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RESUMO O presente artigo visa demonstrar como o Instituto Federal do Paraná, através da e-Tec Brasil, 

usando como instrumento a Educação à Distância (EAD), combate a falta de acesso à educação 

profissional de populações fisicamente afastadas, bem como apresentar dados e fatos em torno de sua 

criação e funcionamento. No decorrer do estudo são mencionados gráficos e quadros a fim de valorizar 

o papel da EAD no Brasil, além de demonstrar através de dados quantitativos a eficácia da e-Tec. 

 
PALAVRAS-CHAVE e-tec Brasil; educação técnica; inclusão social.   
 

 

1.INTRODUÇÃO 

Para algumas pessoas, a modalidade de ensino Educação a Distância (EAD) é uma “educação de segunda 

linha”, “mais fácil”, “mais barata”, “menos trabalhosa”, enquanto isso, outros a consideram como uma 

das opções para melhorar o nível de escolaridade da população, além, é claro, de ser uma forma para 

promover a inclusão em todos os sentidos. (Hickel, 2011). 

No sentido de promover a inclusão em todos os sentidos, a EAD aparece como forte promotora de 

desenvolvimento social, no que tange as barreiras de territorialidade. 
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Com a implementação da Rede e-Tec Brasil no país, as barreiras territoriais estão sendo quebradas, 

possibilitando dessa forma, o acesso à educação profissional técnica de qualidade a aproximadamente 

quinhentos municípios de todos os estados e Distrito Federal. 

O autor do presente artigo tomou como pilar para elaboração deste, a literatura a cerca de temas como 

interiorização da educação, a ead como ferramenta de inclusão social e os benefícios das novas práticas 

de educação. 

A educação já está sacramentada em todo o mundo como uma função inconteste de Estado, como um 

caminho para o desenvolvimento humano e como direito inalienável das pessoas. (Melo, Bianchini de 

Melo, Nunes, 2009) 

É incontestável que o acesso à educação é uma das poucas saídas para o Brasil se tornar um país 

indiscutivelmente democrático e igualitário. 

Na modalidade EaD, a intenção do governo federal é clara: utilizar essa ferramenta para expandir, 

objetivando atingir a meta de interiorização e democratização do acesso à educação prevista no Plano 

Nacional de Educação (PNE), mas, principalmente aumentar a oferta de ensino público e gratuito no 

país. (Melo, Bianchini de Melo, Nunes, 2009) 

Porquanto, além de promover a democratização, a EaD possui excepcionais vantagens sob o ponto de 

vista da eficiência e da qualidade, até mesmo quando envolve grandes contingentes de 

estudantes.(Melo, Bianchini de Melo, Nunes, 2009) 

No que tange o nascimento da EAD, na visão de Ozires Silva (2007, p. 6), é um marco que não pode ser 

ignorado e certamente traz para a humanidade uma aceleração acentuada para a construção de uma 

vida melhor para milhões de seres humanos, não importando onde estejam. 

O e-Tec Brasil funciona de modo a oferecer cursos técnicos de qualidade com certificação renomada dos 

Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia e outras instituições públicas. 

 

2. RESULTADOS: DESEMPENHO DA REDE E-TEC: O EXEMPLO DE QUEBRA DE BARREIRA E 

ULTRAPASSAGEM DE FRONTEIRAS TERRITORIAIS DO IFPR 

A região Sul do país e, principalmente o estado do Paraná, vêm ganhando notório destaque no 

crescimento da rede e-Tec Brasil, conforme mostra os gráficos abaixo: 
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Gráfico 1: Alunos da Rede E-tec por região brasileira 

 

FONTE: WWW.IFPR.EDU.BR 

Gráfico 2: Cursos oferecidos pela Rede E-tec por região brasileira 

FONTE: WWW.IFPR.EDU.BR  

 

Gráfico 3: Polos de apoio presencial da Rede E-tec por região brasileira 

FONTE: WWW.IFPR.EDU.BR 

 

Pelos gráficos é clara a percepção de que o Sul possui maior número de cursos ofertados, alunos e 

estabelecimentos de apoio presencial (polo). 

Quadro 1:  quantidade de alunos e polos por instituição: 
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Região UF Instituição Cursos Alunos Polos 

Sul 

PR IFPR 5 12.501 205 

PR Univ. Tecnológica Federal do PR 3 216 10 

RS IF Sul Rio-grandense 4 876 10 

RS IFRS 3 491 7 

RS IFFarroupilha 7 539 7 

RS Univ. Federal de Santa Maria 1 514 10 

SC IFS 1 247 4 

                                                   TOTAL: 24 15.384 253 

FONTE: WWW.IFPR.EDU.BR 

 

A quantidade de polos e de alunos do IFPR é maior do que o total das outras regiões. Isso mostra que o 

trabalho que o IFPR está realizando com a rede e-Tec é fabuloso. 

Outro fato importantíssimo e de muita relevância é que o IFPR quebra barreiras e ultrapassa fronteiras, 

oferecendo cursos em polos de apoio presencial na região Norte da país, como é o caso dos Cursos 

Técnicos de Pesca e Aqüicultura, que além de serem oferecidos no Paraná, são oferecidos nos estados 

do Amapá (no município de Santana), Acre (no município de Rio Branco) e Amazônia (nos municípios de 

Anori, Barcelos e Itacoatiara). 

O IFPR diante deste cenário e de uma sociedade moderna, caracterizada pelos avanços da ciência, onde 

estão sendo alteradas não só as metodologias de aprendizagem, mas o comportamento das pessoas, 

não poderia se omitir como instituição de Ensino. Através da EAD e da utilização das tecnologias da 

informação e comunicação, o IFPR cumpre seu papel. (Ayrosa; Carlini; Viana; Pacheco, 2011) 

 

3. CONCLUSÃO 

É mais do que notável que através da Rede e-Tec e da EAD, a inclusão social e interiorização da 

educação num país tão vasto como o Brasil é possível. 

Finalizando este trabalho, pode-se obter a expectativa que nos próximos a Rede e- Tec irá se ampliar 

ainda mais, levando educação de qualidade a muito mais brasileiros do que leva hoje. 
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RESUMO: O presente trabalho tem com objetivo apresentar o produto final, da disciplina, “CDH – 001 

AMBIENTAÇÃO EM EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA” do curso Técnico em Informática da ETEC Florestal/UFV. 

Esta disciplina foi oferecida na modalidade a distância.  A áudio-aula tem como objetivo apresentar os 

conceitos/objetivos e características de EAD, apresentado os principais elementos que caracterizam a 

Educação a Distância. A áudio-aula apresentada é o produto final produzido com recursos das novas 

tecnologias de informação e comunicação (nTICs), para uso no ambiente virtual de Aprendizagem (AVA), 

PVANet da Universidade Federal de Viçosa. Esta é uma das aulas que foram produzidas sobre o 

conteúdo em questão para a disciplina. Elas foram diagramadas em CorelDraw e animadas em Power 

Point. Esses conteúdos foram ilustrados com exemplos práticos e podem ser assistidos em qualquer 

dispositivo com player Flash, com o objetivo de motivar a aprendizagem. As aulas foram disponibilizadas 

no PVANet (AVA da UFV)  e podem ser assistidas por alunos regulares do curso em qualquer lugar. Esta 

áudio-aula trata das políticas públicas voltadas para a educação a distância no Brasil. Para abordar este 

assunto ela traz alguns questionamentos quanto ao conhecimento dos alunos a respeito das políticas 

públicas voltadas para a EAD, apresentando ainda projetos em andamento como o Projeto Universidade 

Aberta do Brasil (UAB), o Proinfo e o Projeto Escola Técnica Aberta do Brasil (E-Tec Brasil). 

 

Palavras-chaves: políticas públicas EAD, diagramação, ilustração, animação, áudio-aula. 
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INTRODUÇÃO 

Sabe-se que nos últimos anos o cenário foi de um esforço do Poder Público em incentivar o 

desenvolvimento de programas na área educacional. O crescimento da educação a distância no Brasil 

deve-se muito às políticas públicas voltadas para este tema que foram implantadas. 

 A sociedade como um todo passou à constante busca por atualização e aperfeiçoamento nas diversas 

áreas do conhecimento e devido a isso transformações são necessárias na organização do trabalho, na 

produção, nos mecanismos de relacionamento social e no acesso à informação. Todas essas questões 

passam por decisões envolvendo as políticas públicas. 

A áudio-aula em questão foi produzida com o objetivo de informar aspectos das políticas públicas 

brasileiras voltadas para a questão da educação a distância, já que os avanços tecnológicos no sistema 

educacional tem incentivado o desenvolvimento das mesmas. 

A produção desta áudio-aula teve como apoio o conteúdo da apostila também intitulado Políticas 

Públicas em EAD no Brasil. Segundo o planejamento feito pela equipe de desenvolvimento do conteúdo 

e instruções dadas aos alunos durante o oferecimento da disciplina, foi motivada a visualização da 

áudio-aula, a leitura da apostila do conteúdo referente àquela semana, e por fim a realização das 

atividades. Assim, as áudio-aulas produzidas visavam dar início ao conteúdo que seria posteriormente 

lido e complementar o conteúdo tratado. 

 

RESULTADOS & DISCUSSÃO: 

O desenvolvimento desta áudio-aula bem como as demais produzidas para esta disciplina foi realizado 

por uma equipe. O material escrito já produzido para integrar a apostila, serviu de base para a 

construção do texto da aula. A seleção de imagens e o desenvolvimento das animações foram realizados 

posteriormente através de inúmeras reuniões e testes.  

No que diz respeito ao conteúdo propriamente dito, o produto final desta disciplina, especificamente 

deste conteúdo referente às Políticas Públicas em EAD no Brasil, teve como base alguns autores como 

LANDIN (1999), LITWIN (2001), PIMENTEL (1995) entre outros. 

A respeito da produção das áudio-aulas, a referência básica ficou por parte da apostila da 

Coordenadoria de Educação Aberta e a Distância (CEAD/ UFV) sobre produção de material didático 

organizada pela própria equipe da CEAD/UFV. A equipe engajada na produção do material como um 

todo delineou objetivos de acordo com os conhecimentos acumulados em outras produções, adequação 
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aos conteúdos específicos de cada aula e adaptação às orientações dadas na apostila sobre produção de 

material didático. 

A áudio-aula Políticas Públicas em EAD no Brasil bem como as outras produzidas para essa disciplina 

foram construídas adequando-se ao público-alvo de um curso a distância. Assim, as produções em flash 

possuem no máximo dez minutos, pensando-se no fato de que produções muito longas não possuem 

uma boa aceitação por grande parte dos alunos. 

 

CONCLUSÕES 

A criação de áudio-aulas para a disciplina “CDH – 001 AMBIENTAÇÃO EM EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA” do 

curso Técnico em Informática da ETEC Florestal/UFV foi uma experiência interessante. A relevância do 

tema atualmente é considerável, tendo em vista que a globalização e o rápido avanço das inovações 

tecnológicas, especialmente aquelas voltadas para a informação, têm revelado um cenário mundial cada 

vez mais competitivo. Assim, a busca pelo aperfeiçoamento nas mais diversas áreas tem sido notável e a 

formação educacional na modalidade a distância é um campo, que devido às políticas públicas voltadas 

para o tema cresceu substancialmente. O produto final da disciplina teve boa aceitação durante o 

oferecimento da mesma, assim como todas as áudio-aulas produzidas.  
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RESUMO: O presente trabalho estabelece um crítico diálogo com a reportagem de Lucia Rodrigues, 

intitulada “Educação a Distância rebaixa a qualidade do ensino no Brasil”, publicada na Revista Caros 

Amigos de outubro de 2011. Para tanto, identifica e problematiza representações circulantes sobre a 

Educação a Distância (EAD), debatendo a potencialidade da crítica apresentada, mas também, as 

distorções e generalizações oriundas dessas representações, ponderando-as com a experiência do 

Programa Pró-Licenciatura. 

Palavra chaves: Educação a distância, Programa Pró-Licenciatura. 

 

Abstract: This work establishes a critical dialogue with the interview of Lucia Rodrigues, entitled Distance 

Education lowers the quality of education in Brazil, published in   Dear Friends magazine in October 2011. 

Therefore, identifies and discusses representations circulating on Distance education (EAD), discussing 

the potential of the criticism made, but also, distortions and generalizations from such representations, 

pondering them with the experience of the Pró-Licenciatura Program. 

Key-words: Distance education, Pró-Licenciatura Program. 
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1 INTRODUÇÃO: EM BUSCA DE DIÁLOGO 

É correto afirmar que, junto com as conquistas e inovações trazidas pela EAD, colocam-se, igualmente, 

diferentes paradigmas e interesses, impasses, desencontros e equívocos que merecem ser 

equacionados. Esses aspectos dizem respeito a uma gama de temas dos quais, dentre outros, podemos 

destacar o próprio questionamento à modalidade, à sua abordagem e metodologia, ao papel do tutor, 

às políticas públicas implementadas para o seu desenvolvimento e consolidação, aos preconceitos 

imputados à proposta de uma educação autônoma. 

Para termos uma ideia de como essas questões se materializam no imaginário do senso comum, 

escolhemos dialogar com um tipo específico de texto, a reportagem, por entendê-la como uma das 

formas de divulgação de informação ao grande público e potencial formadora de opinião. Foram 

critérios para escolha: a) que a reportagem que fosse veiculada por mídia de circulação nacional 

impressa e dirigida a um público culto, b) assumisse uma postura crítica pública (e não meramente 

informativa) em relação à EAD; e, c) tivesse sido publicada em 2011, ano que antecedeu a ideia de 

tomar esse tema como objeto de reflexão.2  

A reportagem escolhida foi “Educação a Distância rebaixa a qualidade do ensino no Brasil”, assinada 

pela jornalista Lúcia Rodrigues, publicada na revista “Caros Amigos”, datada de outubro de 2011. Ela 

assume o tom de crítica pública ao colocar em xeque a mercadorização da educação e da formação de 

professores, levando em conta o boom de investimentos das instituições privadas de ensino, ao 

maximizar seus lucros com a redução de investimentos em infraestrutura física e na contratação de 

professores, na deterioração de suas condições de trabalho com a flexibilização do tempo dedicado ao 

exercício da docência e com a utilização do que é sugerido como necessária desqualificação da 

formação oferecida, principalmente se considerados outros três fatores importantes: a) a qualidade do 

material didático que não passa de compilação e o uso de ferramentas que apenas distanciam os 

sujeitos envolvidos, b) o “despreparo dos tutores” e o exercício da tutoria entendida como uma ação 

docente de “segunda linha”, e c) o ensino incipiente por romper com a relação direta entre professor e 

aluno. Esses fatores promoveriam, inevitavelmente, o rebaixamento da qualidade da educação no País, 

conforme anuncia o título da reportagem. 

 

 

                                                           
2
 Parte dessa reflexão foi originalmente apresentada como trabalho de conclusão de curso da acadêmica 

Marianna Ferreira Fadini, no ano de 2012. 



 

 

1049 

2 REEQUACIONANDO ALGUMAS COLOCAÇÕES 

A primeira coisa a dizer é que nos alinhamos com a crítica esboçada na reportagem que rejeita a 

educação tomada como mercadoria. Para nós, a educação é um bem cultural da humanidade. 

Consideramos que todos têm direito de acesso à educação pública, gratuita e de qualidade e que o 

ensino superior no País deve garantir a indissolubilidade do ensino, da pesquisa e da extensão 

universitária.  

Reconhecemos que existem cursos na modalidade EAD sem qualidade ou de qualidade duvidosa, que 

existem abordagens que não promovem a interatividade, que há uma ilusão/distorção em relação ao 

fetiche de formação em massa com barateamento de custos. Mas, que fique claro, essas críticas não se 

dirigem somente à EAD.   

A política neoliberal levada a cabo durante os governos de Fernando Henrique Cardoso (1994 a 1998 e 

1998 a 2002) fez, ao final do primeiro mandato, o Ministério da Educação se transformar em um balcão 

de negociação dos interesses privados, marcado pela aprovação de inúmeros projetos que 

possibilitaram, no início do novo milênio, a abertura de milhares de cursos e instituições dessa natureza 

(de caráter privado), todos ainda ligados à modalidade presencial. Vejamos no Quadro 2 os dados 

oficiais do MEC (BRASIL, 2002), sobre o número de vagas e percentuais de oferta nas redes pública e 

privada, no interstício que vai de 1992 a 2002: 

Quadro 2 – Número de vagas oferecidas na graduação presencial 1992 a 2002 

Ano Total Pública  Privada  

1992 534.847 171.048 32,0 363.799 68,0 

1994 574.135 177.453 30,9 396.682 69,1 

1996 634.236 183.513 28,9 450.723 71,1 

1998 776.031 205.725 26,5 570.306 73,5 

2000 1.100.224 237.982 21,6 862.242 78,4 

2002 1.590.699 263.572 16,6 1.327.127 83,4 

Fonte: MEC/INEP/DAES 

 

Observamos que o aumento da oferta na rede privada é significativo, ao passo que houve uma retração 

percentual na oferta de vagas na rede pública, mesmo crescendo a oferta. Em números absolutos, a 

rede pública conseguiu um aumento aquém de cem mil vagas, ao passo que a rede privada aumentou 

em quase um milhão as vagas ofertadas. Isso não teria sido possível sem a autorização de abertura de 

novos cursos e credenciamento de novas instituições de ensino nessa rede, nesse interstício. 
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Segundo Freitas (2010, p. 1208),  

A configuração da formação de professores em nosso país respondeu ao 
modelo de expansão do ensino superior implementado na década de 1990, no 
âmbito das reformas do Estado e subordinado às recomendações dos 
organismos internacionais. No âmbito da formação, caracteriza-se pela criação 
dos Institutos Superiores de Educação e pela diversificação e flexibilização da 
oferta dos cursos de formação – normais superiores, pedagogia, licenciaturas, 
cursos especiais e cursos à distância –, de modo a atender a crescente 
demanda pela formação superior. 

 

Nesse contexto, observa ainda a autora que  

A expansão desenfreada dos Cursos Normais Superiores e Pedagogia, além de 
cursos de licenciaturas, desenvolveu-se principalmente em instituições 
privadas sem compromisso com a formação em quaisquer de seus níveis e 
modalidades. Agregue-se a essa condição a existência de centenas de Cursos 
de EAD, em mais de 50 instituições privadas, que se expandem nos mais 
diversos pólos pelo interior dos estados, imprimindo uma condição desigual 
nos processos de formação de professores. (FREITAS, 2010, p. 1208) 

 

Entretanto, em que pese essas ações que corroboraram com o processo de mercadorização do ensino 

superior no Brasil, outros movimentos, ainda que sutis, podem ser observados ao final da década de 

1990. Nessa mesma época, ocorreram ações importantes, de caráter público e governamental, que 

permitem outro olhar sobre a formação de professores e sobre a implementação da EAD. Destacam-se 

nesse processo, segundo os estudos de Carvalho e Pimenta (2010): 

 a criação, 1999, da Universidade Pública Virtual do Brasil (UNIREDE); um consórcio 

interuniversitário, acolhendo (à época) 18 universidades públicas que partilhavam o ideal de 

lutar pela democratização do acesso ao ensino superior público, gratuito e de qualidade por 

meio da implementação da EAD, bem como o objetivo de socializar as experiências, 

materiais e outras formas de cooperação entre as instituições públicas de nível superior que 

se dedicassem ao estudo e implementação de propostas correlatas a esta temática; 

 a criação, 1999,  do Centro de Educação Superior a Distância do Rio de Janeiro CEDERJ; 

consórcio formado por seis universidades públicas do Estado do Rio de Janeiro em parceria 

com a Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia daquele Estado, com o objetivo 

de oferecer cursos de graduação a distância, na modalidade semipresencial para todo o 

Estado; 
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 as primeiras experiências desenvolvidas, em 2003, na formação continuada de professores 

desenvolvidas pelo MEC; e a partir do ano seguinte, o oferecimento de formação inicial em 

cursos de Licenciatura por meio do que se constituiu como o programa pioneiro de 

formação inicial de professores: o Pró-Licenciatura. 

 

Na contramão das ações tecnocratas daquele governo que investiu pesadamente nos desdobramentos 

educacionais promovidos pela reforma neoliberal do Estado Brasileiro,3 o Pró-Licenciatura (codinome do 

Programa de Formação Inicial para professores em Exercício sem Habilitação para o exercício do 

Magistério) foi criado de maneira inusitada. Conta-nos Carvalho (2011, p.2) que  

O processo de criação do Programa Pró-Licenciatura foi bastante complexo, 
estruturado, a partir de uma intensa interlocução com diversos grupos de 
instituições de ensino superior públicas, que já haviam se organizado desde 
2000 em consórcios com a articulação da UNIREDE (Universidade Virtual 
Pública do Brasil), por exigência dos editais do governo federal. Na trajetória 
de construção do Programa Pró-Licenciatura, observamos que a representação 
de diversos segmentos e a interlocução contínua com a SEED/MEC propiciou 
que o modelo final da discussão refletisse o interesse de diversos grupos, 
sobretudo os que defendiam a educação pública, gratuita e de qualidade. Esta 
interlocução não foi fácil, os sujeitos envolvidos no processo não deixaram de 
agir de acordo com os seus próprios interesses, o Estado não flexibilizou as 
suas ações apenas em função da interlocução, assim como os professores das 
IES também não abriram mão de determinados elementos ao longo do 
processo.  

 

Entendido como política pública inicial para a EAD no país, ele se diferenciou de outras iniciativas (como 

a construção, por exemplo, da UAB alguns anos mais tarde) por ter sido construído de forma dialogada. 

Argumenta Carvalho (2011, p. 3) sobre a importância desse movimento porque a observação 

[...] sobre o espaço democrático, criado com a possibilidade de interlocução, 
está relacionada com o fato de que, no governo FHC, notadamente pautado 
em um projeto neoliberal, as condutas de elaboração de programas e 
estratégias permeavam o discurso da autoridade técnica das grandes 
agências internacionais que apresentavam um projeto claro em nível 
mundial. Assim, pensar em organização de consórcios, diálogos com o poder 
público e representatividade de pessoas que não estavam associadas ao 
governo federal, constituiu-se em uma novidade no cenário das políticas 
públicas voltadas para a educação. (grifo nosso) 

                                                           
3
 Sobre esse cenário, consultar FRIGOTTO e CIAVATTA (2003). 
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A autora não deixa de pontuar que a correlação de forças esteve presente em todos os momentos do 

processo de criação do programa. Entretanto, “justamente por ter permitido um debate amplo sobre o 

assunto naquele momento, expressa um movimento democrático de construção” (CARVALHO, 2011, p. 

3), ainda que não tenha havido conciliação de todos os interesses e que o resultado não tenha sido o 

mais adequado para determinados segmentos. Analisa, ainda, que a facilidade de interlocução não 

estava necessariamente relacionada com o perfil do Estado naquele momento, mas ao fato de  

[...]ser um programa na modalidade a distancia em nível superior, com poucas 
experiências realizadas em território brasileiro, facilitou bastante a 
disponibilidade para o diálogo. Não era apenas uma questão de querer fazer a 
educação a distância, era também uma questão de saber como. É neste 
contexto que a diversidade e a multiplicidade de concepções e tendências 
sobre a EaD [foram fundamentais] para a construção de propostas a partir do 
diálogo e da compreensão de que existem diferentes perfis de instituições, 
alunos, organizações etc. (Carvalho, 2011, p 3) 

 

No caso da reportagem de Lúcia Rodrigues parece que a consideração dessa diversidade e 

multiplicidade de concepções e tendências sobre a EAD também não foram consideradas. Vejamos no 

Quadro 3 algumas informações por ela veiculada: 

 

  



 

 

1053 

Quadro 3: Representações veiculadas na reportagem da Revista Caros Amigos sobre a  EAD 

Alunos  São pessoas de baixo poder aquisitivo. 

Tutoria 

 Realiza-se com um número excessivo de alunos. 

 Inviabiliza o diálogo entre relação professor-aluno durante a aula. 

 Quem acompanha presencialmente o aluno é o tutor que, na maioria das vezes, é aluno da pós-
graduação, sem formação específica na área disciplinar que está sendo abortada na tela. As 
tutorias polivalentes respondem por várias matérias. 

Aulas/ 

Metodologia/TICs 

 Processo pedagógico é todo truncado. 

 A aula ao vivo dura 50 minutos e é transmitida via satélite. O aluno não interage com o professor, 
só 

ouve as informações que são disseminadas na tela. 

 Os estudantes não tem como verbalizar suas dúvidas ao professor durante a explanação; 

 Há casos em que apenas uma pergunta por polo é encaminhada ao docente. Não há tempo hábil 
para atender a demanda de questionamentos na hora. 

 Geralmente as universidades virtuais não têm aulas ao vivo. Compram um pacote de aulas 
gravadas, além das apostilas. 

 Não há aprofundamento de ideias, não há trocas de experiências. Não há participação dos alunos 
durante as aulas. A aula é fria, sem contato humano, mais parece um programa de televisão do 
que uma aula. 

 Questões são enviadas pela internet para serem respondidas. 

 Polos: forma capciosa encontrada para dizer que o aluno tem aulas presenciais. 

Professores 

 São obrigados a trabalhar sete dias por semana, não tem mais sábado nem domingo. Gera um 
acúmulo de tarefas, que têm de ser resolvidas no mesmo espaço de tempo e pelo mesmo salário. 

 Gravam aulas para explanar sobre conteúdo. 

 Produzem apostilas fazendo colagem de outros textos. 

Material Didático 

 Caracteriza-se como material de apoio totalmente apostilado que na maioria das vezes são 
colagens de outros livros com frases no meio. 

 Não passa por avaliação de ninguém e na sua quase totalidade são apostilas são pré-
programadas. 

Qualidade 

 Promove, necessariamente, formação em massa. 

 O alto índice de evasão demonstra as inúmeras falhas nesse tipo de proposta. 

 Universidades e centros universitários não precisam de autorização prévia do MEC para colocar 
em funcionamento curso de graduação a distancia. 

 

Os excertos acima permitem-nos perspectivar, grosso modo, as seguintes asserções sobre a EAD que 

rebaixa a qualidade de educação no pais:  
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a) Os cursos são oferecidos para turmas enormes com milhares de alunos estudando 

simultaneamente. 

b) Quando o aluno entra no curso, ele compra um conjunto de vídeo-aulas e o material didático (a 

apostila). 

c) Quando há ”aulas ao vivo” com os professores, apenas admite-se uma pergunta por Polo em 

função do tempo designado para a “aula”. 

d)  “Aulas presenciais” acontecem nos Polos com tutores sem formação específica na disciplina 

tratada, que exercem “tutoria polivalente”. 

e) Sendo a “aula gravada”, as perguntas restritas nas ferramentas de interação simultânea e o 

encontro presencial “empobrecido” porque conduzido por um tutor que não domina conteúdos 

específicos, não se há condição de possibilidade para a troca de experiências e nem o 

aprofundamento de ideias. 

Essas assertivas podem e devem ser interrogadas, mas no espaço desta Comunicação, cabe-nos apenas 

pontuar que, considerando o desenvolvimento do seu argumento, a reportagem incorre em algumas 

imprecisões e inconsistências que não deixam explicitados a qual tipo de rede e de cursos se dirigem as 

críticas. Do mesmo jeito que são citadas as “empresas educacionais”, as “faculdades privadas” e os 

“cursos fast food”, a reportagem nos remete à  “governos federal e estaduais”, “aos governantes”, aos 

dirigentes públicos e à  UAB. A reportagem faz crer que se fala da mesma coisa, da “mesma EAD”, e dos 

mesmos propósitos e interesses em qualquer tempo e espaço. Que, enfim, se fala de mesmos projetos e 

sujeitos sociais. 

Parece-nos pertinente, a consideração da influência (nefasta) da política neoliberal no alargamento da 

oferta de cursos (primeiramente presenciais e, na sequência, a distância). A tese em voga era que se 

faziam necessárias reformas profundas no aparelho do Estado, considerando que “as políticas sociais 

conduzem à escravidão e a liberdade do mercado à prosperidade” (FRIGOTTO e CIAVATTA, 2003, p. 95).  

O “trem da alegria” que marcou a criação de quase um milhão de vagas no setor privado em dez anos, 

com expressiva dilatação no interstício de 1998 a 2002, pode, de fato, significar “a ausência de políticas 

efetivas dos governos federal e estaduais para suprir em quantidade satisfatória a falta de vagas 

presenciais em instituições públicas do país” (RODRIGUES, 2011, p. 28), porque, o projeto era outro: o 

da tecnocracia e do livre mercado. 
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Nesse sentido, é possível considerar a avaliação de que os cursos a distância ofertados pelas “empresas 

educacionais” provocam uma desqualificação da formação. Por força da sua natureza – sim! elas estão 

mais preocupadas com os lucros, abrem seus braços a uma quantidade astronômica de alunos e 

precarizam sobremaneira a atividade docente de tutores e professores –, tratam a educação como 

mercadoria. Podem até se pensar como fornecedoras de um bom produto, seus “pacotes educacionais”, 

mas desconsideram o envolvimento com processo. 

Esse distanciamento com os processos de formação humana podem ser favorecidos por determinadas 

abordagens pedagógicas – tradicional, fechada, centrada na transmissão de conteúdos e na 

memorização de conceitos –, que também se exercem na modalidade presencial. Levadas a cabo na 

EAD, elas colocam uma possibilidade de engodo na formação, pois sem maiores compromissos com a 

qualidade do processo formativo, empurram para os estudantes a responsabilidade de êxito na 

formação e, por sua própria conta e “dedicação” à sua formação, em “encontrar o seu lugar ao sol” no 

mercado. Como assinalado na reportagem, vende-se “a ilusão de que a qualificação garantirá o exercício 

pleno da profissão escolhida” (RODRIGUES, 2011, p. 28).  Há abordagens na EAD que, de fato, 

favorecem, em muito, essa disposição. Falaremos delas mais a frente.  

Mas gostaríamos de marcar que, em frente às imprecisões e inconsistências da reportagem de Lúcia 

Rodrigues, que pasteuriza as propostas em EAD num único e mal acabado modo de intervenção e numa 

única e perversa ação do Estado brasileiro, há outras possibilidades. Inclusive no plano de análise das 

políticas públicas, para o setor público. Como assinalam os estudos de Carvalho (2011) e Carvalho e 

Pimenta (2010), e entre outros, um movimento profícuo numa outra direção, torna-se apressada a 

avaliação de que TUDO em EAD é porcaria, barateamento, precarização e que os usos das Tecnologias 

da Informação e da Comunicação (TICs) só (re)abrem espaço para um tecnicismo revigorado e para a 

reativação da instrução programada como princípio formativo. 

Os estudos de VALENTE (2003), para ilustrar distinções, nos ajudam a caracterizar as abordagens em 

EAD. A primeira e mais antiga é denominada de Broadcast. Essa abordagem se caracteriza pela 

“organização da informação, de acordo com uma determinada ordem, enviada ao aluno” (VALENTE, 

2003, p. 141) por diferentes meios. Nela não há qualquer interação interpessoal entre professor e aluno. 

