a distância e 
planejamento de ensino para EAD. 
 
[...] conhecimentos chaves sobre EAD. 

 

Conhecer a EAD é importante para dar conta da realidade na qual 

alunos e professores estarão inseridos, mas é preciso mais. A questão é que o 

professor universitário está acostumado a produzir o discurso acadêmico que é 

exigido nas teses, dissertações e artigos científicos, mas, quando precisa 

escrever um texto didático, encontra dificuldades. Então, conhecer o que é o 

discurso pedagógico, a produção textual e seus meandros é fundamental para 

o professor que se propõe a sistematizar, a organizar seu discurso e 

materializá-lo para o compartilhamento com o seu aluno/leitor. É uma conquista 

quando o professor consegue se apropriar de seu próprio discurso, de sua 

prática e estar aberto para ser decifrado pelo outro. 

O domínio da técnica da escrita é apenas uma parte do processo de 

criação e de construção de sentidos que atravessam o texto. Produzir textos 

com autoria, originalidade e singularidade, com a marca do autor, mostra a 

identidade deste, o que para a educação também é importante: revelar a face 

do autor é lhe dar o direito de dizer, de ensinar e aprender.  
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Entre os respondentes da UNED foi possível levantar aqueles que 

sinalizaram a importância do domínio tanto das técnicas de escrita como das 

de ensino, conforme as respostas a seguir: 

 

[...]a relação entre as técnicas de ensino e produção escrita.  
 
[...] o uso de recursos didáticos e técnicas de escrita. 
 
[...] os professores precisam de uma formação para que se sintam 
seguros para produzir textos para EAD e resolver seus problemas de 
redação e de domínio didático.  

 

Juntamente com o domínio das técnicas de escrita e dos métodos 

pedagógicos, o professor-autor, como sinaliza um dos respondentes, ainda 

precisa aprender a trabalhar em equipe, com outros professores de sua área 

que são seus pares, a interagir com as equipes de produção com as quais 

estará envolvido no desenvolvimento de materiais didáticos: 

 

[...] há um problema na formação do professor-autor que precisa 
aprender a escrever e desenvolver sua capacidade para compor 
textos didáticos. O professor que atua na EAD precisa aprender a 
produzir textos simples, a trabalhar em equipe, a estar aberto às 
críticas de seus pares e a negociar a forma e conteúdo dos materiais 
didáticos. 

 

Certamente, o professor precisa atravessar os caminhos que o farão se 

assumir enquanto autor de sua vida, de sua prática profissional, de seu 

discurso. A autoria pode resgatar seu processo criativo, auxiliar a construir 

pontes entre o leitor/aluno e o professor-autor e, estes por fim, construirão 

sentidos, significações, textos diferenciados que evidenciarão o domínio do 

discurso, o trabalho com a palavra. Como Lemos e Lévy (2010) compartilham, 

na Cibercultura temos a liberação da palavra, e, portanto, todos podem se 

comunicar.  

 

 Síntese  

 

       A pesquisa junto aos professores da UNED nos sinalizou que estes se  

preocupam com a qualidade do ensino a distância desenvolvido pela 

instituição: o olhar crítico sobre a preparação dos materiais didáticos; a relação 

com a tecnologia e o uso da web 2.0.   
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       A produção de guias de estudos, exercícios, atividades e a geração de 

outros tipos de textos didáticos integram a atividade do professor da UNED. A 

produção de livros didáticos é opcional. Mesmo com o uso massivo do material 

didático impresso, os professores vislumbram no blog a potencialização da 

autoria docente.  

       Percebemos, a partir das respostas dos pesquisados, que na criação do 

material didático há interferência da equipe de produção, tanto em termos de 

controle da qualidade dos materiais didáticos como do ponto de vista do custo 

de sua elaboração. Entre as limitações na criação de textos didáticos, 

apontadas pelos respondentes, situam-se; o distanciamento do sistema de 

produção, a capacitação insuficiente, a falta de interesse em criar novos 

recursos didáticos e de aprender a escrever para a EAD. 

       A equipe pesquisada nos pareceu do ponto de vista teórico, dominar as 

bases conceituais das técnicas de produção de textos didáticos; ela enfatizou a 

preocupação com a clareza do texto, a objetividade da escrita e o foco no 

aluno/leitor. Surge um novo componente em meio à autoria, a produção escrita 

e o uso da web 2.0 na figura do autor comunitário. Esta nova função do autor 

emerge com as novas possibilidades de criação textual que o convoca à 

organizar e validar os discursos coletivos.  

       A capacitação de professores para a web 2.0 e a escrita atingiu apenas 

30% dos participantes desta instituição. Com relação às técnicas para a 

produção de textos didáticos, conhecimentos e capacitação, alguns aspectos 

foram indicados pelos professores-autores como indispensáveis, a saber: a 

necessidade de aprender a trabalhar em equipe, aceitar críticas de seus pares, 

negociar a forma e os conteúdos dos materiais didáticos e as técnicas de 

escrita.  

 

6.6 – RESUMO DAS ANÁLISES REFERENTE À PENINSULA IBÉRICA 

         

       A experiência que tivemos a partir do contato com a UAb e a UNED nos 

enriqueceu e auxiliou na compreensão dos desafios que os professores-

autores enfrentam.   

      Esboçamos os quadros 8 e 9 para sintetizar os resultados das análises 

realizadas, referentes ao perfil e à relação entre tecnologia, autoria e 
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capacitação de professores, obedecendo aos mesmos procedimentos 

realizados com as instituições brasileiras. Os professores das instituições 

representativas da Península Ibérica têm mais tempo de experiência e de 

autoria em EAD que os docentes brasileiros. Sendo que entre os docentes 

pesquisados na península, a concentração de autores com mais tempo de 

experiência (40%) foi percebida na UAb; na UNED 50% dos docentes tinha 

entre 11 e 15 anos de prática na EAD. As equipes são multidisciplinares, 

contando com número significativo de profissionais nas áreas das ciências 

humanas e sociais.  

     Quanto aos níveis dos cursos para os quais os professores pesquisados 

produzem textos, estão distribuídos da seguinte forma: UNED tem a maior 

concentração de produção na graduação (80%) e a UAb tem 39% na pós-

graduação e 26% na graduação ( Quadro 8 – Perfil dos Respondes) . 

 

Quadro 8 –  Perfil dos respondentes  

Itens  UAb UNED 

Modalidade de Equipe  Equipe multidisciplinar  Equipe multidisciplinar 

Formação inicial 

 

37% graduados em Psicologia 

27% graduados em Letras 

- 30% graduados em Psicologia 

- 30%  graduados em Sociologia. 

Especialização 64% dos respondentes possuem. 

Formação de docentes em e-learning 

  

Mestrado  

 

 

100% possuem  

Áreas de concentração: Educação e 

Comunicação  

100% possuem 

Áreas de concentração: Psicologia e 

Sociologia 

Doutorado 86% possuem 

Áreas de concentração: Educação, 

Estudos Portugueses  ( Literatura) e 

Educação Online 

30% possuem 

Áreas de concentração: Psicologia, 

Sociologia e Linguística 

Tempo de Experiência 

em  EAD 

40% têm 21 anos ou mais 

20% têm entre 16 e 20 anos 

50% têm  entre 11 e 15 anos  

30% têm entre 6 e  10 anos 

Autores  100% 100% 

Tempo de Autoria 

 

4 – entre 16 e 20 anos 

3 – entre 6 e 10 anos  

3 - entre 11 e 15 anos 

5 - entre 6 e 10 anos 

Cursos para os quais 

são produzidos textos 

39% especialização 

26% graduação 

80% para a graduação 

 

             Quadro elaborado a partir das analises dos resultados 

       

       Os resultados inventariados sobre tecnologia, autoria e capacitação de 

professores (quadro 9), sugerem que os docentes de ambas instituições 
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percebem a diferença entre autor e escritor; esta percepção, no entanto, ficou 

mais clara em relação aos respondentes da UAb. No que tange, às tecnologias 

da web 2.0, que potencializam a autoria, ambos os grupos apontaram o blog 

como a interface que mais contribui. O wiki e o Facebook foram indicados, 

respectivamente, em segundo e terceiro lugar na preferência de todos os 

docentes. Nas respostas da UNED surge o twitter juntamente com a indicação 

do wiki.  

       Quanto às limitações para a produção de textos didáticos dirigidos à EAD, 

ambos os grupos apontam como um dos fatores a capacitação insuficiente. O 

problema da preparação do docente para a autoria é tão importante quanto a 

existência de tecnologias apropriadas para a EAD. Tanto os professores da 

UAb quanto os da UNED sinalizam o distanciamento do sistema de produção 

em relação à autoria dos professores.  

