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Resumo 

A sociedade contemporânea tem vivenciado grandes mudanças, impulsionadas pela Revolução 

Técnico-Científica-Informacional. No contexto dessas mudanças, uma das áreas que tem sido induzida 

a repensar suas estruturas e práxis é a Educação. As tecnologias da informação e comunicação (TIC) 

se destacam como propulsoras de mudanças significativas, sendo utilizadas como estratégias para as 

políticas educacionais que envolvem a expansão do Ensino Superior e a inovação dos processos de 

ensino-aprendizagem. A implantação de cursos de graduação na modalidade a distância no Brasil se 

insere em uma proposta governamental que associa a oferta do Ensino Superior à incorporação das 

TIC, visando a sua interiorização, ampliação e inovação. Este trabalho problematiza como as 

tecnologias contribuem para inovações no processo de ensino-aprendizagem, tendo por referência a 

implantação do curso de Geografia a Distância da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

Nessa perspectiva, objetiva-se analisar a utilização da tecnologia como ferramenta de mediação do 

processo de ensino-aprendizagem; as repercussões do uso das TIC no ensino de Geografia e a 

capilaridade da Educação a Distância, quanto à integração de territórios e sujeitos. Os procedimentos 

metodológicos utilizados estão ancorados em autores como Aretio, Moran, Pontuschka; fontes 

documentais como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, as Diretrizes Curriculares Nacionais para 

o curso de Geografia, as Diretrizes Nacionais para a Educação a Distância e o Projeto Pedagógico do 

curso; e dados secundários relativos ao curso no que se refere a professores, alunos, tutores e polos 

de apoio presencial. A análise empreendida denota que a EaD depende das TIC para sua efetivação, o 

que ressignificou estratégias de ensinar e aprender Geografia, constituindo-se um instrumento 

importante no processo de ampliação e difusão do Ensino Superior no Rio Grande do Norte. Com 

relação ao curso de Licenciatura em Geografia, o Projeto Pedagógico implementado apresenta 

especificidades quanto às abordagens pedagógicas que influenciam a organização curricular. Dentre 

estas, destacam-se as disciplinas de Instrumentação para o Ensino de Geografia e as atividades de 

estágio supervisionado, que são fundamentais para a formação do professor de Geografia.  
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Sociedade, Educação e tecnologias: ressignificando saberes e vivências 
 
 

O final do século XX foi marcado por expressivas mudanças impulsionadas pela Revolução 
Técnico-Científica-Informacional, que afetaram a organização e estruturação da sociedade. Vivencia-se 
a chamada sociedade em rede, que se estrutura por meio das tecnologias da informação. Segundo 
Castells (apud Spósito, 2008, p. 54), a disseminação da informação em rede não está restrita a um 
segmento ou setor, mas afeta todos os setores da economia, da sociedade e da cultura.  

 
No âmbito dessas mudanças, a Educação se apresenta como uma das áreas que têm sido 

induzidas a repensar suas estruturas e práxis. Historicamente, o processo ensino-aprendizagem esteve 
vinculado a um ambiente físico, à escola e a procedimentos didático-pedagógicos que pressupõem a 
presencialidade, ou seja, o encontro diário do professor e do aluno na sala de aula. No contexto da 
Revolução Técnico-Científica-Informacional, este cenário foi modificado tendo em vista o 
desenvolvimento das tecnologias da informação e comunicação (TIC), que ampliaram as possibilidades 
de se promover a Educação. Assim, em um cenário no qual o computador e a internet despontam 
como símbolos dessa revolução, a sala de aula virtual e os procedimentos didático-pedagógicos 
mediados pelas TIC assumem expressão e imprimem novas perspectivas ao processo de ensino-
aprendizagem. Ademais, ampliam-se as possibilidades de conexão entre territórios e sujeitos que são 
inseridos a uma lógica de relações que se viabiliza por meio da rede, entendida como “uma estrutura 
que assegura a circulação e a difusão da informação, permitindo a coordenação das atividades e a 
transmissão rápida das instruções e dos resultados” (Delapierre apud Spósito, 2008, p. 47).  

 
Parte-se do pressuposto de que as redes se constituem condições intrínsecas às ações, 

assumindo a hegemonia dos processos na contemporaneidade e, ainda, que as ações em rede não 
desconfiguram os territórios, mas complexificam a sua existência.  Para Castells (apud Spósito, 2008, 
p. 54), as redes que se estabelecem a partir da internet são resultados de tecnologias maleáveis, 
bastante adaptáveis às dinâmicas da sociedade. “A internet é uma rede de comunicação global, mas os 
usos da internet, sua realidade em contínua evolução é produto da ação humana, sob as condições 
específicas de uma história diferencial”.  