Portanto, a comunicação é unilateral, em mão única. 

Ao ingressar no curso ou na disciplina, o estudante recebe um pacote com material didático. 

Inicialmente, esses pacotes continham apenas fascículos de estudos, que iam pelo correio. Hoje 

comportam CD-Rooms, programas de televisão e rádio, já gravados em vídeo ou áudio aulas, ou em 
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ambiente virtual com ferramentas que permitem a navegação em atividades, que o próprio aluno deve 

executar. Nesse processo, professor após a etapa de elaboração do material didática se ausenta do 

restante do processo; não sabe o que efetivamente o aluno leu ou fez com o material recebido e nem o 

aluno não recebe qualquer retorno acerca das suas atividades. Quando necessário, para efeito de 

certificação, são agendadas provas ou outros tipos de avaliação que não são necessariamente corrigidas 

por quem elaborou o material didático. 

O segundo tipo é a abordagem que tem sido denominada como Virtualização da Sala de Aula. Nesse 

caso, acontece uma modernização das práticas de sala de aula tradicional.  O que era feito no presencial 

passa a ser feito num ambiente virtual. Por exemplo, acaba-se com a “pasta de textos na xerox”, com o 

recebimento pelo professor de trabalhos impressos ou escritos a mão ou, ainda, o vídeo não precisa 

mais “ser alugado”. Tudo é postado em ambiente virtual, que serve, portanto, de depósito de materiais. 

Aqui, acontece um tipo de instrução programada simples, designando o que o aluno deve fazer para 

estudar (ler textos, assistir vídeos, visitar sites, etc). Nesta abordagem, o professor elabora atividades 

avaliativas, a fim de checar o conhecimento dos alunos, verificando o que foi aprendido. Esta é a única 

interação que ocorre entre professor-aluno.  

A diferença entre o Broadcast e a Virtualização da Sala de Aula é que nesta segunda abordagem “existe 

alguma interação entre o aluno e o professor, medida pela tecnologia. Assim, o professor passa a 

informação ao aluno, que recebe e pode simplesmente armazená-la ou processá-la, convertendo-a em 

conhecimento” (VALENTE, 2003). A semelhança é que ambas as abordagens estão focadas no 

autodidatismo do aluno. 

Segundo Valente, pode haver uma ênfase da versão virtual da sala de aula que se confunde com as 

possibilidades mais potentes em EAD. Com o avanço tecnológico e o aparecimento de muitas 

ferramentas de aprendizagem, o material instrucional pode se tornar mais rico e atraente, podem ser 

intensificados e diversificados os processos de transmissão e verificação da informação retida. O recurso 

das websconferences é um exemplo disso. Ao incorporar o uso de ferramentas síncronas e as 

possibilidades de “tirar dúvidas” criasse alguma condição para a interação. Por fim, com essa ênfase, 

sofisticam-se as possibilidades de controle e segurança na participação nos ambientes virtuais de 

aprendizagem. 

A terceira abordagem é denominada de Estar Junto Virtual. Nela há uma completa interação entre os 

participantes da comunidade envolvida no processo de aprendizagem: professores, alunos e tutores 

(quando cabível, dependendo da natureza do curso). “A construção de conhecimento envolve o 
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acompanhamento e assessoramento constante do aprendiz no sentido de poder entender quem ele é e 

o que faz, para ser capaz de propor desafio e auxiliá-lo a atribuir significado ao que está realizando” 

(VALENTE, 2003). 

Com a expansão da internet, o acompanhamento e a mediação podem se tornam intensos, permitindo 

trocas coletivas e pessoalizadas sobre a experiência formativa. Isso corrobora para a apreensão de 

conteúdos, para a partilha de experiências e para a produção de novos conhecimentos. É a partir dos 

apontamentos do aluno que o mediador (professor, tutor, ou ambos e, a partir de determinado 

momento, qualquer participante) pode problematizar questões de fundo, equacionar impasses, 

provocar a reflexão individual e coletiva. Tudo isso impacta positivamente na construção das práticas de 

estudo do aprendiz e ajudam a produzir autonomia reflexiva. Na avaliação de Valente (2003), “A 

internet facilita o ‘estar junto’ do professor com o aluno, auxiliando seu processo de construção de 

conhecimento”.  

Considerando esta tipologia, podemos vislumbrar que as críticas tecidas as práticas de EAD subjetivadas 

na reportagem de Lucia Rodrigues tem como foco cursos desenvolvidos na primeira e na segunda 

abordagem. Há, entretanto, outras possibilidades de configuração que vem sugerindo nominações de 

fenômenos novos como aprendizagem a distância e educação sem distância. 

Como vemos, existem várias nuanças a se compreender antes de proclamar que a EAD (só) rebaixa a 

qualidade da educação no país... ou que tudo pertence a uma única e mesma categoria, em qualquer 

tempo e lugar. 
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Resumo: O objetivo geral deste trabalho é avaliar o sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB) 

enquanto política pública de formação de professores dos anos iniciais tendo como referência a 

formação do cidadão profissional competente, detentor de uma consciência crítica e inovadora. Para 

tanto, busca conhecer os fundamentos do projeto de formação de professores da UAB com o intuito de 

compreender os pressupostos teóricos e metodológicos que orientam a formação de professores para os 

anos iniciais oferecidos na modalidade a distância. A relevância da pesquisa reside no fato de que o 

sistema Universidade Aberta do Brasil é uma política pública educacional que demanda ser estudada por 

meio de pesquisas que ajudem na avaliação do referido sistema e contribuam para o seu 

aperfeiçoamento e consolidação.  

 

Palavras-chave: Política pública, Formação de professores dos anos iniciais, Educação mediada pelas 

tecnologias da informação e comunicação. 
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Abstract: The aim of this study is to evaluate the system Open University of Brazil as the public policy for 

the qualification of new teachers, regarding the formation of competent professional citizens, endowed 

with discriminating and innovative awareness. It seeks to know the foundations of the teacher training 

project of the Open University of Brazil in order to understand the theoretical and methodological 

assumptions that guide the training of new teachers in the distance mode. The relevance of the research 

lies in the fact that the Open University system in Brazil is a public educational policy that demands to be 

studied through research which help in the evaluation of this system and contribute to its improvement 

and consolidation. This production is the result of qualitative scientific The Open University of Brazil was 

established by the Ministry of Education and Culture aiming to offer initial and continued training to 

basic education teachers.  

 

Key-words: Public Policy, Teacher Training, Education mediated by information and communication 

technology. 

 

1 INTRODUÇÃO 

Com a perspectiva de democratizar o acesso ao ensino superior, o governo federal criou em 2005 a 

Universidade Aberta do Brasil (UAB) que visa sistematizar as ações, programas, projetos e atividades 

pertencentes às políticas públicas voltadas para a expansão e interiorização do ensino superior. O 

projeto foi elaborado pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC) e discutido na esfera do Fórum das 

Estatais pela Educação (Banco do Brasil, Banco da Amazônia, Banco do Nordeste, Empresa Brasileira de 

Correios e Telégrafos, Caixa Econômica Federal, dentre outros), consórcio de estatais criado em 2004 

que busca potencializar as políticas públicas educacionais elaboradas pelo governo federal, 

estabelecendo uma interlocução entre diferentes segmentos da sociedade.  

A UAB não é uma universidade física, mas congrega um consórcio de instituições públicas de ensino 

superior. O nome faz referência a uma rede nacional experimental voltada à pesquisa e à educação 

superior (formação inicial e continuada), formada pelo conjunto de instituições de ensino superior 

públicas em articulação e integração com o conjunto de polos municipais de apoio presencial 

oferecendo ensino superior nos mais diversos municípios. 
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2 POLÍTICAS PÚBLICAS E OS OBJETIVOS DA UAB 

O estudo das políticas públicas no Brasil tem sido intensificado recentemente especialmente nas 

universidades. De acordo com Muller e Surel (2002, p. 11), o termo política pública é difícil de ser 

definido devido a polissemia da palavra “política”. De acordo com estes autores, tal definição se torna 

mais fácil entre os autores de língua inglesa. “[...] este termo cobre ao mesmo tempo a esfera da política 

(policy), a atividade política (politics) e a ação pública (policies)”. 

A compreensão dos termos acontece da seguinte forma:  

a) Policy distingue o mundo da política e a sociedade civil; 

b) Politics diz respeito à atividade política em geral, ao uso de procedimentos diversos que expressam 

relações de poder visando influenciar o comportamento das pessoas e se destinam a alcançar ou 

produzir uma solução pacífica de conflitos relacionados a decisões políticas; 

c) Policies compreende o processo de elaboração e implementação de programas de ação pública. É 

utilizado para referir-se à formulação de propostas, tomadas de decisões e sua implementação por 

organizações públicas, tendo como foco temas que afetam a coletividade, mobilizando interesses e 

conflitos e significa a atividade do governo de desenvolver políticas públicas, a partir do processo de 

política. 

Embora uma política pública implique decisão política, nem toda decisão política se constitui numa 

política pública. Pode-se assim dizer que políticas públicas são resultantes da atividade política e que 

esta consiste na resolução pacífica de conflitos, processo essencial à preservação da vida em sociedade. 

Segundo Shiroma et al. (2002, p. 87), 

Uma política de educação é mais abrangente do que a legislação proposta para 
organizar a área. Realiza-se também pelo planejamento educacional e pelo 
financiamento de programas governamentais nas três esferas, bem como uma 
série de ações não governamentais que são propagadas pelos meios de 
comunicação.  

 
O Sistema UAB foi criado como uma política pública pelo Ministério da Educação (MEC) no ano de 2005, 

em parceria com a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior 

(ANDIFES) e empresas estatais. Trata-se de uma política pública de articulação entre a Secretaria de 

Educação a Distância - SEED/MEC e a Diretoria de Educação a Distância - DED/CAPES com vistas à 

expansão da educação superior, no âmbito do Plano de Desenvolvimento da Educação – PDE (2001-

2010). De acordo com informações disponíveis no site: http://www.uab.capes.gov.br, o Sistema UAB 
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sustenta-se em cinco eixos fundamentais: 

 Expansão pública da educação superior, considerando os processos de democratização e 

acesso;  

 Aperfeiçoamento dos processos de gestão das instituições de ensino superior, possibilitando 

sua expansão em consonância com as propostas educacionais dos estados e municípios;  

 Avaliação da educação superior a distância tendo por base os processos de flexibilização e 

regulação implantados pelo MEC;  

 Estímulo à investigação em educação superior a distância no País;  

 Financiamento dos processos de implantação, execução e formação de recursos humanos 

em educação superior a distância. 

Os objetivos prioritários da UAB (BRASIL, 2006) são a oferta de cursos de licenciatura e de formação 

inicial e continuada dos professores da educação básica; cursos superiores para capacitação de 

dirigentes, gestores e trabalhadores em educação básica e de cursos nas diferentes áreas do 

conhecimento com vistas à redução das desigualdades de oferta de ensino superior entre as regiões e 

fomento ao desenvolvimento institucional para a modalidade a distância e suas pesquisas 

metodológicas e métodos baseados nas tecnologias de comunicação e informação. Dentre as 

prioridades do sistema UAB destaca-se a concentração de esforços institucionais visando à formação de 

professores para a educação básica por meio de estratégia articulada com estados e municípios. 

A implantação da Universidade Aberta teve como fundamento contribuir para o atendimento às metas 

do Plano Nacional de Educação (PNE) que traz como importante objetivo “prover, até o final da década 

a oferta de educação superior para, pelo menos 30% da faixa etária de 18 a 24 anos” (BRASIL, 2000). O 

PNE determinou também que até o final da década passada os professores que atuassem na Educação 

Básica deveriam possuir formação superior. Por causa disto, o Ministério da Educação e Cultura (MEC) 

tem implantado políticas públicas promovendo a expansão do ensino superior via modalidade a 

distância, especialmente na área de formação de professores para a educação básica. Segundo Pretto e 

Pereira (2008), 

As universidades, de modo especial as públicas, passaram a ser estimuladas a 
intensificarem suas atividades de ensino por meio da oferta de cursos a 
distância, dando início a um processo que pode ser irreversível de rompimento 
com o princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. 
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A criação de um contexto propício à EaD no cenário educacional brasileiro tem sido um dos principais 

temas que nortearam as discussões no âmbito das políticas públicas no país. De acordo com Zuin (2006), 

a UAB é um projeto de grande envergadura que se torna decisivo para que país atinja as metas 

estabelecidas no PNE (2001-2010) no tocante à formação superior de 30% dos jovens brasileiros. 

Destaca ainda que o programa Universidade Aberta do Brasil se diferencia não só pelos consórcios 

envolvendo os três níveis governamentais, mas, sobretudo por se caracterizar como um programa de 

formação universitária na modalidade a distância. 

 

3 A UAB E A POLÍTICA DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

O ano de 2005 é considerado como um marco legal para a consolidação da política pública de educação 

a distância no Brasil. As disposições sobre essa modalidade presentes na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional nº 9394/96 (LDB) foram ampliadas e regulamentadas pelo Decreto nº 5.622 de 20 de 

dezembro de 2005, que revogou os Decretos nº 2.494/1998 e nº 2.561/1998. Ao regulamentar o Art. 80 

da LDB, o Decreto de nº 5.622/2005, além de representar avanço importante no âmbito da educação a 

distância, enquanto modalidade de ensino no país, determinou ações de administração e regras de 

credenciamento, avaliação e certificação dos cursos, tendo em vista assegurar ensino de qualidade. De 

modo específico, determinou que as instituições de ensino superior interessadas em ofertar cursos 

nessa modalidade deveriam solicitar credenciamento junto ao Ministério da Educação, obedecendo aos 

mesmos critérios dos cursos presenciais. 

Ampliando a oferta do ensino superior a distância, a Portaria nº 4.059, de 10 de dezembro de 2004, 

permitiu às instituições de ensino superior introduzir na organização curricular de seus cursos 

reconhecidos a ofertas de disciplinas na modalidade semipresencial, mediadas pelas tecnologias da 

informação e comunicação. Desta forma, as disciplinas poderiam passar a ser oferecidas parcialmente 

ou integralmente a distância por meio de tecnologias, desde que não ultrapassasse 20% da carga 

horária total do curso, mantendo a realização das avaliações de forma presencial. 

Em 2005, o MEC por meio da Secretaria de Educação a Distância lançou o Edital nº 1 com a primeira 

chamada pública para inscrição e seleção de polos municipais de apoio presencial e de cursos superiores 

de IES federais na modalidade EaD para o sistema UAB. Como resultado, foram selecionados 292 polos, 

sendo 190 cursos sob a responsabilidade de 49 instituições federais de ensino superior (38 IFES, 10 

CEFETs e a Fundação FIOCRUZ) contemplando a oferta de 45.000 vagas. Nessa primeira fase, 90% dos 

polos selecionados estavam situados em municípios com menos de 100.000 habitantes (COSTA, 2007).  
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Ao final de 2006, foi disponibilizado novo Edital com a segunda chamada da UAB para os municípios que 

não foram selecionados anteriormente. O objetivo deste edital foi ampliar o sistema UAB por meio da 

inscrição de novos proponentes e novos cursos e, também permitir que outras instituições públicas de 

ensino superior fossem credenciadas nessa modalidade de ensino. Na época, se estimou a inclusão de 

250 novos polos UAB, com oferta de 40.000 vagas adicionais e ampliação para 80 o número de 

instituições públicas atuando no sistema.  

Com vistas à viabilização do processo de implantação e implementação da UAB, o MEC ampliou o 

espaço de atuação da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), a partir 

de 2007. (DOURADO, 2008). Como consequência, ações que eram desenvolvidas pela Secretaria de 

Educação Básica, pela Secretaria de Educação Superior e Secretaria de Educação a Distância foram 

incorporadas a CAPES. Neste contexto, o Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos Anísio Teixeira 

(INEP) e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) ganharam destaque consolidando 

sua atuação como espaços de acompanhamento, avaliação e financiamento da educação nacional, 

sobretudo de projetos, programas e ações voltadas para a educação básica e formação de professores. 

Após seu redirecionamento, a CAPES passou a contar com duas novas diretorias: Diretoria de Educação 

Presencial da Educação Básica e Diretoria de Educação a Distância, além do Conselho Técnico-científico 

da Educação Básica. Passou a coordenar a estruturação do Plano do Sistema Nacional de Formação 

objetivando a organicidade das políticas públicas voltadas à formação e expansão da formação inicial e 

continuada por meio da modalidade a distância. 

Objetivando implementar uma eficiente política de formação superior de professores, o MEC lançou a 

Política Nacional de Formação de Profissionais do Magistério da Educação Básica (Decreto nº 

6.755/2009) e o Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica (Portaria Normativa nº 

9, de 30 de junho de 2009). 

Atualmente, a UAB representa um sistema nacional de EaD, padronizando a oferta de cursos nesta 

modalidade em todo o Brasil. O Decreto 5.800/2006, que regulamentou a UAB estabeleceu, dentre 

outros objetivos, a formação de professores tendo como aliado a educação a distância com previsão de 

implantação de internet banda larga nos municípios e criação de novas vagas de nível superior para a 

formação de professores da educação básica. Um dos aspectos fundamentais do sistema UAB é a 

formação dos professores que atuam na educação básica. Para todos os cursos de licenciatura, 50% das 

vagas são destinadas aos candidatos-professores atuantes que comprovem vínculo na rede pública de 

ensino.  
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A figura 1 a seguir ilustra a expansão do ensino superior nas modalidades presencial e a distância. Fica 

visível uma significativa expansão da educação superior na modalidade a distância, no período de 2005 a 

2009, com ligeira queda em 2010. Observa-se que em 2010, 14,6% das matrículas correspondem à 

modalidade a distância (930.179 matrículas), sendo que o setor privado responde por mais de 80% 

destas matrículas. 

 

 

 

Figura 1 - Evolução do número de matrículas de graduação por modalidade de ensino do número de matrículas a distância 
públicas e privadas – Brasil – 2001-2010. 
Fonte: MEC/INEP. 

 

De acordo com a figura 2 em 2010, os cursos presenciais atingiram os totais de 3.958.544 matrículas de 

bacharelado, 928.748 de licenciatura e 545.844 de grau tecnológico. A educação a distância, por sua 

vez, soma 426.241 matrículas de licenciatura, 268.173 de bacharelado e 235.765 em cursos superiores 

de tecnologia (CST). Esse crescimento na modalidade a distância também reflete os investimentos do 

governo federal na área. 
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Figura 2 – Distribuição do número de matrículas de graduação por grau acadêmico e modalidade de ensino – Brasil – 2010. 
Fonte: MEC/INEP. 

Nota: A categoria “Não Aplicável” corresponde à área básica do curso. 

Segundo informações disponíveis no site: http://uab.capes.gov.br/notícias, a UAB, em 2012, alcançou 

números extremamente representativos para o sistema, como as mais de 140 mil matrículas nos cursos 

de licenciatura, 24.207 no bacharelado, mais de 6.877 no nível tecnólogo, mais de 66 mil nas 

especializações, 21.176 para aperfeiçoamento e 2.800 no Mestrado Profissional em Matemática em 

Rede Nacional (PROFMAT). Agregando os cursos de formação pedagógica, extensão e sequencial, 

totalizam-se 268.028 matrículas ativas em outubro de 2012 e 42.611 concluintes. Merece destaque 

também o quantitativo de instituições públicas de ensino superior (IPES) vinculadas ao sistema: 103, 

sendo 56 universidades federais, 30 estaduais e 17 institutos federais. Também fazem parte do sistema 

636 polos de apoio presencial, com destaque para a região Nordeste, com a maior quantidade de polos 

(218) e para a região Norte, com maior quantidade de polos proporcionalmente à quantidade de 

municípios (19% dos municípios da região possuem polos instalados).  

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A concepção implícita na Universidade Aberta do Brasil, com ênfase na utilização das tecnologias de 

informação e comunicação para a formação em nível superior, respondeu a pelo menos dois 

pressupostos importantes: a possibilidade de minimizar rapidamente, no âmbito da educação básica, a 

falta de qualificação dos professores (já que atende a um grande contingente de pessoas com custos 

bem menores que a formação presencial e pode ser ofertada em localidades distantes dos grandes 
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centros), e a de ampliar o acesso à educação superior. Os programas de formação mediados pelas 

tecnologias não somente difundiram conteúdos, conhecimentos, competências, habilidades e valores 

relevantes aos jovens e adultos como buscaram consolidar a inclusão social necessária ao 

desenvolvimento da sociedade e melhoria da qualidade de vida da sociedade. 

Além disso, não se pode negligenciar a importância de outros fatores extremamente significativos tais 

como a alocação de recursos do Estado para a formação de recursos humanos; a presença das 

instituições públicas assumindo a educação a distância; a preocupação com a inserção das tecnologias 

da informação e comunicação nos processos de ensino e aprendizagem; a preocupação com a 

implantação de instalações adequadas nos polos.  Entretanto, muitas são as dificuldades. Dentre as 

questões mais relevantes do ponto de vista operacional, temos o pouco conhecimento dos alunos para 

a operacionalização dos aplicativos nos ambientes virtuais, as dificuldades de acesso à internet quando 

os alunos não se encontram nos polos, as demandas de manutenção dos equipamentos, muitas vezes 

com dispositivos ultrapassados pelo avanço das tecnologias. Não se pode pensar que seja possível 

formar na modalidade a distância sem que os estudantes tenham acesso irrestrito aos computadores e a 

internet em qualquer momento e em qualquer lugar.     

Além disso, é importante que a UAB e as políticas de avaliação do ensino superior acompanhem a oferta 

dos cursos na modalidade a distância de forma a extinguir as práticas que apontam para uma concepção 

de EaD como simples transposição do ensino presencial para a modalidade a distância. Há necessidade 

de que sejam efetuadas reflexões mais aprofundadas sobre a inserção das tecnologias da informação e 

comunicação à educação, que deve estar fundamentada em teorias que contemplem a aprendizagem 

como um processo dialético, com previsão de novas formas de representação da realidade e maior 

incentivo aos processos colaborativos de produção do conhecimento. Segundo Pretto (2002), não há 

como simplificar esse processo, pois, “o desafio da educação a distância é, em última instância, o 

mesmo desafio da educação como um todo”. 

O importante é ter como prioritário que a formação humana e para o trabalho não pode prescindir de 

um ambiente educacional que valorize a criatividade, a reflexão, a pesquisa, a interação, o 

aprofundamento das questões políticas, metodológicas, sociais, éticas e culturais. Indubitavelmente, 

temos um longo caminho a percorrer. 
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RESUMO: Este artigo apresenta o relato de experiência da implementação dos cursos de formação 

continuada ofertados aos profissionais atuantes na educação a distância na Universidade Federal do 

Tocantins (UFT). Esta universidade integra o sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB) cuja gestão 

nos últimos quatro anos foi transferida para a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nivel 

Superior (CAPES). O artigo apresenta primeiramente a trajetória da UAB na articulação de políticas 

públicas de formação na modalidade a distância em especial do Plano Anual de Capacitação Continuada 

(PACC). Em sequencia segue um breve resgate histórico da adesão da UFT ao sistema UAB e 

apresentação do quadro atual da EaD nesta Universidade. O artigo finaliza com o relato de experiência 

da oferta de três cursos a distância do PACC 2012 voltados aos profissionais que atuam nessa 

modalidade e apresenta os desafios, perspectivas e o futuro da EaD no Estado do Tocantins. 
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ABSTRACT - This article presents the case studies of implementation of continuing training courses 

offered to working professionals in distance education at the university in Tocantins (UFT). The University 

is a member of the Brazil Open University System (UAB) whose management over the past four years 

was transferred to the Coordination of Improvement of Personnel of Superior Level  (CAPES). The first 

article presents the history of UAB in the articulation of public policies in the distance training in 

particular Continuing annual plan (PACC). In the sequel follows a brief historic rescue of the accession of 

the UFT to UAB and presentation of current frame of EaD in this University. The article concludes with 

case studies offering three courses the PACC 2012 aimed to professionals working in this mode and 

presents the challenges, perspectives and the future of E-learning in the State of Tocantins. 

 
Keywords: Continuing education, Open University of Brazil, The Federal University of Tocantins, PACC. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

A implementação de políticas públicas de formação inicial e continuada dos agentes atuantes na 

educação mediada por tecnologia é uma condição e um meio para o avanço científico, tecnológico e 

social e, portanto, para o desenvolvimento local e regional, tendo em vista que a produção do 

conhecimento e a criação de novas tecnologias alinhadas à missão social inerente à Universidade 

pública devem contribuir para a melhoria da formação das pessoas e da sociedade (COSTA, 2009). Neste 

sentido, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), responsável pelo 

fomento da educação a distância gratuita no Brasil, institui o Plano Anual de Capacitação Continuada 

(PACC), programa de formação dos profissionais integrantes do sistema Universidade Aberta do Brasil 

(UAB). 

Face à constatação da existência de mais de dois mil alunos do sistema Universidade Aberta do Brasil na 

Universidade Federal do Tocantins (UFT), e de mais de 200 profissionais envolvidos nas ofertas dos 

cursos a distância nessa universidade, foi percebida a necessidade de capacitar esses profissionais nos 

campos e saberes relacionados à práxis da educação mediada por tecnologias. Este artigo apresenta um 

relato da experiência de implantação dos cursos de formação continuada do PACC na UFT em 2012. O 

texto está dividido em quatro tópicos: o primeiro destaca os principais momentos históricos de 

implementação da UAB no Brasil com foco no programa de capacitação PACC. O tópico seguinte 

apresenta um breve histórico da atuação da UFT na oferta de cursos a distância. O terceiro tópico 
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apresenta o relato de experiência da implementação do Plano Anual de Capacitação Continuada na UFT 

e finaliza apontando os desafios e perspectivas da EaD no Estado do Tocantins. 

 

2. A UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL E O PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA 

O Sistema UAB foi instituído para expandir a Universidade Pública e Gratuita e, ao mesmo tempo, 

interiorizar a oferta de cursos e programas universitários nos municípios que não possuem a Educação 

Superior ou cujos cursos ofertados não são suficientes para atender a todos os cidadãos interessados. O 

Decreto presidencial 5.800 de 08 de junho de 2006 que instituiu o Sistema UAB estabelece no artigo10º 

o seu objetivo fundamental: “oferecer, prioritariamente, cursos de licenciatura e de formação inicial e 

continuada de professores da educação básica”. Neste sentido, a UAB trata-se de um órgão do 

Ministério da Educação e Cultura (MEC) articulador das instituições públicas, que por sua vez são 

responsáveis pela oferta de cursos superiores na modalidade a distância. De acordo com Costa (2007) a 

UAB fundamenta-se em quatro missões básicas: financiamento, avaliação institucional, articulação 

institucional e indução de modelos de educação a distância. 

Segundo Costa e Pimentel (2009), no tocante à institucionalização da UAB, dois momentos recentes 

marcaram esse processo: primeiro a aprovação através da Lei nº 11.502 de 11 de julho de 2007 da 

ampliação das competências da CAPES. Esta agência do MEC que tinha como objetivo induzir, fomentar 

e avaliar o sistema de pós-graduação brasileiro recebeu a responsabilidade de atuar na área de 

formação de profissionais para o magistério da educação básica. Assim, duas novas diretorias foram 

criadas na CAPES: a Diretoria de Educação Básica Presencial e a Diretoria de Educação a Distância. Esta 

última diretoria passou então a atuar em conjunto com a SEED na coordenação nacional da UAB. 

De acordo com Costa e Pimentel (2009), o segundo momento importante na consolidação institucional 

da UAB foi garantido pela Portaria nº 318 do MEC que transfere para a CAPES a operacionalização 

nacional do Sistema Universidade Aberta do Brasil. Os autores destacam que para entender o processo 

de implementação da UAB, é importante a compreensão está fundamentada em três pilares de 

sustentação de sua macro-estrutura: o MEC, com a condução central do processo, as IES com a oferta 

dos cursos na metodologia a distância e os municípios e estados sediando os pólos de apoio presencial. 

Neste sentido, o pilar que cabe ao MEC é gerido pela CAPES por meio da Diretoria de Educação a 

Distância (DED) da CAPES.  
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Diante da expansão do sistema e do crescente contingente de profissionais que atuam em diferentes 

funções tais como professor pesquisador, professor autor, tutores presenciais e a distância, e demais 

funções da equipe multidisciplinar, a DED/CAPES, visando capacitar esses profissionais criou o Plano 

Anual de Capacitação Continuada (PACC). O PACC trata-se de um conjunto de cursos de formação 

continuada nas áreas relacionadas com legislação da EaD, Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA), 

Tecnologias de Informação e Comunicação, Tutoria online, elaboração de material didático, gestão de 

polos presenciais, e atribuições dos atores do sistema UAB. 

A primeira chamada do PACC por meio do Ofício Circular nº 12/2011 DED/CAPES estabeleceu os 

critérios para a oferta dos cursos. As propostas não poderiam contemplar cursos de especialização, 

apenas de extensão ou aperfeiçoamento. Entre os itens financiáveis pelo PACC 2012 incluiu-se a seleção 

de tutores, a produção de conteúdos para os cursos ou revisão, atualização ou complementação do 

material didático já produzido, com justificativas. 

A chamada do PACC 2013 estabeleceu os mesmos critérios da chamada anterior, mas especificou de 

forma detalhada as condições para admissão das propostas. Dentre estas, a universidade ofertante 

precisa ser oficialmente integrada ao sistema UAB e possuir articulação formal para oferta de cursos em 

2013. A chamada 2013 aprovou 65 propostas das 70 universidades públicas participantes da chamada. A 

Universidade Federal do Tocantins participou de ambas chamadas e ofertou três cursos em 2012 e 

aprovou mais três para 2013. O tópico a seguir apresenta um breve histórico da EaD na UFT para uma 

melhor compreensão do contexto em que o PACC foi implementado. 

 

3. BREVE HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO MEDIADA POR TECNOLOGIAS NA UFT 

  A UFT participou pela primeira vez em um projeto de educação mediada por tecnologias em 2005, 

quando aderiu ao projeto do Consórcio Setentrional para oferta do curso em Licenciatura em Biologia a 

distância. A primeira oferta em 2005 abriu 75 vagas para os polos de Arraias, Araguaína e Gurupi . A 

segunda turma, em 2006, além da oferta nos polos já ofertantes, abriu vagas para o polo de Porto 

Nacional. O total de vagas ofertadas foram 200 nos 4 polos (50 em cada), e destas 126 tiveram suas 

matrículas efetivadas. 

