


A professora Deusanete 
Gomes, de 35 anos, lecio-
na para o 3o ano do ensino 

fundamental e em dezembro vai 
se graduar em pedagogia. Com o 
diploma nas mãos, espera melhorar 
sua atuação profissional e conseguir 
algum ganho salarial. O sonho de 
fazer um curso de nível superior foi 
viabilizado graças à educação a dis-
tância. Moradora de Sena Madureira, 
município localizado a 130 km de Rio 
Branco, a capital do Acre, Deusanete 
conta que se não fosse a graduação 
oferecida pela Faculdade de Edu-
cação da Universidade de Brasília 
(UnB), por meio de um convênio com 
a Secretaria de Estado da Educação 
do Acre, ela não teria perspectivas de 
avançar nos estudos. "No interior do 
Acre não existem faculdades. É quase 
impossível estudar", diz. 

A história de Deusanete ilustra 
uma situação cada vez mais comum 
no Brasil: seja pelas exigências legais, 
seja pela pressão do mercado de tra-
balho, um número cada vez maior de 
professores está recorrendo a cursos 
a distância com o objetivo de obter 
o diploma de nível superior ou para 
melhorar a qualificação. Segundo o 
Censo da Educação Superior do MEC, 
em 2002, havia 40.714 alunos matri-
culados em 46 cursos a distância. No 
ano de 2008, as matrículas chegaram 
à faixa de 727.900, em 647 cursos -
um aumento de 154 vezes no número 
de matrículas. O aumento do número 
de estudantes concluintes também foi 
expressivo: saltou de 4.005 em 2003 
para 70.068 em 2008. 

As opções são muitas: existem 
desde cursos de graduação, gratuitos, 
com quatro anos de duração e com 
diploma reconhecido pelo Ministério 

da Educação (MEC), até cursos li-
vres, pagos ou gratuitos, que enfocam 
um assunto específico. No campo 
da graduação, o maior número de 
possibilidades está na Universidade 
Aberta do Brasil (UAB), um sistema 
composto por universidades públicas 
e comunitárias que ofertam cursos a 
distância ou semipresenciais. 

Os cursos são abertos a qualquer 
interessado, mas os professores da 
Educação Básica têm prioridade. A 
UAB também é um dos braços do 
Plano Nacional de Formação de Pro-
fessores (Parfor), que oferta formação 
de nível superior para professores em 
exercício que não têm grau superior 
ou que lecionam fora de sua área de 
formação. Também é preciso passar 
por um processo seletivo definido 
pela instituição. Por isso, os prazos e 
o formato da seleção variam de uma 
localidade para outra. 

A oferta dos cursos se dá por meio 
de polos, sob coordenação de cada 
universidade, espalhados em sua área 
de atuação. Neles, os alunos contam 
com apoio de um tutor, realizam parte 
das atividades didáticas e as avalia-
ções. Na UAB, a graduação em peda-
gogia é oferecida em 45 instituições 
públicas de ensino superior nas cinco 
regiões. Uma delas é a Universidade 
Federal de Minas Gerais (UFMG). 
Além de pedagogia, o Centro de 
Apoio à Educação a Distância da 
UFMG oferece dois cursos de pós-
graduação e oito de extensão - tais 
como especialização em ensino de 
ciências, em educação no campo e 
em produção de materiais didáticos 
- voltados para docentes. 

Segundo Fernando Selmar Ro-
cha Fidalgo, diretor de Educação a 
Distância e da UAB na UFMG, a 

flexibilidade, a capilaridade e o bai-
xo custo são algumas das vantagens 
da educação a distância. Por isso, 
ela tem um peso estratégico para a 
efetivação de políticas educacionais, 
especialmente no campo da formação 
docente. "Torna-se possível atender 
demandas reprimidas na formação 
superior de pessoas que moram em 
locais sem acesso a instituições edu-
cacionais, viabilizando a formação 
inicial e continuada de professores", 
afirma. A graduação em pedagogia, 
por exemplo, tem 350 alunos ma-
triculados em nove polos em várias 
regiões de Minas Gerais. 

Capacitação estadual 
Estados como Rio de Janeiro e 

São Paulo também estão recorrendo 
à educação a distância para ampliar 
e capacitar os docentes do ensino 
básico. No Rio, o consórcio Cederj, 
coordenado pela Fundação Centro 
de Ciências e Educação Superior 



do Estado do Rio de Janeiro, conta 
com 26 mil alunos em vários cursos 
ofertados por seis universidades 
públicas. Desde que foi criado, em 
2000, já formou 1,6 mil alunos. Dos 
dez cursos em funcionamento, cinco 
são licenciaturas. 