 
As TIC, enquanto ferramentas propulsoras de mudanças significativas, são consideradas 

estratégicas para as políticas educacionais que envolvem a expansão do Ensino Superior e a inovação 
dos processos de ensino-aprendizagem. Especialmente no que se refere ao Ensino Superior, estas têm 
sido fundamentais à implementação e difusão da modalidade de Educação a Distância, contribuindo 
para mudar e/ou inovar a práxis educativa, remodelando a arte de ensinar e aprender por meio do uso 
das plataformas virtuais de aprendizagem. 

 
No último decênio, a Educação a Distância tem se difundido amplamente no Brasil. De acordo 

com o Decreto nº 5.622, que regulamenta o Artigo 80 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB, 
a Educação a Distância é definida 
 

como a modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos 
processos de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios e tecnologias 
de informação e comunicação, com estudantes e professores desenvolvendo 
atividades educativas em lugares ou tempos diversos.1 

 

                                                             
1
 MEC – Decreto nº 5.622, de 19 de dezembro de 2005. 



A Educação a Distância, por ter a virtualidade como uma de suas características – o que 
ressignifica o sentido de proximidade, já que não pressupõe o compartilhar do mesmo ambiente físico 
por professor e aluno –, possui uma enorme capacidade de conectar pessoas e espaços, sendo uma 
importante estratégia para a interiorização dos processos educativos. 

 
No Brasil, embora o emprego das novas tecnologias na Educação ainda demonstre pouca 

expressividade se considerarmos a sua dimensão continental, a necessidade de ampliar a oferta do 
Ensino Superior e promover sua interiorização contribuiu decisivamente para que o governo adotasse 
uma política de fomento à Educação a Distância. O incentivo governamental a essa modalidade, que 
possui ampla capacidade de difusão territorial e apresenta-se em contínuo crescimento, objetiva 
melhorar os indicadores de acesso e conclusão dos estudantes nos diferentes níveis de formação: 
Ensino Básico, Graduação e Pós-Graduação.  

 
Na perspectiva da interiorização e do aumento de estudantes em cursos de nível superior, a 

política de fomento à Educação a Distância vem surtindo resultados positivos. Nos últimos dez anos, 
mediante a adesão de várias universidades federais a esta modalidade de ensino, houve uma 
significativa inserção de alunos nos referidos cursos. 

 
Não obstante, a Educação a Distância enfrenta vários desafios, dos quais se destaca a prática 

docente. Essa modalidade requisita capacitações ou cursos de formação continuada para os 
professores com o objetivo de ressignificar a sua práxis. Apesar da ampla discussão a respeito das 
novas tecnologias da informação e comunicação e da difusão na sociedade, ainda existe certa 
resistência quanto à sua apropriação na Educação brasileira. Segundo Neves (2009, p.19),  

 
De um modo geral, as licenciaturas são muito conservadoras. Muitos professores que 
formam professores ainda não se colocaram como aprendizes de uma nova 
educação. Quando usam tecnologias mais modernas, usam-na de modo limitado. É 
mais fácil falar da própria tese, ano após ano [...] do que apropriar-se de todo 
instrumental disponível e, a partir dele, contribuir para formar o cidadão capaz de 

analisar criticamente e construir suas próprias posições e ideias.  
 

No que se refere aos alunos da EaD, o desafio está associado à trajetória de formação 
educacional, fundamentada na modalidade de ensino presencial, cujas referências estão, em grande 
medida, baseadas em uma forma de aprender que decorre do contato direto com o professor e a sala 
de aula. Essa condição requer do aluno o desenvolvimento de competências e habilidades no uso das 
tecnologias da informação e comunicação para viabilizar seu processo de aprendizagem, superando, 
assim, a exigência da presencialidade física, típica do modelo tradicional de ensino.  

 
Nesse contexto, o tutor presencial assume um papel relevante, por sua atuação como 

elemento motivador, orientador, mediador dentro da rede de articulação que envolve aluno-professor, 
aluno–aluno, aluno-tutor a distância, professor-tutor presencial e aluno-coordenação de curso, 
contribuindo para o processo de ensino e aprendizagem. No âmbito do desenvolvimento de suas 
atribuições, o tutor implementa estratégias que favorecem o estudo cooperativo, a partir da formação 
de grupos de estudo que contribuem para a construção coletiva do conhecimento. Por outro lado, tal 
atuação, que se efetiva por meio do contato direto com o aluno no polo, configura-se como uma 
estratégia de redução da evasão.   

 
Tendo em vista os requisitos para a viabilização da EaD, é importante considerar, ainda, como 

desafiadora a montagem e suporte de uma infraestrutura técnica para sua realização. Introduzir o 
computador e a internet como ferramentas que medeiam o processo de ensino-aprendizagem 
configura-se uma alteração na base técnica de operacionalização do ensino.  