A adesão da UFT ao Sistema Universidade Aberta do Brasil se deu em 2006 com a participação no 1º 

edital para oferta do curso de Biologia, em que foram ofertadas 75 vagas nos municípios pólos da UAB 

de Ananás, Nova Olinda e Wanderlândia, sendo 25 alunos por pólo. Estes pólos estão localizados na 
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região Norte do Estado do Tocantins e estão vinculados às respectivas prefeituras. Até aquele ano, o 

único curso ofertado na modalidade a distância na UFT era a Licenciatura em Biologia. Em 2007, passou-

se a ofertar o Programa Mídias na Educação, que se trata de um curso modular de formação continuada 

de professores da rede pública. No seguinte, a UFT passou a participar do Programa Nacional Escola de 

Gestores com a oferta dos cursos de especialização Gestão Escolar e Coordenação Pedagógica. Em 2009, 

iniciaram-se os cursos de graduação de Química e Física na modalidade a distância. A partir de 2010, 

ampliou-se as vagas por cursos de pós-graduação com a adesão  da UFT ao Programa Nacional de 

Formação em Administração Pública – PNAP na oferta dos cursos Gestão Pública, Gestão Pública 

Municipal e Gestão em Saúde.  

A DTE tem uma equipe multidisciplinar composta de professores da área de administração e técnicos 

administrativos empenhados em realizar o planejamento dos cursos, a gestão financeira dos recursos e 

apoio logístico aos coordenadores de curso. No tocante à política de pessoal para atuar nos cursos a 

distância, a DTE tem buscado meios para capacitar os servidores da UFT nas habilidades e competências 

no uso das tecnologias e questões inerentes à EaD.  

Atualmente a UFT tem aproximadamente 200 docentes, 50 servidores técnicos envolvidos diretamente 

nos cursos na modalidade a distância ou semipresenciais como, por exemplo, no PAFOR que atualmente 

oferta 26 cursos e tem mais de 100 professores envolvidos  nos cursos pela plataforma Moodle 

atendendo mais de 1.000 alunos. Ainda são atendidos cerca de 2.000 alunos distribuídos em 3 cursos de 

graduação (licenciatura em Biologia, Licenciatura em Física e Licenciatura em Química), um curso de Pós 

Graduação stritu senso em Matemática profissionalizante - PROFMAT, 4 cursos de Especialização 

(Gestão Pública, Gestão Pública Municipal, Gestão em Saúde e Mídias na Educação), 6 cursos de 

Aperfeiçoamento (Educação Ambiental, Formação de Gestores Indígenas, Cultura e História dos povos 

indígenas, Educação para Diversidade e Cidadania, Mídias na Educação). 

 A oferta destes cursos envolve um número grande de profissionais de diferentes formações nas funções 

de tutores, professores formadores, professores autores e outras funções multidisciplinares. A escassez 

o e o despreparo dos agentes envolvidos no processo é um dos entraves ao processo. Inúmeros editais 

para seleção de tutores não conseguem preencher o número de vagas ofertadas e aqueles selecionados 

não possuem pouco ou nenhum conhecimento sobre EAD. Este aspecto também é válido para 

coordenadores e professores. De acordo com Costa (2007, p.11) a capacitação dos profissionais 

envolvidos em projetos em EaD deve no mínimo passar por três dimensões: capacitação no domínio 

específico do conteúdo, capacitação em mídias de comunicação e capacitação em fundamentos da EaD. 
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Nesse sentido, os cursos de capacitação que contemplam essas dimensões têm sido grandes aliados na 

qualificação de docentes e tutores e tem possibilitado resultados satisfatórios, medidos nos processos 

de avaliação dos cursos e dos agentes. 

A Diretoria de Tecnologias Educacionais foca seus projetos de capacitação continuada nos servidores da 

UFT visando formar um quadro permanente de pessoal capacitado para atuar em cursos a distância. Em 

2012, cerca de 200 servidores participaram dos três cursos ofertados pelo Plano Anual de Capacitação 

Continuada. Os resultados demonstram que após os cursos de capacitação há maior domínio da 

modalidade EAD e maior agilidade nos processos de atendimento aos alunos, motivação, domínio de 

tecnologias e um melhor dos cursos.  Neste sentido, os cursos de formação voltados para os agentes 

envolvidos no sistema UAB são essenciais para agregar qualidade aos cursos a distância já conquistada 

pelos cursos presenciais.   Para o PACC 2013, a previsão é que sejam formados 225 professores, 

coordenadores de cursos, tutores e demais profissionais envolvidos nas equipes multidisciplinares. 

Relatamos no próximo tópico a experiência de gestão e implementação dos cursos do PACC 2012 na 

UFT. 

 

4. O PLANO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA NA UFT EM 2012 

No ano de 2012, atendendo a chamado do Plano Anual de Capacitação Continuada – PACC, a DTE 

fomentou três cursos: Uso de Tecnologias de Informação e Comunicação (90h). Formação de Gestores 

de pólos (180h), Formação de Coordenadores, Professores e Tutores (180h).  Tão logo as propostas dos 

cursos foram aprovadas junto à CAPES, iniciou-se o processo de implementação e gestão dos mesmos. 

Foi elaborado o Projeto Pedagógico do PACC 2012 com o objetivo de nortear os objetivos, as ementas 

dos módulos, público alvo, concepção pedagógica critérios de avaliação, competências e habilidades a 

serem adquiridas com os cursos e o cronograma geral de atividades.  

O projeto do PACC 2012 contemplava a elaboração de material didático para a oferta dos cursos. Assim, 

considerando a ementa de cada módulo foram contatados professores autores para elaborar o material 

de acordo com a ementa e objetivo dos cursos. O desafio maior encontrado nessa experiência foi 

encontrar professores com experiência em escrever na linguagem para EaD. A solução encontrada foi 

capacitar os professores que já atuavam em outras funções na EaD para escreverem os módulos do 

material impresso. Pensou-se em desenvolver oficinas com os prospectivos autores com o objetivo de 

discutir os elementos principais que devem ser considerados na elaboração de textos para educação a 

distância.  
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Primeiro foi desenvolvido um Projeto Gráfico do material didático dos cursos que tinha como objetivo 

apresentar um padrão para elaboração dos módulos contemplando itens como elementos pré-textuais 

(capa, folha de rosto, verso, apresentação do curso, etc); elementos textuais (apresentação do módulo, 

boas vindas, questionamentos, conhecimentos prévios, etc); unidades temáticas (Cada unidade deveria 

tratar de uma temática relacionada com o tema principal do módulo. O módulo de 30 horas, deveria ser 

dividido em 3 unidades temáticas com 10 páginas cada); elementos pós-textuais (referências, 

bibliografia comentada, web referências, glossário). O Projeto Gráfico contemplava ainda os aspectos 

tipográficos (tipo e tamanho de letra, espaçamento, ilustrações e ícones).  

Para elaboração do Projeto Gráfico e preparação das oficinas com os professores autores considerou-se 

pressupostos apresentados nos livros Produção de material didático impresso: orientações técnicas e 

pedagógicas (PRETI, 2010) e Material didático para EaD: processo de produção (POSSARI e NEDER, 

2009). Elaborou-se um cronograma de entrega de cada módulo produzido pelos autores com o prazo 

previsto para revisão do texto por uma profissional habilitada. O resultado foi surpreendente, pois os 

módulos foram bem escritos, com linguagem clara, coerência interna e conteúdos desenvolvidos de 

acordo com os objetivos dos respectivos cursos.  

Com o objetivo de selecionar tutores capacitados para atuarem nos três cursos, foram realizados 

processos seletivos que incluía análise de currículo (critérios: experiência como tutor, conhecimento na 

área do curso e domínio de ferramentas tecnológicas) e entrevistas com os candidatos. Foram realizadas 

oficinas de capacitação com os tutores selecionados com o objetivo de apresentar as propostas dos 

respectivos cursos e as competências e habilidades a serem desenvolvidas na tutoria. 

Concomitante com a etapa de elaboração do material didático e seleção dos tutores foi definida a 

ordem cronológica para oferta dos cursos. Foi decidido que o curso com carga horária menor: Uso de 

Tecnologias de Informação e Comunicação (90h) seria o primeiro a ser ofertado. A justificativa para a 

oferta deste curso foi o crescente contingente de professores da UFT que utilizam a plataforma virtual 

Moodle na oferta de disciplinas nos cursos presenciais e demais profissionais que atuam em atividades 

educacionais mediadas por tecnologias e que necessitam de capacitação.  Nesse sentido, o objetivo do 

curso foi formar esses profissionais para atuarem nos cursos de EaD ou presenciais, habilitando-os no 

uso das tecnologias de informação e comunicação permitindo maior agilidade e integração entre os 

agentes envolvidos nos respectivos cursos.  

O curso Uso de Tecnologias de Informação e Comunicação foi composto por 3 módulos de 30 h/aula 

cada. Foram realizados dois encontros presenciais, sendo que o primeiro no inicio do curso em formato 
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de Oficina do Moodle para a ambientação e capacitação dos alunos no uso do ambiente virtual do 

curso;  e o outro encontro no final do curso, constituindo também um laboratório para aplicação das 

ferramentas avançadas do Moodle, capacitação prática para a vídeo conferência e o skype. O curso foi 

ofertado nos pólos de Araguaína, Gurupi e Palmas com a formação de  48 professores, tutores e 

servidores técnicos da UFT, professores e tutores de e outros profissionais vinculados ao sistema UAB.  

Visando capacitar o coordenador  de polo UAB e professores vinculados a cursos UAB, a DTE, ainda no 

primeiro semestre de 2012, ofertou-se o curso de aperfeiçoamento Formação de Gestores de pólos 

(180h) que abordou os aspectos legais do sistema UAB, a logística dos cursos a distância,  a legislação 

em EAD, o planejamento  e gestão das atividades do pólo, gestão da informação e da comunicação, o  

sistema SISUAB, e o suporte aos alunos quanto as demandas relativas ao pólo.  

 O curso abriu turmas nos pólos de Araguaína, Gurupi e Palmas. Esta última turma concentrou todos os 

coordenadores de polo da UAB e coordenadores de polo da E-TEC com objetivo de socializar as 

experiências e apresentar-se como um espaço para debates e trabalho colaborativo. Foram formados 25 

coordenadores de polo e 26 professores atuantes na EaD na UFT. Os coordenadores de polos 

capacitados, ao apresentarem seus trabalhos nos seminários afirmaram que o curso disseminou 

conhecimentos importantes sobre gestão e administração que eles desconheciam e foi uma excelente 

oportunidade para intercâmbio de experiências com seus pares. 

O terceiro curso do PACC 2012, Formação de Coordenadores, Professores e Tutores (180h) ofertado no 

segundo semestre de 2012 foi voltado aos coordenadores de cursos e demais profissionais interessados 

nessa função. O curso abordou questões relativas à gestão dos cursos a distância com foco nos eixos do 

domínio do ambiente virtual (criação de disciplinas, gestão do ambiente, avaliação), docência online, 

elaboração de material didático, planejamento e avaliação de cursos a distância. A seleção dos alunos 

foi baseada em critérios específicos: a prioridade seriam os coordenadores de cursos a distância da UFT, 

em seguida professores da UFT que almejam essa função, e depois demais professores, tutores atuantes 

na EaD. Consideramos de acordo com Costa (2009) que elaborar projetos de EaD voltados a públicos 

específicos permitem uma aprendizagem personalizada, em que os indivíduos partilham suas 

experiências com seus pares e apropriam o  conhecimento de forma mais significativa. O curso registrou 

um baixo índice de evasão, considerando que  ofertou 120 vagas das quais 106 foram preenchidas e 93 

profissionais concluíram com êxito a capacitação.  

Constatou-se que os cursos do PACC 2012 além de cumprirem os seus objetivos de capacitar os 

participantes para atuarem na modalidade EaD, proporcionaram uma ponte entre a EaD e a 



 

 

1078 

comunidade acadêmica. Houve uma adesão satisfatória dos professores e técnicos da universidade nos 

cursos do PACC, sendo ampla a concorrência nos editais de seleção. Muitos professores que 

participaram como alunos da formação do PACC revelaram que mudaram  a sua opinião sobre a EaD e 

passaram a usar as tecnologias nas suas aulas presenciais. Os cursos também proporcionaram uma 

maior visibilidade da EaD na Universidade possibilitando a divulgação das ações da DTE no tocante a 

política de Educação a Distância na UFT. 

Considerando a avaliação positiva do PACC 2012, a DTE participou da chamada para oferta  em 2013 de 

cursos de capacitação voltados aos profissionais atuantes na UAB. Durante o ano de 2012, alguns 

professores assumiram a função de coordenadores de curso a distância. Alguns destes não tinham 

experiência com EaD e necessitaram de ajuda para compreender essa modalidade e também os 

procedimentos administrativos e didático-pedagógicos envolvidos na gestão de um curso a distância. 

Neste sentido, para o PACC 2013 foi proposto o curso Gestão e planejamento de cursos a distância, 

voltado especificamente aos atuais e prospectivos coordenadores de cursos. 

Conforme já exposto, no PACC 2012, foi produzido por professores da UFT material didático impresso 

para os 3 (três) cursos do PACC, uma experiência nova para muitos, mas que com a realização de 

oficinas de capacitação para produção de material didático, resultaram em excelentes textos didáticos. 

Após essa experiência constatamos que uma necessidade urgente da UFT é capacitar mais professores a 

produzirem material impresso para os cursos a distância. Assim, foi proposto para o PACC de 2013 o 

curso Produção de Material Didático Impresso para EaD que prevê a capacitação de 75 profissionais  

para exercerem a função de professores conteudistas. 

Constatou-se pela experiência nos cursos na modalidade EaD na UFT, que os tutores exercem um papel 

fundamental para a queda dos níveis de evasão. Neste sentido, o tutor precisa ser capacitado de forma 

a entender bem  seu papel e ainda compreender como ocorre a aprendizagem nos modelos de cursos a 

distância para que ele possa acompanhar os alunos, mediando as discussões e avaliá-los visando sua 

formação. Com intuito de formar 100 tutores nas temáticas consideradas acima, foi proposto o curso 

Formação de Tutores para a Educação Aberta do Brasil que será ofertado em 4 (quatro) polos da UAB, 

abrangendo todas as regiões do estado do Tocantins. 
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5. DESAFIOS E PERSPECTIVAS DA EDUCAÇÃO MEDIADA POR TECNOLOGIAS NO TOCANTINS 

Ao longo dos anos os cursos ofertados pela UFT vinculados ao sistema Universidade Aberta do Brasil 

possibilitaram a formação superior ou formação continuada de cerca de milhares de  alunos na 

modalidade EaD. Sem os cursos da UAB, uma grande parcela destes alunos poderiam não ter acesso ao 

ensino superior, o que certamente os impediriam de disputar vagas no mercado de trabalho. Neste 

aspecto podemos citar que inúmeros de nossos alunos recém formados já foram aprovados e muito 

bem classificados nos cursos públicos realizados pelo Estado. Ao permitir o acesso destes alunos às 

universidades de comprovada qualidade, a UAB está também cumprindo com um importante papel que 

é criar igualdade de oportunidades a todos.  

Com vistas a melhorar a distribuição de renda em nível nacional, entende-se que se faz cada vez mais 

necessária a oferta de cursos na modalidade EAD pelo sistema UAB nas regiões mais carentes do Brasil – 

norte e nordeste - Nestas regiões, a realidade é bastante distinta das demais regiões do país, tendo em 

vista que ao longo da história, as mesmas não receberam o devido apoio do Estado nos mais diversos 

setores da sociedade – educação, saúde e infra-estrutura - Isto gerou um círculo vicioso da pobreza, ou 

seja, sem infra-estrutura e educação de qualidade, as regiões não atraiam investimentos privados, e, por 

sua vez, não conseguiam gerar emprego e renda. Diante desse cenário, essas regiões acumularam ao 

longo de toda a sua existência um déficit social que se materializa em baixos índices de 

desenvolvimento humano.   

 Entende-se que a forma mais efetiva de se contribuir para o desenvolvimento destas regiões é por meio 

da educação. Embora não haja a pretensão de que os cursos de EAD possam minimizar os déficits sociais 

destas regiões, pelo menos, pode promover igualdade de oportunidades para todos aqueles que ficaram 

à margem do processo de crescimento econômico do país.  

Diante deste quadro, observa-se que existem obstáculos e desafios a serem vencidos, porém, a UFT, ao 

investir na capacitação e formação de profissionais para coordenar cursos, administrar polos 

presenciais, exercer a docência e tutoria online, colaborar como autores de conteúdos, está preparando 

o campo da EaD para o futuro. Portanto,  o investimento que o sistema UAB está fazendo na 

capacitação de profissionais para atuarem nos cursos a distância ofertados nos polos espalhados pelo 

interior do Brasil são justificáveis a medida que a expansão das ofertas desses cursos possibilitam o 

acesso gratuito a educação de qualidade. 

O cenário que se apresenta é de expansão e consolidação da Educação a Distância no Estado do 

Tocantins. Ressaltamos ainda a crescente demanda por cursos a distância que a UFT recebe. Em 2013, 
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além da reoferta de todos os cursos em andamento, o curso de graduação a distância em Gestão Pública 

ofertará 200 vagas e outros cursos voltados para o servidor da UFT serão ofertados via Moodle no 

Projeto de Formação Continuada a Distância dos Servidores da UFT.  O papel social da UFT destaca-se 

nesse cenário ao promover a disseminação de conhecimentos do uso da educação mediada por 

tecnologias para atender aos rincões mais remotos do estado por meio da Educação a Distância. 
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RESUMO: O presente artigo tem como objetivo apresentar os dados da evasão escolar dos cursos de 

Pedagogia e Geografia a distância ofertados pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) por 

meio da Universidade Aberta do Brasil (UAB). O artigo está organizado em dois tópicos: o primeiro 

apresenta uma breve descrição dos estudos sobre evasão escolar e o segundo expõe a análise dos dados 

obtidos no Sistema de Gestão da Universidade Aberta do Brasil (SisUAB). A evasão escolar é, atualmente, 

tema de várias pesquisas na área educacional brasileira e internacional, sendo demonstrada como um 

forte indicativo dos problemas vivenciados nos cursos e nas instituições de ensino. Especificamente, no 

caso da EaD, acrescenta-se às dificuldade do problema o preconceito que esse ensino sofre no próprio 

meio acadêmico, somados às dificuldades concernentes à sua representação empírica. Para que a coleta 

de dados na pesquisa empírica seja realizada com êxito é necessário que, antes de tudo, seja 

compreendida a dimensão do problema. O objetivo de identificar os fatores e motivos associados à 

evasão escolar dos alunos deve ser precedido de uma análise quantitativa sobre o problema. Assim, os 

cursos de Pedagogia e Geografia foram escolhidos nesta análise por serem antagônicos no que diz 

respeito ao percentual de evasão: 19% e 58% respectivamente. 

 

Palavras-chave: Educação a Distância, evasão escolar, Universidade Aberta do Brasil, UAB. 
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ABSTRACT: This article aims to present data about scholar dropout of the Pedagogy and Geography 

distance learning courses offered by the Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) through the 

Universidade Aberta do Brasil (UAB). The paper is organized into two topics: the first presents a brief 

overview of studies on truancy and the second presents the analysis of data obtained from the 

Management System of the Universidade Aberta do Brasil (SisUAB). Dropout is currently subject of 

research in the education field in various Brazilian and international educational institutions, being 

demonstrated as a strong indication of the problems experienced in the courses and in educational 

institutions. Specifically, in the case of distance learning, it is added to the difficulty of the problem the 

bias that teaching suffers itself in academia, summed with the difficulties concerning their empirical 

representation. In order to data collection in empirical research to be performed successfully it is 

necessary, first of all, to understand the scale of the problem. The goal to identify and describe the 

factors and reasons associated with truancy of students must necessarily be preceded by a quantitative 

analysis of the problem. Thus, the courses in pedagogy and geography were chosen for being 

antagonistic with respect to the percentage of dropout: 19%, and 58%, respectively. 

Keywords: Distance education, dropout, Open University of Brazil, UAB. 

 

 

 
1. INTRODUÇÃO 

A evasão escolar nos cursos na modalidade a distância tem sido apresentada por pesquisadores 

brasileiros (COELHO, 2007; MILL, 2012; SANTOS, 2011) como um problema que perpassa a discussão 

sobre a democratização e qualidade do ensino na EaD. A preocupação em manter os alunos nos cursos 

tem incentivado a realização de estudos que buscam identificar os motivos do abandono escolar, 

visando proposições de políticas e estratégias de gestão para essa finalidade. 

Apropriando-se deste tema, o presente artigo tem como objetivo apresentar os dados da evasão escolar 

de dois cursos de graduação a distância, Pedagogia e Geografia, ofertados na Universidade Federal de 

Minas Gerais (UFMG). 

O artigo está organizado em dois tópicos: o primeiro apresenta uma breve descrição dos estudos sobre 

evasão escolar e o segundo expõe a análise8 dos dados, obtidos no Sistema de Gestão da Universidade 

                                                           

8  “(...) A análise tem como objetivo organizar e sumariar os dados de forma tal que possibilitem o fornecimento de respostas 
ao problema proposto para investigação (...)” (GIL, 1999, p.168) 
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Aberta do Brasil (SisUAB), dos cursos de Pedagogia e Geografia da Universidade Aberta do Brasil (UAB) 9 

ofertados na UFMG. 

O Sistema UAB tem como objetivo expandir e interiorizar a oferta de cursos e formações superiores de 

educação no Brasil e estimular a criação e melhoramento dos polos de apoio presencial.  Assim, torna-se 

fundamental compreender os problemas e dificuldades que se apresentam nos cursos, dentre eles a 

evasão escolar, a fim de buscar superá-los.  

Ao considerarmos que a opção do ensino a distância é cada vez mais procurado pelos futuros 

professores da educação básica brasileira10, o problema da evasão escolar se torna um dos fatores que 

precisam ser analisados, estudados e compreendidos para que o preconceito11 na EaD seja, cada vez 

mais, minimizado no Brasil.  

Por fim, apresentam-se as considerações finais e as referências bibliográficas do estudo. 

 

2. PESQUISAS SOBRE EVASÃO ESCOLAR 

A evasão escolar é, atualmente, tema de várias pesquisas na área educacional brasileira e internacional, 

sendo demonstrada como um forte indicativo dos problemas vivenciados nos cursos e nas instituições 

de ensino. Para Machado e Moreira (2008), o processo do abandono escolar refere-se justamente aos 

fatores que fizeram com que o aluno não permanecesse no curso, uma questão relacionada à 

democratização do ensino. 

De acordo com Lüscher e Dore (2011), a evasão escolar, tanto na literatura nacional quando 

internacional, tem sido associada a situações muito diversas, entre as quais se destacam: a saída do 

aluno da instituição; a saída do aluno do sistema de ensino; a não conclusão de um determinado nível 

de ensino; o abandono da escola e o posterior retorno. Refere-se ainda àqueles indivíduos que nunca 

ingressaram em um determinado nível de ensino, especialmente na educação compulsória. 

Na perspectiva institucional, entre os fatores relacionados à evasão ou à 
permanência do estudante na escola, distinguem-se a composição do corpo 

                                                           

9  O Sistema Universidade Aberta do Brasil foi criado no âmbito da Seed e foi, em 2009, incorporado pela CAPES. O 
financiamento das atividades da UAB é feito pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), sob o 
gerenciamento da CAPES (MILL, 2012, p. 283). 

10  O censo educacional do Inep de 2010 aponta o crescimento de 60% de concluintes em cursos EaD desde 2005 para uma 
taxa média negativa de 3,6% na modalidade presencial no mesmo período. (RBPG, 2011, p.21). 
11     Especificamente no que diz respeito a ideia de que um aluno dessa modalidade de ensino não teria uma boa formação, 
com conteúdos minimizados e avaliações facilitadas.  
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discente, os recursos escolares, as características estruturais da escola, bem 
como os processos e as práticas escolares e pedagógicas.  Cada um desses 
fatores desdobra-se em muitos outros e, no seu conjunto, compõem o quadro 
que pode favorecer a evasão ou a permanência do estudante (...) (LÜSCHER; 
DORE, 2011, p. 152). 

 

Ainda, para as autoras, além da diversidade de situações que podem ser consideradas como evasão, 

existe também a necessidade de se investigar os fatores para encontrar soluções para sua ocorrência. 

No entanto, esse é um problema de difícil solução porque, de forma similar “[...] a outros processos 

vinculados ao desempenho escolar, a evasão é influenciada por um conjunto de fatores que se 

relacionam tanto ao estudante e à sua família quanto à escola e à comunidade em que vive” (LÜSCHER; 

DORE, 2011, p. 151). 

De acordo com o estudo dessas autoras (2011), a evasão constitui-se como um problema que se alia, 

dentre outros, à dificuldade de analisar o fenômeno não apenas em suas dimensões quantitativas, mas 

na perspectiva qualitativa, abrangendo os processos que conduzem à evasão, suas características 

“locais”, suas relações com a situação de outros países, os posicionamentos e o estilo de vida- não 

apenas dos estudantes que abandonam a escola como também os dos docentes e dos diretores, além 

da caracterização da escola. Entende-se que uma pesquisa sobre a evasão não deve se limitar a 

apresentar um diagnóstico do fenômeno e sim chegar à elaboração de um “produto”, isto é, de 

instrumentos para identificar fatores que levam à permanência na escola ou ao seu abandono, com o 

intento de apresentar indicadores que contribuam para a prevenção do problema. 

A complexidade do processo de evasão demanda soluções também 
complexas, de difícil execução e que envolvem a participação de diversos 
agentes sociais. A maior parte dos estudos propõem a prevenção, 
identificação precoce do problema e o acompanhamento individual 
daqueles que estão em situação de risco de evasão (Luscher e Dore, 2011, 
p.153).  

 

Especificamente, no caso da EaD, acrescenta-se às dificuldade do problema o preconceito que esse 

ensino sofre no próprio meio acadêmico, somados às dificuldades concernentes à sua 

representação empírica. Apesar disso, o esforço para realizar pesquisas sobre esse problema 

justifica-se pelo fato de a expansão das ações das Instituições de Ensino Superior (IES) por meio da 

EaD trazer várias vantagens para a educação brasileira, entre elas o fato de contribuir a um “projeto 

de nação com desenvolvimento humano, social e econômico, que conduza a uma legítima educação 

do tamanho do Brasil” (RBPG, 2011, p.28). 
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2.1. Evasão escolar na EaD 

De acordo com Alves e Franco (2011, p. 483), “para se conhecer a realidade educacional de um país são 

necessários dados de oferta educacional, acesso aos sistemas de ensino, modalidades de ensino, fluxo 

dos alunos ao longo da trajetória escolar e desempenho escolar”. Assim, a evasão escolar se constitui 

como um dos aspectos fundamentais para se compreender a realidade educacional brasileira, e no caso 

específico desse estudo, a evasão escolar na modalidade de ensino superior a distância. 

O problema da evasão escolar na EaD é, de acordo com Mill (2012, p.290), “(...) um dos pontos de maior 

preocupação dos gestores da UAB nas IES”. Ainda, para o autor, “(...) já foi ‘naturalizada’ uma alta 

evasão para cursos pela EaD e na UAB isso não é diferente: a preocupação para manter os alunos nos 

cursos tem estimulado a busca pelos motivos dessa evasão e pelo desenvolvimento de estratégias 

diversas para superar a dificuldade” (Ibidem). 

Santos (2011) também afirma que a evasão escolar é um dos problemas que preocupam as instituições 

de ensino, sendo objeto de pesquisas educacionais por caracterizar “desperdícios sociais, acadêmicos e 

econômicos”.  Soma-se a isso o fato de “(...) tradicionalmente, a educação a distância ainda ser vista por 

grande parte da sociedade como um ensino de segunda categoria (...)” (COSTA, 2013, p.358). 

Entretanto, 

(...) É injustificável o preconceito contra a EaD em caráter genérico e 
irremovível, que insiste em permear alguns prestigiosos setores universitários 
e sindicais com argumentos de precário fundamento acadêmico ou 
pedagógico. Se o curso, presencial ou a distância, for bem elaborado e 
executado por profissionais qualificados, com materiais didáticos de qualidade, 
instalações adequadas e avaliação sistemática, seu resultado tenderá ser 
positivo (RBPG, 2011, p.21). 

 

Para Santos, há fatores que, historicamente, vêm afetando os níveis de evasão em cursos universitários 

a distância e que podem ser classificados em três grandes categorias. Essas categorias são, citando 

Xenos et al. (2002): “fatores internos relacionados às percepções do aluno e seu lócus de controle; 

fatores relativos ao curso e aos tutores; e fatores relacionados a certas características demográficas dos 

estudantes, como idade, sexo, estado civil, número de filhos, tipo de trabalho ou profissão” (SANTOS, 

2011). 

Coelho (2007) relaciona a evasão a: falta da relação face-a-face; insuficiente domínio das tecnologias, 

tanto por parte do professor como do aluno; demora, escassez ou falta de feedback; inexistência ou 

fraco sentimento de pertencimento a uma instituição. Já para Faria, Alcântara e Goia (2008), os motivos 
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são mais amplos e surgem basicamente: nos encontros presenciais realizados longe da origem do aluno 

e aos sábados; em problemas metodológicos; e nas questões financeiras.  

Com certeza muitas variáveis utilizadas em pesquisas de evasão escolar no ensino presencial podem ser 

utilizadas nos estudos voltados para o ensino a distância, principalmente às que dizem respeito ao perfil 

do aluno e suas condições sociais e econômicas. Entretanto, outras variáveis devem ser incorporadas 

aos questionários e pesquisas que visam identificar fatores que levam os alunos da EaD à evasão. São 

elas as relacionadas: à distância entre o polo e a residência, ao acesso à internet, à possibilidade de 

fazer um curso superior presencial, à dificuldade com o método de ensino, ao relacionamento com o 

tutor, à falta de programa de apoio ao estudante (bolsa auxílio), à falta de programas de iniciação 

científica e de extensão, à condição física dos polos, ao preconceito sobre o curso, à valorização do 

diploma de aluno da modalidade EaD no mercado de trabalho, entre outras. 

Para que a coleta de dados na pesquisa empírica seja realizada com êxito é necessário que, antes de 

tudo, seja compreendida a dimensão do problema. O objetivo de identificar e descrever os fatores, 

causas e motivos associados à evasão escolar dos alunos devem ser precedidos de uma análise 

quantitativa sobre o problema. Assim, no item a seguir, serão apresentados os dados de dois cursos de 

graduação a distância da UAB ofertados na Universidade Federal de Minas Gerais. Os cursos de 

Pedagogia e Geografia foram escolhidos por serem antagônicos no que diz respeito ao percentual de 

evasão. Enquanto o curso de Pedagogia apresenta baixo índice de evasão, média de 19,2%, o curso de 

Geografia apresenta o índice de 58%.  

Assim, o objetivo da análise a seguir é o de mostrar o panorama geral do problema da evasão escolar 

em dois cursos a distância da UAB (Pedagogia e Geografia), ofertados na UFMG.  