        

Quadro 9 – Relação entre tecnologia, autoria e capacitação de professores 

Itens  UAb 

 

UNED 

Diferença entre autor e 

escritor 

Há diferença  - 60% Há diferença – 40% 

Tecnologias da web 2.0 

que potencializam a 

autoria 

1º. blog  

2º.  wiki  

3º. Facebook 

 

1º. blog  

2º. wiki e twitter 

3º. Facebook 

Limitações na produção 

de textos didáticos para 

EAD 

Carência de tecnologias 
apropriadas (50%) 

Ausência de capacitação (30%) 

Capacitação insuficiente (20%)  

Distanciamento do sistema de 

produção (30%) 

Capacitação Insuficiente (30% ) 

 

 

 

Capacitação para a 

produção de textos 

didáticos para a EAD 

 40%  foram capacitados 30%  foram capacitados 

                  Quadro elaborado a partir das analises dos resultados 
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6.7 RESUMO GERAL DAS ANÁLISES DOS QUESTIONÁRIOS 

 

       Empreender ações no campo da Educação a Distância realmente é um 

projeto desafiador. Quando analisamos as quatro instituições e em distintas 

realidades, percebemos que todas tem em comum a intenção de fazer chegar 

a aqueles que não podem estar em sala de aula, seja qual for o motivo, a 

oportunidade de aprender e conseguir uma formação.  

        No Brasil, um país com dimensões continental o desafio parece ser maior 

ainda, pois ainda temos áreas de difícil acesso, o contingente populacional é 

grande, e o investimento financeiro para ações de grande porte acabam 

gerando por necessidade a criação de capilaridade seja tanto para o 

atendimento em nível nacional como é o caso do e-TEC ou no caso do Estado 

do Rio de Janeiro, de seu atendimento local, como é realizado pelo CEDERJ. É 

verdade também, que apesar das dificuldades enfrentadas no Brasil seja pelo 

e-TEC ou pelo CEDERJ, nosso modelo de EAD tem chegado a outros países 

menos abastados como nos africanos. 

       Os países da Península Ibérica, Espanha e Portugal, que integram o 

Mercado Comum Europeu e cujas instituições de ensino passam a compor o 

Espaço Europeu de Educação Superior, seus desafios estão em oferecer uma 

educação de qualidade para a educação do bloco, estar em um espaço que 

unifica o modelo pedagógico, mas continuar a manter sua própria identidade e 

continuar a atender os alunos que não fazem parte do bloco.  

       Esta análise geral dos resultados dos questionários aplicados nas quatro 

instituições, e busca sistematizar as informações que poderão fornecer 

subsídios para a melhoria de suas respectivas ações, principalmente, por que 

os textos didáticos que irão alimentar os materiais destas instituições refletem o 

modelo pedagógico, de gestão, de produção, de qualidade, enfim, resolvemos 

apresentar a síntese em um quadro único centrado na autoria (quadro 10).  

        Com relação ao quadro 10, podemos primeiro evidenciar que a UNED é a 

instituição que mais tem autores concentrados na produção de textos para a 

graduação, o e-TEC tem sua produção concentrada para o ensino técnico, mas 

também tem autores com produção para o ensino superior. Já o CEDERJ tem 

autores que produzem para a graduação e pós-graduação e a UAb  a produção 
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dos respondentes tem ênfase na pós-graduação, mas produzem também para 

a graduação. 

       Todos os respondentes sinalizaram que há uma diferença entre o autor e o 

escritor, sendo que o grupo de respondentes do e-TEC foram os que 

apresentaram maior índice nos resultados da pesquisa (70%) para esta 

pergunta e os da UNED, o menor índice (40%). O que podemos intuir é que a 

matriz da capacitação dos professores-autores do e-TEC consegue, a partir de 

suas bases conceituais, mostrar a diferença entre estas duas categorias. Já a 

UNED como tem se centralizado na questão da capacitação dos professores 

recentemente, ainda é tímida na abordagem desta temática com seus 

docentes. 

        Quanto às limitações para a produção de textos didáticos para a EAD, o 

grupo do e-Tec é o que mais se recente da realização de capacitações para as 

equipes (53%), seguido pela UAb (50%). Já a equipe do CEDERJ é o que mais 

enfatiza o distanciamento do sistema de produção, seguida pela UNED. Com 

relação às tecnologias apropriadas para a produção de textos didáticos, a  

equipe UAb é a que sente maior limitação ( 50%).  

       Pontuamos dois destaques em relação à análise total dos resultados 

obtidos com as respostas dos questionários, a primeira é que menos da 

metade dos respondentes foi capacitada para a produção de textos didáticos, 

mais da metade dos respondentes percebe a diferença entre o autor e o 

escritor e os fatores que mais limitam a produção de textos didáticos são 

referentes a capacitação e ao distanciamento do sistema de produção. 

       Entre as quatro instituições somente os respondentes do e-TEC, CEDERJ 

e UAb sentem falta de tecnologias apropriadas para a produção textual, e 

somnete o e-TEC inclui os tutores na capacitação para a formação de 

professores autores.  
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Quadro 10 – Resumo da situação da autoria nas instituições pesquisadas  

 

Itens  EFET/e-TEC 

 

CEDERJ UAb 

 

UNED 

Cursos para os 

quais são 

produzidos textos 

50% ensino 

técnico 

25% 

graduação 

59% para a 

graduação 

25% para a 

especialização 

39% especialização 

26% graduação 

80% para a 

graduação 

 

Diferença entre 

autor e escritor 

Há diferença   

70% 

Há diferença 

60% 

Há diferença   

 60% 

Há diferença  

 40% 

Tecnologias da 

web 2.0 que 

potencializam a 

autoria 

1º. blog  

2º.  wiki  

3º. twitter  

 

1º. blog e wiki  

2º. twitter e 

facebook  

3º. Moodle 

1º. blog  

2º.  wiki  

3º. Facebook 

 

1º. blog  

2º. wiki e twitter 

3º. Facebook 

Limitações na 

produção de 

textos didáticos 

para EAD 

Capacitação 
insuficiente 
(32%)  

Distanciamento 
do sistema de 
produção 
(32%) 

Ausência de 
capacitação 
(21%) 

Carência de 
tecnologias 
apropriadas 
(10%)  

Distanciamento 

do sistema de 

produção 

(40%) 

Carência de 

tecnologias 

apropriadas 

(27%)   

Capacitação 

Insuficiente  

(13% ) 

 

 

Carência de 
tecnologias 
apropriadas (50%) 

Ausência de 
capacitação (30%) 

Capacitação 
insuficiente (20%)  

Distanciamento do 

sistema de 

produção (30%) 

Capacitação 

Insuficiente (30% ) 

 

 

 

Capacitação para 

a produção de 

textos didáticos 

para a EAD 

 100%  foram 
capacitados 

10% foram 

capacitados 

 40% foram 
capacitados 

30% foram 

capacitados 

                  Quadro elaborado a partir das analises dos resultados 

 

 

6. 8 ANÁLISE DAS ENTREVISTAS NO BRASIL E PENÍNSULA IBÉRICA  

        

        As entrevistas foram realizadas com coordenadores de capacitação de 

professores autores para EAD vinculados ao e-TEC (Universidade Federal do 

Mato Grosso e Universidade Federal de Santa Catarina) e ao CEDERJ.  Já na 

Península Ibérica, os entrevistados foram os coordenadores de capacitação 

docente no âmbito da UNED e um professor integrante da  UAb.        
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       As questões formuladas se concentraram no modelo de produção e de 

autoria dos textos didáticos; nas capacitações e contribuições da web 2.0. Para 

manter o sigilo dos entrevistados, identificamos os sujeitos com sigla e número 

correspondente a cada uma das instituições participantes do estudo:                     

E1(e-TEC); E2 (CEDERJ); E3 (UAb) e E4 (UNED). As siglas sinalizam apenas 

as transcrições das considerações dos respondentes. 

     Há momentos em que as colocações dos entrevistados convergem com as 

respostas dos professores nos questionários; em outros, percebemos as 

contradições entre o discurso institucional e o docente. Na verdade, a autoria 

nas instituições pesquisadas ainda é um assunto delicado; observamos que 

certos entrevistados não queriam comentar sobre o sistema de produção ou 

sobre as capacitações: se ocorriam e como ocorriam.  Os subsídios oferecidos 

pelos professores-autores foram enriquecedores e nos deram oportunidade 

para confrontar o discurso dos atores. Conseguimos, ainda, obter informações 

importantes que contrastam a realidade prática e os discursos.  

       Abordamos, inicialmente, as respostas referentes aos sistemas de 

produção.  Cada uma das instituições tem seu próprio processo de criação de 

materiais e guias didáticos. No caso do e-TEC, os professores-autores são os 

professores dos IFETS que criam os textos (conteúdos). Porém, os escritos 

passam pelo processo de design instrucional, realizado por uma equipe de 

produção (externa) e validados por outro grupo de contratados. Estas 

terceirizações são realizadas pelo MEC: 

 

E1[...] a validadora da produção do texto segue até que seja 
finalizado o trabalho. O MEC é quem realiza a contratação.  

 

         O sistema do e-TEC se baseia numa rede que conta com a participação 

de universidades federais, o que lhe dá capilaridade em suas ações, mas o 

desenvolvimento de materiais, validação e capacitação depende das 

instituições parceiras e dos contratos realizados.  

          Ao confrontar as respostas, entendemos que a presença dos tutores do e-

TEC na capacitação tem o objetivo de capacitar futuros autores, e deixá-los 

atentos aos possíveis problemas em torno de erros nos materiais 

disponibilizados. Os entrevistados do e-TEC nos informaram que os tutores são 
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orientados no sentido de comunicarem os erros encontrados para que sejam 

realizadas correções e, assim, disponibilizado o material corrigido aos alunos.  