 
Sendo assim, não é suficiente que alunos e professores estejam preparados para lidar com o 

ambiente de aprendizagem virtual, mas também que existam condições de distribuição e acesso às 
redes de transmissão da informação por meio de cabos, vias, satélites e ondas para que a Educação a 
Distância se efetive. As condições técnicas influenciam na espacialização dessas redes, as quais se 
distribuem pelo território de forma diferenciada, estabelecendo áreas geográficas mais acessíveis e 
menos acessíveis a tal tipo de modalidade de ensino. De acordo com Santos (2002), o espaço é 
condição e condicionante para as ações humanas, sendo estas dependentes do grau de tecnicidade 
existente. Com base nessa premissa, infere-se que quanto mais elevado o padrão de tecnicidade, 
maior a possibilidade de inserção do espaço nas inovações; quanto menor o grau de tecnicidade, mais 
opaca será a sua participação nos processos inovadores.  

 
Nesse sentido, a potencialidade ou fragilidade técnica constituem-se fatores que permitem ou 

impedem que se estabeleça uma rede de relações entre os sujeitos e entre os territórios, gerando 
formas e funções que se cristalizam no espaço desigualmente. Assim, considera-se o território como a 
unidade que expressa esses diferentes ritmos, sendo reconhecível que as redes não são homogêneas 
em virtude das diferenças existentes quanto à distribuição dos objetos técnicos no espaço e sua 
utilização, concentração e consumo. Nesse contexto, a rigidez do território é flexibilizada pela 
maleabilidade das redes, projetando, dessa combinação, uma cartografia que transforma localidades 
“opacas” em cenários “luminosos”. 

 
Quanto ao sentido de rede, compartilha-se com Haesbaert (2006, p. 287) a concepção de que 

esta  
 

não [é] apenas enquanto mais uma forma (abstrata) de composição do espaço, no 
sentido de um ‘conjunto de pontos e linhas’, numa perspectiva euclidiana, mas como 
um componente territorial indispensável que enfatiza a dimensão temporal-móvel do 
território e que, conjugada com a ‘superfície’ territorial, ressalta seu dinamismo, seu 
movimento, suas perspectivas de conexão e ‘profundidade’, relativizando a condição 
estática e dicotômica (em relação ao tempo) que muitos concedem ao território 
enquanto território-zona num sentido mais tradicional. 

   
Sendo assim, a reflexão sobre a Educação a Distância, que tem nas tecnologias da informação 

um fator básico para sua realização, remete à análise sobre o território e sua configuração/constituição 
em redes, permitindo repensar a ideia do espaço e da localização geográfica como limite e fronteira de 
acesso à Educação.  
 
A Educação a Distância na UFRN e o Curso de Licenciatura em Geografia 
 

A UFRN, a partir de 2005, aderiu às políticas nacionais de Educação a Distância 
implementando cursos vinculados ao programa Pró-Licenciatura, cujo objetivo era a formação de 
professores, prioritariamente nas áreas de Física, Química, Matemática e Biologia. O redirecionamento 
das políticas públicas voltadas para a EaD, via criação da Universidade Aberta do Brasil – UAB, 
promoveu a ampliação na oferta de cursos nessa modalidade, incluindo os cursos de Geografia, 
Pedagogia, Educação Física e Letras.  

 
Entre 2005 e 2012, essa modalidade de ensino passou por um processo de expansão 

quantitativo e qualitativo na UFRN, conforme dados coletados sobre o número de cursos e a demanda 
por vaga (Quadro 01): 

Quadro 01 – Dados sobre a EaD na UFRN 
2005 -2012 



Ano Nº de cursos ofertados Nº de vagas 
Nº de inscritos 

vestibular 
Concorrência 

2005 03 1560 5032 3,22 

2007 04 1100 2648 2,40 

2008 - - - - 

2009 05 700 3405 4,86 

2010 06 1280 7168 5,6 

2011 01 420 2778 6,61 

2012 09 2500 9582 3,83 
Fonte: COMPERVE-UFRN, 2012. 

 
Comparando os dados do ano de 2005 com os de 2012, verifica-se um aumento de 200% no 

que diz respeito à ampliação da oferta de cursos da UFRN, revelando um dinamismo importante no 
processo de consolidação dessa modalidade. Outro dado importante para a análise refere-se ao 
número de candidatos inscritos para prestar vestibular, que praticamente duplicou. Isso revela a 
elevação do interesse da população por cursos oferecidos na modalidade a distância. 