 

2.2. Evasão escolar nos cursos de graduação a distância da UFMG 

Para a análise dos dados sobre evasão escolar na graduação a distância da UFMG, da Universidade 

Aberta do Brasil (UAB), foram analisados os dados do curso de Graduação em Pedagogia, ofertado no 

período de fevereiro de 2008 a março de 2012, e do curso de Geografia, ofertado no mesmo período. O 

estudo tomou como referência para coleta de dados as informações contidas no SisUAB, banco de 

dados de gestão dos cursos a distância da UAB, sendo considerado como “evadido” o aluno que está na 

condição de “desligado” nos cursos. 
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As turmas do curso de Pedagogia a distância da UFMG foram ofertadas, em fevereiro de 2008, em nove 

polos: Araçuaí, Buritis, Campos Gerais, Conselheiro Lafaiete, Corinto, Formiga, Governador Valadares, 

Teófilo Otoni e Uberaba. Todos os polos ofertaram 50 vagas, entretanto o número de matrículas no 

início do curso em alguns polos foi inferior ao número de vagas disponíveis, possivelmente devido à falta 

de inscritos ou de aprovados no vestibular. O Gráfico 1 apresenta o comparativo entre o número de 

alunos matriculados e o número de evadidos. 

Gráfico 1 – Relação entre Número de Alunos Matriculados e Número de Alunos Evadidos - Curso 

de Pedagogia – UFMG (Oferta Fev/2008 a Mar/2012) 

 

 

Fonte: SisUAB (2013) – Elaboração dos autores 

 

Verifica-se que houve evasão escolar em todos os polos ofertantes do curso de Pedagogia. O polo de 

Teófilo Otoni foi aquele que apresentou o maior índice de evasão: dentre 49 matrículas no início do 

curso, 33 alunos formaram e 16 evadiram (32,7% dos alunos inicialmente matriculados). O polo de 

Buritis também apresentou alto índice de evasão, 36 dos 50 alunos inicialmente matriculados 

concluíram o curso e 14 evadiram (28% do número de alunos inicialmente matriculados).  

O polo de Conselheiro Lafaiete teve menor evasão em relação aos demais. Neste polo, houve 48 alunos 

matriculados no início do curso e 37 concluintes. Apenas 05 alunos evadiram - o que equivale a 10,4% 

do número de alunos matriculados no começo do curso. Os polos de Campos Gerais, Araçuaí e Corinto 

também tiveram baixa distorção entre os polos analisados. Nestes polos, a taxa de evasão foi, em 

média, 12,6%.  

Em uma análise geral, verifica-se que das 450 vagas ofertadas para o curso de Pedagogia, houve 428 

matrículas no início do curso e 22 vagas não foram preenchidas. Deste total de 428 alunos matriculados, 
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315 alunos concluíram o curso, representando 73,6% do total de matrículas. 26% dos alunos que se 

matricularam no curso de pedagogia, em 2008, não concluíram o curso, seja por retenção (7,2%) ou pela 

evasão (19,2%). Esta análise é demonstrada no Gráfico 2. 

 
Gráfico 2 – Análise Geral dos Alunos Concluintes, Alunos Cursando e Evadidos- Curso de 

Pedagogia – UFMG (Oferta Fev/2008 a Mar/2012) 
 

 

Fonte: SisUAB (2013) – Elaboração dos autores 

 

Sobre o curso de Geografia, para as turmas de fevereiro de 2008 a janeiro de 2012, o curso foi ofertado 

em quatro polos: Campos Gerais, Conselheiro Lafaiete, Corinto e Formiga. Cada polo ofertou 50 vagas. 

Entretanto, assim como na análise do curso de Pedagogia, o número de matrículas no início do curso em 

alguns polos foi inferior ao número de vagas disponíveis. O Gráfico 3 apresenta informações sobre o 

curso de Geografia. 
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Gráfico 3 – Relação entre Número de Alunos Matriculados e Número de Alunos Evadidos - Curso de 

Geografia – UFMG (Oferta Fev/2008 a Mar/2012) 

 

Fonte: SisUAB (2013) – Elaboração dos autores 

 

Verifica-se que a evasão escolar foi altíssima em todos os polos que ofertaram o curso de Geografia. O 

polo de Corinto foi aquele que apresentou maior evasão: dentre 50 matrículas no início do curso, 

apenas 11 alunos concluíram e 30 evadiram (60,0% dos alunos inicialmente matriculados). Conselheiro 

Lafaiete foi o polo com menor taxa de evasão: dos 49 alunos inicialmente matriculados, 07 concluíram o 

curso e 27 evadiram (55,1% dos alunos inicialmente matriculados).  

Em uma análise geral, verifica-se que das 200 vagas ofertadas para o curso de Geografia a distância na 

UFMG, houve 176 matrículas no início do curso - 24 vagas não foram preenchidas. Do total de 176 

alunos matriculados, apenas 32 alunos concluíram o curso (18,2%), 42 estão cursando (23,9%) e 102 

evadiram (58,0%). Esta informação pode ser verificada no Gráfico 4. 
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Gráfico 4 – Análise Geral dos Alunos Concluintes, Alunos Cursando e Evadidos- Curso de 

Geografia – UFMG (Oferta Fev/2008 a Mar/2012) 

 

Fonte: SisUAB (2013) – Elaboração dos autores 

 

As análises acima apresentaram os dados para o curso de Pedagogia e para o curso de Geografia, na 

oferta de turmas de fevereiro de 2008 a janeiro/março de 2012. Apesar da oferta do curso de Pedagogia 

ter sido ofertado para nove polos e do curso de Geografia para quatro polos, foi realizada uma análise 

comparativa a fim de verificar a taxa de evasão nos quatro polos que os cursos têm em comum, a saber: 

Campos Gerais, Conselheiro Lafaiete, Corinto e Formiga. O Gráfico 5 apresenta a comparação entre essa 

taxa de evasão dos dois cursos. 

Gráfico 5 – Comparação da Taxa de Evasão Escolar, por polo, entre os Cursos de Pedagogia e 

Geografia  

 

Fonte: SisUAB – Elaboração dos autores 
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As informações acima permitem concluir que o curso de Pedagogia apresentou menor taxa de evasão 

escolar entre os alunos, em comparação ao curso de Geografia nos polos onde os dois cursos estão 

presentes. A distorção entre matrículas e concluintes do curso de Pedagogia, nos polos analisados, 

variou de 10,4% a 20%, tendo como média uma taxa de 14%. Por outro lado, o curso de Geografia 

demonstrou alta taxa de evasão, 55,1% a 59,5% nos polos analisados. Neste curso, a média da taxa de 

evasão escolar foi de 57,9%. 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este estudo foi realizado com o objetivo de apresentar dados sobre a evasão escolar em dois cursos de 

graduação a distância da UAB (Pedagogia e Geografia), ofertados na UFMG, em fevereiro de 2008 a 

março de 2012. 

Na primeira parte, mostramos, brevemente, algumas pesquisas sobre evasão escolar realizadas no 

Brasil, incluindo àqueles que se destinaram ao problema da evasão escolar no contexto da modalidade 

de ensino a distância. O problema da evasão escolar na EaD é, de acordo com Mill (2012, p.290), “(...) 

um dos pontos de maior preocupação dos gestores da UAB nas IES”. 

Na segunda etapa, apresentamos os dados relacionados à evasão escolar nos cursos de Graduação em 

Pedagogia e em Geografia, ambos cursos da modalidade de educação a distância da UFMG. Através dos 

dados obtidos no SisUAB foi possível verificar que enquanto o curso de Pedagogia obteve uma média de 

evasão de 19,2%, o curso de Geografia apresentou uma taxa média de 58%. É interessante ressaltar a 

discrepância na taxa média de evasão escolar nestes dois cursos de graduação, demonstrando a 

necessidade de realizar pesquisas futuras que visem identificar as causas, fatores e motivos da evasão 

escolar nesses cursos. 

Nesse sentido, apesar dos estudos sobre a evasão escolar dos cursos a distância mostrarem a sua 

relevância social, política e educacional, os pesquisadores ainda sofrem com a dificuldade de analisar a 

evasão escolar não apenas em suas dimensões quantitativas, mas na perspectiva qualitativa, 

abrangendo os processos que conduzem à evasão, suas características “locais”, suas relações com a 

situação de outros países, os posicionamentos e o estilo de vida não apenas dos estudantes que 

abandonam a escola como também os dos docentes, além de caracterizar o sistema de ensino.  

Entende-se que uma pesquisa sobre a evasão não deve se limitar a apresentar um diagnóstico do 
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fenômeno e sim chegar à elaboração de um “produto”, isto é, de instrumentos para identificar fatores 

que levam à permanência no ensino.  
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RESUMO:  

O artigo traz um recorte de uma pesquisa mais ampla que visa acompanhar e analisar a implementação 

do curso de pedagogia a distância, no âmbito da UFRN. Consiste em identificar as dificuldades e os 

motivos de evasão dos alunos ingressantes do referido no curso, apontando possíveis alternativas de 

superação. Para coleta dos dados utilizou-se a análise documental e como instrumentos foram 

analisados 33 relatórios enviados pelos tutores presenciais, sendo 11 em cada mês, no decorrer do 2º 

semestre de 2012, além dos dados fornecidos pelo Sistema Acadêmico. As informações foram 

organizadas nas categorias: a) dificuldades enfrentadas; b) motivos de evasão/desistência; c) formas de 

superação. Observou-se que as principais dificuldades apontadas estão diretamente relacionadas aos 

motivos de evasão, uma vez que tratam de questões relacionadas a: falta de habilidade com as 

tecnologias de informação e comunicação, falta de habilidade com textos acadêmicos, desconhecimento 

da dinâmica de um curso a distância, falta de interatividade, o que significa motivos pedagógicos, 

tecnológicos e pessoais. As ações de superação indicam a necessidade de se dar voz e vez aos 

estudantes, ancoradas no sentimento de comunidade, aprender a aprender, colaboração, participação, 

autonomia, auto-avaliação e domínio de tecnologias. O contato e a colaboração entre pares propiciam a 
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criação de redes de aprendizagem e a construção de laços, fatores indicados como motivadores para 

permanência do aluno nos cursos a distância. 

 

Palavras-chave: Educação a distância, Pedagogia, Motivos de evasão. 

 

 

ABSTRACT:  

The article presents an excerpt from a larger study that aims to monitor and review the implementation 

of the distance pedagogy course within the UFRN. Is to identify the difficulties and reasons for dropout of 

students that enter the course, pointing out possible alternatives to overcome. For data collection we 

used document analysis, and as instruments it was analyzed 33 reports submitted by the present tutors, 

with 11 each month, during the 2nd half of 2012, in addition to the data provided by the Academic 

System. The data were organized into categories: a) difficulties b) reasons for avoidance / withdrawal; c) 

ways to overcome. It was observed that the main difficulties identified are directly related to the reasons 

for avoidance, since dealing with issues related to: lack of skill with technology information and 

communication, lack of skill with academic texts, ignorance of the dynamics of a distance course, lack of 

interactivity, which means pedagogical reasons, technological and personal. Actions to overcome this 

indicate the need to give the students chance to express themselves anchored in sense of community, 

learning to learn, collaboration, participation, autonomy, self-assessment and control technologies. 

 The contact and collaboration between pairs  encourage the creation of learning networks and building 

bonds, indicated as motivating factors for student retention in distance learning courses. 

 

Keywords: Distance education, Pedagogy, Evasion reasons. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

Na sociedade atual, apesar da ampla discussão acerca do avanço das tecnologias de informação e 

comunicação, ocorre um fenômeno contraditório em relação à oferta de cursos na modalidade a 

distância; se por um lado, cresce e amplia-se a demanda, por outro, paira a insegurança na qualidade da 

formação oferecida. O curso de pedagogia a distância, não se distancia desse cenário e de acordo com 

uma pesquisa realizada por Almeida e Silva (2012) ainda enfrenta a égide do desconhecimento sobre 



 

 

1096 

essa modalidade por parte dos dirigentes e docentes das universidades, a demanda pela alteração dos 

processos internos e a carência de informação na comunidade acadêmica, sendo alvo de desconfianças, 

tensões e de opiniões polarizadas (ALMEIDA e SILVA, 2012). 

A Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN, oferta cursos de graduação a distância desde o 

ano de 2005, acreditando que é possível expandir o ensino universitário, com a mesma qualidade da 

modalidade presencial, atendendo a interiorização da Educação Superior. Ao todo são 08 cursos de 

licenciatura e 01 de bacharelado, com aproximadamente 4 mil alunos.  

Dentre as licenciaturas teve início em 2012 o Curso de Pedagogia, com o fim de atender a uma demanda 

crescente de formação inicial de professores, no interior do Rio Grande do Norte, com uma matrícula 

inicial de 598 alunos, distribuídos em 11 polos de apoio presencial, nos seguintes municípios do Estado: 

Parnamirim, Natal, Nova Cruz, Currais Novos, Caicó, Macau, Caraúbas, Luis Gomes, Marcelino Vieira, 

Martins, Grossos.  

No Brasil, de acordo com Lopes e Pereira (2011), os cursos de Pedagogia somam 286.771 matrículas no 

total de 838.771 matrículas em cursos de nível superior na modalidade EaD. 

Revela se, assim, que a EaD ocupa uma posição de destaque na formação 
inicial de professores no Brasil. Convém salientar que a autorização, avaliação, 
credenciamento de Instituições e reconhecimento de cursos depende dos 
órgãos competentes e que, portanto, não se pode falar apenas de uma 
tendência do mercado, ou de uma consequência direta da evolução 
tecnológica para atender uma necessidade atual de formação de professores. 
(LOPES; PEREIRA, 2011, p. 3, 4) 

 

 Com o crescimento da oferta, os olhares das pesquisas se direcionam na busca de se pensar nessas 

estruturas curriculares para que atendam as necessidades da formação de professores. Assim como 

dispõe a LDB 9394/96, Dos Profissionais da Educação, no Título VI,  

[...] a formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível 
superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades e 
institutos superiores de educação, admitida, como formação mínima para o 
exercício do magistério na educação infantil e nas quatro primeiras séries do 
ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na modalidade Normal 
(BRASIL, 1996, Art. 62).  

 

Deste modo, as Diretrizes Curriculares para o Curso de Pedagogia, documento que normatiza a 

identidade profissional, define o campo de atuação do licenciado em Pedagogia para a  
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Docência na Educação Infantil, nos anos iniciais do Ensino Fundamental, nas 
disciplinas pedagógicas do curso de Ensino Médio na modalidade Normal, 
assim como em Educação Profissional, na área de serviços e apoio escolar, 
além de em outras áreas nas quais conhecimentos pedagógicos sejam 
previstos (BRASIL, 2006, p.8). 

 

Neste sentido, ampliam-se disciplinas e atividades curriculares dirigidas à docência para crianças de 0 a 

5 e de 6 a 10 anos, oferecendo-se diversas ênfases nos percursos de formação dos graduandos em 

Pedagogia, (BRASIL, 2006, p.4) 

Porém destacamos que alguns estudos sobre propostas curriculares de cursos de pedagogia apontam, 

por exemplo, que apesar da ampliação de atribuições e campo de atuação, ainda há pouca ênfase em 

relação a formação para educação infantil e no de dizer de Gatti (2010, p.1357 e 1358): 

A complexidade curricular exigida para esse curso é grande, notando-se 
também, pelas orientações da Resolução citada, a dispersão disciplinar que se 
impõe em função do tempo de duração do curso e sua carga horária,... Estas 
postulações criaram tensões e impasses para o desenvolvimento curricular 
desses cursos, ainda não bem equacionadas. 

 

O curso de pedagogia a distância, ora tratado, tem como objetivo habilitar professores por meio do 

curso superior para o exercício da docência em Educação Infantil e nos Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental e para atividades de coordenação e assessoramento pedagógico em escolas, instituições 

do sistema educacional e projetos educativos em espaços não escolares. No que o perfil do formando 

complementa “a partir da compreensão do significado sócio-político de sua prática pedagógica, com 

competência intelectual e técnica, criatividade e consciência profissional.” (UFRN, 2010, p.13) 

Visando atender ao objetivo e perfil do formando, o curso conta com uma carga horária total de 3200 

horas, conforme orienta a Resolução CNE/CP 01/2006. Essa carga horária será cumprida em um período 

de quatro anos, distribuídas em 08 semestres, de acordo com uma estrutura curricular flexível e 

integradora que articula atividades teóricas e práticas. 

No presente artigo trazemos um recorte de uma pesquisa mais ampla que visa acompanhar e analisar a 

implementação do curso de pedagogia a distância, no âmbito da UFRN, identificando os desafios, as 

possibilidades e as alternativas de superação encontradas no decorrer do processo, como uma política 

de institucionalização assumida por essa instituição. Trataremos do contexto inicial do estudo, 

enfocando dois aspectos imprescindíveis ao mapeamento da realidade: a) as dificuldades enfrentadas 

pelos alunos; b) os fatores de evasão que levam os alunos a desistirem do curso no seu início – 1º 
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semestre, destacando os sentidos atribuídos pelos sujeitos a esse aspecto. Após a análise dos pontos 

destacados, levantamos algumas alternativas para superar/ultrapassar os obstáculos enfrentados. A 

intenção é demonstrar que tratar das dificuldades não significa demarcar fatos, mas conhecer para 

intervir, em um processo cíclico em que o estudo da realidade projeta uma ação que posteriormente se 

torna realidade a ser estudada, provocando outras ações.  

 

2 METODOLOGIA 

Compreendemos, assim como bem coloca imbernón (2002), na possibilidade de a investigação 

contribuir para preencher o vazio que se impõe entre a pesquisa e a prática.  Nesse sentido, trazemos 

um recorte da pesquisa, que consiste em identificar as dificuldades e os motivos de evasão dos alunos 

ingressantes no curso de pedagogia a distância, apontando possíveis alternativas de superação. 

Utilizamos para coleta dos dados a análise documental que busca identificar informações factuais nos 

documentos a partir de questões ou hipóteses de interesse. Para André e Ludke (1986, p. 38-39),  

São considerados documentos quaisquer materiais escritos que possam ser 
usados como fonte de informação sobre o comportamento humano. [...] Estes 
incluem desde leis e regulamentos, normas, pareceres, cartas, memorandos, 
diários pessoais, autobiografias, jornais, revistas, discursos, roteiros de 
programas de rádio e televisão até livros, estatísticas e arquivos escolares. [...] 
Não são apenas uma fonte de informação contextualizada, mas surgem num 
determinado contexto e fornecem informações sobre esse mesmo contexto.  

 

A partir dessa definição, optamos por utilizar os relatórios mensais dos tutores presenciais e os dados 

fornecidos pelo SIGAA (Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas). Os tutores presenciais 

enviam a coordenação de tutoria um relatório mensal com informações sobre o desenvolvimento do 

curso no polo, com aspectos relacionados a: frequência ao polo e acesso as páginas das disciplinas, 

índice e motivos de desistência, informações sobre os encontros presenciais e demais atividades 

desenvolvidas no polo, entre outros aspectos. 

Enfatizamos que cada polo conta 02 tutores presenciais que tem a função de: mediar interações 

professor-aluno; orientar e apoiar os alunos no seu processo de aprendizagem; e acompanhar o 

envolvimento e desenvolvimento dos alunos, individualmente, no curso.  

No primeiro semestre do curso – 2012.2 – foram enviados 33 relatórios, sendo 11 a cada mês. As 

informações constantes nos relatórios foram organizadas em categorias, de forma a fornecer elementos 
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fundamentais à compreensão/interpretação dos dados, são elas: a) dificuldades enfrentadas; b) motivos 

de evasão/desistência; c) formas de superação.  

 

3 PERFIL DO INGRESSO: DAS DIFICULDADES 

O enfrentamento de um curso superior modifica a vida do individuo, o que exige uma reestruturação 

nos hábitos cotidianos familiares e profissionais, haja vista a inclusão da demanda acadêmica. Para 

DeAquino (2007), o perfil dos alunos que retornam na pós-graduação ou ingressam nos cursos de 

graduação, nas instituições de ensino superior, indicam uma grande variedade de origens e formações. 

Na sua experiência, a partir da aplicação de um formulário com mais de 350 alunos universitários, foi 

detectado aspectos relativos ao perfil que merecem uma atenção especial, são eles: falta de confiança, 

desconhecimento de recursos disponíveis para facilitar a aprendizagem; falta de clareza dos motivos 

que o levaram a estudar ou voltar a estudar; pouco ou nenhum desenvolvimento de habilidades de 

aprendizagem; desconhecimento dos estilos de aprendizagem; falta de uma postura mais ousada e 

proativa de aprendizagem; falta de registro de progressos; falta de feedback; falta de uma boa gestão 

do tempo (DEAQUINO, 2007). 

Muitos dos aspectos destacados por esse autor podem gerar grandes dificuldades na educação a 

distância, haja vista que nessa modalidade, o estudante torna-se corresponsável pelo seu processo de 

aprendizagem, construindo competências e habilidades necessárias ao ensino, ao trabalho e a vida, de 

acordo com o tempo e o local que lhe são adequados. 

No tocante ao curso de pedagogia a distância, foi possível verificar que as dificuldades apontadas nos 

relatórios dos tutores se aproximaram dos aspectos destacados por DeAquino (2007), além de termos 

identificado outros pontos que merecem estudo e geram angustia e insatisfação: falta de habilidade 

com as tecnologias de informação e comunicação, falta de habilidade com textos acadêmicos, 

desconhecimento da dinâmica de um curso a distância.  

Se por um lado o perfil indica um certo “despreparo”, pelo aluno,  em lidar com as exigências de um 

curso superior, por outro, aponta aspectos que contribuem para tornar esse processo mais difícil, como 

as situações que interferem no bom andamento do curso, na visão dos alunos: falta de interatividade 

entre professores/tutores a distância e alunos, ou seja, de um lado os alunos reclamam da demora por 

parte da equipe da disciplina em responder as questões postadas, de outro, os professores identificam a 
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ausência dos alunos nos fóruns e chats. Ou seja, a combinação estudante-instituição pode ser 

considerada um fator de persistência ou desistência. 

 

4 MOTIVOS DE EVASÃO 

A evasão se constitui como um desafio enfrentado pela expansão da EaD e que configura como um dos 

aspectos preponderantes desse estudo. Esse fenômeno que atinge os cursos superiores a distância vem 

sendo estudado por vários pesquisadores, como Vilarino e Paro (2011), Jorge, Martins et all (2010), 

Santos e Neto (2009), dentre outros. Trata-se da desistência definitiva do estudante em qualquer etapa 

do curso (SANTOS et all, 2008, apud VILARINO e PARO, 2011), seja por abandono ou cancelamento.  

Os estudiosos nem sempre relacionam em categorias os motivos que levam a desistência, embora 

sempre estejam presentes fatores relacionados aos estudantes, a família e a instituição de ensino, no 

que concerne a vida pessoal, trabalho, moradia, saúde, condições estruturais dos cursos e instituições. 

Encontramos em Vilarino e Paro (2011), uma categorização que entendemos ser pertinente ao estudo 

que efetuamos, são elas: (a) motivos administrativos; (b) pedagógicos; (c) pessoais; (d) tecnológicos. 

Para os autores estudados, os motivos não são estanques, mas interpenetram-se, uma vez que as 

explicações sempre estão relacionadas entre si, ou seja, um aspecto mencionado se refere a mais de 

uma categoria, apesar de estar consubstanciado em um determinado ponto. 

Na tabulação dos dados constatamos que o curso teve 18% de evadidos no 1º semestre – matrículas 

canceladas, o que se aproxima da realidade nacional que, de acordo com o Censo da Educação Superior 

2010, a média de evasão nas instituições públicas é de 22,1%  nos primeiros anos dos cursos a distância. 

Quanto às explicações, não encontramos nos relatos motivos administrativos, talvez pelo fato de termos 

levantado os dados no início do curso e os alunos terem pouco tempo de vivência para expressarem 

juízo de valor sobre seu funcionamento. Segue as explicações que encontramos a partir das categorias 

destacadas: 

MOTIVOS PEDAGÓGICOS – as explicações dos alunos levaram em consideração aspectos relacionados à 

interação virtual e metodologia do curso a distância, em comparação a experiência acumulada do 

ensino presencial. Os alunos colocaram que sentiram a ausência do contato físico com os professores e 

colegas da turma, o que levou a falta de adaptação às relações virtuais. Destacaram à demora ou 

inexistência de feedback, por parte dos professores, além de alguns estar cursando outra graduação 

presencial e optar por continuar nessa modalidade. 
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MOTIVOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA – um ponto nevrálgico nos cursos a distância diz respeito ao 

fato dos alunos se matricularem nessa modalidade desconsiderando a necessidade de acesso e uso das 

tecnologias. Assim, ao se depararem com as exigências tecnológicas, inerentes a sistemática da 

modalidade, veem-se desmotivados e inseguros. Desse modo, muitos alunos desistiram por não terem 

computador em casa ou quando tinham não sabiam utilizá-lo, significando tanto insuficiente domínio, 

como dificuldade de acesso às tecnologias, haja vista que em sua maioria residiam distantes do polo de 

apoio presencial. Verificou-se ainda que em alguns municípios o acesso a internet é lento (baixa 

velocidade), o que gera dificuldades de conexão e de acesso ao ambiente virtual de aprendizagem 

(AVA). Também aconteceu o fato o estudante ter acesso ao computador e a internet, mas não ser um 

nativo digital. 

MOTIVOS PESSOAIS – a grande maioria dos alunos alegou motivos pessoais para abandonar o curso. 

Alguns por problemas de saúde na família, outros por não conseguir conciliar estudo e trabalho. A 

exigência de uma disciplina de estudos requer esforço/dedicação para dar conta das demandas, o que 

significa reorganização de vida, no que os alunos não conseguem visualizar o tempo a ser dedicado a 

cada solicitação. 

Foi possível constatar também que, em alguns casos, os alunos não chegaram nem a frequentar o polo 

ou acessar a plataforma virtual, mesmo tendo feito o cadastramento após o processo seletivo e 

convocação da plataforma Paulo Freire, o que nos diz que nem chegaram de fato a iniciar o curso. 

Diante do exposto, fica explicito que os principais aspectos destacados pelos alunos ingressantes para 

não continuar no curso diz respeito à conciliação entre vida pessoal e esforço acadêmico, tanto nos 

aspectos pedagógicos quanto ao acesso e uso da tecnologia. Vimos então, corroborar com as pesquisas 

na área que salientam a complexidade do tema, uma vez que envolve o comportamento humano. 

 

5 EM BUSCA DE SUPERAÇÃO DOS DESAFIOS  

 Após a incursão sobre as dificuldades e motivos de evasão dos alunos ingressantes, emerge a 

questão: o que pode ser feito para minimizar esse quadro e/ou contribuir para evitar o aumento na taxa 

de abandono?  

Santos e Neto (2009) colocam que para colaborar com a permanência dos alunos nos cursos é 

necessário focar em estratégias que contemplem três dimensões: alunos, instituição e sistema 

educacional. Salientam que, para obter melhores resultados, a política deve estar voltada ao sucesso no 
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sentido de orientar as ações em favor dos estudantes, em detrimento a evasão que pode mascarar as 

causas do sintoma. O caminho indicado pelos autores, diz da necessidade de se dar voz e vez aos alunos. 

A partir desse pressuposto, consideramos pertinente destacar estratégias motivadoras e articuladoras, 

que levem em conta a permanência no curso e a qualidade da formação oferecida. Listamos a seguir 

algumas alternativas possíveis de superação dos desafios da evasão: 

 Organização de grupos de estudo no polo – o grupo de estudo pode se constituir em 

uma estratégia que possibilita ao estudante a superação das dificuldades quanto ao contato 

físico e a delimitação do tempo de estudo. A sistematização deve ter como eixos os 

temas/conteúdos das disciplinas e as demandas apontadas pelos professores, sendo que o 

tutor presencial tem o papel de mediador que apesar de não ter domínio sobre os conteúdos 

das disciplinas, possibilita os encaminhamentos necessários ao estudo. 

 Incentivo às equipes das disciplinas (professores e tutores a distância) para realização de 

encontros presenciais, pelo menos uma vez por semestre. 

 Realização de reuniões nos polos, da coordenação do curso com os alunos e tutores 

presenciais, a cada semestre, com o intuito de perceber as demandas e realidades locais, a fim 

de buscar alternativas para superação das dificuldades apresentadas.  

 Realização de reuniões entre a coordenação do curso e os docentes – no início do 

semestre, para apresentação do PP do curso e especificidades da EAD; término da I unidade – 

avaliação do processo, apresentação/levantamento das demandas e dificuldades enfrentadas 

pelos alunos, na busca de caminhos de superação. 

 Solicitação de cursos de extensão que possibilitem o conhecimento e o manuseio das 

ferramentas de comunicação e interação, além de cursos específicos voltados para melhor 

utilização do ambiente virtual de aprendizagem.  

As ações empreendidas devem ter como base o engajamento dos alunos na modalidade, as quais, 

segundo Viladinho e Paro (2011), devem estar ancoradas nos conceitos de: sentimento de comunidade, 

aprender a aprender, colaboração, participação, autonomia, autoavaliação e domínio de tecnologias. O 

contato e a colaboração entre pares propiciam a criação de redes de aprendizagem e a construção de 

laços, fatores indicados como motivadores para permanência do aluno nos cursos a distância. 
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6 CONSIDERAÇÕES 

Para entender o mundo da educação a distância, é preciso buscar compreender essa “nova” maneira de 

ser e de fazer educação. Significa ir em busca de novas possibilidades formativas, com outros modos de 

se relacionar, com diferentes recursos e estratégias de ensino, mediados pelo uso das tecnologias, 

sendo o tempo pedagógico e o aprender ressignificados. 

Vimos que as dificuldades apontadas estão relacionadas aos motivos que levam ao abandono uma vez 

que tratam de questões relacionadas a: falta de habilidade com as tecnologias de informação e 

comunicação, falta de habilidade com textos acadêmicos, desconhecimento da dinâmica de um curso a 

distância, falta de interatividade, o que significa motivos pedagógicos, tecnológicos e pessoais. E que há 

alternativas para minimizar os obstáculos, desde que os esforços institucionais tenham como foco o 

estudante e a eficácia na oferta do curso. Dessa maneira, o estudo apresentado poderá contribuir para a 

revisão das ações empreendidas para implantação de um curso a distância, tendo em vista reunir as 

especificidades dessa modalidade às expectativas do alunado. 
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RESUMO: Este artigo tem como objetivo analisar as potencialidades do Curso de Especialização em 

Mídias na Educação (CEME) ofertado pela Universidade Federal de Ouro Preto através da modalidade a 

distância para professores da educação básica. A partir da utilização e desenvolvimento de mídias 

(rádio, TV, vídeo, informática e impressa) aplicadas à prática pedagógica, espera-se que o educador seja 

capaz de produzir e articular conteúdos coerentes com a proposta pedagógica da escola, enriquecendo o 

processo de ensino-aprendizagem. Diante do imenso potencial pedagógico das mídias contempladas 

nesse curso, espera-se fomentar um processo de reflexão e transformação que se materialize nas 

instituições escolares, comprometidas com a formação de profissionais qualificados através do 

desenvolvimento de propostas inovadoras e de projetos criativos, ousados e desafiadores. 
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14

Doutora em Educação pela Universidade Federal de Minas Gerais 



 

 

1106 

ABSTRACT : This article analyzes the potential of a Post Graduation course in Media Applied to 

Education, offered by the Federal University of Ouro Preto, Brazil. Designed for basic education teachers, 

the course is held at distance, through the use of a virtual learning environment (Moodle). By the 

adoption and development of media (radio, TV, video, computer and printed) applied to educational 

practice, it is expected that the educator is able to produce and articulate content consistent to the 

school's pedagogical project, enriching the learning process. Considering the immense educational 

potential of the media covered in this course, it is intended to foster a process of reflection and 

transformation in the schools attended, committed to the training of qualified professionals through the 

development of innovative, creative and challenging approaches.   