      O grande problema, no caso do e-TEC,  exposto pelas instituições 

parceiras é a pressão do MEC para que todo o processo de capacitação, 

criação dos materiais, produção e validação aconteça simultaneamente e em 

curto espaço de tempo. A partir desta realidade, o problema levantado sobre os 

erros presentes nos materiais didáticos tem fundamento, pois não há tempo 

suficiente para que haja uma reflexão crítica sobre os materiais; daí a 

necessidade dos tutores conhecerem o processo de autoria.  

       Já no caso do CEDERJ o sistema é diferente; os professores criam os 

textos (conteúdos) que também são tratados pela própria equipe de design 

instrucional do consórcio:  

 

E2[...] o desenhista instrucional entra com a intervenção (negociação) 
e sugestões para o material didático realizado a dois. 

 

       Um projeto piloto, com aplicação da web 2.0, deu início à criação individual 

de professores com o apoio de desenhistas instrucionais. Assim, a autoria e 

edição de textos didáticos, sem que os docentes necessitem submeter às 

equipes de produção seus textos, vem ganhando corpo. Este é um 

procedimento que se iniciou com 5 disciplinas em 2011, congregando 

professores  convidados das instituições conveniadas.  A perspectiva é que os 

professores-autores possam contar com o apoio para o desenvolvimento de 

recursos didáticos complementares (vídeos, jogos, simulações, entre outros), 

caso sejam necessários. O CEDERJ pretende, também, transformar seus 

tutores em autores, além de buscar, complementarmente, o apoio de 

videoaulas ou videotutoria: 

  

E2[...] durante seis meses o professor será capacitado para migrar 
para a web. Está sendo criado um módulo amigável para que o 
professor possa editar a sua aula [...] a questão é que o professor  
conteudista era um professor presencial que passou a ser o professor 
a distância.[...] o atual modelo de produção é oneroso, pois o 
conteúdo do professor fica obsoleto. O texto no ambiente unirá áudio 
e vídeo, serão usados blogs e wikis [...] 
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       A questão é que o CEDERJ adotou um modelo para a produção de 

materiais didáticos em que o professor-autor não era capacitado, não 

participava de cursos e submetia o seu texto bruto aos desenhistas 

instrucionais.  As interações entre o professor-autor e o desenhista instrucional 

acontecem com vista à validação do material, mas os professores sinalizam 

uma lacuna nesta relação, que desagua nos erros conceituais e na 

descaracterização da autoria.  Na verdade, este novo projeto pode ser uma boa 

opção, desde que centralizado no professor-autor, consolidando a docência on 

line. 

       Intuímos que o fato das instituições conveniadas ao CEDERJ terem 

iniciado seus próprios investimentos no campo da EAD, tem oportunizado a 

autonomia na produção de seus próprios cursos sem a participação do 

consórcio. As mudanças tecnológicas, o apelo dos alunos ( nativos digitais ) 

por novas abordagens tecnológicas e metodológicas, estão provocando uma 

reflexão nos dirigentes do consórcio em busca de qualidade de opções 

inovadoras para o desenvolvimento de cursos a distância na esfera deste 

organismo.  

       As perspectivas no tratamento dado à EAD pelas instituições pesquisadas 

no Brasil e na Península Ibérica são distintas. A primeira que podemos sinalizar 

é que tanto a UAb como a UNED tiveram que adaptar seus planos de ensino 

ao modelo do EEES, o que impactou diretamente no controle de qualidade dos 

cursos, adequação dos conteúdos e reestruturação de textos e materiais 

didáticos de uma forma geral.  

       Cabe ressaltar que a disponibilização de guias de estudos produzidos 

pelos professores-autores é uma obrigatoriedade para todos as instituições que 

integram o Espaço Europeu de Educação Superior. Isto obriga as  

universidades do bloco a capacitarem seus professores para a criação dos 

guias. 

       Cada uma das instituições tem uma ênfase especial em seu modelo de 

EAD, a UAb está centralizada nos recursos tecnológicos e se baseia na EAD 

online, enquanto a UNED está focada nos materiais didáticos impressos e no 

seu processo de produção, gestão e compartilhamento de conteúdos.  
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       A capacitação de professores da UAb  se baseia no modelo pedagógico 

virtual da instituição e na confecção de guias de estudos,   

   

E3[...] o professor autor recebe o modelo pedagógico para seguir. 
[...]A UAb está centrada no recurso e não na forma de construir o 
conteúdo. [...] O professor pode adotar um livro, ele segue a 
metodologia e não cria.  

 

        A metodologia adotada na UAb justifica a ansiedade dos docentes em 

relação à capacitação no âmbito da produção textual, bem expressa em 

respostas dadas à entrevista realizada, cabendo destacar: 

  

E3[...] o professor é capacitado quanto ao modelo pedagógico, ao 

guia e o uso do moodle, mas não para produzir textos didáticos.  

 

 

      Nossa crítica ao modelo da UAb está no fato de afirmarem uma suposta 

diferença entre o modelo online adotado pela instituição e educação a 

distância. O fato de destacarem as interações em fóruns de discussão 

envolvendo alunos e professores, não representa um modelo diferenciado.  

       Quanto à UNED, os coordenadores entrevistados nos informaram que o 

professor-autor quando publica um livro, é assessorado internamente nesta  

elaboração e, que isto obedece aos protocolos e padrões internos de 

qualidade, visto que a UNED tem uma forte estrutura editorial.  Além do autor e 

da equipe de produção, o departamento responsável pela disciplina é 

mobilizado, pois a produção do texto didático envolve a discussão sobre a 

qualidade e pertinência dos conteúdos produzidos. 

      Caso o professor da UNED não queira criar seu livro didático, o 

procedimento é adotar um livro base e desenvolver o guia de estudos para os 

alunos; nestes serão apresentadas orientações, atividades e avaliações: 

 

 E5 [...] se o professor adota um livro, ele precisa criar um guia de 
estudos onde ele explica tudo sobre o curso e o uso da obra, além de 
atividades e avaliação. 

        

       Há uma terceira opção em torno da produção de textos e materiais 

didáticos: o professor pode criar vídeos e textos digitais para serem 

disponibilizados online, sem custos para os alunos. 
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       A UNED enfrenta o desafio de melhorar o que já realiza. As tecnologias 

disponíveis para os professores, desde o ambiente virtual de aprendizagem ao 

uso de vídeos educacionais, são de boa qualidade. A instituição, no entanto, 

precisa adotar a web 2.0 e associá-la à prática dos docentes.  

       A preocupação com a qualidade do trabalho pedagógico e sua inserção no 

EEES têm levado a administração da instituição a realizar mudanças em seus 

cursos e sistemas de produção. Todavia, há um descompasso entre os 

discursos dos professores que valorizam a capacitação docente, os discursos 

de seus dirigentes que nos informam que há resistência por parte dos 

professores aos programas de capacitação. Conforme comentaram nas 

entrevistas, a capacitação de docentes da UNED se iniciou há, 

aproximadamente, 3 ou 4 anos atrás, por meio de programas de educação 

continuada, mas os professores não são obrigados a participar, ficando os 

grupos pequenos, com aproximadamente 6 ou 7 participantes. Os professores 

aprendem a desenvolver textos didáticos, os guias de estudos, o uso de 

recursos da web 2.0  e do ambiente virtual de aprendizagem. Segundo os 

entrevistados, a dificuldade em convencer um docente a participar das 

capacitações está no fato de se sentirem preparados e acreditarem que não 

precisam aprender a escrever: 

 

E5[...] os professores não são obrigados a participar. Muitos 
acreditam que tem experiência e não precisam de formação. 

 

        A UNED conta com mais de 220 mil estudantes e uma mega infraestrutura 

Enfim, há membros da própria equipe que não acreditam que o novo modelo 

dará certo: 

[...] uma coisa é você interagir num primeiro ano com 15 alunos, usar 
wikis e construir um significado conjunto, mas trabalhar com grandes 
quantidades de alunos é uma atividade aberta, a atenção 
individualizada para a autoria do aluno fica difícil [...] É preciso focar a 
atenção do aluno no conteúdo [...] Para conteúdos complexos o 
material impresso não pode ser abandonado. O aluno tem mais 
atenção no material impresso que na tela, pois a leitura no 

computador exige do aluno mais atenção, mais concentração.  

  

       No que se refere às contribuições das TIC e dos recursos da web 2.0 para 

a EAD, os representantes do CEDERJ, e-TEC e UNED comentaram  

positivamente  sobre as vantagens, porém, a mídia impressa ainda prevalece. 
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Todas as instituições possuem seus próprios ambientes virtuais de 

aprendizagem, que apoiam nas interações, mas acabam por servir como 

repositório de conteúdos.    

             Quanto à tecnologia da web 2.0, ainda está sendo incorporada pelas 

instituições; na verdade, a educação a distância não consegue prescindir do 

livro didático seja ele impresso ou em formato digital, desenvolvido pela 

instituição ou indicado, criado no modelo de EAD ou baseado no modelo 

presencial de educação.  

      O discurso dos professores-autores da UNED, e-TEC e CEDERJ divergem 

dos discursos institucionais quanto à participação no sistema de produção dos 

materiais didáticos, capacitações e tecnologias. Enquanto as instituições 

sinalizam a participação dos autores em seus sistemas de tratamento dos 

materiais, os professores se sentem, na grande maioria, afastados do 

processo.  