 
Os cursos de Educação a Distância da UFRN estão embasados em uma proposta pedagógica 

que prioriza a sua viabilização a partir da utilização de ambientes virtuais de aprendizagem, redes de 
comunicação e material didático impresso. As matrizes teóricas e as diretrizes para o desenvolvimento 
da Educação a Distância baseiam-se no uso das TIC no processo de ensino-aprendizagem, no 
estímulo à autonomia e interatividade do aluno, na busca por construir ambientes colaborativos e na 
elaboração de materiais interativos visando a construção coletiva do conhecimento. Nessa perspectiva, 
os projetos pedagógicos da EaD adotam como princípio norteador dessa modalidade de ensino “um 
diálogo didático mediado entre o professor (instituição) e o estudante que, localizado em espaço 
diferente daquele, aprende de forma independente (cooperativa)” (GARCIA ARETIO, 2001, p. 41)2.  

 
Com base nesse pressuposto, a Educação a Distância adota estratégias em que a centralidade 

do processo está no aluno, e não na turma. Esse aluno deve ser considerado como um sujeito do seu 
aprendizado, desenvolvendo autonomia quanto à organização de estratégias de estudo e 
independência em relação ao professor, que o orienta no sentido do “aprender a aprender e aprender a 
fazer”.  

 
Nesse processo, as mediações didáticas favoráveis à aprendizagem ocorrem na interface entre 

o individual e o coletivo. As teorias de aprendizagem apontam para a eficácia da construção coletiva do 
conhecimento e da necessidade do grupo social como referência para aprender. Assim, o uso do 
ambiente virtual e as atividades presenciais nos polos se configuram em situações de aprendizagem 
que permitem o contato entre os sujeitos, potencializando as trocas individuais e a construção coletiva 
do saber. 

 
De acordo com os projetos pedagógicos, a produção e o uso de meios didáticos que favoreçam 

a aprendizagem são definidos com base em diretrizes que devem considerar as especificidades da 
Educação a Distância quanto à linguagem, interatividade e dialogicidade; aos meios nos quais esses 
materiais serão disponibilizados, de forma impressa ou virtual; e à realidade do aluno para o qual o 
material está sendo elaborado.   

 
O ambiente virtual favorece a aprendizagem através do uso de diferentes ferramentas, como 

fóruns, chats, webconferência, troca de mensagens e outras, permitindo que se estabeleça a rede de 

                                                             
2
 García Aretio, L. La educación a distancia. De la teoria a la práctica. Barcelona. Ed. Ariel, 2001. 



comunicação entre professor-aluno, tutor-aluno, aluno-aluno, tutor-tutor e professor-tutor. Assim, 
viabiliza-se o ensino-aprendizagem numa perspectiva multidirecional entre os partícipes, alimentando 
as conexões entre os diversos pontos que configuram o território-rede. 

 
A outra face desse processo de ensino-aprendizagem se estabelece em encontros realizados 

nos polos de apoio presencial, onde ocorrem diferentes atividades integradoras entre os sujeitos que 
integram a rede da EaD. Tais atividades se constituem de grupos de estudos, oficinas, aulas, palestras, 
seminários temáticos e eventos científico-culturais. Nesses momentos, é possível o intercâmbio de 
conhecimentos entre os discentes que se encontram em níveis distintos de maturidade e experiências 
de vida, o que se revela fundamental para o processo de formação docente. 

 
A estrutura e funcionamento da EaD no estado prescindem da utilização das cidades que são 

centros regionais como polos de apoio presencial, mas também inserem pequenas cidades que 
assumem essa função. O polo de apoio presencial corresponde ao ponto ou nó da rede de Ensino a 
Distância, a base física onde se encontram o aluno, o tutor e outros agentes desse processo, que 
dispõe de uma infraestrutura específica para viabilizar as interações que alimentam os fluxos do 
sistema. Dentre os requisitos básicos para a instalação de um polo de EaD, estão os laboratórios de 
informática com, no mínimo, trinta computadores ligados à rede mundial de comunicação virtual. Essa 
exigência é, por si só, a confirmação da dependência dessa modalidade em relação às redes técnicas 
vinculadas ao modelo informacional.  

 
O Ensino a Distância assume um papel relevante na articulação do território do Rio Grande do 

Norte. Para a sua viabilização, foram instituídos polos de apoio presencial levando em consideração a 
distância mínima de 100 km entre as cidades e o interesse dos governos estadual ou municipal em 
assumir a responsabilidade pela manutenção de sua infraestrutura. A localização dos polos 
desconsiderou critérios convencionalmente utilizados, como tamanho da cidade, funcionalidade 
regional ou número de habitantes. O mapa a seguir possibilita visualizar o alcance geográfico do 
Ensino Superior a Distância ofertado pela UFRN.  

