
Distância e tempo não impedem estudo 
Carolina Pereira 
 
A excessiva dedicação ao trabalho e a distância dos centros de educação já não impedem que 
o profissional faça um curso de pós-graduação. A façanha é possível por meio de um curso a 
distância que, segundo dados da Associação Brasileira de Educação a Distância (Abed), atingiu 
mais de 400 opções disponíveis no Brasil na modalidade lato sensu.  
 
O modelo, no entanto, ainda é alvo de muitas críticas e tem sido rigorosamente 
regulamentado pelo Ministério da Educação (MEC) (veja matéria ao lado).  
 
Este ano, uma das universidades que passou pelo crivo do MEC e começou a oferecer pós-
graduação nesse modelo foi o Senac, que iniciou dois cursos no segundo semestre de 2008: 
Mídias Interativas e Tecnologias de Aprendizagem.  
 
Apesar de cada um deles oferecer 40 vagas, só cerca de 15 foram preenchidas, mesmo com 
cerca de 40 inscrições para cada um. Vilma Carvalho, coordenadora de pós-graduação a 
distância da instituição, explica que o pequeno número de ingressos se deve ao fato de nem 
todo estudante ter o perfil ideal para fazer um curso a distância. Além do currículo, esse fator 
também é levado em consideração na seleção dos candidatos, segundo Vilma.  
 
O perfil dos alunos matriculados nos cursos inclui jovens profissionais entre 25 e 30 anos que 
moram longe da sede da faculdade, em São Paulo, ou que, por causa da grande dedicação ao 
trabalho, não têm tempo para estudar na forma convencional. "As pessoas que moram fora da 
cidade ou que não têm tempo suficiente para freqüentar uma instituição de ensino 
descobriram uma forma de se atualizar sem precisar ir até a escola", conclui Vilma.  
 
Sérgio Iesca é um desses profissionais que viram na pós-graduação a distância uma 
oportunidade de continuar estudando, já que no modo presencial não seria possível por causa 
da falta de tempo - que é totalmente preenchido pelo trabalho no momento. O estudante foi 
aprovado pelo Senac e está concluindo o primeiro semestre do curso de mídias interativas. 
Sua rotina de estudos inclui 15 horas de dedicação por semana, embora o mínimo exigido pela 
faculdade seja 5 horas. "Como gosto do tema, vou além do tempo sugerido", diz Iesca. As 15 
horas normalmente são preenchidas com leitura do material indicado e participação na 
plataforma de interação do curso, por meio de fóruns e outras atividades passadas pelos 
professores.  
 
Apesar de morar em São Paulo, Iesca, que é formado em Tecnologias em Mídias Digitais pela 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), não teria tempo de freqüentar uma 
pós-graduação no sistema convencional. Além disso, o estudante aponta outro motivo que o 
levou a procurar o curso a distância: "Como trabalho com educação, também tinha curiosidade 
de saber como funciona um curso desse tipo", diz o designer instrucional, profissional 
responsável por pensar nas estruturas de cursos.  
 
Desafio cultural  
 
Outra universidade que aposta no modelo de educação a distância é a Unisul, que tem quatro 
unidades em Santa Catarina. O modelo existe na universidade desde 2002 e já contabiliza 
mais de cinco mil alunos distribuídos em nove cursos. "Apesar dos alunos estarem satisfeitos, 
a sociedade ainda olha o modelo com desconfiança" acredita João Vianney, diretor do campus 
da UnisulVirtual, localizado em Palhoça (SC).  
 
Vianney defende a educação a distância como um instrumento para o aumento da 
democratização da educação no Brasil e acredita que o principal desafio desse sistema agora é 
mostrar aos estudantes que também tem qualidade: "Este é um desafio cultural", define 
Vianney.  
 
A PUC de Minas Gerais também está entre as universidades adeptas da educação a distância. 
A universidade tem mais de 4 mil alunos matriculados na pós-graduação, mas mesmo com o 



grande número de participantes Maria Beatriz Gonçalves, diretora de ensino a distância da 
instituição, ainda acredita que exista um preconceito com o modelo: "o desafio cultural é 
permanente, o conceito não está internalizado de uma forma tranqüila ainda".  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 5, 6 e 7 dez. 2008, Especial Educação 
Continuada, p. E1-E4. 