     Os professores em seus discursos demonstraram interesse em processos 

de capacitação, já os entrevistos, com exceção da UAb e do e-TEC sinalizam 

que os docentes resistem às capacitações, uma vez que, por dominarem o 

discurso acadêmico, acreditam que já são autores habilitados para a realização 

de textos didáticos.  

       A autoria de professores para médios e pequenos grupos e a autoria para 

as massas são vertentes distintas quanto ao modelo de produção, autoria e 

mediação pedagógica. São quatro instituições distintas que buscaram se 

espelhar uma na outra: a  UAb procurou o modelo UNED, o CEDERJ buscou o 

modelo UNED e o e-TEC o modelo CEDERJ. No entanto, suas práticas são 

distintas e os modelos diferentes.  De todas as instituições pesquisadas, 

certamente, a UNED tem diferenciais que a distingue das demais, que envolve 

tanto a sua concepção, origem e modelo de gestão; assim como o volume e 

padrão de conteúdos, infraestrutura de uma forma geral. No Brasil, ficou 

sugerido uma melhoria das ações, com o enfrentamento de inúmeras 

dificuldades, tanto no que diz respeito à capacitação de professores com em 

relação à tecnológica. Acreditamos que vamos encontrar a nossa própria 

identidade.  
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6. CONTRIBUIÇÕES DA ESCOLA DE ESCRITORES/ESPANHA 

 

Nossa visita à Escola de Escritores em Madri foi um momento especial 

do estudo pelo contato com um ambiente dedicado à produção escrita. Nesta 

incursão, o encontro com o coordenador da escola foi fundamental para 

entendermos a lógica do trabalho desenvolvido pela instituição. 

No caso desta escola, o foco está totalmente concentrado na técnica de 

produção da escrita criativa, com o estudo de roteiros de cinema, narrativas, 

novelas, poemas, texto teatral e outros gêneros textuais. A formação de base 

técnica do escritor auxilia a criação do autor, subsidiando na construção de 

conhecimentos relacionados ao domínio da escrita e da estética. Assim, é 

possível unir a capacidade criadora, que dá ao autor as suas características e 

peculiaridades, e a técnica da escrita, que ajuda na composição da obra. Para 

o entrevistado, o autor e o escritor são um só:  

 

[...] um autor pode ser um escritor, cada vez que escreve ele é autor 
de um texto, em cada texto ele assume uma posição no texto, o autor 
e o escritor são a mesma pessoa. 

 

Realizamos a entrevista com o coordenador da escola. Foram 

abordadas as seguintes temáticas: modelo pedagógico da escola, escrita e 

web 2.0 e contribuições para a capacitação de professores para a EAD.   

Quanto ao modelo pedagógico, o coordenador informou que as aulas 

são práticas, os alunos precisam produzir textos que são corrigidos em grupos 

e comentados pelo professor. Um aspecto importante da escola é o trabalho 

criativo com a palavra, são realizadas atividades que facilitam a criatividade. 

Entre as estratégias usadas para o desenvolvimento da capacidade criadora 

encontra-se a aplicação de jogos: 

 

[...] temos, inclusive, um laboratório de jogos para o desenvolvimento 
de criatividade para fazer com que parem de pensar e joguem, assim 
desbloqueiam a criatividade. Ensinamos de forma lúdica. 

 

A escola tem três pilares para o desenvolvimento do escritor, que estão 

centrados no despertar da sensibilidade, criatividade e técnica. Com três 

meses de aula, o aluno aprende no curso básico a escrever com correção,  
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construir a estrutura de um texto com coerência. São realizadas oficinas 

presenciais com o máximo de 15 alunos – sendo 12 o número ideal – e a 

duração proposta é de um ano, já que a estrutura curricular é baseada em 

módulos.  

Segundo o entrevistado, a escola também oferece o mestrado em 

Narrativas, que tem duração de dois anos e professores experientes que 

ministram as aulas. Ao final do curso, como uma das atividades didáticas 

propostas, os alunos precisam produzir textos em distintos gêneros a fim de 

serem publicados pela escola. O lançamento do livro é realizado pela própria 

instituição, que lança seus alunos oficialmente como escritores para a 

sociedade.  

Com relação à escrita para a web 2.0, o coordenador nos trouxe um 

aspecto interessante no tocante ao uso de narrativas 2.0. Neste gênero textual 

o autor não conclui o discurso, abrindo espaço para que o leitor seja um 

coautor: 

 

[...] nas narrativas 2.0, por exemplo, o autor não se completa, não 
conclui o texto, é uma nova via e contar histórias, mas não elimina a 
outra literatura. Temos aqui um curso para a escritura de blogs e 
narrativas 2.0.  

        

Há novas possibilidades de escrita e de participação ativa do leitor 

diante do texto na web. Na verdade, os textos impressos são construídos para 

manter o leitor passivo, e, com os recursos interativos da web 2.0, o leitor pode 

participar escrevendo. Para Freire (1997) a leitura e escrita são indissociáveis, 

pois para escrever é preciso ler.  

 No que se refere à capacitação e produção textual de professores, o 

entrevistado informou que os docentes buscam a Escola de Escritores para 

treinar a escrita e produzir textos didáticos: todos querem aprender a estruturar 

um discurso.  

 De acordo com o entrevistado, no caso da escrita para a internet, ainda 

estamos avançando, descobrindo como nos comunicamos. Este não é um 

caminho fácil, visto que durante anos escrevemos e lemos de forma linear e 

nada participativa. Agora, nós professores precisamos escrever criando 

hipertextos. Podemos acessar por meio de um link outras páginas e encontrar 
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outros discursos que complementam, contestam ou ampliam os nossos 

discursos. 

        O encontro na Escola de Escritores nos inspirou em nosso entendimento 

sobre o modo como precisamos pensar a escrita para a web, e nos fortaleceu 

na nossa concepção de que é preciso investir em capacitação de professores 

para o processo autoral e domínio da escrita, seja esta para o ensino 

presencial ou a distância.  

Durante a entrevista o pesquisado abordou a diferença entre o texto 

acadêmico e o didático, salientando que o fato de um professor redigir um texto 

simples e direto não significa banalizar o texto, mas apenas escrever com 

naturalidade um texto compreensível para o leitor. O professor pode aprender a 

dominar a escrita criativa, a técnica e o prazer de escrever.  

Finalizando, a partir de nosso diálogo com o entrevistado intuímos que o 

professor-autor para a EAD precisa argumentar e compor mais o discurso, usar 

recursos que facilitem a leitura e tornem os textos na web mais interativos.  

 A visita ao espaço físico da Escola de Escritores foi importante para 

conhecer a estrutura das salas que são compostas por mesas posicionadas em 

círculo, o que facilita a comunicação entre os alunos e professores durante as 

leituras e correções dos textos.  Além disto, o ambiente da Escola é agradável, 

pois tem um estilo intimista. Cada sala tem uma cor e um tamanho apropriado 

para criar um ambiente propício à escrita, desarticulando a estrutura 

hierárquica de uma sala de aula tradicional, posicionando o professor como 

facilitador da aprendizagem.  

Em síntese, a experiência da visita à Escola de Escritores nos mostrou 

que, além da duração do curso, do tipo de abordagem metodológica, da 

importância que a leitura tem para a escrita, da fusão entre o autor e o escritor, 

da possibilidade de uso de narrativas 2.0 na EAD, é preciso criar uma 

infraestrutura física destinada à produção escrita para facilitar a composição 

textual. No caso da capacitação de professores-autores, não podemos 

improvisar capacitações em salas comuns, com materiais didáticos para aulas 

apenas centradas na transmissão de conteúdos e na distribuição de atividades 

mais teóricas e menos práticas. A proposta precisa atender às necessidades 

do professor-autor, ajudando-o a amadurecer e descobrir o seu estilo de escrita 
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e melhor forma de entreter o aluno/leitor. O docente pode se apropriar de 

outras perspectivas textuais para ensinar com o auxílio da web 2.0.  

A prática da escrita é um exercício contínuo para o autor. Este por meio 

da publicação conquista seu reconhecimento na sociedade. Como salienta 

Chartier (1999), o autor ao ter a sua obra materializada consegue ao propagá-

la alcançar seu prestígio. Por essa razão, a Escola de Autores ao final de cada 

ano publica um livro impresso composto por textos produzidos pelos alunos 

que abrangem distintos gêneros textuais, inclusive textos que foram produzidos 

para a web.  Uma das obras editadas pela entidade e fornecida pelo 

entrevistado foi Al encuentro de todo (ESCOLA DE ESCRITORES, 2011).  

O livro comporta diversos autores, cujos nomes são destacados a cada 

texto apresentado. Esta materialidade da obra, independente do suporte que 

seja é de fundamental importância para o autor, que logra compartilhar com o 

leitor seu trabalho de construção intelectual. Conforme Zapata (2011), escrever 

é um encontro do autor consigo mesmo e com o leitor, uma vez que ao 

produzir o texto se realiza um processo consciente de leitura, viver, pensar, e 

repartir seu universo criativo e laboral.  

Este exercício proposto pela Escola de Autores dá ao aluno-autor 

durante sua atividade autoral a chance de organizar e materializar seu 

pensamento. Este modelo pedagógico da instituição pode ser adotado na 

capacitação de professores-autores para a EAD.  Uma das vantagens deste 

tipo de exercício para o docente é facilitado no espaço virtual em que será 

possível escrever, reescrever, corrigir, apagar e publicar com maior 

flexibilidade. O professor pode se tornar, então, no universo digital autor e 

editor de sua obra/ texto didático. 