 

 



A distribuição espacial dos polos de apoio presencial de atuação da UFRN no Rio Grande do 
Norte ocorre de forma difusa pelas diferentes regiões do estado, revelando uma desconcentração da 
oferta do Ensino Superior, antes concentrada na capital, Natal. A localização dos referidos polos ocorre 
em cidades que assumem posição de capital regional, como Natal; centro sub-regional, como Caicó, 
Currais Novos e Nova Cruz; e também em localidades que integram a rede urbana na condição de 
cidades locais, como Marcelino Vieira, Caraúbas e Luís Gomes.  

 
A espacialização da oferta do Ensino Superior na modalidade a distância pela UFRN no 

território estadual pode ser visualizada no mapa a seguir. 
 

 
 
A partir do mapa, pode-se verificar que o Curso de Geografia a Distância é ofertado em 8 polos 

de apoio presencial, dispersos por diferentes regiões do estado. Na Mesorregião Central Potiguar, 
situam-se os polos de Caicó, Macau e Lajes; na Mesorregião Agreste Potiguar localiza-se o polo de 
Nova Cruz; na Mesorregião Leste Potiguar, o polo de Extremoz, e na Mesorregião Oeste Potiguar, os 
polos de Martins, Marcelino Vieira e Luís Gomes.  

 
Este curso foi criado conforme Resolução nº 033/2007 – CONSEPE, de 17 de julho de 2007. 

Sua implantação está associada a uma série de fatores, como a ampliação do Ensino Superior por 
meio de sua política de interiorização; a demanda reprimida pela formação de profissionais na área de 
Geografia e a possibilidade de oferta de um curso superior em diferentes regiões do estado. Dessa 
forma, a oferta do referido curso constitui-se em um veículo de conexão entre tecnologias, territórios e 
sujeitos. 

 
No ano de 2007 ocorreu a primeira oferta do curso de Geografia a Distância, vinculada ao 

Programa Pró-licenciatura, que se constitui como uma parceria entre as universidades públicas e 
secretarias municipais e estaduais para ofertar formação em Nível Superior para professores que 
atuam na área e não possuem qualificação específica, sendo as vagas remanescentes destinadas a 
atender a demanda social.   



Entre os anos de 2007 e 2012, houve uma significativa expansão na quantidade de vagas para 
o curso de Geografia, aumentando o número de polos presenciais e de alunos (Quadro 02). Para esses 
novos ingressos, a oferta de vagas passou a estar vinculada à política implementada pela Universidade 
Aberta do Brasil (UAB), programa instituído pelo Decreto nº 5.800, de 8 de julho de 2006.  

 
Quadro 02 – Curso de Geografia a Distância – polos e vagas ofertadas 

2007-2012 
Ano Polos de apoio presencial Vagas ofertadas por polo Total 

2007 Caicó, Macau e Nova Cruz 50 150 

2009 Extremoz, Marcelino Vieira, Luís 
Gomes, Martins e Lajes 

50 250 

2010 Extremoz, Marcelino Vieira, Caicó, 
Macau e Nova Cruz 

50 250 

2012 Marcelino Vieira, Caicó, Macau, 
Luís Gomes, Martins e Nova Cruz 

50 300 

FONTE: SEDIS-UFRN, 2013. 

 

No semestre letivo 2013.1, o Curso de Geografia a Distância conta com 469 alunos 
matriculados, distribuídos nos oito polos de apoio presencial do Rio Grande do Norte.  

 
O quadro docente é formado por 19 professores, dos quais 17 doutores, 1 mestre e 1 

especialista. No que se refere ao regime de trabalho, 18 trabalham em regime integral (dedicação 
exclusiva) e 1 em regime parcial (20h), ressaltando-se que a carga horária de ensino dos referidos 
professores é compartilhada com as atividades do curso presencial e que ainda desenvolvem 
atividades de pesquisa, extensão, orientação de monitoria e gestão. 

 
O corpo de tutores do curso corresponde a 28 integrantes, dos quais 15 são tutores 

presenciais, que atuam nos polos, e 13 são tutores a distância, que auxiliam o professor no 
desenvolvimento das atividades disciplinares. Do total de tutores do curso, 27 são graduados em 
Geografia e apenas 1 em Pedagogia. 

 
A Licenciatura em Geografia na modalidade EaD se propõe a formar professores para atuar no 

Ensino Fundamental e Médio da rede pública e privada de ensino. Essa formação requer o contato com 
equipamentos, ideias, conteúdos, metodologias que permitam a leitura e representação do espaço de 
forma abrangente. Tal condição qualifica o profissional com dispositivos científicos e técnicos para 
interferir ética e criticamente, construindo um conhecimento que leva em consideração a preservação e 
a transformação da vida planetária, respeitando a diversidade socioespacial e ambiental existente.  