 

Keywords: EAD, Education, Media, Technology. 

 

 

1 INTRODUÇÃO  

A educação à distância tem sido uma estratégia largamente utilizada pelo Ministério da Educação 

brasileiro a fim de viabilizar a formação continuada de professores da educação básica em todo o país, 

sobretudo quando se leva em consideração as dimensões do país, a quantidade de pessoas a serem 

formadas (especialmente fora dos grandes centros urbanos e das regiões mais desenvolvidas do país), a 

infra-estrutura física disponível e o número de educadores com capacidade para operacionalizar esse 

processo. Tais projetos contam com soluções criativas e materiais didáticos (impressos ou eletrônicos) 

de alta qualidade, viabilizados pela estreita cooperação entre instituições de ensino, governos estaduais 

e municipais. Entretanto, percebe-se, muitas vezes, que toda essa infra-estrutura pedagógica e 

tecnológica é subutilizada, alcançando resultados abaixo do esperado pelos formuladores de política e 

pelas equipes de coordenação local. São esses alguns elementos que podem justificar esse 

descompasso: (1) precária formação dos professores da rede pública; (2) dificuldades econômicas, 

institucionais e geográficas que os docentes enfrentam para investir na sua formação continuada; (3) o 

desconhecimento das possibilidades da educação à distância como potencializadora do processo de 

processo de capacitação e socialização do conhecimento; (4) a falta de intimidade com as mídias e novas 

tecnologias como recurso pedagógico no ambiente virtual; (5) resistência na utilização das mídias para o 

desenvolvimento de projetos e para a solução de problemas comuns dentro da escola e da comunidade; 

(6) apego às metodologias tradicionais de ensino, em sua grande maioria dependente do ensino 
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presencial e (7) falta de planejamento, hábito, tempo e disciplina para dedicarem-se as exigências dos 

cursos.  

É nesse contexto que o Curso de Especialização em Mídias na Educação (CEME) ofertado pela 

Universidade Federal de Ouro Preto através da modalidade à distância para professores da educação 

básica se inscreve. Coordenado nacionalmente pela Secretaria de Educação a Distância do Ministério da 

Educação e implantado através da parceria com diversas universidades públicas brasileiras, esse curso 

pretende contribuir para a formação continuada de professores promovendo o aperfeiçoamento no uso 

das novas tecnologias de informação e conhecimento (TICs) e sua leitura crítica no âmbito escolar. A 

partir da utilização e desenvolvimento de mídias (rádio, TV, vídeo, informática e impressa) aplicadas à 

prática pedagógica, espera-se que o educador seja capaz de produzir e articular conteúdos coerentes 

com a proposta pedagógica da escola, enriquecendo o processo de ensino-aprendizagem. Em uma 

sociedade marcada pelos avanços das tecnologias de informação e conhecimento (TICs), a escola, 

naturalmente, dada sua pluralidade e inserção social, emerge como espaço de convergência dessas 

transformações. Diante do imenso potencial pedagógico das mídias contempladas nesse curso, espera-

se fomentar um processo de reflexão e transformação que se materialize nas instituições escolares, 

comprometidas com a formação de profissionais qualificados através do desenvolvimento de propostas 

inovadoras e de projetos criativos, ousados e desafiadores. 

 

2 O CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM MÍDIAS NA EDUCAÇÃO NA MODALIDADE À DISTÂNCIA DA 

UFOP 

Criado pelo Ministério da Educação no ano de 2005 em parceria com a Associação Nacional dos 

Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior e Empresas Estatais, no âmbito do Fórum das 

Estatais pela Educação com foco nas Políticas e a Gestão da Educação Superior, o sistema UAB promove 

uma política pública de articulação entre a Secretaria de Educação a Distância e a Diretoria de Educação 

a Distância com vistas à expansão da educação superior, no âmbito do Plano de Desenvolvimento da 

Educação.  

De acordo com a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), esse sistema 

funciona como articulador entre as instituições de ensino superior e os governos estaduais e municipais, 

com vistas a atender às demandas locais por educação superior. Essa articulação estabelece qual 

instituição de ensino deve ser responsável por ministrar determinado curso em certo município ou certa 

microrregião por meio dos pólos de apoio presencial. Feita tal articulação, o sistema UAB assegura 

http://www.google.com.br/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CBkQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.capes.gov.br%2F&ei=JhnaTImkH4yt8Aa8n6niCA&usg=AFQjCNE53tJXdfzL-F2NVAkYmT3LPEomsA
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o fomento de determinadas ações de modo a assegurar o bom funcionamento dos cursos, a partir de 

cinco pilares estratégicos: (i) expansão pública da educação superior, considerando os processos de 

democratização e acesso; (ii) aperfeiçoamento dos processos de gestão das instituições de ensino 

superior, possibilitando sua expansão em consonância com as propostas educacionais dos estados e 

municípios; (iii) avaliação da educação superior à distância tendo por base os processos de flexibilização 

e regulação implantados pelo MEC; (iv) estímulo à investigação em educação superior à distância no País 

e (v) financiamento dos processos de implantação, execução e formação de recursos humanos em 

educação superior à distância.  

Para melhor funcionamento do sistema UAB, foram criados os pólos de apoio presencial, que são as 

unidades operacionais para o desenvolvimento descentralizado de atividades pedagógicas e 

organizacionais relativas aos cursos e programas ofertados à distância pelas instituições públicas de 

ensino superior. Mantidos por Municípios ou Governos de Estado, os pólos oferecem a infra-estrutura 

física, tecnológica e pedagógica para que os alunos possam acompanhar os cursos à distância através de 

ambientes virtuais de aprendizagem - AVA. Os pólos são, portanto, “portas” de saída das políticas de 

EaD, uma vez que, além de concentrarem vários processos administrativos institucionais, constituem 

espaço privilegiado de interação política no nível local e também atmosfera de “tensão” entre os atores 

envolvidos na mediação em EaD (coordenação/alunos/professores/tutores). 

Na perspectiva de implementação de políticas públicas que visam maior democratização do ensino 

superior, a Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) passou a integrar essa rede de instituições 

atendendo, via UAB, diversos pólos em Minas Gerais, Bahia e São Paulo através dos cursos de graduação 

em Pedagogia, Matemática e Administração Pública e cursos de aperfeiçoamento e especialização. 

A UFOP iniciou suas ações nessa modalidade com curso de Licenciatura plena destinado à formação de 

professores para as séries iniciais do Ensino Fundamental. A viabilização do curso levou à criação do 

NEAD – Núcleo de Educação Aberta e a Distância, aprovada pelo Conselho de Ensino e Pesquisa da UFOP 

em 12 de abril de 2000, quando houve também a aprovação do curso. Imediatamente, foram 

implantados três pólos em Minas Gerais. Sucederam-se a constituição de outros dez pólos, numa 

abrangência de 88 municípios, 3.750 alunos, em regiões diversas do estado de Minas Gerais. Em 

dezembro de 2003, o Conselho Universitário aprovou a criação do CEAD – Centro de Educação Aberta e 

a Distância, como unidade acadêmica universitária, responsável pela oferta de cursos de graduação e 

pós-graduação lato sensu, de Educação Básica e de Educação Infantil.  

http://www.uab.capes.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=15:fomento&catid=9:cursos&Itemid=28
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Atualmente, além do CEME, a UFOP oferta cursos de graduação em Administração Pública, Matemática, 

Pedagogia, Pedagogia (Educação Infantil) e Geografia; cursos de especialização em Práticas Pedagógicas, 

Gestão Pública; cursos de aperfeiçoamento em Gestão, em Produção e Organização de Conteúdo; 

cursos de Capacitação de Tutores em EaD, Escolas Sustentáveis, Complementação Pedagógica em 

Geografia e Extensão em Mídias na Educação. Ao todo, o CEAD/UFOP conta com mais 16 pólos 

distribuídos entre os estados de São Paulo, Minas Gerais e Bahia, com um total de aproximadamente 

5000 alunos matriculados em seus cursos. 

No caso da UFOP, são estes os atores e suas respectivas funções nessa modalidade de ensino: 

 Coordenador UAB na IES e Coordenador suplente: desenvolvem atividades administrativas, 

coordenam os cursos ofertados pelas instituições de ensino e gerenciam contatos entre o MEC e 

os pólos associados; 

 Tutores a distância: estabelecem contato com alunos para apoio aos estudos através dos 

recursos tecnológicos disponíveis; 

 Professores: realizam aulas, disponibilizam em espaço virtual e ministram aulas. Fazem visitas 

aos pólos em períodos de aulas presenciais, quando necessário; 

 Coordenadores de pólo: coordenam a oferta do curso em seu pólo, a manutenção das 

instalações para atender seus alunos e estabelecem contato entre coordenadores UAB nas 

instituições de ensino e junto ao MEC; 

 Alunos: recebem os cursos à distância por meio de tecnologias informatizadas e utilizam o pólo 

de apoio presencial para realizarem seus estudos, pesquisas e assistirem as aulas presenciais 

previstas no currículo; 

 Tutores presenciais: estabelecem contato com alunos para apoio aos estudos in-loco. 

O Curso de Especialização em Mídias na Educação implantado pelo CEAD/UFOP é uma proposta que se 

caracteriza pela integração das diferentes mídias ao processo de Ensino e Aprendizagem e tem como 

objetivo principal contribuir para a formação continuada de profissionais em Educação, em especial 

professores da Educação Básica, incluindo aqueles de Educação de Jovens e Adultos, de Educação 

Especial e de Educação Profissional, para o uso dos recursos tecnológicos no cotidiano da escola, de 

forma articulada à sua proposta pedagógica, ou seja, promovendo o aperfeiçoamento no uso de mídias 

(impressa, rádio, TV/Vídeo e informática), e sua leitura critica no âmbito escolar. Visa também à 

diversificação e renovação de estratégias aplicadas na pratica pedagógica, a gestão e produção de 
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conteúdos de forma articulada à proposta pedagógica e o enriquecimento do processo ensino-

aprendizagem.  

O curso foi ofertado na modalidade à distância, utilizando o ambiente virtual de Aprendizagem 

(MOODLE), para cursistas de diversas cidades do Estado de Minas Gerais dentro dos Pólos aprovados 

pela Universidade Aberta do Brasil – UAB. Nessas localidades, as Secretarias Municipais de Educação 

disponibilizaram a infra-estrutura tecnológica necessária para a adequada participação dos cursistas.  

O currículo do Curso de Especialização em Mídias na Educação (CEME) tem como eixo a utilização de 

diferentes recursos de apoio à aprendizagem e a articulação das diferentes mídias – TV, vídeo, rádio, 

informática e impressa. O CEME está estruturado em disciplinas e é ofertado através do ambiente 

virtual de aprendizagem. Cada disciplina corresponde a um conjunto de conhecimentos e atividades 

dedicados a uma mídia ou à aplicação das mídias de forma integrada. 

Do ponto de vista metodológico, as disciplinas são estruturadas em três dimensões, considerando as 

mídias como: (1) objeto de estudo e reflexão; (2) ferramenta de apoio aos processos de ensino e 

aprendizagem (conceito de pré e pós-exibição) e (3) meio de comunicação e expressão (produção e 

autoria). 

De acordo com o Projeto Pedagógico do CEME, a proposta do curso está fundamentada em uma 

concepção de Educação como processo construtivo e permanente, implicando (i) no reconhecimento da 

especificidade do trabalho docente, que conduz à articulação necessária entre a teoria e a prática 

(ação/reflexão/ação) e à exigência de que se leve em conta a realidade da escola, da sala de aula e da 

profissão docente, ou seja, das condições materiais e institucionais em que atua o educador; (ii) na 

metodologia de resolução de problemas, permitindo que a aprendizagem se desenvolva no contexto da 

prática profissional do cursista; (iii) na integração e na interdisciplinaridade curriculares, dando 

significado e relevância aos conteúdos; (iv) no favorecimento à construção do conhecimento pelo 

cursista, valorizando sua vivência investigativa e o aperfeiçoamento da prática; (v) na inclusão, 

considerando a oferta de percursos compatíveis com a formação prévia, as necessidades e a expectativa 

dos participantes.  

A carga horária total do curso foi de 360 horas, exigidas para que o aluno fizesse juz ao título de 

especialista e distribuída nas disciplinas: Introdução ao Curso (15h); Integração em Mídias na Educação 

(60h); Informática e Internet (60h); TV e Vídeo (30h); Rádio (30h); Material Impresso (60h); Gestão de 

Mídias (60h); Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) (45h). Com a duração de 18 meses, iniciou-se em 

novembro de 2010, finalizando em maio de 2012. Para cada pólo foram disponibilizadas 40 vagas, 
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ofertadas nos pólos de Araguari, Divinolândia de Minas, Ipatinga, Jaboticatubas, João Monlevade, 

Lagamar e Ouro Preto.  

Para a oferta do curso e do número de vagas o CEAD levou em consideração os seguintes itens: 

capacidade de orientação do curso; fluxo de entrada e saída dos alunos; capacidade das instalações; 

aprovação em prova classificatória. A estrutura acadêmica do curso de Especialização em Mídias na 

Educação foi composta por: um coordenador do curso (doutor); um coordenador de tutoria (mestre); 

oito tutores presenciais; nove tutores a distância; oito professores formadores e 16 orientadores de TCC 

pertencentes ao quadro da UFOP. O curso contou ainda com o apoio dos Técnicos Administrativos 

pertencentes à Estrutura do CEAD/UFOP. 

Durante o período do curso foram realizados dois encontros presenciais, um no início e outro no final do 

curso, assim discriminados: primeiro encontro: introdução ao Curso – 15 horas; segundo encontro: final 

do curso, contemplando a avaliação do curso, e a defesa dos TCC.  

Os TCC deveriam ter seu tema vinculado a assuntos e atividades ligadas direta ou indiretamente à área 

das Mídias na Educação. No caso, o uso das mídias, de forma integrada, deveria ser desenvolvido a 

partir de um projeto já realizado ou como uma proposta de intervenção a ser implantada na escola. 

Poderia ser, também, uma proposta de solução de um problema no âmbito pedagógico, seja para 

desenvolver ou adaptar uma tecnologia já conhecida ou fornecer contribuição relevante para a melhoria 

das tecnologias educativas. 

A aferição da freqüência no curso, exigida pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN 

foi realizada via registro/avaliação da participação dos cursistas nas atividades interativas no ambiente 

virtual (fóruns, chats, etc.), além da efetiva participação nas sessões presenciais. Houve também 

avaliações presenciais ao final de cada módulo.  

 

3 PERCEPÇÃO DO CURSO PELOS CURSISTAS CONCLUINTES DA ESPECIALIZAÇÃO EM MÍDIAS NA 

EDUCAÇÃO 

Realizou-se, no período de apresentação dos TCC nos polos, uma pesquisa com 122 alunos presentes e 

que concordaram em participar da pesquisa.  Essa pesquisa teve como propósito verificar a percepção 

dos cursistas acerca da formação recebida no CEME a partir de cinco categorias analíticas: (1) 

organização do curso; (2) aspectos institucionais; (3) interesse e comprometimento do aluno; (4) relação 

com as mídias e novas tecnologias desenvolvidas no curso e (5) impressões sobre a EaD e a interação no 
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ambiente virtual. Para isso, um questionário de avaliação foi aplicado presencialmente aos alunos, em 

cada um dos polos.  O preenchimento desse questionário foi anônimo e voluntário.  

A partir das categorias definidas, 16 perguntas sobre o grau de satisfação do aluno foram estruturadas 

nessa sequência, com cinco gradações (péssimo; ruim; regular; bom; ótimo): (a) seu conhecimento para 

acessar a plataforma Moodle; (b) com o material disponibilizado para o uso do Moodle; (c) seu 

conhecimento para realizar as atividades propostas pelos professores; (d) sua disponibilidade em 

dedicar-se ao curso; (e) com o curso de Mídias na Educação; (f) com a formação adquirida nos 

respectivos módulos do curso; (g) com a base teórica dada pelo curso para a aplicação das tecnologias 

na sala de aula; (h) sua capacidade para aplicar as tecnologias propostas no curso (i) sua aprendizagem 

para o uso das mídias na sala de aula em que você atua; (j) como você considera sua comunicação 

escrita e oral após o curso; (k) como você avalia esse curso na modalidade a distância; l) como você 

avalia a organização do curso; (m) avaliação dos professores do curso; (n) avaliação dos tutores do 

curso; (o) avaliação dos polos de apoio presencial e (p) avaliação do papel do CEAD na oferta do curso. 

A Tabela 1 traz o resultado da análise do nível de satisfação dos professores concluintes do CEME em 

relação a itens sobre a estrutura do curso; a aprendizagem com o curso e a avaliação do curso e dos 

envolvidos com o curso.  De um modo geral, é importante observar que em nenhum dos itens avaliados 

houve grau significativo de avaliação como ruim, péssimo e regular. Observa-se que mais de 60% dos 

cursistas consideram como bom seu conhecimento para realizar as atividades propostas pelos 

professores; sua disponibilidade para dedicar-se ao curso; sua capacidade para aplicar as tecnologias 

propostas no curso e sua melhoria da comunicação escrita e oral após o curso.  Quanto ao 

conhecimento e uso do Moodle, mais de 60% consideram como ótimo o conhecimento e o domínio 

desse ambiente virtual anterior ao curso. Entre 50% e 60% dos cursistas consideram ótima a formação 

dada pelo curso.  Quanto à avaliação do curso, dos professores, dos tutores, dos polos de apoio 

presencial e da universidade como responsável pela oferta do curso, a avaliação de mais de 90% dos 

cursistas foi de grau de satisfação entre bom e ótimo.  
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TABELA 1 

Grau de satisfação dos alunos com alguns itens da pesquisa de opinião 

Quesito Péssimo Ruim Regular Bom Ótimo 

a) conhecimento para acesso Moodle 0,00% 0,00% 0,82% 36,07% 63,11% 

b) material disponibilizado no Moodle 0,00% 0,82% 2,46% 36,89% 59,84% 

c) conhecimento para realizar as atividades  0,00% 0,00% 7,38% 66,39% 26,23% 

d) disponibilidade em dedicar-se ao curso 0,00% 0,00% 14,75% 63,11% 22,13% 

e) o curso de Mídias na Educação  0,82% 0,00% 5,74% 33,61% 59,84% 

f) formação adquirida  0,00% 0,82% 4,92% 36,89% 57,38% 

g) base teórica dada pelo curso  0,00% 0,82% 4,92% 41,80% 52,46% 

h) capacidade para aplicar as tecnologias  0,00% 0,00% 4,92% 51,64% 43,44% 

i) aprendizagem para o uso das mídias  0,00% 0,00% 4,92% 45,90% 49,18% 

j) comunicação escrita e oral  0,00% 0,00% 2,46% 50,00% 47,54% 

k) avaliação do curso na modalidade EAD 0,82% 0,82% 2,46% 34,43% 61,48% 

l) avaliação da organização do curso 0,00% 2,46% 9,02% 39,34% 49,18% 

m) avaliação dos professores do curso 0,00% 0,82% 4,10% 42,62% 52,46% 

n) avaliação dos tutores do curso 0,00% 1,64% 0,82% 36,89% 60,66% 

o) avaliação dos polos de apoio presencial 0,82% 1,64% 2,46% 27,05% 68,03% 

p) avaliação da UFOP neste contexto 0,82% 0,00% 5,74% 23,77% 69,67% 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Considerando as categorias analíticas propostas na avaliação com os cursistas sobre a organização do 

curso; os aspectos institucionais; o interesse e comprometimento do aluno; a relação com as mídias e 

novas tecnologias desenvolvidas no curso; as impressões sobre a EaD e a interação no ambiente virtual, 

os resultados obtidos na avaliação feita com os concluintes do curso apontam o grau de satisfação (bom 

e ótimo)  em torno de 90% dos respondentes. Esse percentual, então, sinaliza que o projeto do Governo 

Federal visando permitir uma formação continuada para professores da educação básica e, nesse caso, 

para promover o aperfeiçoamento no uso das mídias (rádio, TV, vídeo, informática e impressa) e sua 

leitura crítica no âmbito escolar está atingindo seu objetivo.  

Pode-se então, esperar que, a partir da utilização e do desenvolvimento de utilização das mídias 

aplicadas à prática pedagógica, o educador será capaz de produzir e articular conteúdos com uma nova 

roupagem para melhorar o processo de ensino-aprendizagem dos alunos e para atingir a proposta 

pedagógica da escola em que esse profissional atua. 
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RESUMO: A  educação superior no Brasil requer para sua universalização a utilização da educação a 

distancia (EaD) e as novas tecnologías de comunicação e informação (TICs). O artigo apresenta um 

panorama sobre o uso das TICs no Brasil e a EaD como uma das  responsabilidade do Estado e  descreve 

o programa federal Universidade Aberta do Brasil (UAB). Os resultados mostram a necessidade de 

garantir o acesso universal a educação superior e conclue expondo as razões para a utilização da EaD e 

das TICs como meio de formação inicial e continuada de jovens através da UAB. 
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ABSTRACT: Higher education in Brazil requires the use of new information and communication 

technologies. It presents an overview of the use of distance education in Brazil, as one of the 

responsibilities of the federal government and described the federal Project Brazilian Open University. 

The results show to ensure the universal right to education for all is necessary the use of new 

technologies in higher education and also to mechanism for continuing education for young people. 
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O DEBATE EM TORNO DO CONCEITO SOCIEDADE DO CONHECIMENTO 

Pode-se definir sociedade do conhecimento a partir de conceitos específicos que parecem estar 

presentes na maioria das caracterizações que se encontram na literatura. Obsolescência e velocidade 

são dois desses conceitos que, quase sempre, complementam-se nessas tentativas de oferecer rigor 

conceitual ao termo. A partir desse posicionamento, é possível encontrar definições sobre sociedade do 

conhecimento como sendo um patamar civilizatório da sociedade ocidental em que “o conhecimento 

torna-se obsoleto a cada cinco ou dez anos, e o padrão tecnológico da sociedade se renova em períodos 

de tempo semelhantes” (SOUZA, 2007, p. 82). Ou ainda, como efeito da economia sobre a sociedade 

sustentada pela tecnologia; têm-se, então,  

una estructura resultante de los efectos y consecuencias de los procesos de 
mundialización y globalización. Esta estructura dinámica surge de la creación 
de un sistema de comunicación diverso que se construye desde la tecnologia 
(GARAY, 2003, p. 109). 

 

Nessas breves definições, encontra-se presente a concepção de que sociedade do conhecimento é 

resultado da evolução natural do conhecimento, entendido como ferramenta humana para 

compreender as forças naturais da tecnologia, resultante daquele conhecimento, como mecanismo para 

atuar sobre a natureza, moldando-a aos seus interesses.  

Trata-se de explicar o atual estágio de desenvolvimento econômico, de alto nível tecnológico, a partir 

das teorias clássicas da economia, onde a busca pela felicidade, por meio do trabalho, da poupança e do 

lucro resultariam em bem-estar geral da sociedade. As forças econômicas se mesclariam entre instintos 

humanos naturais que, deixados à sua realização, tenderiam à evolução e ao progresso.  

Dessa forma, o sistema de produção e trocas – o capitalismo – estava destinado ao seu 

aperfeiçoamento, baseado em leis naturais, pois representaria uma dimensão presente na cultura 

humana, que seguiu uma linha evolutiva, iniciada com agricultura, mercantilismo, industrialismo e, 

hodiernamente, com o pós-industrialismo.  

A chamada sociedade do conhecimento seria, assim, o corolário, um patamar temporal, dessa evolução 

natural das relações entre as forças econômicas e a humanidade, um estágio diferenciado, que 

representaria um salto qualitativo na forma da economia, como atividade naturalmente humana, 
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relacionada com a natureza na produção dos bens, serviços e na criação do lucro individual e bem-estar 

social geral. 

Têm-se, então, uma leitura ahistórica dos processos sociais, que resultaram na chamada sociedade do 

conhecimento como produto de relações econômicas, tidas como universais – disponíveis a todos – mas 

carentes de condições para florescer e que, aparentemente, somente algumas sociedades conseguiram 

produzir, seja a presença de um conjunto de comportamentos, talvez um credo religioso, seja mesmo 

cidades estruturadas para que aquelas atividades prosperassem. 

Para um segundo grupo de autores, essa sociedade do conhecimento pode ser entendida a partir 

daquilo que Hobsbawn (1995) denominou de Era de Ouro do capitalismo ocidental. As últimas décadas 

do século XX representaram, para os países centrais, principalmente Estados Unidos, Japão e Europa 

Ocidental, um período de ampla expansão econômica, um movimento de grande enriquecimento 

material, associado a políticas de bem-estar social. Coetâneo a esse processo de acumulação e 

ampliação dos capitais, ocorreu também uma mudança importante no interior do sistema capitalista, 

que Giannotti (2002) apontou como sendo a transformação do conhecimento em força produtiva.  

Dito em outras palavras, o capital subordina o conhecimento ou a ciência às suas lógicas, ao mesmo 

tempo em que esse mesmo capital, para além da obtenção do lucro, segundo Giannotti (2002, p. 108) 

busca agora “ocupar posição estratégica entre aliados e concorrentes, por meio do conhecimento global 

do seu campo de atuação”, processo que modifica a estrutura do próprio sistema capitalista, que se 

diferencia de suas fases anteriores.  

Aqui, vale antes buscar e apropriar-se, constantemente, do conhecimento como primeira condição para 

o estabelecimento das relações de poder, a partir da concorrência entre as empresas de um mesmo 

ramo e também aquelas entre o capital e o trabalho; têm-se, então, entrelaçamento político entre 

conhecimento e economia, ou, segundo Chauí (2003, p. 8) “o conhecimento e a informação passaram a 

compor o próprio capital, que passa a depender disso para sua acumulação e reprodução”.  

Outro aspecto analisado pela autora diz respeito à velocidade com que os conhecimentos são 

produzidos e transformados em mercadorias de alto valor agregado e, numa das muitas estimativas 

disponíveis ainda no início da década, constava que o conhecimento humano “duplica a cada nove 

meses” (KANITZ, 2003, p. 12).  

Dados brutos como esse levam, imediatamente, muitas vozes midiáticas e acadêmicas a propagar o 

argumento de que a sociedade do conhecimento produziu uma revolução epistemológica, que 
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ultrapassa os métodos, mecanismos de produção e disseminação da informação e/ou conhecimento. 

Esses termos são usados indistintamente e atingem a estrutura das disciplinas científicas clássicas, que 

se veem, muitas vezes, diante da velocidade das transformações, obrigadas a fundirem-se umas as 

outras, subdividirem-se em campos disciplinares ou subdisciplinas, ou até a desaparecerem e 

reaparecem com novas nomenclaturas, métodos e objetos. 

Estar-se-ia vivendo um momento especial para o conhecimento, como aquele em que astrologia e 

astronomia se separaram com as consequências que permanecem até os dias de hoje? Chauí (2003, p. 

9, grifo da autora) levanta alguns questionamentos sobre esse recorte revolucionário que acompanha o 

conceito de sociedade do conhecimento, observando que: 

As cifras sobre a quantidade e a velocidade dos conhecimentos, as cifras 
provenientes da publicação de artigos nos quais são apresentadas descobertas 
científicas, podem levar-nos ainda a outra reflexão, qual seja: a quantidade de 
descobertas implicou uma mudança na definição de uma ciência? Em outras 
palavras, a química, a matemática, a biologia e a história (para ficarmos com os 
exemplos mais frequentes) foram redefinidas em termos de seus objetos, 
métodos, procedimentos, de tal maneira que poderíamos dizer, por exemplo, 
que hoje, a mudança epistemológica na química equivaleria à mudança da 
alquimia para a química no século XVII? Ou que, hoje, a mudança 
epistemológica na história equivaleria àquela que, no século XIX, rompeu com 
a tradição historiográfica dos memorabilia, [...] Ao falar em explosão do 
conhecimento e em explosão epistemológica, podemos dizer que a sociedade 
do conhecimento introduziu mudanças epistemológicas de tal monta que 
transformou as ciências? Houve mudança na estrutura das ciências nos últimos 
30 ou 40 anos?. 

 

Assim, falar de produção e disseminação de conhecimentos, em termos de estruturas de Tecnologias de 

Informação e Comunicação (TICs), como forma de inserção social de grandes contingentes 

populacionais, principalmente no contexto educacional do subcontinente latino-americano, torna-se  

necessário ter em conta as particularidades da região. É possível que os países desenvolvidos estejam 

muito perto da sociedade do conhecimento próxima daquela idealizada nos construtos teóricos, e 

propagandeadas mundo afora, mas, no caso brasileiro e latino-americano, é preciso atentar para um 

fato: o dia 17 de maio foi consagrado pelas Nações Unidas como o Dia Mundial da Sociedade da 

Informação (outra designação acadêmica possível para Sociedade do Conhecimento)15 e um dos muitos 

relatórios saídos sobre as discussões, envolvendo o tema do uso da Internet pelos jovens, apontou: 

                                                           
15

 Na década passada, sociedade da informação foi, sem dúvida, a expressão que se consagrou como o termo hegemônico, não 
porque expresse necessariamente uma clareza teórica, mas graças ao batismo que recebeu nas políticas oficiais dos países 
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Ante esta prioridad [conectar a la juventud] América Latina se encuentra, no 
obstante, en franca desventaja. El acceso de los niños y jóvenes de la región a 
las nuevas tecnologías presenta características que tienden a ser similares a las 
de los países desarrollados, pero no existen políticas de protección a la infancia 
ni de generación de contenidos específicos y todavía no se ha superado el 
problema de la pobreza digital. El tema está ausente en las agendas de 
gobierno sobre La Sociedad de la Información, y no existe, por el momento, 
una problematización de la cuestión em la esfera pública. Por otro lado, en la 
academia, la situación es similar. No existe evidencia concreta de carácter 
regional sobre las formas en que los niños y jóvenes acceden y utilizan las 
nuevas tecnologías. Y si bien existen estudios de mercado de medios que 
incluyen ciertos indicadores sobre Internet, o que incorporan algunas 
mediciones de niños y jóvenes, no hay información específica sobre la 
“generación Internet” y su relación con la red (FRICK, 2007, p. 3). 

 

Sumariamente resumidas, encontram-se apresentadas as duas posições que polarizam o debate 

acadêmico sobre o entendimento do conceito sociedade do conhecimento: uma salienta o aspecto mais 

econômico, enquanto a outra faz uma leitura mais política; ambas, no entanto, buscam relacionar cada 

uma dessas dimensões com a esfera maior da sociedade.  