O professor precisa, então, conquistar com a produção de seu texto 

didático a autonomia docente e compartilhar com o aluno além do espaço da 

leitura, o da participação ativa na co-criação de textos. 

As contribuições da Escola de Autores foram importantes para mostrar 

que a escrita está ao alcance tanto daqueles que se propõem a produzir obras 

de ficção, como dos professores que almejam ingressar no universo autoral. 

Certamente, apresentamos sinteticamente os resultados da análise desta 

instituição em função do rico contato e acervo informacional disponibilizado que 

complementam a entrevista, mas nos coube cumprir a tarefa de apenas 



280 

detalhar os pontos importantes que consideramos relevantes para a 

constituição  de um programação capacitação/formação de professores autores 

para a EAD em tempos de Cibercultura. 
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7. CONCLUSÕES  

 

 

      Iniciamos esta conclusão destacando a relação entre o pesquisador e o 

autor. A tese representa um desafio no âmbito do domínio das técnicas de 

pesquisa, ao mesmo tempo em que é necessário mergulhar radicalmente em 

um determinado tema e tratá-lo de forma original.  Todo o percurso traçado, 

desde a definição do problema, a escolha dos contextos de estudo e dos 

sujeitos, a construção dos referenciais teóricos e a forma de análise com vistas  

à conclusão, exige do pesquisador o exercício de sua autoria.  

        Assim, o pesquisador-autor precisa unir técnica, conhecimento e  

criatividade.  Quando o investigador cria, enfrenta situações de conforto e de 

desconforto diante do objeto de estudo; todas inerentes à composição de sua 

pesquisa, mas que precisam,no entanto, ser dominadas aquele que indaga.  

        O domínio da técnica coadjuvado com a criatividade dá ao discurso do 

pesquisador aquilo que o define como autor: a sua marca, a sua identidade e o 

direito de proferir/defender a palavra.  

       Quando iniciamos o estudo esperávamos as provocações do percurso, 

antevendo possibilidades de descobertas que poderiam contribuir para os 

estudos da autoria e a formação/capacitação de professores-autores para a 

EAD. A autoria é um tema que pesquisamos desde o Mestrado, naquela 

ocasião focalizando o aluno-autor na sala de aula virtual e sua capacidade 

criadora. Após, a defesa da dissertação, compreendemos que nossa análise  

ainda não havia se esgotado, cabendo encontrar o professor-autor e sua 

identidade.  

        Deste modo, após algum tempo de maturação das inquietações derivadas 

dos estudos no mestrado, partimos para problematizar o professor-autor na 

EAD. A caminhada nos remeteu ao desvelamento de quatro cenários de 

formação/capacitação de professores autores, tendo por base um quadro 

teórico que comportou uma discussão sobre Cibercultura, sobre os conceitos 

de autor, web 2.0, história da escrita e do livro, produção de textos didáticos 

para EAD, design instrucional, técnicas de escrita na EAD e capacitação de 

professores. Esta base teórica, marcadamente intertextual, não só se expressa 
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em nosso discurso como nos subsidiou na análise das informações coletadas, 

favorecendo os resultados. 

        Compreendemos que a autoria é um desafio para o professor que 

necessita dominar a técnica da escrita, criar e articular o seu próprio discurso,  

ou seja, ingressar na „ordem do discurso‟ para que a palavra possa circular; o 

professor-autor precisa construir a sua própria trajetória profissional, realizar 

suas descobertas e exercer de forma singular seu saber docente. 

Após estas considerações, retomamos o objetivo geral desta pesquisa, 

que foi investigar como se dá a preparação/capacitação de professores para a 

autoria/produção de textos didáticos para EAD no contexto da Cibercultura, 

tendo como foco experiências realizadas na Espanha, em Portugal e no Brasil, 

e os objetivos específicos daí derivados, para estabelecer as conclusões do  

estudo.  

          Em relação a experiência brasileira dirigida à formação / capacitação de 

professores para a autoria de textos didáticos para EAD, desenvolvida tanto 

pelo Sistema Escola Técnica Aberta do Brasil (e-TEC Brasil), que envolve a 

Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) e a Universidade Federal de 

Santa Catarina (UFSC), quanto pelo CEDERJ, concluímos que a experiência 

brasileira tem sido tímida diante do vulto das ações assumidas por ambas 

instituições.  

        No caso do e-TEC Brasil, o programa tem crescido com a oferta de 

cursos, atendimento, volume de investimentos, mas ainda não deu conta da 

capacitação de seus professores-autores. A experiência da UFMT e da UFSC 

no campo da EAD são renomadas. Admitimos que a preparação de docentes 

por instituições reconhecidas é um diferencial, mas a carga horária e a 

proposta curricular precisam ser reavaliadas. O programa dá ênfase ao 

material didático impresso, o que não propicia aos professores a experiência 

prática de criação de outros gêneros textuais que possam viabilizar a 

aprendizagem do aluno usando a web 2.0, tais como o as narrativas interativas 

2.0 nos blogs ou mesmo a aplicação da técnica do triângulo invertido.  Além 

desses aspectos, a proposta do curso para a produção textos para mídia 

impressa é restrita, não amplia conceitos importantes como o de estética e 

discurso. A experiência prática é dissolvida em uma carga horária condensada.  
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Como Freire (1997) se referia à aprendizagem da escrita, só aprende a 

escrever quem escreve, exercita o domínio da palavra e com ela joga e 

constrói o discurso. 

        O grupo de professores-autores, tutores e os próprios coordenadores das 

formações se sentem pressionados pelo MEC, que tem procurado ampliar, em 

curto espaço de tempo, a oferta de cursos técnicos a distância. Todo o 

processo de gestação e implementação precisa englobar a capacitação, a 

produção dos textos e a realização dos trabalhos das equipes de produção e 

validação. Não há tempo para que os professores-autores e equipe de 

produção criem sinergia; o modelo do e-TEC Brasil, inspirado na proposta do 

CEDERJ, segue a vertente de educação de massas. É fato que existe um 

grande contingente populacional para ser atendido, mas isto não pode 

prescindir de ações que valorizem todas as partes do processo, tais como: a 

qualidade dos textos didáticos; a correção conceitual e de linguagem; a 

inovação metodológica que precisa ser realizada; o aproveitamento de 

recursos da web 2.0 e particularizar momentos específicos da aprendizagem.   

         A web 2.0 tem um potencial interessante para dar autonomia ao professor 

e aluno; ao mesmo tempo proporciona a coautoria. O uso das TIC na educação 

não se restringe ao uso de fóruns, chats, postagens de imagens, cortar, colar e 

reaproveitar os materiais didáticos e conteúdos livres disponíveis na rede. 

Representa, sim, a possibilidade de disseminar uma educação de qualidade, 

centrada em processos didáticos criativos de construção da aprendizagem, 

usando o que há potencialmente de melhor. 

         Ainda que sabendo que os conhecimentos são efêmeros e substituíveis,  

existe, por trás deles, uma sociedade do controle que determina os discursos 

que devem circular e os que devem ser apagados. Lemos e Lévy (2010) 

defendem que, na Cibercultura, a palavra está liberada. Perguntamos, para 

quem? A palavra do professor ainda passa por diversos mecanismos de 

controle na contemporaneidade; as estruturas de poder limitam o número de 

docentes autorizados a proferir seu discurso. Capacitamos poucos professores 

para a autoria e compramos mais livros para as escolas; isto significa que este 

investimento deixa de ser aplicado em docentes, sendo revertido para indústria 

do livro didático.  
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       Os mesmos problemas técnicos que acontecem no ensino presencial com 

o livro didático estão surgindo na EAD, entre eles o mais grave refere-se à  

presença de erros conceituais.  O  e-TEC Brasil precisa avançar e capacitar os 

professores-autores, investir na profissionalização, fornecer subsídios para  

que os  docentes escrevam e leiam.  

       Há uma expectativa por parte dos professores-autores, dos tutores e 

também dos coordenadores, no sentido da continuidade das capacitações. É 

preciso aprofundar determinadas questões teóricas e conceituais, entre elas: o 

ensino de estruturas discursivas;  o uso das TIC na EAD e os hipertextos.  

       Além disso é necessário considerar os novos leitores, a geração dos 

nativos digitais.  Esses jovens estão circulando em blogs, wikis, Twitters, 

Facebook, dominando outras linguagens midiáticas, sem dispensar o contato 

com tecnologias analógicas. Como despertar a curiosidade desses alunos para 

os cursos a distância? 

         A experiência do CEDERJ em termos de capacitação de professores-

autores não existe. O professor-autor aprende a construir o material junto com 

o designer instrucional, inserido no modelo institucional. O CEDERJ, com seu 

histórico operacional de desenvolvimento de cursos a distância, precisa  

amadurecer e transitar dos antigos formatos para os novos anseios de alunos e 

professores em relação à construção coletiva da aprendizagem. O título  de 

professor-conteudista é limitador da capacidade inventiva e criadora dos 

docentes. Na verdade, estes professores são autores na concepção 

bakhthiniana (autor-criador), mas, ainda, precisam dominar as técnicas 

(BARTHES,  ) e reconhecer sua identidade e marcas, como defende Foucault. 