 
O perfil do profissional que se deseja formar baseia-se na construção de competências que 

ultrapassem os domínios específicos dos conteúdos da área, mobilizando saberes para a resolução de 
problemas diversos. O espaço de formação docente deve propiciar a vivência de situações que tenham 
simetria entre a formação oferecida e a prática do professor. Assim, espera-se que o professor de 
Geografia adquira competências e habilidades para lidar, de forma articulada, com os saberes 
pedagógicos e de natureza geográfica. Como especificidade do perfil do professor de Geografia, está o 
desenvolvimento da capacidade de ler o espaço de forma contextualizada, levando em conta as 
múltiplas variáveis que o conformam, e de analisar criticamente as transformações espaciais e suas 
implicações junto à sociedade. Considerando-se que o processo de formação ocorre na modalidade de 
Ensino a Distância, torna-se fundamental o desenvolvimento de competências e habilidades para o uso 
autônomo e crítico das TIC no processo de ensino-aprendizagem. 



Nessa perspectiva, a formação na modalidade a distância requer uma metodologia que envolve 
sujeitos e ações distintas no processo ensino-aprendizagem. Dessa forma, o professor na modalidade 
EaD tem, entre suas atribuições: 

 
a) analisar o material didático da disciplina; 
b) organizar a sala de aula ou página da disciplina no ambiente virtual; 
c) indicar textos e fontes de pesquisa complementar, se necessário; 
d) planejar as atividades da disciplina; 
e) elaborar as avaliações da disciplina; 
f) orientar e coordenar as atividades acadêmicas dos tutores em relação ao planejamento e às 

atividades da disciplina; 
g) esclarecer dúvidas dos tutores e alunos; 
h) acompanhar as atividades/exercícios dos alunos realizadas no Ambiente Virtual de 

Aprendizagem (AVA); 
i) acompanhar e mediar os fóruns de discussão; 
j) acompanhar o desempenho da aprendizagem dos alunos;  
k) corrigir as provas presenciais, atribuir-lhes notas e comentar as atividades on-line. 
 
O tutor é o sujeito responsável pelo sistema de mediação entre o aluno, o material didático e o 

professor, na busca de uma comunicação cada vez mais ativa e personalizada, respeitando-se a 
autonomia da aprendizagem de cada aluno. A tutoria é desenvolvida na modalidade a distância e 
presencial. Ao tutor a distância, cabe: 

 
a) orientar e acompanhar os alunos/grupos de estudos sob sua responsabilidade, tanto no 
ambiente virtual de aprendizagem quanto em atividades presenciais, quando convocado; 
b) manter intercâmbio com os professores e demais tutores, colaborando no desenvolvimento 
das disciplinas, desde o planejamento inicial até a finalização dos resultados da disciplina; 
c) auxiliar ao docente ministrante da disciplina no processo de organização, fiscalização, 
aplicação e correção das avaliações; 
d) prestar esclarecimentos sobre o regime de funcionamento do respectivo curso de graduação 
para o qual foi selecionado, além de normas que regulamentam a Educação a Distância na 
UFRN; 
e) elaborar relatórios solicitados e participar dos eventos que objetivem o aperfeiçoamento da 
ação tutorial. 
 
Ao tutor presencial, compete: 

 
a) orientar e acompanhar os alunos sob sua responsabilidade, inclusive em atividades de 
estágio supervisionado e práticas em laboratórios; 
b) organizar grupos de estudos com os estudantes sob a sua responsabilidade no âmbito do 
polo de atuação; 
c) manter intercâmbio com os professores e demais tutores, colaborando no desenvolvimento 
das disciplinas; 
d) auxiliar a coordenação do polo no processo de organização, fiscalização e aplicação das 
avaliações presenciais; 
e) prestar esclarecimentos sobre o regime de funcionamento do(s) respectivo(s) curso(s) de 
graduação para o(s) qual(is) foi selecionado(a), além de normas que regulamentam a 
Educação a Distância na UFRN; 
f) elaborar relatórios solicitados e participar dos eventos que objetivem o aperfeiçoamento da 
ação tutorial. 



Quanto ao aluno, torna-se fundamental a organização de uma dinâmica de estudo e de 
realização de atividades como:  

 
a) estudo individual com material autoinstrucional organizado em unidades de estudos 

correspondentes a aulas semanais; 
b) exercícios no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), por meio da execução de 

atividades, de estudos individuais, por meio de videoaulas, participação em fóruns e 
chats; 

c) encontros coletivos presenciais, por meio de webaulas e videoconferências, de acordo 
com as atividades didáticas planejadas e preestabelecidas pelo professor e cuja 
realização envolve professor, tutor e alunos; 

d) encontros coletivos presenciais coordenados pelo tutor presencial, de acordo com as 
atividades didáticas planejadas e preestabelecidas pelos professores e, ainda, por 
meio de atividades de extensão (AACC e outros) planejadas pela coordenação do 
curso e do polo; 

e) organização de grupos de estudos, coordenados pelo tutor presencial, com o objetivo 
de realizar atividades propostas nas aulas (material didático) e planejar atividades de 
estágio supervisionado. 
 