No entanto, é preciso sempre ressaltar o relativo descompasso existente entre o mundo acadêmico, 

com suas idiossincrasias e seus formalismos, e a dinâmica social, pois, independentemente de qual 

estrutura (política ou econômica) seja determinante de última instância em relação à educação e à sua 

vertente escolarizada (presencial ou conectada), é importante evocar as palavras de Attali (2001, p. 147) 

sobre outros grandes fenômenos sociais que se entrelaçaram à dimensão educacional, impondo-lhe 

uma complexidade que, muitas vezes, é negligenciada: 

O crescimento demográfico, o aumento da demanda do conhecimento, o 
crescente prolongamento dos estudos e a ausência de produtividade explicam 
que a parte da riqueza mundial destinada à educação venha aumentando há 
um século e deva continuar aumentando aproximadamente 10% ao ano. São 
os povos que têm menos filhos que lhes proporcionam melhor educação. 
Quando a fecundidade diminui, o nível de educação aumenta. Ela representa 

                                                                                                                                                                                           
mais desenvolvidos, e a glorificação que significou ter uma Cúpula Mundial dedicada à sua honra. A noção de sociedade do 
conhecimento (knowledge society) surgiu no final da década de 90. É empregada, particularmente, nos meios acadêmicos, 
como alternativa que alguns preferem à sociedade da informação.  A UNESCO, em particular, adotou o termo sociedade do 
conhecimento ou sua variante sociedade do saber dentro de suas políticas institucionais. Desenvolveu uma reflexão em torno 
do assunto, que busca incorporar uma concepção mais integral, não ligada apenas à dimensão econômica (BURCH, 2005, p. 2-
3, grifo do autor). 
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hoje cerca de 5% da atividade mundial, ocupando 60 milhões de professores. 
Dentro de trinta anos, mobilizará mais de 10% da riqueza mundial. 

 

E, como na maior parte das vezes, os acalorados debates acadêmicos são atropelados pelas urgências da 

realidade, talvez seja proveitoso atentar para a ponderação de Xavier (2005, p. 284), em relação às 

políticas educacionais brasileiras, minuciosamente debatidas nos Departamentos de Educação, país 

afora: “como educadores ou especialistas em educação, não há mais o que discutir ou propor; como 

cidadãos, temos que fazer acontecer”.  

 

A EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA NO BRASIL 

Antes de 1996, ano da promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) (Lei 

9394/96),16 que estabelece de modo oficial a educação a distância (EaD) como modalidade educacional 

no país, o Brasil de décadas passadas tentou, de forma tímida, a aplicação de mecanismos tecnológicos 

(disponíveis naqueles tempos) na educação escolarizada e não escolarizada.  

Dos cursos de correspondências, passando pela incorporação das chamadas “novas mídias como 

televisão, rádio, fitas de áudio e vídeo e telefone” até a atualidade que “introduziu a utilização do 

videotexto, do microcomputador, da tecnologia de multimídia, do hipertexto e de redes de 

computadores, caracterizando a educação a distância on-line”, foi um longo processo cheio de 

dificuldades.  

Essas ocorreram menos por questões de ordem técnica, sendo o Brasil uma nação de baixa densidade 

tecnológica, do que pela falta de entendimento da opinião pública em geral, e dos envolvidos no setor 

educacional como um todo, sobre a tecnologia e sua incorporação numa das atividades mais 

corriqueiras do ser humano, como a educação. No entanto, apesar das dificuldades, muitas iniciativas 
                                                           
16

  Art. 80. O poder público incentivará o desenvolvimento e a veiculação de programas de ensino a distância, em todos os 
níveis e modalidades de ensino, e de educação continuada. 
§ 1º A educação a distância, organizada com abertura e regime especiais, será oferecida por instituições especificamente 
credenciadas pela União. 
§ 2º A União regulamentará os requisitos para a realização de exames e registro de diplomas relativos a cursos de educação a 
distância. 
§ 3º As normas para produção, controle e avaliação de programas de educação a distância e a autorização para sua 
implementação, caberão aos respectivos sistemas de ensino, podendo haver cooperação e integração entre os diferentes 
sistemas. 
§ 4º A educação a distância gozará de tratamento diferenciado, que incluirá: 
I – custos de transmissão reduzidos em canais comerciais de radiodifusão sonora e de sons e imagens; 
II – concessão de canais com finalidades exclusivamente educativas; 
III – reserva de tempo mínimo, sem ônus para o poder público, pelos concessionários de canais comerciais (BRASIL, 1996, p. 
41). 
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ocorreram, via de regra, nos níveis fundamental e médio (utilizando os termos atuais) e em programas 

de capacitação de professores (MAIA; MATTAR, 2007, p. 22-23). 

O atual Decreto Federal nº 5622/05 regulamenta o art. 80 da LDB, que trata da EaD no Brasil, 

caracterizada como Modalidade Educacional, que ocorre em lugares ou tempos diversos, além de 

salientar a especificidade da avaliação da aprendizagem em ser obrigatoriamente presencial; são fixados 

também, níveis e modalidades, formas de oferecimento de cursos, regras de credenciamento e 

descredenciamento de instituições e validação dos diplomas (BRASIL, 2005).  

Outro marco legal relevante é o Decreto Federal nº 5.800/06, que trata sobre a Universidade Aberta do 

Brasil (UAB) (BRASIL, 2006). Parece haver consenso de que a EaD, para se desenvolver e atingir seus 

objetivos, talvez, o mais importante deles, seja tornar-se proveitosa ferramenta nas políticas de 

formação de professores e capacitação de gestores educacionais. Para tanto, necessitaria, além de 

regulação mínima, apoio logístico maior por parte do Estado, seja atuando diretamente na área, seja na 

figura de indutor e/ou promotor de políticas, seja em programas conveniados com os diversos atores 

interessados em envolver-se com a educação on-line. 

Nesse aspecto, esse decreto, em seu artigo 1º, parágrafo único, estabelece sete objetivos17 sendo, 

provavelmente, o mais ambicioso, construir, ao longo dos anos, um sistema nacional de educação a 

distância, prevendo, ainda, formas de associações e, o mais importante: o mecanismo de financiamento 

vinculado ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).  

Uma controvérsia entre alguns profissionais da educação, em torno da EaD, recai sobre a falta do 

convívio físico entre professor e aluno, tido como elemento insubstituível para o sucesso do processo de 

ensino-aprendizagem. Nesse sentido, cabe destacar o cuidado da legislação em acolher essa demanda, 

introduzindo o conceito de polo presencial que, para além de ser estrutura física, deve ser “entendido 

como local de encontro onde acontecem os momentos presenciais, o acompanhamento e a orientação 

                                                           
17

 Art. 1º. Fica instituído o Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB), voltado para o desenvolvimento da modalidade de 
educação a distância, com a finalidade de expandir e interiorizar a oferta de cursos e programas de educação superior no 
País. 
Parágrafo único. São objetivos do Sistema UAB: 
I - oferecer, prioritariamente, cursos de licenciatura e de formação inicial e continuada de professores da educação básica; 
II - oferecer cursos superiores para capacitação de dirigentes, gestores e trabalhadores em educação básica dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios; 
III - oferecer cursos superiores nas diferentes áreas do conhecimento; 
IV - ampliar o acesso à educação superior pública; 
V - reduzir as desigualdades de oferta de ensino superior entre as diferentes regiões do País; 
VI - estabelecer amplo sistema nacional de educação superior a distância; e 
VII - fomentar o desenvolvimento institucional para a modalidade de educação a distância, bem como a pesquisa em 
metodologias inovadoras de ensino superior apoiadas em tecnologias de informação e comunicação (BRASIL, 2006). 
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para os estudos, as práticas laboratoriais e as avaliações presenciais” (CAPES, 2012a, p. 3, grifo do 

autor). 

Deve-se registrar que inúmeras outras iniciativas de EaD estão ocorrendo na atualidade, mas a UAB é 

representativa, pois exibe uma intervenção direta da União, baseada no princípio do regime de 

colaboração com os demais entes federados, com a sociedade civil e demais atores sociais, no sentido 

de propor alternativas para a democratização do acesso ao ensino superior. 

É de conhecimento geral que o Brasil é um dos países em desenvolvimento com menores taxas de 

acesso na educação superior, e que está longe de universalizar o último nível da pirâmide educacional 

para os jovens na faixa de 18 a 24 anos, que representam em torno de 12% da população brasileira; 

demograficamente, um número próximo de 23 milhões de jovens, futuros adultos esperançosos e 

necessitados de formação intelectual e profissional para enfrentar as décadas vindouras de um mundo 

do trabalho de alta mutabilidade (BRASIL, [s/d]). 

A esse respeito, vale a observação de um estudioso mexicano, que tem a seu favor o zelo de mostrar 

que todo o subcontinente latino-americano parece padecer do mesmo handicap em relação à 

democratização da educação superior; diz ele: 

Na América Latina, apesar do enorme aumento da população estudantil nas 
últimas décadas, a boa qualidade do ensino médio e universitário é um 
fenômeno limitado a poucas pessoas, e as boas escolas constituem a exceção. 
Apenas 27% dos jovens em idade universitária na América Latina estão na 
universidade e em outras instituições de educação universitária, ao passo que, 
nos países industrializados, essa proporção chega a 69%, segundo dados da 
OCDE. Mais especificamente, só 20% dos jovens brasileiros, 24% dos 
mexicanos, 25% dos colombianos, 31% dos peruanos, 40% dos venezuelanos, 
42% dos chilenos e 60% dos argentinos se matriculam em cursos superiores. E, 
na maioria dos outros países latino-americanos, constata-se uma porcentagem 
mínima. Por que tão poucos chegam à universidade? A resposta é 
relativamente simples: por causa da má qualidade do ensino fundamental e 
médio. Embora exista entre os especialistas um consenso de que a nova 
economia do conhecimento requer que os países tenham populações com 
pelo menos 12 anos de educação formal, a fim de lhes dar as ferramentas para 
competir na economia global, na América Latina, a média de escolaridade é de 
apenas seis anos, ou seja, a metade (OPPENHEIMER, 2011, p. 25). 

 

O Censo da Educação Superior 2010 revelou que o total de alunos no ensino de graduação era de 6,5 

milhões, observando que: 
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[...] metade dos alunos dos cursos presenciais tem até 24 anos, sendo que os 
alunos 25% mais jovens têm até 21 anos, e os 25% mais velhos possuem mais 
de 29 anos. Em média, os alunos dos cursos presenciais possuem 26 anos 
(BRASIL, 2011, p. 11). 

 

Para além do seu relativo pouco tempo de existência legal, a UAB conta com números expressivos. 

Segundo o informe da Coordenadoria de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), o total 

de instituições públicas de ensino superior (Ipes) vinculadas é de 103, abrangendo “56 universidades 

federais, 30 estaduais e 17 institutos federais de educação, ciência e tecnologia. Também fazem parte 

do sistema 636 polos de apoio presencial”.  

Em relação ao contingente de alunos matriculados, são “mais de 140 mil nos cursos de licenciatura, 

24.207 no bacharelado, mais de 6.877 no nível tecnólogo, mais de 66 mil nas especializações, 21.176 

para aperfeiçoamento”. Há ainda, segundo o informe “2.800 alunos no Mestrado Profissional em 

Matemática em Rede Nacional e, juntando os cursos de formação pedagógica, extensão e sequencial, 

totalizam-se 268.028 matrículas ativa” (CAPES, 2012b, p. 4). 

Correlato a todos esses números, nota-se também que, mesmo nos cursos de licenciaturas 

disponibilizados em EaD, as matrículas estão sofrendo declínio. É um fenômeno eloquente, pois 

independentemente da modalidade de formação inicial, via de regra, dicotomizada entre 

pública/presencial/boa qualidade e privada/não presencial/baixa qualidade, há um fenômeno mais 

estrutural que precisa ser enfrentado pela sociedade brasileira, e que exige amplo debate público sobre 

a carreira e a valorização da profissão de professor.  

Finalmente, já se disse que, se deixada, única e exclusivamente às instituições de ensino superior 

públicas e seu ensino presencial, a tarefa de universalizar a educação terciária, talvez gerações de jovens 

e adultos venham a estar seriamente prejudicadas, no sentido de lograrem um quantum mínimo de 

formação intelectual, que lhes permita competir na economia globalizada, com todo o seu corolário de 

exigências cognitivas para a obtenção de um emprego.  

Todos esses elementos levam à reflexão sobre o uso das TICs, via EaD, no sentido de ampliar a base 

demográfica universitária, já que os dados atuais mostram que as pessoas, diante das oportunidades de 

acesso à escolarização, atuam positivamente no sentido de aproveitá-las e,  no caso da educação on-

line, os dados mostram constante evolução no aumento dos números de matrículas, ainda segundo o 

mesmo Censo da Educação Superior, 2010: 
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[...] nos cursos a distância, metade dos alunos tem até 32 anos, os 25% mais 
jovens têm até 26 anos e os 25% mais velhos têm mais de 40 anos. Os alunos 
dos cursos a distância, possuem, em média 33 anos. Esses dados indicam que 
os cursos a distância atendem a um público com idade mais avançada (BRASIL, 
2011, p. 11). 

O vasto mundo dos números sobre educação brasileira mostra que, em relação à EaD, há, 

aproximadamente no Brasil, “376 instituições, 1.752 cursos e 1.075.272 alunos”, atendidos por “quase 

30 mil profissionais docentes (incluindo professores, coordenadores, produtores de conteúdo, 

monitores e similares)” e, o mais importante: observa-se também que essa modalidade padece das 

mesmas dificuldades que acometem os sistemas presenciais, como evasão (mais em função da falta de 

disponibilidade de tempo, por parte do aluno, do que por carência econômica), preferência (ainda) por 

paradigmas avaliativos presenciais, implementação, atualização e uso de bibliotecas (tradicionais ou 

virtuais) e, curiosamente, “a mídia mais utilizada para cursos a distância ainda é o material impresso: 

87,3% das instituições o utilizam” (CENSO EAD.BR, 2010, p. 2).  

Como resultado de décadas de descaso com a educação pública, acarretando 
grande número de professores sem formação específica nas redes oficiais, “os 
cursos voltados para a formação de professores ainda são o maior grupo 
(31,5%), seguidos pelos de gestão e/ou administração (19%) e dos que 
envolvem tecnologia e informática (6,7%)”. Já foi observado que a clientela 
tradicional da EaD constitui-se de pessoas de “idade mais avançada”, 
geralmente maiores de 30 anos, que buscam a educação on-line, por diversos 
motivos, desde a continuidade de estudos tradicionais que foram 
abandonados, ou a formação acadêmica, seja em nível de graduação, seja pós-
graduação, a (re)qualificação profissional, ou por motivos pessoais e/ou 
intelectuais (CENSO EAD.BR, 2010, p. 3).        

 

Defende-se que tais fenômenos educacionais, na esteira do uso de TICs em sistemas de EaD, longe de 

inspirarem discursos triunfalistas de um lado, ou coléricos de outro, deveriam inspirar a sociedade 

brasileira a utilizar melhor e de modo mais eficaz os parcos recursos públicos destinados à educação.  

Sob essa ótica, seriam propiciadas condições que levariam a uma maior diversificação do sistema 

educacional, cujos efeitos poderiam liberar forças sociais mais criativas e participativas, com potencial 

para participarem de uma sociedade do conhecimento, que exige dos indivíduos educação formal de 

qualidade mínima, para estabelecerem-se como cidadãos em mundo globalizado e incerto.  
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RESUMO: A presente pesquisa busca analisar os discursos sobre a Educação a Distância presentes em 

arquivos digitais a partir dos pressupostos teóricos e metodológicos da Análise de Discurso, em especial 

aos conceitos propostos por Michel Pêcheux. Para a constituição do corpus foram utilizados os textos 

publicados virtualmente na seção Clipping do site da Associação Brasileira de Educação a Distância 

(ABED), importante instituição na pesquisa e divulgação da Educação a Distância no Brasil. Tomam-se, a 

partir destes textos, as regularidades dos dizeres dispostos na rede eletrônica, que são importantes por 

retratarem, em determinados contextos sócio-históricos, diversos momentos em que caminha a 

Educação a Distância no cenário nacional. Principalmente pelo crescimento que essa modalidade de 

ensino vem alcançando, agregando cada vez um maior número de instituições públicas e privadas nos 

mais diferentes níveis de ensino. Segundo a ABED, o número de alunos virtuais no Brasil é de 

aproximadamente dois milhões, crescendo cerca de 40% ao ano. Por isso, através das materialidades 

linguísticas das publicações virtuais, busca-se perceber como se constroem determinados sentidos que 

se inscrevem na constituição dos discursos sobre o tema, assim como identificar se a memória discursiva 

sobre a EAD apresenta modificações nesses últimos anos, considerando as mudanças comportamentais 

e educacionais, assim como as modificações na legislação sobre essa prática educativa. Afinal, ainda 
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predominam os dizeres que revelam, no interdiscurso, opiniões negativas sobre os resultados 

educacionais e a qualidade da Educação a Distância? 

 

Palavras-chave: Educação a Distância; Análise de Discurso; Arquivo. 

 

ABSTRACT: This study analyzes the discourse on Distance Education present in digital archives from the 

theoretical and methodological assumptions of discourse analysis, in particular the concepts proposed 

by Michel Pêcheux. To make up the corpus were used texts published virtually in section Clipping from 

the site of Associação Brasileira de Ensino a Distância (ABED), a leading institution in research and 

dissemination of Distance Education in Brazil. The regularities of sayings from texts arranged in the 

electronic network, which are important for portraying in specific socio-historical contexts, many times 

walking distance education on the national scene. By the growth that this type of education has 

achieved, adding ever greater number of public and private institutions in many different levels of 

education. According ABED, the number of virtual students in Brazil is approximately two million, 

growing 40% per year. Therefore, through the materiality of language publications on virtual, we seek to 

understand how we construct certain meanings that are inscribed in the constitution of the speeches on 

the subject, as well as identify the discursive memory on EAD presents changes in recent years, 

considering the educational and behavioral changes as well as changes in legislation on this educational 

practice. After all, even the words that reveal in interdiscourse negative opinions about educational 

outcomes and the quality of Distance Education? 

 

Keywords: Distance Education; Discourse Analysis; Archive. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

A Educação a Distância (EAD) é caracterizada como um processo de aprendizagem realizada não 

presencialmente, na qual são utilizados recursos que viabilizam essa comunicação distante 

geograficamente, tais como o rádio, a carta e, mais modernamente, a internet. E essa prática 

educacional está crescendo. O relatório analítico da aprendizagem a distância no Brasil diz que “o Censo 

do Instituto de Ensino Superior (Inep) de 2010 confirmou a tendência de crescimento dos cursos na 
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modalidade de ensino a distância, atingindo 14,6% do total do número de matrículas de alunos do 

ensino superior”.  

Trata-se de uma modalidade de ensino que tende a ser vista pelas instituições governamentais como 

uma alternativa para a democratização da educação. Mais especificamente no Brasil, onde se busca 

atender a diversas demandas de capacitação profissional, a EAD pode viabilizar o conhecimento em 

diversos locais e ao mais variado público, dada as suas características.  

A partir de sua importância e abrangência, em franca expansão, vislumbrou-se a vontade de tomar a 

EAD como objeto de estudo para direcionar sobre essa modalidade de ensino um olhar mais atento. 

Busca-se, assim, realizar gestos de interpretação que visam revelar particularidades sobre a construção 

de mecanismos constitutivos sobre os dizeres que envolvem a Educação a Distância.  

Historicamente, os programas de EAD têm desempenhado basicamente um papel complementar, 

ratificado, inclusive, pelas leis instituídas pelo MEC, como observado no parágrafo 4, do artigo 32, da Lei 

nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que afirma: “O ensino fundamental será presencial, sendo o 

ensino a distância utilizado como complementação da aprendizagem ou em situações emergenciais.” 

(grifo nosso). 

Na memória discursiva que vai sendo constituída ao longo de sua história, portanto, há vários sentidos 

que se constroem formando uma ideia negativa sobre a aplicação da Educação a Distância. Isso é 

percebido e ratificado através da literatura de estudos concernentes à EAD.  

Há um trecho no Prefácio de uma obra especializada que diz “No entanto, ela (a EAD) só será 

consolidada no Brasil, como realização de qualidade, se o poder público garantir as condições 

adequadas de regulação e supervisão” (2009, p. XI). Nesse enunciado, é possível interpretar que tal 

“realização de qualidade” ainda não está consolidada no país.  

A referida obra intitula-se Educação a Distância. O estado da arte. De autoria de Litto e Formiga, foi 

organizada pela diretoria da Associação Brasileira de Educação a Distância (ABED) e publicada em 2009. 

Dada a abrangência de artigos sobre o tema (61 artigos em 461 páginas), assim como pelo número de 

categorias temáticas da Educação a Distância – nove, ao todo –, foi considerada uma obra inédita no 

assunto à época de seu lançamento. Também teve sua importância reconhecida ao receber o Prêmio 

Jabuti da Câmara Brasileira do Livro como o melhor livro na categoria Educação em 2009.  

Em outra obra do especialista em EAD, de Fredric M. Litto, Aprendizagem a distância (2010), há um 

capítulo abordando os preconceitos que circulam sobre a educação não presencial. Denominado “Os 
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problemas e as possibilidades da aprendizagem a distância”, com o subtítulo “Os preconceitos contra a 

EAD”, o capítulo apresenta a seguinte afirmação sobre a existência de resistências à Educação a 

Distância: 

Alguns educadores ainda não conseguiram soltar os laços nostálgicos com a forma pela qual eles 

mesmos aprenderam. Tanto no ensino básico quanto no fundamental e no superior, há professores 

resistentes às novas abordagens, que estão mais alinhadas com o temperamento dos jovens, com as 

descobertas sobre a cognição humana (que as ciências neurológicas já alcançaram) e com as 

possibilidades oferecidas pelas novas tecnologias de informação e comunicação. Às vezes, quando 

questionados sobre a eficácia da EAD, respondem “Não vi e não gostei!” ou “Minha disciplina não pode 

ser ensinada pela educação a distância!”.  

Com base nessas e em outras sequências discursivas, perceber na memória discursiva os discursos em 

circulação sobre esse tema é o interesse da presente pesquisa que traz como arcabouço teórico e 

metodológico os pressupostos da Análise de Discurso (AD) francesa, a partir de Michel Pêcheux, Eni 

Orlandi e outros pesquisadores dessa área de estudo.  

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Com base na seguinte afirmação de Pêcheux, que diz: “a análise não pode ser uma sequência de 

operações objetivas com resultado unívoco (e um codificador que quisesse simular esta objetividade 

não faria senão um trabalho rotineiro e mecânico sem validade analítica)” (1990), busca-se empreender 

reflexões sobre o funcionamento discursivo do objeto analisado. Nele, muitas mudanças de sentido 

ocorreram nos caminhos do interdiscurso percorridos pela prática da Educação a Distância na 

sociedade, afinal, segundo Orlandi, "o objeto da AD é um objeto sócio-histórico" (2001). 

Se, segundo a teoria da Análise de Discurso que fundamenta a pesquisa, deve se tomar o objeto a partir 

de seu contexto social e histórico, incluindo nesse percurso a legislação que a regula e que, diretamente, 

influencia as mudanças em sua aplicação.  

Posterior à primeira lei que cita a EAD – ainda não a definindo –, Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 

1996, foram criadas regulamentações essenciais para a contextualização do presente estudo, 

abrangendo o período que vai de dezembro de 2004 a julho de 2009. A leitura de tais decretos e 

portarias permite complementar os gestos de interpretação dos discursos a serem analisados, 

colaborando para a exploração dos fatos discursivos.  
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Inclusive porque o discurso, enquanto “efeito de sentidos entre interlocutores” (PÊCHEUX, 1997) é 

sempre atravessado pelo “já-dito”, pelos dizeres em circulação, que compõem a memória discursiva, na 

qual, os dizeres legislativos não podem ser desconsiderados segundo a proposta dessa pesquisa. 

 

3 CORPUS 

Tais reflexões tomam as publicações virtuais selecionados pelo site da Associação Brasileira de Educação 

a Distância (ABED) em arquivos disponíveis na internet como corpus para identificação dos dizeres sobre 

essa modalidade de ensino.  

Pela definição dada por Pêcheux, arquivo é um “campo de documentos pertinentes e disponíveis sobre 

uma questão” (1997). Mais especificamente, tratam-se de documentos que são acessados através da 

rede mundial de computadores, sendo, dessa forma, arquivos virtuais. Assim, tomar-se-ão como 

materialidade linguística de análise os textos dispostos de modo digital. 

Concernente ao acesso às publicações via web, a rede eletrônica servirá à pesquisa para que sejam 

identificadas regularidades e deslizamentos nos dizeres sobre o objeto de estudo na análise das 

sequências discursivas extraídas desses espaços. Espaços esses, que envolvem especificamente as 

reportagens, notícias, entrevistas e outros textos informativos divulgados nas mídias jornalísticas a 

respeito da Educação a Distância. Como dito acima, essa seleção foi realizada pelo site da ABED sob o 

critério de se abordar o tema. Está disponível na seção Clipping, via acesso à página da Associação. 

Aproximando-se do período em que as leis foram criadas para regulamentar a EAD no Brasil, a seleção 

do Clipping iniciou-se em setembro de 2005 pela reportagem intitulada “Expectativas de mudanças na 

EaD”, retirada do site Universia. A partir desse título já se percebe que há uma retomada sobre um já-

dito em curso, um conceito existente sobre a Educação a Distância, isso porque o enunciado aborda a 

questão da mudança, que só pode ocorrer em alguma prática já realizada. O corpus se encerra em 

março de 2010, justamente para perceber os impactos da portaria legislada pelo Ministério da Educação 

(MEC) em 2009.  

No presente arquivo tal abrangência temporal não será percebida, visto se tratar de uma pesquisa em 

andamento que objetiva envolver todo o período histórico citado acima. Todavia, a partir das dez 

sequências discursivas analisadas neste trabalho, perceber-se-ão gestos de leitura importantes para o 

progresso da dissertação como um todo. 
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4 PRIMEIRAS ANÁLISES 

Retomando os princípios da AD, a língua é um produto dos sentidos e também da história, sendo 

constituída, por isso, a partir das posições sustentadas pelos sujeitos em seus dizeres (PÊCHEUX, 1997). 

Dessa forma, é importante esclarecer que a análise não se realiza a partir do texto, da materialidade 

linguística. Toma sim, a materialidade como ponto de partida, mas para, a partir dela, observar os 

processos discursivos, o modo como são construídos os sentidos. Portanto, a análise se dá a partir do 

funcionamento dos discursos nos lugares em que são inscritos temporal e historicamente. 

Vale esclarecer que a motivação destas análises envolve a multiplicidade de sentidos da Educação a 

Distância, enquanto prática educativa, as adjetivações a ela atribuídas, conferindo-lhe determinadas 

qualidades, positivas ou negativas, e, também, os efeitos variados dos falares críticos acerca da possível 

ausência de uma devida qualidade em uma modalidade de ensino que não mantém padrões de 

educação tradicionais.  

As análises dos dizeres presentes no corpus selecionado serão importantes para a identificação dos 

processos semânticos sobre a EAD através de um olhar singular e atento. Enfim, para refletir sobre a 

configuração dos sentidos discursivos de um tema que deve ser aprofundado para fins educacionais e 

sociais nos estudos da linguagem. 

Pêcheux afirma que os sentidos se constituem por filiação a diferentes formações discursivas, por ele 

definidas como aquilo “que determina o que pode e deve ser dito” (1988). A partir desse embasamento 

teórico, pode-se indagar: o que pode e o que deve ser dito sobre a EAD no Brasil? E mais: os discursos 

sobre a EAD apresentam modificações nesses últimos anos, considerando as mudanças 

comportamentais e educacionais e as alterações na legislação que regulamenta a prática da Educação a 

Distância no Brasil? 

Como os discursos se constituem sempre em relação às condições de produção, parte relevante das 

condições de produção dos discursos sobre a Educação a Distância no Brasil, a ser levada em conta 

nesse percurso de análise, são as leis que estabelecem a prática da referida modalidade de ensino. É 

importante lembrar que sua aplicação foi definida em 1996 pela Lei nº 9.394. Nela, ainda não se 

apresentava o conceito da EAD. Portanto, somente através do Decreto nº 5.622, de 19 de dezembro de 

2005, o Poder Público apresenta a sua delimitação exata: 

(...) caracteriza-se a educação a distância como modalidade educacional na qual a mediação didático-

pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios e tecnologias de 
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informação e comunicação, com estudantes e professores desenvolvendo atividades educativas em 

lugares ou tempos diversos. 

É nesse contexto, às vésperas de se repensar sobre a concepção do que seria a Educação a Distância, 

que se observa o primeiro texto virtual selecionado (Texto 237), de setembro de 2005, intitulado 

“Expectativa de mudanças na EAD” (grifo nosso), retirado do site Universia. Nele é enfatizada a 

importância ou a necessidade de haver uma mudança nessa prática de ensino. Se a reportagem divulga 

o fato como algo positivo, como uma boa notícia, contudo, acaba por sugerir também uma ideia oposta, 

de que algo deve ser mudado.  

No início do texto, observa-se a seguinte sequência discursiva: “Às vésperas do 12º Congresso da ABED, 

o presidente da Associação, Fredric Michael Litto, faz um breve balanço sobre a política da ABED no 

Brasil e sobre o que acredita que irá evoluir em curto prazo no setor” (grifo nosso) (SD1). 

Parafrasticamente, mais uma expressão reforça o sentido da necessidade de melhora, a palavra 

“evoluir”, representando a expectativa de aprimoramento. E, mais adiante, o texto é ainda mais enfático 

sobre essa “transformação/melhora” da Educação a Distância: “Acreditar no avanço da EAD, por mais 

tortuoso que seja o caminho para a evolução do ensino a distância no Brasil” (grifo meu) (SD2). Dessa 

parte, destaca-se a escolha de um termo ainda mais forte, o vocábulo “tortuoso”, pois além de situar 

essa dificuldade com o termo, especifica-a como sendo uma questão do/no Brasil.  

De um jornal de grande circulação, a Folha de São Paulo, datado de 2 de outubro de 2005, o título 

“Mudança em curso” (Texto 234) aborda a questão da modificação/transformação pela qual a EAD 

passa ou precisa passar. Afinal, é uma mudança necessária? E quais são os motivadores dessa 

necessidade de transformação? Muito provavelmente vinculados a um dizer em circulação inscrito 

sócio-historicamente. O desejo de transformação perpassa por algo que precisa sofrer uma melhora, ou 

seja, não é bom. Ou não é suficientemente adequado aos padrões vigentes. Ou ainda, se comparado 

com o ensino presencial, não representa a mesma eficácia. Em todos os casos, faz-se referência a dada 

memória discursiva que registra os rastros dos sentidos dos usos sociais, afinal, é a memória que "vem 

restabelecer os implícitos de que a leitura necessita: legível em relação ao próprio legível" (PÊCHEUX, 

1999). 