Outro problema que transita na esfera da autoria do CEDERJ é  o afastamento 

dos professores do sistema de produção;  isto se reflete nos erros conceituais 

encontrados nos materiais didáticos e na falta de identificação do autor com o 

texto.   

        Claro que há uma equipe de produção que ajuda na construção do texto 

didático, mas isto não é prerrogativa para  se apagar a presença do autor.  A 

tendência em descaracterizar os materiais didáticos repercute nos professores 

na forma de „desconforto‟, dando uma sensação de desprestigio; tal estratégia 

precisa ser reavalida pela instituição. O novo projeto do CEDERJ com a 
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inclusão da web 2.0 no desenvolvimento de cursos a distância, pode 

transformar o professor-autor em editor, desde que haja capacitação docente.  

Não basta o professor, o designer instrucional e o programador visual sentarem 

para dialogarem sobre o modelo de criação da instituição, é preciso mais que 

isto. 

          As equipes de produção dos textos didáticos, incluindo os designers 

instrucionais nem sempre são compostas exclusivamente por professores; elas 

congregam profissionais de outras áreas de formação que, teoricamente, 

dominam a linguagem, mas não possuem a prática de ensino.  Admitimos a 

importância dos designers instrucionais, porém as decisões finais no material 

didático devem ser chanceladas pelos professores. A pesquisa nos levou a 

pensar na necessidade dos professores-autores também dominarem esta área 

de conhecimento;  uma outra idéia que surgiu refere-se  ao desenvolvimento de 

uma rede de professores-autores focados  na discussão do processo autoral na 

perspectiva interdisciplinar, desvelando práticas de autorias e propostas de 

capacitação para  estes formadores.   

       O CEDERJ buscou na UNED o seu modelo de EAD para a educação de 

massas, mas esqueceu de um detalhe: a UNED foi concebida como uma 

instituição de educação a distância, com ensino e gestão direcionados para 

esta realidade. O CEDERJ nasce em instituições que dão centralidade ao 

ensino presencial. Um aspecto derivado desta origem é a  resistência a EAD. A 

contribuição da experiência docente dos professores em sala de aula pode 

ajudar em determinadas questões importantes para qualquer aluno, mas é 

preciso lembrar que a EAD é outra modalidade de aprendizagem, tem 

características próprias e refletem na própria construção dos textos didáticos. 

Os professores precisam aderir efetivamente e participarem, e não apenas 

entregar os conteúdos. Os professores das disciplinas comprometidos com o 

processo educacional querem mudanças nos processos de produção.  

          Com relação a formação / capacitação de professores para o processo 

autoral de materiais didáticos na EAD, concretizada na UAb e na UNED, 

concluímos que ambas apresentam deficiências.   A UAb  dá centralidade  ao 

papel do professor no uso do ambiente virtual de aprendizagem; segundo os 

informantes, a metodologia utilizada é especifica da EAD online,  e nela há uma 
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ênfase utilizada nas atividades nos fóruns; guias e unidades didáticas. Ficou 

nítido que a autoria não se concretiza plenamente e que há um anseio por 

parte dos professores contatados quanto à oferta de  cursos que auxiliem na 

produção de textos com qualidade, o que envolve autoria, domínio técnico da   

escrita para a EAD. 

        O fato dos professores-autores da UAb terem sido capacitados para o uso 

das TIC não implica que, ao produzirem textos, consigam criar de forma 

autônoma. Apesar de apresentarem em suas respostas indícios sobre o 

domínio das técnicas de escrita destinadas à EAD, isto não representa que na 

prática estes profissionais estejam preparados para a linguagem da internet e 

web 2.0. O fato é que o grupo se ressente da participação em cursos de 

formação continuada destinados à produção de textos para a EAD e  com foco 

na web 2.0.  

          Os professores-autores da UAb, assim, como os demais respondentes 

evidenciaram que a Cibercultura  está na esfera do mito, sendo  vista como 

algo alheio, distante. A tão esperada interatividade possível na Cibercultura 

ainda não 

          Já no caso da UNED, a questão da capacitação enfrenta a resistência 

dos professores que se acham autossuficientes e, por isto, acreditam que as 

capacitações são dispensáveis.  Ao mesmo tempo, a instituição enfrenta o 

desafio da qualidade que lhe impõe o EEES: melhorar aquilo que faz, o que 

implica em preparar os professores para a autoria.  O problema é convencê-

los. Ser professor-autor faz parte da prática UNED. 

       A capacitação de professores-autores na UNED é um ponto delicado;  há 

uma contradição entre o discurso institucional e o discurso dos professores. De 

um lado, a UNED retrata a oposição docente à formação continuada e do outro, 

os professores sinalizam a necessidade de participarem de programas 

educacionais com este objetivo.   

     Como esta capacitação nesta instituição é recente são poucos os 

professores que participam dos cursos e aprendem o modelo UNED de 

produção. As técnicas de escrita mencionadas pelos docentes são as mesmas 

indicadas pelos professores das outras instituições, as respostas são 

recorrentes. O uso da linguagem é retratado sempre da mesma forma, sem 
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levar em conta a mídia em que ela se materializa, a perspectiva da linguagem 

para o material didático impresso está sempre presente.  

      Ainda que não tenhamos usado a palavra Cibercultura junto aos 

professores da UNED, percebemos que a relação da instituição e dos 

professores com as tecnologias digitais e a web 2.0 é incipiente.  Há uma 

crença de que os recursos da web 2.0 não darão conta do contingente de 

alunos e conteúdos didáticos, pois na atualidade, a clientela da UNED 

ultrapassa o território espanhol, sendo os alunos oriundos de diversos países.  

         No que tange à formação de autores fora do campo da Educação, no 

âmbito da Escola de Escritores (Espanha/Madri), tendo por base as 

informações coletadas neste espaço, compreendemos que a prática da escrita 

desenvolve a técnica; não basta a oferta de aulas teóricas ou mesmo aulas 

práticas de curta duração, o autor precisa dominar a estética da criação e  ter 

plena consciência do universo originado. Um autor que une criação e 

conhecimentos técnicos da escrita não se forma de imediato, é preciso um 

tempo de gestação do processo criativo. 

         A escola para formar um escritor foca o curso no gênero textual que ele 

irá desenvolver em seu processo de escrita, considerando, também,  o suporte 

material para o qual se destina o discurso a ser produzido. A estética de um 

roteiro de filme assume a particularidade inerente a sua linguagem; assim 

como o autor de uma novela precisa criar uma realidade que estabeleça  

empatia entre a história e o telespectador; na educação o texto didático precisa 

estimular a aprendizagem do aluno  e conduzi-lo a sua autonomia. O professor-

autor necessita, então, unir seus saberes práticos e teóricos, articulando um 

discurso didático claro, direto, compreensível e dialógico com vistas à  

mediação pedagógica. 

        A experiência de um centro de formação especializado em formação de 

escritores nos trouxe, também, a perspectiva quanto a relevância de se criar 

programas de formação/capacitação de professores que sejam constituídos de 

subsídios oriundos de outras áreas do conhecimento, tais como: Filosofia, 

Psicologia, Literatura e Linguística,  as quais podem dar sustentação ao 

professor em seu processo autoral. É preciso criar uma atmosfera de estimulo 

à criatividade, pois o diferencial de um texto não está apenas no uso adequado 
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da técnica, mas nas marcas deixadas pelo autor do texto, sua singularidade e 

identidade. 

         Com relação aos contrapontos entre as experiências analisadas, tendo 

como “pano de fundo” a possibilidade de utilização das tecnologias digitais na 

graduação, concluímos que as quatro instituições precisam investir em 

formação/capacitação de professores-autores.   

     Todos os docentes entrevistados vislumbraram as contribuições da web 2.0 

na educação a distância, porém em perspectivas diferentes. No caso do e-TEC 

Brasil não se percebe na abordagem das propostas de capacitação, seja nos 

programas ou nos materiais didáticos como é o aproveitamento destas 

interfaces; talvez isto seja uma conseqüência da programação dirigida à 

educação de massas. As tecnologias da web 1.0 ainda adotadas constituindo  

repositórios de conteúdos e de atividades pedagógicas simples, baseadas no 

uso dos limitados recursos tradicionais de ambientes com valorização de seus 

fóruns, chats, agendas e módulos de gestão.  

       Na verdade, interfaces similares ao Facebook estão sendo criadas 

destinadas a educação a distância para a realização do social learning: redes 

de interação e cooperação com transmissão de voz, imagens, escrita individual 

e coletiva em um ambiente só. A questão é que estas soluções são pagas e as 

licenças são cobradas pelo número de usuários, o que para a educação de 

massas se torna oneroso. Então, resta usar o que há de tecnologia gratuita 

disponível no ciberespaço.   

        Assim, os professores-autores necessitam dominar as tecnologias digitais 

e as linguagens da web 2.0.  Os leitores são outros, os alunos buscam  

interações em trocas rápidas; navegam nos hipertextos e a mobilidade  faz 

parte de sua realidade. O celular mais simples já tem as redes sociais na tela 

para o usuário clicar. Não se trata de uma apologia às tecnologias, mas sim da 

realidade do novo leitor.  O autor da era digital deve estar aberto a este novo 

leitor, à leitura participativa e criativa,  às contribuições e criticas que podem 

ajudar o texto. 