A estrutura curricular do Curso de Geografia compreende uma carga horária obrigatória de 
2.850 horas, que deve ser cumprida no tempo médio de 8 semestres letivos. Os componentes 
curriculares estão assim distribuídos: 2.490 h em conteúdos de natureza científico-culturais e de prática 
como componente curricular; 400 h de Estágio Curricular Supervisionado, sendo permitido o 
aproveitamento de 200 h para o professor em serviço; e 200 h de Atividades Acadêmico-Científico-
Culturais. 

 
Os componentes curriculares de natureza científico-cultural articulam conteúdos específicos da 

área e conteúdos de natureza pedagógica, que favorecem a interdisciplinaridade e contribuem para a 
formação docente, de acordo com as diretrizes curriculares nacionais para a licenciatura em Geografia. 
No primeiro período do curso são ofertadas disciplinas de fundamentação teórico-prática, como 
Introdução à Ciência Geográfica, que discute aspectos epistemológicos da Geografia e seus reflexos 
no ensino; Fundamentos Sociofilosóficos da Educação, que aborda as relações entre a Educação e a 
sociedade, em uma perspectiva histórica, e as principais concepções educacionais; Leitura, 
Interpretação e Produção de Textos, que reflete sobre concepções de leitura e desenvolvimento de 
práticas de escrita de diversos gêneros textuais; e Informática e Educação, que contempla o papel das 
tecnologias na Educação, o uso de mecanismos de busca na web e dos softwares de comunicação. 

 
Do segundo ao quinto semestres são ofertadas disciplinas de formação específica nas áreas 

de Cartografia (Leituras Cartográficas e Interpretações Estatísticas I e Leituras Cartográficas e 
Interpretações Estatísticas II), que contemplam o uso das novas tecnologias na leitura, interpretação e 
representação espacial; de Geografia Física (Geografia Física I, II e III e Ecossistemas Brasileiros), 
que discutem aspectos relacionados à estrutura geológica da Terra e sua dinâmica interna e externa,  a 
meteorologia, a climatologia e a hidrografia; e de Geografia Humana (Organização do Espaço, 
Formação Territorial do Brasil, Estudos Contemporâneos da Cultura, Geografia Urbana, Geografia 
Agrária e Geografia da População), que abordam tópicos de conteúdos que envolvem aspectos sociais, 
políticos, econômicos e culturais que interferem no processo de organização espacial.  Acrescente-se 
as disciplinas de formação didático-pedagógica, como Didática e Ensino de Geografia, Psicologia do 
Desenvolvimento e da Aprendizagem e Instrumentação para o Ensino de Geografia I, II, III e IV, que 
promovem a reflexão acerca da prática docente e do processo de aprendizagem e a construção de 
materiais didáticos para aplicação no ensino da Geografia; Metodologia Científica, que focaliza os 



métodos e técnicas de pesquisa e a elaboração do trabalho científico, e Educação e Tecnologia, que 
oportuniza ao aluno a produção de conhecimentos fundamentados pelo uso de tecnologias na prática 
pedagógica. 

 
Do sexto ao oitavo semestres, as disciplinas de formação específica correspondem à Geografia 

Regional do Brasil, Geografia Regional do Mundo I e II, Estudos do Semiárido e Espaço, Tecnologia e 
Globalização; tais disciplinas articulam conteúdos de natureza física e humana, assumindo abordagens 
que abrangem diferentes escalas geográficas (mundial, nacional e regional). Além dessas disciplinas, o 
aluno deve cursar Libras, componente curricular que possibilita a obtenção de conhecimentos sobre a 
linguagem dos sinais, e as atividades do Estágio Supervisionado I, II e III, que se desenvolvem a partir 
da vivência da realidade social, educacional e escolar por meio de uma prática reflexiva.  

 
No âmbito da estrutura curricular do curso de Licenciatura em Geografia na modalidade a 

distância, destacam-se as disciplinas de Instrumentação para o Ensino de Geografia e as atividades de 
Estágio Supervisionado, que são fundamentais para a formação do professor da área.  

 
As disciplinas de Instrumentação para o Ensino de Geografia, que se constituem prática como 

componente curricular, possuem a especificidade de instrumentalizar o aluno em termos de conteúdos 
e metodologias aplicáveis nas atividades docentes. Nessa direção, tais disciplinas se caracterizam por 
realizar interfaces teóricas e práticas, tendo por referência conteúdos das áreas de Cartografia, 
Geografia Física e Geografia Humana e, ainda, assumem o papel de articular as TIC aos componentes 
curriculares e sua aplicação no ensino de Geografia. Sendo assim, esse componente curricular torna-
se relevante para o desenvolvimento das atividades do Estágio Curricular Supervisionado. 

