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APRENDENDO A APRENDER (E ENSINAR) A DISTÂNCIA

Gláucia Jorge – CEAD-UFOP



PRÁTICA DE LEITURA E 
PRODUÇAO DE TEXTOS (ACADÊMICOS)

Disciplina ofertada para alunos dos cursos:

• Pedagogia (EaD) 

• Matemática (EaD)

• Geografia (EaD)

• Ciência da Computaçao (Presencial-EaD)

• Engenharia da Computaçao (Presencial-EaD)

• Engenharia Elétrica (Presencial-EaD)



ENFOQUE DA DISCIPLINA

• Perspectiva dos múltiplos letramentos, privilegiando:
• Letramento acadêmico, literário e artístico.

Principais gêneros abordados:
Memorial de leitura
Fichamento
Resumo
Resenha
Relatório de leitura



A disciplina enfatiza esses gêneros acadêmicos,
tanto do ponto de vista das estratégias de
leitura e compreensão, quanto do ponto de
vista da produção oral e escrita. Entretanto,
apesar de toda essa perspectiva teórica – e por
causa dela, inclusive – pensamos a disciplina
num caráter bastante prático, agregando-lhe
inclusive essa palavra: Prática(s) de Leitura e

Produção de Textos.



QUEM SÃO OS ALUNOS

ENGENHARIAS
• Têm entre 19 e 25 anos
• Estão familiarizados com práticas 

de letramentos digitais e analógicas
• Recém saídos do ensino médio e 

cursos pré-vestibulares
• São leitores de tipos específicos de 

literatura (Crepúsculo, Harry Potter, 
A cabana, O caçador de Pipas, 
Código da Vinci... best-sellers 
contemporâneos)

• Têm facilidade de acesso às 
tecnologias digitais (nas repúblicas, 
na UFOP e em outros espaços)

• A maioria não trabalha
• As turmas têm mais homens do 

que mulheres.

PEDAGOGIA
• Faixa etária mais ampla, variando 

entre jovens de 19, 21 e senhoras de 
mais de 40 anos

• Estão mais familiarizados com 
práticas de letramento analógicas do 
que digitais 

• Cursaram o ensino médio há mais 
tempo e poucos fizeram cursos pré-
vestibulares

• Estão mais distanciados da leitura 
literária. (Auto-Ajuda: Gabriel Chalita, 
Augusto Cury, Rubem Alves...)

• O principal acesso às tecnologias 
digitais (Internet) se dá nos Polos de 
Apoio Presencial.

• São trabalhadores e contribuem com 
o sustento da família.

• Maioria de mulheres.



O QUE OS ALUNOS SABEM SOBRE OS 
GÊNEROS ABORDADOS

No início da disciplina é aplicado um questionário
de sondagem sobre os conhecimentos prévios
que os alunos têm sobre os gêneros abordados.
A maioria desconhece as práticas de fichamento
e relatório de leitura. Confundem resumo com
resenha e, embora tenham experiências
escolares de produção de resumos, desconhecem
os seus aspectos composicionais.



Pedagogia (EaD) – 600-800 alunos (bimestre) 60h

Matemática (EaD) – 250 alunos (semestre) 60h

Geografia (EaD) – 300 alunos semestre 60h

Ciência da Computaçao (Presencial-EaD) 60 alunos 
semestre 60h

Engenharia da Computaçao (Presencial-EaD) 60 alunos 
(semestre)  30h

Engenharia Elétrica (Presencial-EaD) 60 alunos 
(semestre) 30h



SOBRE O QUE NÓS VAMOS CONVERSAR

• Sobre a experiência de ensinar Práticas de Leitura 
e Produção de Textos para alunos de cursos de 
EaD e de cursos presenciais que cursam a 
disciplina a distância.



CONDIÇÕES DE TRABALHO DOCENTE

ENGENHARIAS

O professor é o responsável 
direto pela disciplina.

Tem contato direto com os 
alunos.

Corrige todas as atividades
Organiza o AVA com maior 

autonomia.
Conta com o auxílio de um 

monitor (para as três 
turmas).

PEDAGOGIA

O professor é o responsável pela 
disciplina.

Tem contato direto (relativo) com os 
alunos.

Organiza tutoriais de correção das 
tarefas.

Orienta os tutores (TD e TD) sobre o 
trabalho com as disciplinas.

Organiza o AVA com relativa 
autonomia.

Tem pouco acesso às correções das 
atividades que são realizadas 
pelos tutores.



CONDIÇÕES DE TRABALHO DO TUTOR
DISTÂNCIA (20h semanais)

• Acompanha uma turma de 50 alunos.

• Trabalha em sintonia com o TP

• Esclarece dúvidas dos alunos

• Corrige as provas presenciais (por 
meio de gabaritos)

• Trabalha em média com 5 disciplinas 
ao mesmo tempo

• Utiliza tecnologias de comunicação 
síncronas e assíncronas na 
comunicação com os alunos.