        O CEDERJ, que buscou na UNED sua inspiração, adotou o modelo do 

impresso e investiu na infraestrutura, nos conteúdos, na tutoria, nas equipes de 

produção e em ações de capacitação de professores para a rede pública de 
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ensino do Estado do Rio de Janeiro. No entanto, não investiu na 

formação/capacitação dos professores-autores, os problemas de interação 

entre professores e equipe de produção estão evidentes, uma vez que há uma 

queixa comum: o distanciamento do sistema de produção., a qual também 

afeta o e-TEC Brasil.  

        Os discursos das instituições, CEDERJ e e-TEC Brasil sinalizam a 

existência de capacitação dos professores-autores. No CEDERJ não há um 

programa, uma proposta curricular estruturada, nem oficinas práticas; já o           

e-TEC Brasil contou com a UFMT e a UFSC para elaborarem suas ações de 

capacitação com a contribuição de outras parceiras, inclusive com conteúdos 

do CEDERJ.  Todas as instituições que realizaram capacitações foram 

remuneradas para a concretização dessas ações. Mas, há um olhar critico das 

universidades envolvidas que aponta para a necessidade de revisão dos 

cronogramas.  

        A problemática de capacitação na UNED e na UAb não difere do que  

investigamos no e-TEC Brasil e no CEDERJ|: a situação é frágil.  A UAb 

investe em seu projeto pedagógico com vistas a um modelo virtual de 

educação e capacita os professores para esta finalidade; a UNED começa a 

pensar mais sobre a autonomia do professor para criar conteúdos gratuitos 

para os  alunos, já que não há subsidio para os livros didáticos. O que a 

instituição consegue é negociar os valores dos livros quando são produzidos 

pelos seus próprios professores, em parceira com outras editoras, para que 

tenham custos mais baratos.  A editora da UNED tem padrões de qualidade e 

protocolos que devem ser cumpridos; portanto, escrever livros para esta 

instituição exige do professor uma escrita de qualidade e disposição para 

negociar. 

       Ficou sinalizado que a única instituição que tem um programa de 

capacitação de professores-autores, sendo implementado com adesão 

significativa, é o e-TEC Brasil. No entanto, há uma queixa dos professores-

autores em relação à finalização da produção: eles se sentem menosprezados.   

Por outro lado, os coordenadores das capacitações se queixam da resistência 

dos professores-autores em aprender a escrever para este tipo de modalidade 

educacional e dos erros que aparecem nos materiais didáticos.  
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        Os erros conceituais não são mencionados pelos professores-autores da 

UAb e nem da UNED, isto não é problema entre eles. A produção da UNED 

segue o modelo analógico, impresso e conte com o uso de rádio e  TV  - mídias 

unidirecionais;  o ambiente virtual de aprendizagem é simples, sem as redes 

sociais e interfaces da web 2.0. Esta situação nos faz imaginar que quando a 

UNED incorporar as mídias 2.0 já existirão outras tecnologias disponíveis e, 

assim se mantém um círculo vicioso,  marcado pela necessidade de superar a 

obsolescência.  

         Quanto à UAb, os professores-autores conhecem as vantagens da web  

2.0, mas mantêm a centralidade nas interfaces 1.0, colocando ênfase em 

fóruns. Isto é uma contradição considerando que a sua proposta  é  a educação 

online,  ou seja, uma proposta voltada para as mídias 2.0.  

       Em comum, considerando as quatro instituições e o universo dos  quarenta 

respondentes, podemos concluir  que o fenômenos da Cibercultura ainda é 

pouco discutido por estes professores, o que nos remete a indicar  a 

necessidade de estudos teóricos e  de vivências educacionais  que envolvam o  

a apropriação das tecnologias digitais. O grupo que mais evidenciou  

conhecimentos sobre a Cibercultura foi o vinculado à UAb; no entanto todos os 

professores pesquisados afirmaram sua disposição para participar da 

educação a distância na versão 2.0. 

      Os grupos que melhor descreveram as técnicas de escrita foram a UAb, o 

CEDERJ e o e-TEC. Todos falam  da diferença entre autor e escritor, atribuindo 

ao autor o trabalho criador e ao escritor  o domínio da técnica.  A expressão 

professor-conteudista é contestada pelos sujeitos da pesquisa na medida em 

que marca o desprestigio do trabalho do professor,  revelando o menosprezo à 

atividade docente criativa. Em última instância, ela reduz o professor àquele 

que entrega o conteúdo; portanto o afasta do processo de aprendizagem dos 

alunos. A equipe da UAb também critica esta expressão. Como a denominação 

professor-conteudista não é usada na Espanha não formulamos este tipo de 

questionamento para o grupo da UNED.  

      Poderíamos dizer que estas instituições possuem pontos fortes e fracos no 

campo da autoria. Os pontos fortes da UNED são: o seu tempo de experiência, 

a sua preocupação com a qualidade, uma infraestrutura sólida, uma boa base 
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editorial e professores reflexivos. Já seu ponto fraco é a resistência à mudança, 

às novas metodologias e recursos 2.0.  No caso da UAb, entre os pontos fortes  

situam-se: o tempo de experiência da instituição e de seus docentes; uma 

equipe engajada no projeto institucional, a inserção de projetos educacionais 

na web.  Com relação as suas dificuldades, cabe destacar: a ênfase na 

tecnologia 1.0 nas interações entre alunos e professores; e a falta de 

capacitação dos professores para a autoria.  

       No que se refere ao e-TEC Brasil, seus pontos fortes são: a capilaridade 

de suas ações no país, investimentos financeiros significativos, qualidade das 

instituições parceiras. Nos pontos fracos destacam-se: o modelo de gestão 

pulverizado, a descentralização das ações, o que acaba por potencializar  erros 

conceituais e provocar o afastamento dos docentes do sistema de produção;  

há ainda a problemática da capacitação insuficiente.  

         No CEDERJ temos os seguintes pontos fortes: uma instituição pioneira 

no país em termos de EAD no ensino superior, cujo modelo tem sido replicado 

em instituições parceiras da UAB; capilaridade no estado do Rio de Janeiro; 

boa base editorial; corpo docente qualificado. Suas debilidades  situam-se: no          

forte apelo ao material impresso; e na falta de investimentos em capacitação 

dos professores das instituições conveniadas.  

       Retomando a tese desta pesquisa, na qual se defende que a autoria do 

professor deve fazer parte de sua formação e prática profissional, 

especialmente quando se trata de professores da EAD que utilizam as 

tecnologias digitais, assumimos que os professores ouvidos não podem ser 

configurados plenamente como autores. Julgamos que o termo mais adequado 

para adjetivá-los no papel de „professores-autores‟ seria o de „escrevente‟ na 

perspectiva de Barthes (2004a; 2004b). Eles são profissionais que dominam a 

escrita acadêmica, mas que não possuem autoria para textos didáticos. São 

intelectuais que dominam o conhecimento de sua área e a técnica da escrita 

cientifica, porém ainda precisam avançar na construção de textos que 

produzam a mediação didática. Além disso, precisam ter a capacidade de aliar 

as novas linguagens, as novas formas discursivas, os novos suportes materiais 

e as práticas educacionais virtuais a esta mediação.    
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       As técnicas de escrita e produção de livros articuladas por São Jerônimo 

ainda estão presentes no século XXI, tanto no formato impresso como no 

digital; as contribuições de Gutemberg para o impresso também chegam até 

nós. Cabe, agora, compreender e se apropriar da imaterialidade e mobilidade 

dos livros digitais e tablets, ou seja, avançar no campo da linguagem, dos 

discursos, da autoria inerentes à web 2.0.  

       Confirmamos a hipótese de que há uma deficiência na formação e 

capacitação de professores para a autoria de textos didáticos para a EAD.      

Sendo assim, sugerimos um elenco de temas a serem considerados na  

constituição de um programa de capacitação de professores-autores para EAD 

em tempos de Cibercultura, incluindo interfaces da web 2.0:  

 

 Linguagem, educação e mídias digitais; 

 Educação e discurso didático; 

 Jogos, criatividade e educação; 

 Oficina de textos didáticos digitais 

 Estética e escrita na web 2.0; 

 Aprendizagem e discurso em tempos de Cibercultura; 

 Exercícios de escrita coletiva; 

 O novo leitor da era digital e  

 Projeto para escrita aplicada na EAD online. 

 

     Vale ressaltar que este estudo representou para nós uma provocação ao 

nosso exercício intelectual na medida em que também requisitou boa dose de 

reflexão e criatividade. Acreditamos que todos nós somos autores quando 

assumimos nossa identidade, deixando marcas.  

     Uma sugestão para novas pesquisas sobre o tema é o resgate das gerações 

de autores na educação a distância no Brasil;  esta memória precisa ser 

preservada. Esta possibilidade de investigação pode preencher uma lacuna 

que encontramos, uma vez que as equipes de produção dissolvem a autoria do 

professor. Este é um desafio que apresentamos aos professores-autores-

pesquisadores. 
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APÊNDICE A  

QUESTIONÁRIO BÁSICO PARA PROFESSORES AUTORES DE EAD 
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QUESTIONÁRIO PARA PROFESSORES AUTORES DE EAD 

 

Parte I – Caracterização  dos Respondentes 

 

Respondente ( Use apenas um pseudônimo para identificação)__________________ 

Instituição de Ensino a que pertence: 

______________________________________________________________________ 

Formação inicial:_______________________________________________________ 

Possui Cursos de Especialização (360 horas)? 