 
As atividades do Estágio Curricular Supervisionado se constituem um momento específico no 

processo de formação do discente ao propiciar vivências que articulam teoria e prática num processo 
contínuo de reflexão e construção da realidade social, educacional e escolar. Para o desenvolvimento 
das atividades do estágio, o aluno é orientado e acompanhado por uma equipe formada pelo professor 
orientador do estágio (docente da UFRN), pelo professor colaborador da escola campo de estágio (co-
orientador do estágio) e tutores presenciais e a distância. A metodologia está pautada em orientações e 
discussões que envolvem aspectos teóricos e práticos, as quais são realizadas principalmente no 
ambiente virtual de aprendizagem e complementadas por reuniões de grupo de estudos no polo e na 
escola campo de estágio.  

 
O projeto pedagógico do curso prevê o início do Estágio Supervisionado a partir do 6º período, 

sendo este dividido em três etapas: Estágio Supervisionado I (100 horas/aula), Estágio Supervisionado 
II (150 horas/aula) e Estágio Supervisionado III (150 horas/aula).      

 
A primeira etapa tem como principal objetivo inserir o discente “estagiário” numa realidade de 

ensino específica, a escola campo de estágio. Nesses primeiros contatos, o estagiário desenvolve um 
olhar reflexivo sobre a escola, caracterizando e compreendendo sua estrutura e dinâmica. Além disso, 
é no Estágio I que o discente vivencia sua primeira experiência pedagógica prática e tem a 
oportunidade de se autoavaliar.    

 
A segunda etapa tem como principal finalidade o planejamento de atividades (planos de aula) e 

o exercício da regência. Durante o semestre, além de desenvolver de forma reflexiva e prática o 
trabalho pedagógico junto a uma turma da Educação Básica, o estagiário reflete sobre a realidade 
escolar e a comunidade em que a escola se insere, elaborando um “Projeto de Intervenção” que será 
aplicado no Estágio Supervisionado III.  



Na terceira etapa, o principal objetivo é o planejamento de atividades (planos de aula) e o 
exercício da regência. Durante o semestre, além de desenvolver de forma reflexiva e prática o trabalho 
pedagógico junto a uma turma da Educação Básica, o estagiário coloca em prática o “Projeto de 
Intervenção” elaborado no Estágio Supervisionado II.     

 
Considerando a natureza do Estágio Curricular Supervisionado, que se reveste de um caráter 

prático, o discente vivencia situações que envolvem o planejamento e a execução de atividades 
docentes, incluindo-se o uso das TIC e a autoavaliação. No conjunto desses aspectos reside o caráter 
inovador dessa atividade para o processo de formação acadêmica do licenciado em Geografia.  
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  
A expansão da Educação a Distância aponta para caminhos cada vez mais consistentes 

quanto à sua permanência como modalidade de ensino e formação de recursos humanos. Essa 
assertiva assume importância no contexto educacional do Rio Grande do Norte, na medida em que 
fomenta práticas educativas mais atualizadas e em consonância com a realidade midiática, tecnológica 
e em rede que se vivencia no século XXI.  

 
Em termos territoriais, a Educação a Distância, que depende da utilização e aperfeiçoamento 

das TIC para se viabilizar, amplia e/ou redimensiona a funcionalidade das cidades, criando novos 
fluxos, imprimindo maior densidade técnica, gerando uma cartografia que acentua a “luminosidade” de 
algumas localidades e projeta, em cenários opacos, sinais “luminosos”. Nessa perspectiva, os polos de 
apoio presencial, localizados nas cidades, correspondem aos pontos de conexão entre os fluxos de 
informações e pessoas que circulam na rede de Ensino a Distância.  

 
O Curso de Geografia a Distância da UFRN se constitui um tentáculo da rede de ensino, que 

se utiliza da tecnologia como ferramenta de mediação do processo de ensino-aprendizagem. O uso das 
TIC no ensino de Geografia amplia as possibilidades de leitura e compreensão da dinâmica espacial ao 
associar diferentes linguagens como imagem, movimento, som, além de permitir a interatividade entre 
os sujeitos e entre estes e os cenários virtualizados.  

 
Nessa modalidade de ensino, as disciplinas de Instrumentação para o Ensino de Geografia e 

as atividades do Estágio Curricular Supervisionado se constituem um campo de experimentação do uso 
das TIC no processo de formação do professor de Geografia. Portanto, a capilaridade do ensino de 
Geografia a Distância pressupõe a conexão entre tecnologias, territórios e sujeitos. 
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