Nota-se ainda a polissemia da expressão “em curso”, no sentido de movimento, como um registro de 

acontecimento corrente; novamente a expectativa de uma mudança, sendo que, nesse caso, já está em 

andamento (“em curso”). E também o uso da expressão “curso” enquanto formação educacional ou 

capacitação profissional. 



 

 

1135 

O subtítulo apresenta o seguinte enunciado: “Ensino a distância cresce no país, mas reconhecimento do 

mercado de trabalho ainda não é consenso” (SD3). O “olhar” não é mais da instituição ou empresa que 

realiza ou oferece o curso a distância, agora trata-se da perspectiva do mercado que selecionará, ou 

não, o profissional capacitado através dessa modalidade de aprendizado. Há aqui uma formação 

discursiva (FD) mercadológica, tomando o conceito de FD a partir da definição de Pêcheux: "o que pode 

e o que deve ser dito numa dada conjuntura social" (1997). 

Em seguida, ratifica esse sentido nos recortes “Ensino on-line cresce e divide o mercado” (grifo nosso) 

(SD4) e também em “No campo profissional, reconhecimento do e-learning, que terá incremento de 

40% neste ano, é incerto” (grifo nosso) (SD5). Destaca-se a expressão “divide o mercado” e o adjetivo 

“incerto”, que falam ao leitor sobre problemas pelos quais passa o EAD. 

Outro viés que não pode deixar de ser abordado é quando se conceitua a Educação a Distância como 

solução para a democratização do ensino, ao atender estudantes excluídos social e geograficamente no 

país. São recorrentes esses dizeres, como se observa na reportagem “Universidade Aberta busca ampliar 

inclusão educacional”, do Portal Universia, de 16 de janeiro de 2006. Encontra-se aqui, a respeito dessa 

modalidade de ensino, uma formação imaginária, que, segundo Orlandi, é “a imagem que o locutor tem 

de seu lugar, do lugar do outro, do referente do discurso; a imagem que o ouvinte tem de seu lugar etc. 

Estas imagens não são quaisquer umas mas determinadas pelo estado histórico das formações sociais” 

(1994). 

Assim, apesar de abordagens de dúvidas e questionamentos sobre a aplicação desse sistema de ensino, 

a Educação a Distância é tomada em inúmeros dizeres por outra formação imaginária, nesse caso, como 

solução para diversos problemas no país. 

“A EAD pode ser uma forma de permitir com que as pessoas estudem sem as barreiras geográficas. Esta 

ferramenta permite que a Educação seja mais democratizada...” (grifos nossos) (SD6), do título 

“Universidade Aberta busca ampliar inclusão educacional” (Texto 230, de janeiro de 2006). Até aqui, no 

contexto histórico em que recentemente havia se definido legislativamente a EAD no Brasil, ainda não 

há credibilidade quanto ao fato de que a Educação a Distância vai mesmo ajudar, ou até resolver a 

democratização do ensino. Isso é percebido através das escolhas lexicais, primeiro em “pode ser”, que 

instaura insegurança, dúvida e, depois, em “mais democratizada”, ou seja, que contribua um pouco, que 

ajude de alguma forma, mesmo que não efetivamente. 

Dizeres de dificuldade ou problemas no ensino a distância são reforçados por diversas publicações 

virtuais. Uma reportagem de setembro de 2005, “Encontro Internacional discute Educação a Distância”, 
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do Jornal da Ciência, traz a seguinte declaração: “A resistência está entre o ensino tradicional, que se 

recusa a incorporar tecnologias, e a educação flexível, que agrega tecnologias de informação, 

comunicação e valoriza o professor e o estudante” (grifos nossos) (SD7). É evidente pela afirmativa e 

pelas expressões “resistência” e “recusa” haver a não aceitação em relação a tal prática de ensino. 

Com o título “Associação orienta sobre sistema” (Texto 231), do jornal Correio da Bahia, de 11 de 

dezembro de 2005, a reportagem comenta sobre a situação da EAD no país, afirmando que “Para o 

diretor científico da Associação Brasileira de Educação a Distância (Abed), Waldomiro Loyolla, a 

comunidade acadêmica e o Ministério da Educação (MEC) já reconhecem hoje a importância dessa 

modalidade de ensino no país, amparada na crescente profissionalização das instituições e na franca 

expansão desse sistema” (grifo nosso) (SD8). O uso do advérbio “já” remete à questão de que tal 

posicionamento (o reconhecimento da importância da EAD) era antes contrário – dizer em circulação – 

e, logo em seguida, justifica/argumenta pela defesa da mudança desse cenário.  

Como próximo subtítulo da mesma reportagem, há o enunciado “Estudo faz radiografia da EAD” (SD9), 

numa metáfora que reforça a ideia de diagnóstico ou investigação, por tratar-se do “primeiro estudo 

detalhado sobre essa modalidade de ensino no país”. Retoma a postura de desconfiança, e o dizer de 

resistência e preconceito em relação à Educação a Distância. 

Por último, um exemplo também marcante de dizeres que remetem à falta de credibilidade em relação 

à qualidade da EAD é o título “Já vale a pena fazer Pós” (Texto 228) (SD10), da revista Veja, de 15 de 

fevereiro de 2006. Apesar da crítica presente na frase, que traz o sentido de que se agora (“já”) vale a 

pena, antes, então, não valia. Depreende-se esse dizer porque “a cadeia de sentidos, que se instala aqui, 

reclama uma leitura intertextual e retoma a inscrição de um já-dito e um pré-construído” (PÊCHEUX, 

1994). A partir desse pré-construído, dos dizeres em circulação sobre a Educação a Distância, evidencia-

se uma perspectiva de mudança, de melhora, mesmo sendo de certa forma pejorativa por refletir uma 

situação anterior negativa. 

 

5 CONCLUSÕES EM CONSTRUÇÃO 

É incontestável o crescimento e ampliação da Educação a Distância no Brasil. Inclusive que se trata de 

uma modalidade de ensino praticada e legislada nas regulamentações nacionais. Por conta destas e de 

outras condições de produção sócio-históricas, urge perceber como se constrói os dizeres a seu 

respeito. E o corpus da pesquisa fornece importantes pistas sobre a memória discursiva da EAD.  
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Nas dez sequências discursivas analisadas, fundamentadas teoricamente à luz da Analise Discursiva de 

filiação francesa, notadamente pelos estudos de Pêcheux, vislumbram-se dizeres que refletem 

desconfianças sobre a Educação a Distância. São diversas expressões que carregam semanticamente 

ideias de negação e resistência. Como quando remete a um sentido de recomendar a sua transformação 

para aprimoramento ou adequação, observado nas expressões: “mudanças”, “evoluir”, “evolução”, 

“mudança em curso”. Naturalmente o contexto histórico e social colabora para essa perspectiva visto 

que no país ainda estavam sendo definidas as regras para a EAD, o conceito legal, as situações 

recomendadas para a sua escolha. 

No interdiscurso sobre a Educação a Distância também é muito forte os dizeres de não aceitação, apesar 

de seu crescimento e ampliação em instituições corporativas e de ensino. À guisa de ilustração, dentre 

as análises realizadas, observa-se esse sentido na sequência discursiva “Ensino on-line cresce e divide o 

mercado”. Ao mesmo tempo, palavras de incentivo e argumentos sobre resultados positivos se 

estabelecem gradativamente, como um embate de dizeres opostos. É um caminho que busca amenizar 

discordâncias e resistências, sem, efetivamente, findá-la.  

Afinal, é uma trilha de sentidos a ser ainda percorrida por esta pesquisa. 
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RESUMO: O Sistema Universidade Aberta do Brasil foi instituído pelo Decreto 5.800 "com a finalidade de 

expandir e interiorizar a oferta de cursos e programas de educação superior no País". Para avaliar o 

impacto dessa oferta na distribuição geográfica do local de residência dos alunos e quantificar 

numericamente a interiorização desses cursos, desenvolvemos uma metodologia que leva em 

consideração três características do município em que o aluno reside: a distância ao polo, o IDHM-

Educação e a população. Neste trabalho apresentamos essa metodologia e a aplicamos à análise da 

distribuição geográfica dos municípios de residência dos alunos do curso de Licenciatura em Física a 

distância da Universidade Federal de Itajubá. Em seguida aplicamos o método aos alunos do curso 

presencial de Licenciatura em Física da mesma universidade. A comparação dos resultados mostra que o 

curso a distância atinge alunos que residem em municípios com menor IDHM-Educação e de menor 

população, embora não haja diferença significativa na distância até o local em que o curso é ofertado. 

  

Palavras-chave: Licenciatura em Física, Educação a distância, Interiorização da educação superior. 
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ABSTRACT: The public open university system in Brazil was estabilised in 2006 aiming to expand and to 

increase the inland offer of higher education programs. In order to evaluate the impact of this policy on 

the geographical distribution of the cities where the students live and provide a numerical estimate for 

the distribution, we have developed a methodology that takes into account three aspects of these cities: 

the distance to the place where the course is offered, an educational development index and the 

population. We have then applied the methodology to two undergraduate Physics programs offered by 

Universidade Federal de Itajubá. Our results show that the distance education program reaches cities 

with lower educational development index and smaller population, although there is no significant 

difference in the mean distance to the place where the course is offered. 

 

Keywords: Distance education, Physics education, Higher education. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

O Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB) foi instituído pelo Decreto 5.800 “com a finalidade de 

expandir e interiorizar a oferta de cursos e programas de educação superior no País”. Entre os objetivos 

do sistema explicitados no decreto está a “ampliação do acesso à educação superior pública” (BRASIL, 

2006a). 

Seis anos após o início desses cursos já é possível avaliar aspectos importantes da expansão, 

interiorização e ampliação do acesso à educação superior no âmbito da UAB. Vale observar que a 

preocupação com a interiorização da educação superior no Brasil não é recente (SANTANA, 1976) e que 

algumas metodologias têm sido empregadas com sucesso na análise dessa questão (RANGEL et al., 

2003). 

Neste trabalho é apresentada uma proposta de metodologia cujaa finalidade é  estabelecer indicadores 

que permitam avaliar o impacto da interiorização da oferta de vagas no ensino superior. Essa 

metodologia permite comparar o impacto de um determinado curso em relação a outro, de modo que 

se possa avaliar o quanto o curso contribui para que sejam atingidos os objetivos do Sistema UAB. 
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2 LICENCIATURA  EM FÍSICA NA UNIVERSIDADE  FEDERAL DE ITAJUBÁ 

O curso presencial de Licenciatura em Física da UNIFEI iniciou suas atividades no primeiro semestre de 

2002. No período compreendido entre 2002 e 2010 foram ofertadas 20 vagas anuais no processo 

seletivo. Em 2011 esse número subiu para 25 e, a partir de 2013, o curso passou a ofertar 30 vagas por 

ano. A primeira turma colou grau em janeiro de 2006, quatro anos após o início das atividades. A 

portaria de reconhecimento foi publicada em maio daquele ano (BRASIL, 2006b).  

O curso de Licenciatura em Física a distância, por sua vez, iniciou suas atividades no segundo semestre 

de 2007 e integrou a primeira oferta de cursos do Sistema UAB. O primeiro processo seletivo foi 

realizado em julho daquele ano em cinco polos de apoio presencial: Alterosa, Bicas, Boa Esperança, 

Cambuí e Itamonte, todos eles localizados no estado de Minas Gerais. Nessa ocasião foram ofertadas 50 

vagas em cada polo, perfazendo um total de 250 vagas. No ano seguinte não houve oferta, mas a partir 

de 2009 o curso passou a ser ofertado todos os anos, embora em alguns polos tenha havido anos sem 

oferta. A primeira turma colou grau em 2011 e participou do ENADE realizado naquele ano. A portaria 

de reconhecimento foi publicada em abril de 2013 (BRASIL, 2013). 

 

3 METODOLOGIA 

Skolnik (2000) mostra que, ao chegar ao ensino superior, a educação a distância provoca a mudança de 

um ensino “centrado no campus” para um ensino “centrado no estudante”. Inserida nesse contexto, a 

metodologia desenvolvida neste trabalho para avaliar o impacto da interiorização da oferta de vagas no 

ensino superior leva em consideração três categorias de análise: 

a) Distância do município de residência do aluno ao polo (cursos a distância) ou à sede (cursos 

presenciais). 

b) Índice de Desenvolvimento Humano – Educação (IDHM-Educação) do município de residência 

do aluno. 

c) População do município em que o aluno reside. 

Aqui cabe notar que as modalidades presencial e a distância têm peculiaridades que devem ser 

consideradas com cuidado para permitir que a análise seja feita de forma satisfatória. A definição do 

que se entende por município de residência do aluno é feita considerando o município em que o 

discente reside no momento em que se inscreve no processo seletivo. Dessa forma, evita-se que a 
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amostra seja contaminada por um fator muito frequente nos cursos presenciais, mas incomum nos 

cursos a distância: a migração do aluno para o município em que o curso é ofertado. 

Na escolha da segunda categoria de análise foi levado em consideração que uma das premissas do 

Sistema UAB é que ao 

[...] plantar a semente da universidade pública de qualidade em locais 
distantes e isolados, incentiva o desenvolvimento de municípios com baixos 
IDH e IDEB. Desse modo, funciona como um eficaz instrumento para a 
universalização do acesso ao ensino superior e para a requalificação do 
professor em outras disciplinas, fortalecendo a escola no interior do Brasil, 
minimizando a concentração de oferta de cursos de graduação nos grandes 
centros urbanos e evitando o fluxo migratório para as grandes cidades (CAPES, 
2013). 

 

No sentido de promover a interiorização da universidade pública, a UAB tem estabelecido parcerias nas 

diversas esferas governamentais, especialmente nos municípios com baixo Índice de Desenvolvimento 

Humano (IDH), que é uma medida em três dimensões básicas do desenvolvimento humano: renda, 

educação e saúde. Publicado pela primeira vez em 1990, o índice é calculado anualmente e é um índice-

chave dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio das Nações Unidas.  

No Brasil também tem sido utilizado o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM), um ajuste 

metodológico ao IDH Global que foi publicado em 1998, com dados dos censos de 1970, 1980 e 1991, e 

em 2003 com os dados do censo de 2000 (PNUD, 2013a). O IDHM inclui um indicador do acesso ao 

conhecimento (educação) que é medido em dois itens:  

A média de anos de educação de adultos, que é o número médio de anos de 
educação recebidos durante a vida por pessoas a partir de 25 anos; e a 
expectativa de anos de escolaridade para crianças na idade de iniciar a vida 
escolar, que é o número total de anos de escolaridade que uma criança na 
idade de iniciar a vida escolar pode esperar receber se os padrões 
prevalecentes de taxas de matrículas específicas por idade permanecerem os 
mesmos durante a vida da criança. (PNUD, 2013a). 

  

A razão da escolha do IDHM-Educação em vez do IDHM neste trabalho tem por objetivo focar a análise 

na questão da educação, em consonância com a premissa da UAB de ampliar o acesso à educação 

superior, minimizando a concentração dos cursos de graduação e à capacitação de professores, uma vez 

que trata-se de cursos de licenciatura. Há nessa escolha um viés positivo no que se refere à 

possibilidade de aumentar o IDHM-Educação dos municípios a partir da formação de professores que ali 
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residem e, portanto, com a real possibilidade de aumentar o número total de anos de vida escolar de 

seus habitantes. 

Na análise feita neste trabalho foi utilizado o IDHM-Educação publicado no Atlas de Desenvolvimento 

Humano 2003 (PNUD, 2013b) dos municípios em que residem os alunos dos dois cursos de Licenciatura 

em Física ofertados pela UNIFEI. 

Ao ser aplicada a metodologia aqui descrita a esses dois cursos, foram excluídos da análise os alunos 

que, por ocasião da coleta dos dados, em março de 2013, estivessem matriculados nos dois primeiros 

períodos do curso ou cuja matrícula estivesse trancada. A razão dessa exclusão deve-se ao fato – 

comum a ambas as modalidades – de que a evasão ocorre de forma preponderante nos semestres 

iniciais do curso. 

 

4 RESULTADOS 

4.1 Distância ao polo ou à sede 

Para avaliar a distância entre o município de residência do aluno e o polo (ou à sede), foi considerada a 

menor distância rodoviária por via pavimentada. Para os municípios em que não há estrada 

pavimentada, foi considerada a via de maior tráfego. A Figura 1 mostra a distribuição dessas distâncias 

em classes de 100 km. A primeira classe refere-se os alunos que residem no município da sede ou do 

polo.  

 

Figura 1 – Distância entre o município de residência do aluno e o polo (curso UAB) ou à sede (curso presencial). 
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Os resultados mostram que, para os alunos do curso presencial, a distância média entre o município de 

residência e a sede é de 76,9 km com desvio padrão de    117,3 km. Já para o curso UAB, a distância 

média aos polos é de 70,1 km com desvio padrão de 96,0 km.  Para avaliar se essas distâncias médias 

são estatisticamente iguais, realizamos um teste de hipótese (teste-F) para comparar a variância das 

distâncias. De acordo com esse teste, não há evidência estatística de que haja diferença entre as 

variâncias das amostras (p-valor = 0,05).  

Para comparar as médias das distâncias, realizamos um teste de hipótese (teste-t) e constatamos que 

não há evidências para afirmar que haja diferença estatística entre elas (p-valor = 0,65). Esse resultado 

mostra que a abrangência regional média dos polos e da sede é estatisticamente igual. É importante 

observar que tanto a sede quanto os polos situam-se em uma região do estado em que os municípios 

são muito próximos entre si, ao contrário do que ocorre em outras regiões do Brasil. 

A Figura 2 mostra as distâncias percorridas pelos alunos para se deslocarem aos polos ou à sede. As 

distâncias estão representadas em “boxplots” (caixas) que mostram a dispersão entre os valores 

máximos e mínimos.  Os pontos fora das caixas são valores extremos (“outliers”), que correspondem a 

distâncias muito diferentes dentro do conjunto de dados; o ponto central é o valor médio. A linha 

escura das caixas representa a mediana das distâncias, ou seja, o valor que separa as 50% distâncias 

menores das maiores. As linhas que separam as caixas nas partes inferior e superior representam os 

quartis (25% e 75% dos valores).  

 

Figura 2 – Distância entre o município de residência do aluno e o  

local de oferta do curso. 
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Essa figura mostra que há alunos na sede e no polo de Boa Esperança que residem a mais 400 km do 

local de oferta do curso, mas nos outros polos a dispersão é menos acentuada. Pode ser observado 

também que a residência de 50% dos alunos está a uma distância menor do que a média, exceto para o 

polo de Alterosa. 

Na Figura 3 é apresentada a porcentagem de alunos que residem no município em que o curso é 

ofertado. Pode-se identificar que esses percentuais mostram um impacto significativo (entre 17% e 

53%) de estudantes que estudam no mesmo município em que residem. Isto mostra que a oferta do 

curso de Licenciatura em Física nesses locais dá aos alunos a oportunidade de ingressarem no ensino 

superior sem que seja necessário deslocar-se com frequência ou mesmo mudar de residência. Este fato 

é uma evidência do impacto da presença dos polos no município e na região. 

 

 

Figura 3 – Percentual de alunos que residem no mesmo município em que  
o curso é ofertado. 

 

  

4.2 IDHM-Educação 

A Figura 4 apresenta o IDHM-Educação dos municípios em que residem os alunos matriculados no curso 

presencial, enquanto que a Figura 5 mostra o mesmo indicador para os municípios dos alunos do curso a 

distância.  
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Figura 4 – IDHM-Educação dos municípios em que residem os alunos  
do curso presencial 

 

 

Figura 5 – IDHM-Educação dos municípios em que residem os alunos  
do curso a distância 

 

Os resultados mostram que no primeiro grupo o índice tem média 0,886 e desvio padrão 0,045. No 

segundo grupo a média é de 0,860 com desvio padrão de 0,038. Essas estatísticas mostram que o curso 

a distância atende, em média, alunos de municípios com menor IDHM-Educação quando comparados 

com os alunos do curso presencial. O teste estatístico (teste-F, p-valor=0,10) mostra que as dispersões 

entre o IDHM-Educação dos municípios dos dois grupos são equivalentes, mas as médias são 

significativamente diferentes (teste-t, p-valor=0,00). 
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4.3 População 

A análise da terceira categoria – população dos municípios de residência – é apresentada nesta seção. A 

Figura 6 mostra a distribuição da população dos municípios em que residem os alunos do curso 

presencial e a Figura 7 traz esses dados para o curso a distância. De acordo com esses resultados, 36% 

dos municípios atendidos pelo curso presencial têm até 40 mil habitantes, enquanto que para o curso a 

distância esse percentual sobe para 67%. Estas estatísticas são coerentes com o objetivo da UAB de 

promover a interiorização do ensino superior. 

 

 

Figura 6 – Distribuição da população dos municípios em que residem os alunos matriculados no curso presencial. 
 
 

 

Figura 7 – Distribuição da população dos municípios em que residem os alunos matriculados no curso a distância. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No contexto do trabalho de Skolnik (2000), que aponta para a mudança de um ensino “centrado no 

campus” para um ensino “centrado no estudante” provocada pela chegada da educação à distância ao 

ensino superior, foi construída uma metodologia para avaliar o impacto da interiorização da oferta de 

vagas no âmbito do Sistema UAB. Essa metodologia analisa o município em que os alunos residem 

segundo três categorias: a distância ao polo de apoio presencial, o IDHM-Educação e a população. A 

metodologia foi então aplicada aos dois cursos de Licenciatura em Física oferecidos pela UNIFEI, um 

presencial e o outro a distância. 

Os resultados mostram que quando se analisa a distância média entre o município de residência do 

aluno e o local de oferta do curso – polo ou sede – não há diferença estatística entre os dois cursos, o 

que nos permite concluir que a abrangência regional é a mesma. No entanto, a análise da segunda 

categoria mostra que os alunos do curso a distância residem em municípios com             IDHM-Educação 

significativamente menor do que os dos alunos do curso presencial. De modo semelhante, os resultados 

referentes à terceira categoria mostram que cerca de um terço dos alunos do curso presencial residem 

em municípios com menos de 40 mil habitantes, enquanto que dois terços dos alunos do curso a 

distância moram em municípios com essa característica. 

Esses resultados permitem-nos afirmar que, no caso analisado, o curso a distância atende aos objetivos 

do Sistema UAB de interiorizar a oferta da educação superior pública de qualidade e pode ser um fator 

importante para o aumento dos índices de desenvolvimento ligados à educação. Finalmente, cabe 

observar que a metodologia aqui proposta pode ser aplicada a outros indicadores e a quaisquer cursos 

do Sistema UAB. 
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RESUMO: Esta investigação objetiva caracterizar uma iniciativa  de educação à distancia no sistema 

público paulista de ensino, representada por cursos profissionalizantes de nível técnico. Os chamados  

TelecursoTEC emergiram da necessidade de implantar projetos educativos à distancia, atendendo uma 

demanda social e do mundo do trabalho. O estudante que preenche  a qualificação adequada, obtém  

um diploma reconhecido nacionalmente. A avaliação de todos os cursos é presencial. Entre 2007 e 2012, 

foram concedidas 98 mil certificações. Verificou-se o alcance exitoso de uma opção concreta e inclusiva 

de educação técnica formal  no Brasil. Estes cursos promovem o fortalecimento dos sistemas públicos de 

ensino, garantindo momentos de aprendizagem significativa, aliada com a ação de um mediador 

pedagógico. 

Palavras-chave: Ensino profissionalizante, TelecursoTEC, Ensino técnico, Ensino técnico a distancia 

 

 

ABSTRACT: This article analyzes the results obtained by the implementation of electronic learning and 

distance education in Saint Paul public school systems which are called TelecursoTEC. The evaluation for 

all the courses is done in person, and when the student fulfills the proper qualification, he obtains a 

nationally recognized degree. Basing the methodology on bibliographical and documentary studies, we 
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researched the means of pedagogical mediation in the three different learning modes and also their 

impact in the success of student learning. The Telecurso TEC has emerged from the need of projects in 

the field of distance learning.   Our studies show that TelecursoTEC is a positive educational option, 

having helped to expand the offers on the formal technical education of Brazil and becoming a new 

choice on the educational system. These courses promote the fortification of diversified and integrated 

educational systems, assuring moments of meaningful learning, allied with the action of a pedagogic 

mediator.  

Key-words:  Vocational education, TelecursoTEC, Technical education, Vocacional e-learning 

 

 

1      INTRODUÇÃO  

A sociedade da informação representa um novo paradigma tecnológico e econômico, onde as metas 

educativas em escala mundial deverão desenvolver-se em novos contextos mais interativos, criativos e 

estimulantes.  

As ferramentas da tecnologia da informação e comunicação oferecem ao educador e ao aprendiz, meios 

transformadores de ensino-aprendizagem que reduzem as distâncias entre pessoas e promovem a 

inclusão social (WEILER, 2012). 

Garcia Aretio (2001) estudou as conceituações sobre educação a distancia (EAD) e  apresentou um 

estudo comparativo, identificando as suas principais características. Salienta que a EAD se distingue do 

ensino presencial, tanto em seu enfoque, quanto no perfil dos estudantes, objetivos, métodos, meios, 

estratégias, etc. Aponta que muitos desses componentes aparecem expressos no ensino presencial, 

contudo o diferencial é a ampliação das condições de telepresença que as tecnologias proporcionam, 

possibilitando interações e cooperação em espaços e tempos diferentes.  

Esta pesquisa tem como objetivos: caracterizar os cursos técnicos à distancia oferecidos como uma 

proposta de inovação educativa; investigar o contexto de escolha desta modalidade de cursos 

atendendo  as novas diretrizes de ensino no Estado de São Paulo e buscar reconhecer como a educação 

a distância pode concorrer para uma  estratégia política voltada à formação, que se propõe com a 

expansão de vagas  nas escolas públicas.  

Através de uma metodologia de estudo qualitativo, bibliográfico e  documental, procurou-se descrever 

as experiências em EAD de uma instituição educacional pública paulista entre 2007 e 2012, avaliando 

sua diligência e resultados.  
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As informações reunidas foram veiculadas em documentos normativos, artigos científicos, depoimento 

de coordenadores e material de divulgação dos cursos impresso ou disponível na internet.  

A soberania e a autonomia  dos países depende nitidamente do conhecimento, da educação e do 

desenvolvimento científico e tecnológico (TAKAHASHI , 2000).    

 

1.2  Educação profissionalizante 

Com o propósito de fortalecer as redes estaduais de educação profissional e tecnológica existe em 

âmbito nacional o programa “Brasil Profissionalizado”. A iniciativa repassa   recursos do governo  federal 

para que os estados invistam em suas escolas técnicas.  

Criado em 2007, o programa possibilita a modernização e a expansão das redes públicas de ensino 

médio integradas à educação profissional, que é   uma das metas do Plano de Desenvolvimento da 

Educação (PDE). Até 2014, o programa conveniará recursos da ordem de R$ 1,8 bilhões aos estados e 

municípios que ofertam educação profissional no país.  

O Projeto “Brasil Profissionalizado”  considera o crescimento da educação básica  e, faz uma projeção 

dos resultados para a melhoria da aprendizagem (BRASIL, 2012). 

 

1.2   A iniciativa de ensino público à distancia do Estado de São Paulo 

A Instituição Educacional responsável pelos cursos técnicos à distancia tem alta credibilidade e oferece o 

ensino técnico e tecnológico no estado de São Paulo a mais de 40 anos. Administra 211 Escolas Técnicas  

e 56 Faculdades de Tecnologia  em 161 municípios paulistas. Atende cerca de 280.000 estudantes 

(CEETEPS, 2012).  

Para enfrentar o desafio da expansão, a Instituição utilizou na última década diferentes estratégias: a) 

ampliação do número de unidades de ensino; b) abertura de classes descentralizadas; c) implementação 

de cursos em EAD.  

Em 2007, expandindo a oferta de ensino profissional no Estado de São Paulo foi lançado o TelecursoTEC 

(TeleTEC).  Estes cursos profissionalizantes representam um programa de formação técnica e 

qualificação profissional à distância.  
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Neste cenário o TeleTEC, objeto desta apresentação, visa garantir uma formação profissional de 

qualidade por meio de metodologias de aprendizagem semipresencial e a distância, propiciando a 

inclusão social e cidadã de jovens e adultos trabalhadores.  

Os cursos são oferecidos em três diferentes modalidades: semi-presencial,  aberta e on-line; são 

produto de uma parceria público-privada entre o estado de São Paulo e uma empresa líder brasileira na 

área de telecomunicação (FRM, 2011).  

Santos e cols.(2012) relatam que o Telecurso TEC é um programa de educação técnica a distância, 

pautado pelo uso de modernos recursos tecnológicos, de um Ambiente Virtual de Aprendizagem  (AVA) 

e de uma metodologia diferenciada, onde o aluno é o protagonista de seu aprendizado.  

Atendendo uma demanda cada vez mais crescente e carente de profissionais no Eixo Tecnológico de 

Gestão e Negócios, foram criados três cursos: Administração Empresarial, Gestão de Pequenas 

Empresas e Secretariado e Assessoria.  

De forma a adequar a nomenclatura destes cursos ao Catálogo Nacional de Cursos Técnicos do 

Ministério a Educação, uma nova nomenclatura foi adotada a partir de 2012: Administração, Comércio e 

Secretariado.  

Cada curso tem carga horária de 800 horas, distribuídas em três módulos. A cada módulo, o aluno se 

submete ao exame presencial, podendo receber certificações parciais.  

Concluídos os três módulos, obtém o diploma técnico profissional com validade nacional.  Destaca-se 

que o primeiro módulo é comum aos três cursos, ampliando as chances do aluno fazer outros cursos 

simultaneamente (CEETEPS, 2011).  

Na modalidade semi-presencial as turmas contam com aulas presenciais em salas das escolas da 

Instituição e também a distância, sempre com o suporte de um orientador de aprendizagem e diversos 

recursos didáticos (TV, CD-ROM, material impresso e ambiente virtual). Todos os textos dos livros 

didáticos passam por validação técnica de conteúdo, realizada por uma equipe de especialistas; 

designers instrucionais são responsáveis pela edição dos textos ( CEETEPS, 2012) .  

Para a  modalidade aberta o TeleTEC utiliza a televisão como recurso tecnológico de comunicação. A 

transmissão de aulas acontece através das emissoras tanto analógicas como digitais da Rede Globo, da 

TV Cultura e do Canal Futura.  Os estudantes participam individualmente do curso, acompanhando as 

atividades propostas nos livros didáticos e os programas diários de TV. Os programas também estão 

disponíveis em site na internet (CEETEPS, 2012).  
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O site institucional do Telecurso: http://www.telecursotec.org.br e o AVA da modalidade on-line 

utilizam o serviço de computação em nuvem. Todos os dados desse espaço, que antes ficavam 

armazenados em computadores locais, estão implementados em data centers com servidores 

interligados com segurança. Esse é um ambiente mais estável e robusto que possibilita a manutenção e 

a gestão do TelecursoTEC, sem que haja  a necessidade de tirar o AVA do ar para realizar uma 

atualização no software (PEREIRA, 2011).  