• Segue as orientações do professor 
responsável pela disciplina

• Não tem vínculo trabalhista e recebe 
muito pouco pelo tanto  e 
importância do que faz

PRESENCIAL (20 horas semanais)

• Acompanha uma turma de 25 
alunos

• Trabalha em sintonia com o TD

• Corrige (na maioria das vezes) 
as atividades dos alunos

• Utiliza tutoriais para a 
correção das atividades

• Trabalha em média com 5
disciplinas ao mesmo tempo

• Não tem vínculo trabalhista e 
recebe muito pouco pelo tanto 
e importância do que faz



PRÁTICA DE LEITURA E 
PRODUÇAO DE TEXTOS (ACADÊMICOS)

Disciplina ofertada para alunos dos cursos:

• Pedagogia (EaD) 

• Matemática (EaD)

• Geografia (EaD)

• Ciência da Computaçao (Presencial-EaD)

• Engenharia da Computaçao (Presencial-EaD)

• Engenharia Elétrica (Presencial-EaD)



ESTRATÉGIAS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 
NOS CURSOS DE ENGENHARIA

• Ambiente Virtual de Aprendizagem Moodle – é organizado no decorrer do curso e a 
partir de demandas específicas.

• São disponibilizadas vídeo e webconferências, refletindo sobre conteúdos, desafios para 
a aprendizagem, dicas e sugestões para as tarefas sugeridas.

• Incentivo para os letramentos literário e artísticos.
• Análise de músicas para compreender o contexto da disciplina e seu conteúdo (Pela 

Internet (Gil) – Assassinaram a Gramática (Paralamas) – e poesia Aula de Português –
(Drummond)-)

• Atendimento individualizado (pelo professor da disciplina) por meio do MSN ou SKYPE, 
no caso de alunos com maiores dificuldades – Caso dos alunos do Campus de João 
Monlevade. 

• Encontros presenciais pontuais com os alunos de Ciência da Computação (Campus da 
UFOP).

• Uso do Fórum como espaço de produção colaborativa com intervenções diretas do 
professor e do aluno

• Uso do fórum permanente: Minhas dúvidas de português
• Atividade de escrita em versão preliminar e reescrita em segunda versão, após correção 

(versão definitiva)
• Livro de referência, produzido para este fim (em fase de revisão)

Aula de portugu�s_DRUMMOND.doc


ESTRATÉGIAS DE ENSINO-APRENDIZAGEM NOS 
CURSOS A DISTÂNCIA

• Ambiente Virtual de Aprendizagem Moodle – é organizado com antecedência e as 
possibilidades de mudanças são mais limitadas.

• São disponibilizadas vídeo e webconferências refletindo sobre conteúdos, desafios para a 
aprendizagem, dicas e sugestões para as tarefas sugeridas.  (As videoconferências são pouco 
ou nada frequentadas).

• Incentivo para o letramento literário e artístico.

• Análise de músicas para compreender o contexto da disciplina e seu conteúdo (Pela Internet 
(Gil) – Assassinaram a Gramática (Paralamas) – e poesia Aula de Português – (Drummond)-

• Atendimento individualizado por meio do MSN ou SKYPE no caso de alunos com maiores 
dificuldades (orientação dada aos tutores, mas pouco utilizadas) 

• Uso do word  om inserção de comentários nas versões preliminares (embora solicite, o 
professor raramente tem acesso aos comentários dos tutores).

• Atividade de escrita em versão preliminar e reescrita em segunda versão, após correção 
(versão definitiva)

• Livro de referência, produzido para este fim (em fase de revisão).

• Interação professor aluno por meio do AVA Moodle e outras tecnologias quando necessário 
(Dim Dim)



Análise das participações nos Fóruns















CONSIDERAÇÕES FINAIS

• alunos precisam de um acompanhamento específico,
que ultrapassa o tempo da disciplina, principalmente
na abordagem da reescrita para que os alunos se
conscientizem dessa necessidade e tenham essa
prática como uma estratégia comum na sua
produção escrita na academia (monitorias?) – ênfase
no letramento acadêmico

• os alunos aprendem a aprender e precisam
continuar a aprender nas demais produções que
fazem durante a vida – ênfase no letramento

acadêmico



EXEMPLO DA CORREÇÃO

DE UMA RESENHA

RESENHA_PRODUZIDA_POR_DUPLA_DE_ALUNAS_2011_1.pdf
RESENHA_PRODUZIDA_POR_DUPLA_DE_ALUNAS_2011_1.pdf
RESENHA_PRODUZIDA_POR_DUPLA_DE_ALUNAS_2011_1.pdf


• o que “garante” a aprendizagem é a relação subjetiva 
que se estabelece entre os atores (professores –
tutores – alunos). O professor precisa conhecer seus 
alunos – todos os seus alunos. O professor precisa 
conhecer seus tutores – todos seus tutores. Os 
tutores precisam conhecer seus alunos – todos seus 
alunos. 

• O trabalho padronizado – tudo igual para muitos 
diferentes – (economia de escala) distancia o aluno e 
os tutores do professor e compromete a necessária 
relação subjetiva, que, a nosso ver, garante a 
aprendizagem, garante a transformação da 
informação em conhecimento.



Obrigada!

Gláucia Jorge

glauciajorge@gmail.com 

glaucia@cead.ufop.br

mailto:glaucia@cead.ufop.br