Sim (   )  Não (   ) 

Em caso afirmativo, informe os cursos realizados. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Possui Mestrado e/ou Doutorado? Em caso afirmativo, diga quais foram esses cursos. 

Sim (   )  Não (   ) 

Em caso afirmativo, informe os cursos realizados. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Há quantos anos atua na EAD? Marque o período que mais se adéqua ao seu perfil. 

(      ) 1 – 5   (      ) 6 – 10  (   ) 11 - 15  (   )16 – 20  (   ) 21 ou mais  

Há quantos anos é autor de textos didáticos para EAD? 

(      ) 1 – 5   (     )  6 – 10  (   )  11 - 15  (   ) 16 – 20   (   )21 ou mais 

 

Para quais cursos escreveu textos didáticos para EAD? 

(      )  Ensino Técnico    (     ) Graduação   (   ) Especialização (      ) Extensão  

(     ) Educação Corporativa   (      ) Outros. Especifique____________________ 

 

Parte II – Informações Substantivas sobre a relação tecnologia e escrita  

 

1 O que você entende por Cibercultura? 

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

2 Você vê diferença entre autor e escritor?  

(     )    sim   não  (     ) 

Especifique_____________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

3 Em termos gerais, quais são as tecnologias da web 2.0 podem  potencializar a 

autoria na Cibercultura?  

 

(      ) blog  

(      ) twitter   

(      ) wiki     

(      ) facebook   

(      ) Outro.  Especifique_________________________________________________ 
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Parte III – Informações Substantivas sobre o professor autor e a EAD 

 

1 Como você se tornou um autor de textos didáticos para EAD? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

2 Como você percebe o seu processo de autoria na produção de textos didáticos para a 

EAD? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

3  Que limitações existem na produção de textos didáticos para a EAD?  

 

(       ) carência de tecnologias apropriadas. 

(       ) capacitação insuficiente . 

(       ) ausência de capacitação 

(       ) distanciamento do sistema de produção ( design instrucional) 

(       )  outros . Especifique_______________________________________ 

 

 

4 Indique três características específicas do texto didático para EAD 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

5 Cite duas técnicas de escrita que você usa para produzir o seu texto didático 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

6 Que críticas você faz ao termo “professor-conteudista”, como produtor de material 

didático para a EAD?  

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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7 Como você vê as contribuições das tecnologias digitais e web 2.0  para produção de 

textos didáticos para EAD no contexto da Cibercultura?  

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Parte IV  - Sobre a capacitação para o processo de autoria de textos dirigidos à 

EAD 

 

1 Você participou de algum curso de capacitação para a produção de textos didáticos 

para a EAD?  

 

(    ) sim      (    ) não  

 

Em caso afirmativo, por favor, descreva.  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

2 -   Com base em sua experiência, que aspectos devem ser considerados em um curso 

de formação de autores  que contemple  a produção de textos didáticos para EAD? 

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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APÊNDICE B 

ROTEIRO DE ENTREVISTA COORDENADORES 
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ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA COORDENADORES DE CURSOS  DE 

CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES PARA A AUTORIA DE TEXTOS 

DIDÁTICOS PARA EAD 

 

 

 

1. Como são produzidos os textos didáticos/materiais didáticos da 

instituição? 

2. Qual é o modelo de autoria de textos didáticos da instituição? 

3. Quais as contribuições da web 2.0  para a autoria do professor no 

campo da EAD?  

4. Qual o modelo de formação/capacitação de professores na instituição 

para a produção de textos didáticos para a EAD? 
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APÊNDICE C 

ROTEIRO DE ENTREVISTA ESCOLA DE ESCRITORES  
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ROTEIRO BÁSICO DE ENTREVISTA/ ESCOLA DE ESCRITORES 

 

 

 

1. Qual é o modelo pedagógico da Escola de Escritores? 

2. Qual é a inovação da web 2.0 para a produção textual? 

3. Qual a contribuição da Escola de Escritores para a capacitação de professores 

para a produção de textos didáticos? 
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APÊNDICE D 

ROTEIRO DE OBSERVAÇÃO DA ESCOLA DE 
ESCRITORES/ AMBIENTE FÍSICO 
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ROTEIRO BÁSICO DE OBSERVAÇÃO/ESCOLA DE ESCRITORES 

 

 

1.  Salas específicas para as aulas de produção textual? 

(    ) sim     (     ) não 

 

2. Descrição da organização da sala de aula (móveis, quadro de giz, 

computador e mesas) 

 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

3. Presença de biblioteca na escola? 

 

            sim (    )     não (     )  
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APÊNDICE E 

 

ROTEIRO BÁSICO DE PARA ANÁLISE DOCUMENTAL/ /FORMAÇÃO 

CAPACITAÇÃO DE /PROFESSORES  
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ROTEIRO BÁSICO DE PARA ANÁLISE DOCUMENTAL/ /FORMAÇÃO 

CAPACITAÇÃO DE /PROFESSORES  

 

 

1. Planejamento do curso: 

- carga horária, 

- disciplinas, 

- modelo de materiais didáticos usados no curso, 

- modelo de produção e tecnologias disseminadas durante a capacitação 

para aplicação na produção de textos didáticos pelos professores-autores e 

- distribuição de carga horária de aulas práticas e teóricas. 
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APÊNDICE F 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
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Termo de consentimento livre e esclarecido 

Prezado/a Senhor/a, 

Você está sendo convidado/a à participar, voluntariamente da pesquisa sob o título provisório  
Professores Autores para a Educação a Distância em Tempos de Cibercultura. O estudo está 
sendo desenvolvido pela aluna Eleonora Jorge Ricardo, em período probatório do Doutorado 
em Educação  da Universidade Estácio de Sá, sob orientação da professora  Profª Drª Lucia 
Regina Goulart Vilarinho, pesquisadora responsável. O estudo proposto tem o seguinte 
objetivo|: estudar a formação de professores para o exercício da autoria na EAD com uso da 
web 2.0 em tempos de Cibercultura. O estudo auxiliará na identificação do cenário de formação 
de professores autores para educação a distância na Cibercultura e  elaboração de proposta 
de curso de formação. 

Sua participação é livre e voluntária, e para tanto você deverá responder as perguntas 
que constam do roteiro de entrevista, referentes à autoria no campo da EAD, Cibercultura e 
formação de professores,  a entrevista a ser realizada  será em local, data e horário 
previamente agendado. Como docente e atuante no campo da educação a distância, você 
possui condições de participar dessa pesquisa. Você poderá deixar de participar do estudo no 
momento que desejar e fazer todas as perguntas que julgar necessárias. Informamos ainda, 
que de acordo com as normas éticas da pesquisa, será respeitado o sigilo absoluto quanto à 
identidade do respondente e quanto às informações fornecidas, e que a utilização dos 
resultados será para fins exclusivamente científicos.  A guarda da entrevista registrada por 
escrito será de minha inteira responsabilidade e  será destruída após cinco anos do presente 
estudo. Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa poderá entrar em contato pelo telefone 
21 – 32316135, junto ao Comitê de Ética em Pesquisa desta instituição. 
             Ressaltamos que sua participação não inclui nenhuma forma de pagamento. 
           Desde já, agradecemos sua importante colaboração e colocamo-nos à disposição para 
quaisquer esclarecimentos através dos telefones (21) 39783491 ou (21) 9617-0144 .  
  
AUTORIZAÇÃO: 
 
Diante do exposto nos parágrafos anteriores eu, ..................................................., firmado 
abaixo, residente à..............................................................................., concordo em participar do 
estudo, sob título provisório,   Professores Autores para a Educação a Distância em Tempos de 
Cibercultura. 
Declaro que fui completamente orientado/a  por  Eleonora Jorge Ricardo, quanto à finalidade 
, objetivo e duração desta pesquisa, e concordo em participar da mesma como sujeito de 
investigação, uma vez que será mantido meu anonimato, não terei qualquer tipo de prejuízo 
pessoal ou profissional, e que não haverá nenhuma forma de indenização ou ressarcimento por 
minha participação. Tendo sido minhas dúvidas esclarecidas, autorizo por escrito a realização 
da entrevista e os dados poderão ser examinados por pessoas envolvidas  no estudo com 
autorização delegada do investigador responsável.  Estou ciente que sou livre para sair do 
estudo a qualquer momento da pesquisa, se assim desejar. O presente termo será autorizado 
em duas vias, ficando uma com o pesquisador e a outra comigo enquanto sujeito da pesquisa. 
 Diante do exposto asseguro que as informações que prestarei serão baseadas na 
verdade e relevantes para o bom êxito da pesquisa.   

Rio de Janeiro, ____/_____/ 2011 

Respondente:_______________________ 

                      Número de RG: 
 

Pesquisadora Responsável: _________________________________________ 

Drª Lucia Regina Goulart Vilarinho  
Telefone: 25115018 
lgvilarinho@netbotanic.com.br 
 

Pesquisadora: _________________________________________________ 
Eleonora Jorge Ricardo  
Rua Hadock Lobo, 407 apto  402  - bloco 1  
Telefone: 21 – 9617-0144 -   eleonora@anitec.org.br  

mailto:lgvilarinho@netbotanic.com.br
mailto:eleonora@anitec.org.br