Apenas a modalidade aberta esta disponível para o público em geral, as modalidades  semi-presencial e 

on-line são oferecidas por instituições conveniadas:  públicas , empresas e organizações da sociedade 

civil.  

A equipe pedagógica  dirigida pelo Núcleo de Coordenação e Mediação Pedagógica – Grupo de Estudos 

de Educação à Distancia (GEEaD), compõe-se de coordenadores e orientadores de aprendizagem 

(tutores), que possuem estreito contato com os alunos (BOLETIM GEEaD, 2010).  

Os orientadores são docentes no ensino presencial da Instituição, que podem optar por capacitar-se nos 

fundamentos da EAD, na mediação e argumentação em ambiente virtual, no uso adequado das 

ferramentas do ambiente virtual para os registros acadêmicos, para acompanhamento do plano de 

trabalho e avaliação formativa dos alunos.  

O Coordenador Prof. MSc. Rogério Teixeira, em 10 setembro 2011, explanou que os orientadores de 

aprendizagem são capacitados na metodologia SOS: Sensibilização (aproximação do aprendiz ao 

assunto) - Organização ( foco na situção-problema) – Sistematização ( consciência do caminho 

percorrido e lógica de procedimentos adotados).  

As ferramentas do ambiente virtual acompanham o trabalho dos orientadores e dos alunos, como forma 

de gestão e apoio ao processo ensino-aprendizagem. Os primeiros acessam em ordem decrescente 

preferencialmente o Correio Tec, o Portfólio e o Controle de presença. Os alunos acessam do mesmo 

modo preferencial: Correio TEC, Portfólio, Controle de presença, e também  Avaliações  Formativas, 

Fórum, Controle de atividades, Avisos, Documentos, Blog, Wiki, Relatórios, Midiateca e  finalmente 

Bate-papo (BOLETIM GEEaD, 2010).  

Para que o Programa tivesse êxito em seus objetivos, ele foi concebido com uma proposta educacional 

que buscou o contínuo aperfeiçoamento dos educadores em serviço. A solução adotada,  foi a de 

capacitar o professor permanentemente em seu ambiente de trabalho, utilizando de ambientes virtuais 

http://www.telecursotec.org.br/
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de aprendizagem, para maior contato com as novas tecnologias da informação e comunicação 

(TEIXEIRA, 2012).  

A modalidade aberta alcançou alunos de São Paulo e, a partir de parcerias governamentais  estendeu-se 

também para outros estados, como  Minas Gerais e Goiás (SÃO PAULO, 2011).  

Entre 2007 e 2012, foram concedidas 98 mil certificações de nível técnico pelo TelecursoTEC  (SANTOS 

et. al., 2012).  

Outro dado expressivo no processo de ensino aprendizagem,  foi o resultado dos exames presenciais 

finais do 2º semestre do ano letivo de 2011, em que 94% dos alunos foram aprovados (TEIXEIRA, 2012).  

Um dos aspectos mais importantes observado nas modalidades do TelecursoTEC  é haver  a atuação de 

um mediador pedagógico, pois as ferramentas por si só não garantem a mediação e a aprendizagem 

significativa, que antes de ser tecnológica precisa ser pedagógica.  

 

2      CONSIDERAÇÕES FINAIS   

As tecnologias de informação e comunicação devem ser acreditadas como ferramentas privilegiadas 

para o desenho de novos modelos de ensino-aprendizagem.  

A educação contemporânea necessita de ações dinâmicas e constituídas por representantes dos 

governos, da iniciativa privada e do setor acadêmico.  

Os estudos apontaram o TelecursoTEC  como sendo uma experiência de resultados positivos, que 

expandiu a oferta de ensino profissional formal no país sendo uma nova perspectiva educativa, que 

emergiu da necessidade de elaborar propostas voltadas para diferentes modalidades de ensino à 

distancia.  

As modalidades do TelecursoTEC são mais flexíveis e acessíveis na oferta educativa profissionalizante, 

proporcionando avanço na distribuição de conhecimentos com métodos de aprendizagem inovadores.  

O projeto TelecursoTEC permite expandir a oferta de educação pública,  com a inclusão e 

democratização do ensino técnico no Brasil. 

 

 

 



 

 

1156 

3      AGRADECIMENTOS   

Agradecemos a equipe do Núcleo de Coordenação e Mediação Pedagógica – Grupo de Estudos de 

Educação à Distancia (GEEaD), pela acolhida e atenção concedidas.  

 

4      REFERÊNCIAS   

BOLETIM GEEaD.  Monitoramento ano I • n°6 • CPS • setembro/outubro 2010. 

BRASIL. MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Brasil Profissionalizado. Disponível em 

<http://portal.mec.gov.br/>.  Acesso em  27  mar. 2012. 

CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNÓLOGICA PAULA SOUZA – CEETEPS. Perfil e histórico. 

Disponível em: <http://www.centropaulasouza.sp.gov.br/telecurso-tec/telecurso-tec.asp>. Acesso em: 

20  jun. 2011; 18  jun. 2012.  

FRM Fundação Roberto Marinho. Disponível em: http://www.frm.org.br/. Acesso em 10 jul. 2011.  

GARCIA ARETIO,L. La Educación a Distancia. De la teoría a la práctica. Editorial Ariel, Barcelona, 

Espanha,  2001.  

PEREIRA, Cássio. Cloud Computing – Telecurso TEC nas nuvens. Disponível em:  

<http://todentrotelecursotec.wordpress.com/2011/05/24/cloud-computing-%E2%80%93-telecurso-tec-

nas-nuvens/>.   Acesso: 12 mai. 2011. 

SANTOS, J. M. M. S.; SOUZA, L. R. A.RAMOS; FREITAS, C. B. Telecurso TEC – educação técnica e 

qualificação profissional:Uma experiência exitosa em educação pública a distância. II Congresso 

Internacional TIC e Educação, Nov. 2012, Lisboa, Portugal. 

SÃO PAULO. SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. Disponível em: 

<http://www.desenvolvimento.sp.gov.br/noticias>. Acesso em 20 jun. 2011. 

TAKAHASHI, Tadao  (organizador) Sociedade da informação no Brasil : livro verde/ Brasília: Ministério 

da Ciência e Tecnologia, 2000, 195p.  

TEIXEIRA, R.  Programa de formação continuada do grupo de estudo da educação a distância do Centro 

Paula Souza. Disponível em:  <www.abed.org.br/congresso2012/anais/65c.pdf >.   Acesso em: 12 dez. 

2012 

http://portal.mec.gov.br/
http://www.centropaulasouza.sp.gov.br/telecurso-tec/telecurso-tec.asp
http://www.frm.org.br/
http://todentrotelecursotec.wordpress.com/2011/05/24/cloud-computing-%e2%80%93-telecurso-tec-nas-nuvens/
http://todentrotelecursotec.wordpress.com/2011/05/24/cloud-computing-%E2%80%93-telecurso-tec-nas-nuvens/
http://todentrotelecursotec.wordpress.com/2011/05/24/cloud-computing-%E2%80%93-telecurso-tec-nas-nuvens/
http://www.desenvolvimento.sp.gov.br/noticias


 

 

1157 

WEILER, Lara. A Educação e a Sociedade Atual. Disponível em: 

<http://jararaca.ufsm.br/websites/l&c/download/Artigos/L&C1S_06/LaraL&C2006.pdf>. .Acesso em: 12  

jul. 2011.

http://jararaca.ufsm.br/websites/l&c/download/Artigos/L&C1S_06/LaraL&C2006.pdf%3e.%20.Acesso


 

 

1158 

 

 

 

Ana L. Pena - lucia.anapena@gmail.com  
Tutora presencial EaD/UnB/Letras22 
Celma Anacleto - celmaanacleto@gmail.com  
Tutora presencial CEAD/UFOP/Pedagogia23  
Denilson de A. Freitas - denismest@gmail.com  
Tutor Presencial EaD/UnB/Teatro24 
 
 
 
RESUMO: Este trabalho tem por objetivo analisar a situação do tutor presencial no universo da Educação 

a Distância (EaD), colocando-o no centro da discussão, como sujeito, perpassando pela sua formação e 

condições de trabalho. Considera-se que o tutor está inserido no Sistema da Universidade Aberta do 

Brasil (UAB), e ao mesmo tempo, à margem das políticas públicas no tocante à profissão, dada às suas 

condições de formação, função e remuneração. Analisa-se o ethos assumido por esse sujeito, enquanto 

executor de papel fundamental dentro da EaD e, ao mesmo tempo, precarizado pela falta de legislação 

que regulamente sua função como profissão.   Subsidiou-se o referencial teórico à luz de Foucault (1995, 

2006), Jorge e Antonini (2010) e legislações que regulamentam a UAB. Aplicou-se um questionário aos 

tutores da UAB do polo de Ipatinga/MG para levantamento dos dados analisados. A abordagem que se 

segue é uma reflexão, um olhar, porém não um referencial teórico pronto sobre o tutor presencial e suas 

condições trabalhistas. Tais condições foram sendo desenhadas a partir de uma sociedade que promove 

a inclusão social na educação e, permite a exclusão do tutor, uma das peças que faz girar e alavancar o 

acesso ao Ensino Superior de milhares de cidadãos brasileiros.  

 

Palavras-chave: Educação a distância, Tutor presencial, Formação profissional, Condições de trabalho. 
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ABSTRACT: This work is aimed at analyzing the presence-tutor condition in the universe of Educação a 

Distância (EaD), placing as subject of debate, the tutor as subject, passing through his education and 

work condition. Considering that the tutor is inserted at the Sistema de Universidade Aberta do Brasil 

(UAB) and at the same time, on the fringe of profession-wise public policies due to education, function 

and compensation conditions. The ethos is analyzed by this subject as executor of a fundamental role 

inside EaD and at the same time, damaged by the lack of legislation which regulates his/her function as 

a professional. The theoretical references are provided by Foucault (1995, 2006), Jorge and Antonini 

(2010) and legislations which regulates UAB. Questionnaires were applied to UAB tutors from 

Ipatinga/MG to raise the analyzed data. The approach followed is a discussion, a glance, but not a 

theoretical reference about the presence-tutor and labor conditions. Such conditions were shaped from a 

society that promotes social inclusion in education and allows the exclusion of the tutor. One of the 

pieces that moves forward Higher Education for thousands of Brazilian citizens. 

 

Key-words: On line education, Presence-tutor, Professional education, Labor condition. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

A educação como direito do cidadão é assegurada por lei no Brasil desde a Constituição Federal de 1988 

conforme artigo 205 e 208; mais tarde, essa proposição é ratificada pela Lei 9394/96. 

Sob o crivo de educação para todos, a EaD surge como uma possibilidade real, considerando que a 

aprendizagem é processo de construção, envolvendo a tomada de consciência e coordenação de ações. 

Assim, o acesso à educação ficou facilitado, a distância geográfica deixou de ser um problematizador, 

dado o alcance favorecido pelas tecnologias. Atualmente, muitos alunos se encontram matriculados e 

participando ativamente nos ambientes virtuais de aprendizagem validando os frutos do esforço de 

expandir e interiorizar a oferta de cursos e programas da educação superior no país, diminuindo assim, 

as desigualdades sociais. 

E, como todo novo, traz em si situações novas e geradoras de desafios. Aporta-se junto com a EaD, a 

figura do tutor presencial. Como as inquietações são a mola propulsora das mudanças, indaga-se: quem 

são os tutores presenciais? Como os sujeitos interpretam a função do tutor presencial? Como eles se 

interpretam como tutores, ou seja, que ethos incorporam?  
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Objetiva-se, assim, analisar algumas questões ligadas a esse sujeito, no universo da EaD, perpassando 

pela sua formação e condições de trabalho e com destaque para sua não profissionalização. 

Busca-se essa análise à luz de Foucault (1995, 2006), Jorge e Antonini (2010) e outros, além das 

legislações que regulamentam a UAB. Confronta-se esse estudo teórico através da aplicação de um 

questionário aos tutores presenciais do polo da cidade de Ipatinga/MG, que sedia três universidades 

federais com os respectivos cursos de graduação: UFOP (Matemática, Pedagogia, Geografia e 

Administração Pública), UnB (Letras, Artes Visuais, Música e Teatro) e UFJF (Ciência da Computação), 

sendo que elas também oferecem especializações através da UAB. 

 

2 CONEXÕES  

Na atual conjuntura educacional celebra-se como centro de atenção a EaD, cujo alcance no campo da 

democratização e do acesso ao Ensino Superior é inegável. Entretanto pretende-se discutir aqui não o 

que é central neste contexto, e sim um dos retalhos periféricos desse universo EaD: o tutor presencial. 

Centraliza-o como sujeito sob o viés do aspecto legal, assim sujeito constituído por formação, por 

desejo, por devir histórico; e, ao mesmo tempo, sujeito constituinte de afazeres plurais no cumprimento 

de sua função como tutor.  

Há dois sentidos para a palavra ‘sujeito’: sujeito submetido a outro pelo 
controle e a dependência e sujeito ligado à sua própria identidade pela 
consciência ou pelo conhecimento de si. Nos dois casos a palavra sugere uma 
forma de poder que subjuga e submete (FOUCAULT, 1995, p. 237).  

  

O trabalho do tutor presencial é também colocado como uma necessidade de sobrevivência no campo 

do pessoal, e principalmente como uma possibilidade de transformação, que expressa o “... desejo de 

distanciar-se de si mesmo e empreender um esforço de pensar diferente do que pensa” (FISCHER, 2007, 

p.42). Afinal, embora a EaD seja uma realidade conhecida há tempos; como universo possibilitado pelas 

Tecnologias da Informação e Computação (TIC’s), ela é recente e representa uma nova configuração no 

processo ensino aprendizagem e por apresentar esta nova roupagem, novos procedimentos passam a 

ser considerados e novas estratégias passam a ser exigidas. E assim, estar inserido na EaD, é lidar com a 

concepção específica de sujeito como investimento de saber, de deixar de caminhar com as certezas e 

afundar-se nas águas de teorizações e legislações que são antigas na existência e novas na efetividade 

da ação.  
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Recortado nesse campo da possibilidade que se abre diante do novo, não se pode então deixar de 

analisar a função do tutor presencial como uma prática dentro do universo EaD. Para tanto, galga-se o 

campo dos objetivos da UAB, conforme consta no Decreto nº 5.800/06 

I - oferecer, prioritariamente, cursos de licenciatura e de formação inicial e 
continuada de professores da educação básica; 

II - oferecer cursos superiores para capacitação de dirigentes, gestores e 
trabalhadores em educação básica dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios; (BRASIL, 2006). 

 

E para se fazer cumprir esses objetivos, listam-se, dentro desse mesmo Decreto nº 5.800/06, as 

condições necessárias para o funcionamento do sistema UAB. Dentre essas condições, recorta-se o 

disposto no “§ 2o  Os polos de apoio presencial deverão dispor de infraestrutura e recursos humanos 

adequados às fases presenciais dos cursos e programas do Sistema UAB.” 

Abstraindo da nomenclatura do § 2o, recursos humanos, os tutores presenciais são personagens que 

constituem esse aspecto legal proposto pelo Decreto. Quem é esse personagem? No campo da 

formação 

O Tutor deve possuir formação de nível superior e experiência mínima de um 
ano no magistério do ensino básico ou superior. Caso não comprove essa 
experiência, deve comprovar formação pós-graduada ou vinculação a 
programa de pós-graduação para poder exercer a função e fazer jus a bolsa 
mensal... (CAPES, 2013). 

 

O grau de exigência relativa à formação do tutor é elevado, todavia o grau da remuneração ou condição 

trabalhista não é discutido, alias é previsto em lei como uma bolsa. Cultiva-se uma categoria profissional 

sem legislação, sem piso salarial, sem plano de carreira e cujo aprendizado da função é alcançado por 

esforço pessoal, e no exercício desta função, torna-se mais administrador de burocracia do que de 

processos pedagógicos.  

[...] a configuração dessa categoria profissional está cada vez mais vinculada às 
políticas públicas de formação docente e cujo trabalho é precarizado e 
relevado a uma segunda categoria (que se revela pela própria forma de 
remuneração do trabalho, que se dá por meio de bolsas) (JORGE E ANTONINI, 
2010, s.p). 

 



 

 

1162 

Já sob o viés trabalhista, o tutor presencial é aquele profissional selecionado através de edital pelas 

Instituições Públicas de Ensino Superior (IPES), vinculadas ao Sistema UAB, para o exercício das 

atividades relacionadas às especificidades das áreas e dos cursos. De acordo com a CAPES (2013), são 

atribuições dos tutores: 

 Mediar comunicação de conteúdos entre o professor e os estudantes; 

 Acompanhar as atividades discentes, conforme o cronograma do curso; 

 Apoiar o professor da disciplina no desenvolvimento das atividades 
docentes; 

 Manter regularidade de acesso ao Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA 
e responder às solicitações dos alunos no prazo máximo de 24 horas; 

 Estabelecer contato permanente com os alunos e mediar as atividades 
discentes; 

 Colaborar com a coordenação do curso na avaliação dos estudantes; 

 Participar das atividades de capacitação e atualização promovidas pela 
instituição de ensino; 

 Elaborar relatórios mensais de acompanhamento dos alunos e encaminhar 
à coordenação de tutoria; 

 Participar do processo de avaliação da disciplina sob orientação do 
professor responsável; 

 Apoiar operacionalmente a coordenação do curso nas atividades 
presenciais nos polos, em especial na aplicação de avaliações. 

 

Entre as atribuições da CAPES que orientam as atividades dos tutores não se lista a atividade de 

pesquisa. O tutor não tem trânsito nesse universo, não abarca entre suas funções a lida com a prática 

investigativa, embora continue na caminhada da formação do profissional da educação, quer este seja 

professor ou gestor. 

As práticas acadêmicas, como alertam esses mesmos autores (ib.)25, não 
podem ser assumidas de forma acrítica por terem uma herança de 
investimentos e de exclusões e uma história de efeitos sociais...  (WORTMANN, 
2007, p.74). 

 

                                                           
25

 A autora faz referência aos autores citados em seu texto, em um momento anterior e se refere a 
seguinte bibliografia: NELSON, Cary; TREICHLER, Paula A.; GROSSBERG, Lawrence. Estudos 
Culturais: uma introdução. In: SILVA, Tomaz Tadeu da (org.) Alienígenas na sala de aula. Petrópolis: 
Vozes, 1995. 
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Na execução das suas atribuições, o tutor presencial estabelece uma interpretação particular da própria 

posição, mas que é um ateste do trabalho coletivo, representativo do tutor presencial, dentro do 

universo EaD. Afinal, segundo Jorge e Antonini (2010, s.p) “as atividades desenvolvidas pelos tutores são 

ajuizadas, sugeridas e monitoradas pelos professores, os quais regulam e controlam o exercício da 

autonomia”. Parafraseando Orlandi (2004, p.21), como os sujeitos interpretam a função do tutor 

presencial, como se interpretam na função de tutores, como a tutoria impõe gestos de interpretação, 

como essa interpretação interfere na execução da função.  

Embora em seu papel o tutor presencial tenha um pressuposto discursivo, afinal depende de como ele 

se vê no processo, sua atuação também tem uma formulação sociológica, pois, o tutor se engaja numa 

rede e seu trabalho abarca a competência de elo entre aluno, conteúdo, professor e instituição. Então, 

estabelece-se a questão da alteridade pela relação de interação e interdependência entre os envolvidos, 

sendo o tutor presencial uma conexão no processo educacional à distância.  

Assim, o tutor presencial compõe o recurso humano da EaD, mas submetido às regras organizacionais 

dessa, não é categorizado como profissional. Haja vista o que se reproduz, nas orientações da CAPES, 

como funções atribuídas ao tutor presencial. Essas orientações transpõem em seu discurso toda a 

estrutura operacional e organizacional da UAB para com a função do tutor, que está na lida com a 

formação do profissional da educação. O tutor é posto, para a CAPES, com uma identidade de categoria, 

porém não constituído legalmente como tutor: sem contribuição previdenciária, sem plano de carreira, 

sem poder se constituir como categoria profissional.  “É visto, mas não vê; é objeto de uma informação, 

nunca sujeito numa comunicação” (FOUCAULT, 1996, p.10).  

Assim que papel assume o tutor enquanto autonomia pedagógica? Que olhos o sistema UAB tem para 

esse sujeito/objeto tutor? O mesmo não deveria ser ouvido na articulação dos saberes acadêmicos em 

virtude de sua formação? Ou o seu papel nesse processo é somente de mero expectador que une elos 

de uma grande corrente? 

Assim, qual ethos incorpora o tutor presencial? Segundo Belloni (2003) o tutor presencial seria o 

responsável pela mediação do processo ensino aprendizagem por meio da articulação de saberes. É ele 

que, em última instância, garante a efetivação de funções burocráticas, acadêmicas e administrativas. É 

neste perfil de atuações que se estabelecem as articulações entre os limites do que é central na 

plataforma do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) e o retalho periférico, representado pelo tutor 

presencial. Para que essas atuações se efetuem, é necessária uma negociação entre professor/tutor, 

embora ambos sejam professores, mas atuem em papéis e condições diferentes no mesmo processo 
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educacional. Conforme Foucault (1996, p.10) "(...) discurso não é simplesmente aquilo que traduz as 

lutas ou os sistemas de dominação, mas aquilo por que, pelo que se luta; o poder do qual nos queremos 

apoderar.” É a luta do tutor presencial pela inclusão como sujeito com liberdade de escolhas, abrindo-

lhe possibilidades, nesse sistema de articulações. 

 

3 A TESSITURA COM A REALIDADE 

O polo de Ipatinga/MG possui vinte e seis (26) tutores. Para vinte e três (23) deles foi enviado por e-mail 

um questionário considerando-se que três (3) são os autores deste trabalho. Deste total, apenas dez 

(10) questionários retornaram respondidos. Acredita-se que esse número reduzido de retorno deve-se 

ao fato do período de aplicação ter coincidido com o fechamento de etapas nas escolas onde os tutores 

atuam como professores e com encerramento de semestre no polo. Os tutores serão assim, listados 

nesse trabalho, pela sigla TP (Tutor Presencial) seguida do número correspondente da ordem de 

devolução do questionário. 

Assim, resume-se o seguinte perfil: observa-se a predominância do sexo feminino oito (8) e quanto à 

faixa etária, oscilam entre 20 a 60 anos, sendo que 50% destes encontram-se entre os 30 e 40 anos. 

No campo da formação, de acordo orientação da CAPES (UAB), oito (8) tutores são especialistas e dois 

(2) mestres. Porém, em relação à formação específica, apenas sete (7) receberam formação da IES à 

qual está inserido. Desses, dois (2) fizeram especialização em EaD após o ingresso no sistema UAB, 

oferecida pela IES à qual está vinculado. Os outros cinco (5) receberam capacitação rápida através de 

seminário ou tutorial. Os demais não tiveram nenhuma capacitação pedagógica específica para atuar na 

EaD.  

Entretanto, ao serem questionados se gostariam de ter a oportunidade de fazer algum curso na IES que 

está vinculado, verifica-se como resposta, que sete (7) gostariam de fazer mestrado, dois (2) almejam o 

doutorado e três (3) especializações na área de EaD. Assim, validar-se-á a afirmação da Fischer (2007), 

demonstrando ser o tutor um sujeito de desejos de aprendizagem.  

Quando perguntados sobre a parceria de diálogo com a IES à qual está vinculado seis (6) afirmam que 

não têm oportunidade de estabelecer esse diálogo, enquanto quatro (4) responderam que sim. O TP10 

apresentou espontaneamente uma justificativa para o sim, dizendo: 

No final de todos os períodos somos obrigados a mandar relatórios 
descrevendo os pontos positivos e negativos tanto das relações interpessoais 
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(tutores x alunos, tutores x professores e professores x alunos) como também 
da própria estrutura do curso (material didático, avaliações, etc).  

 

Verifica-se que a participação do tutor na relação do diálogo nada mais é do que cumprimento 

operacional de repasse de informações através de relatório descritivo das atividades desenvolvidas. 

Os avaliados foram unânimes na resposta sobre a participação em projeto de pesquisa: nove (9) nunca 

tiveram acesso. Apenas o TP826 participou de projeto de pesquisa. Reitera-se assim a fala de Jorge e 

Antonini (2010, s.p) de que o tutor, na execução das atividades, exerce um papel operacional, não 

possuindo autonomia para tomada de decisões. Reafirma ainda Foucault (1979), é sujeito, mas, ao 

tempo, periférico no processo. 

Considerando essas afirmações, abrem-se como prerrogativa as respostas dadas por eles na sua 

valorização diante da relação trabalhista. A grande maioria se considera desvalorizada em relação ao 

tempo de trabalho e formação necessária ao exercício da tutoria. Realçam a desvalorização no quesito 

da remuneração: inadequada em relação ao valor recebido e à qualificação de bolsista, sem vínculo 

empregatício, sem direitos, mas sujeito de deveres. Essas respostas confirmam a fala de Jorge e Antonini 

(2010), quando dizem sobre a precarização da categoria profissional. 

Em relação ao questionamento sobre o desenvolvimento das atividades administrativas verificaram-se 

nove (9) respostas afirmativas com a confirmação de que a função pedagógica fica comprometida. 

Apenas uma (1) resposta foi negativa a este questionamento. Nesta perspectiva, comprova-se que 

existe um acentuado percentual de atividades administrativas sobrepondo-se às questões pedagógicas. 

Subentende-se que esta prática contraria as orientações da CAPES em relação à atuação do tutor, 

evidencia-se a perda da qualidade da atuação pedagógica, inerente ao mesmo, o que deveria ser seu 

foco de maior atuação. 

Foi solicitado aos tutores que indicassem cinco competências ou saberes da base de conhecimento 

necessário ao exercício da função. Coletadas as respostas, optou-se por categorizá-las: técnico, 

pedagógico, administrativo/gerencial e social. 

Para o saber técnico, destacaram o conhecimento básico em informática e ao AVA (Ambiente Virtual de 

Aprendizagem), além do conhecimento das rotinas de trabalho. 

                                                           
26

. Perguntou-se, extra questionário, o TP8 sobre a participação em projeto de pesquisa. Esse relatou 
que atuava na tutoria a distância, antes da tutoria presencial. Descreveu que na modalidade de tutoria a 
distância participou de pesquisas, bancas e seminários, além de ter sido convidado para escrita de 
trabalhos acadêmicos, com os componentes da EaD. 
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No campo pedagógico, o conhecimento sobre a EaD, o curso e, por conseguinte, dos conteúdos, aliado à 

formação acadêmica do tutor foram contemplados, sendo também colocado a capacidade de mediar 

com interatividade todo o processo de aprendizagem: alunos, tutores, professores e instituição. Sob 

esse viés, listaram como competência o ser professor, com experiência e que também precisa ter 

interesse e gosto por pesquisa. 

Dentro do âmbito gerencial/administrativo, listaram as capacidades de planejar e organizar o tempo, ter 

disciplina e liderança.  

Sob a perspectiva do social, enumeraram: criatividade, comprometimento, dinamismo, flexibilidade, 

automotivação, equilíbrio emocional, disponibilidade, aliado a característica acolhedora e interativa. 

Verifica-se que a identidade do tutor é um misto de competências que abarcam funções operacionais, 

preenchendo um universo de atribuições meramente técnicas, em conformidade com as orientações da 

CAPES: preencher relatórios e planilhas, apoiando operacionalmente a coordenação do polo. Cumpre 

também a parte acadêmica no quesito de apoiar o professor e aluno, acompanhando o AVA e 

participando de capacitações quando solicitados. Em conformidade ainda com as orientações da CAPES, 

os tutores relatam a questão do contato com o aluno, da mediação de conteúdos entre professor e 

estudantes, retratando que para o cumprimento dessa competência precisa-se de mediar, flexibilizar, 

dinamizar, ter disponibilidade de tempo e controle emocional. E por fim, em consonância com a citação 

de Jorge e Antonini (2010), instaura-se nessa construção da identidade do tutor, no silêncio do não dito, 

a ausência da autonomia, que não é suscitada entre as práticas condensadas aqui.  

Os tutores, ao responderem a questão o que é ser tutor presencial na atualidade, ratificaram as teorias 

estudadas: 

A função de tutor presencial foi criada com vistas a suprir as necessidades de 
atendimento in loco do aluno, para acompanhamento pedagógico durante as 
atividades que o aluno deve realizar no polo (...); porém, nota-se que há uma 
sobrecarga de trabalho e descaracterização da função, no qual o profissional 
tem que “ser pau para toda obra”. Não temos vínculo empregatício, algo que 
desvaloriza demasiadamente a profissão (TP1). 

O tutor (...) tem sido reduzido a um mero corretor de atividades (TP3). 

Atualmente é um assistente de professor e um solucionador de problemas 
administrativos dos alunos, quando deveria também, além de acompanhar e 
corrigir trabalhos, ter autonomia para propor e postar materiais, vídeo aulas 
e/ou podcast (gravações em voz), obviamente, com supervisão de professor 
titular (TP4). 
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Confirmam-se nas falas dos sujeitos ouvidos a falta de autonomia, de valorização, da sobrecarga de 

funções administrativas. Reitera-se a ausência da voz enquanto sujeito, materializando a mão de obra 

especializada para a efetivação da EaD. A tessitura do retalho periférico é destacada com o 

reconhecimento da precarização da função, calando o desejo da pesquisa, da internalização dos 

projetos pedagógicos ou conteúdos como sujeito agente, impetrando-lhe distâncias no desejo de 

aprendizagem, de pensar diferente do que pensa. 

   

4 CONCLUSÃO 

Presencia-se o advento da EaD que traz consigo as nuances de alcance, acesso, inclusão e igualdade 

social. Consequentemente também os desafios trazidos por essa nova realidade educacional aparecem. 

O tutor presencial é um desses desafios, inseridos tão somente nesse universo para cobrir uma 

necessidade da EaD, mas também é quem expõe a contradição de tal modalidade de ensino. Na 

fronteira das articulações observa-se a inclusão social promovida por essa modalidade de ensino, mas 

também a exclusão de um dos seus agentes na perspectiva de participação ativa no processo, revelada 

na precariedade na condição de trabalho do tutor presencial. Assim, há políticas públicas que 

promovem acesso e inclusão social, mas não se regulamenta todos os retalhos periféricos da EaD.  

Quem são afinal, os tutores presenciais? Professores por formação ou mão de obra especializada 

conforme exige a legislação? Sujeitos executores de tarefas operacionais, administrativas, acadêmicas, 

burocráticas; mas não autônomos. Como se interpretam? Sujeitos ligados ao desejo de aprendizagem, 

de lançar-se ao novo. Personagens de trânsito entre aluno, professor, conteúdos e processos 

administrativos. Sujeitos com identidade de trabalho sem reconhecimento de sua função profissional 

como tutor. Sujeitos sem reconhecimento na legislação quiçá na remuneração.  

O ethos incorporado pelo tutor presencial é então uma condição de conflito entre crença identitária de 

sujeito, formação e condição de trabalho, ou seja, uma contradição, entre o que se deseja e o que lhe é 

realmente possível fazer.  
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