Em agosto de 2009, o governo 
do Estado de São Paulo criou a Uni-
versidade Virtual do Estado de São 
Paulo (Univesp), que reúne as três 
universidades estaduais (USP, Unesp 
e Unicamp), o Centro Paula Souza e 
a TV Cultura. São oferecidos dois 
cursos de graduação - licenciatura 
em pedagogia (Unesp) e licenciatura 
em ciências (USP). O maior deles é 
a pedagogia, com 1.350 vagas em 
21 cidades do interior paulista. Para 
a licenciatura em ciências são 360 
vagas em quatro municípios. 

O secretário de Ensino Superior 
de São Paulo, Carlos Vogt, considera 

utilização de recursos tecnológi-
cos no ensino superior no Brasil 
tende a evoluir em sintonia com o 
ritmo mundial. 

Privadas 
Mas não são apenas as instituições 

públicas que estão entrando nesse 
nicho. Há instituições privadas de 
ensino superior e algumas empresas 
atuando na educação a distância 
com foco na formação docente. Um 
exemplo é a Fundação Getulio Var-
gas (FGV), que oferece 22 cursos 
gratuitos por meio da FGV Online. 
Em 2009, a instituição começou a 
oferecer dois cursos direcionados 
para professores do ensino médio: 
sociologia e filosofia. 

O diretor-executivo do FGV 
Online, Stavros Xanthopoylos, ex-
plica que o objetivo desses cursos é 
subsidiar os docentes com conteúdos 

que a elevada procura pelos cursos é 
uma evidência do "acerto da propos-
ta". A relação candidato/vaga para 
pedagogia foi de 5,9 e de 4,9 para a 
licenciatura em ciências - em ambos 
os casos, acima da média. Outro as-
pecto positivo, na opinião de Vogt, é 
o aumento de vagas: em pedagogia, 
por exemplo, houve aumento de 21 % 
das vagas ofertadas pela Universidade 
Estadual Paulista (Unesp), totalizan-
do 8.125. "O modelo tecnológico 
contribui para ampliar o número de 
vagas e a distribuição geográfica do 
ensino superior público no Estado 
de São Paulo", analisa. Para ele, a 

para ministrar essas disciplinas na 
escola. "Transmitimos ao professor 
materiais e orientações sobre como 
utilizá-los em sala de aula. Os cursos 
têm duração de 30 horas e os con-
cluintes recebem uma declaração de 
participação", explica. 

As aulas são realizadas totalmente 
a distância e o aluno pode estudar e 
realizar as atividades de acordo com 
a suas possibilidades de tempo. O 
sistema é aberto, ou seja, não existe 
um prazo de conclusão previamente 
estabelecido. "Um curso a distância 
não funciona se não houver flexibili-
dade", analisa Xanthopoylos. Desde 

que os cursos de filosofia e sociologia 
começaram a ser oferecidos, em agos-
to de 2009, cerca de 127 mil alunos se 
inscreveram e quase 90 mil emitiram 
a declaração de participação. 

Além de instituições de ensino, 
como a FGV, algumas empresas estão 
entrando no segmento da educação a 
distância para docentes. É o caso da 
Educaline, criada por Vivianne Wick-
mann França, professora que durante 
15 anos trabalhou na rede privada de 
ensino de Curitiba. "Comecei ofe-
recendo um curso presencial sobre 
literatura infantil. Houve aumento 
da demanda e surgiram pedidos para 
outros cursos. Por isso, demos início 
aos cursos a distância", conta. 

Segundo ela, as aulas giram em 
torno de temas atuais e traduzem o 
interesse de quem está dentro da sala 
de aula: educação inclusiva, o uso 
de jogos na matemática e avaliação 
escolar, entre outros. Um mesmo 
curso pode ser feito em cargas ho-
rárias variáveis - de 40 horas a 220 
horas - dependendo do interesse do 
professor. Para receber o certificado 
de conclusão, o aluno tem de apresen-
tar um trabalho de conclusão de curso 
avaliado por sua equipe. Os alunos 
são de todas as partes do Brasil e, em 
geral, são estudantes universitários 
e professores na ativa. Com o certi-
ficado, somam pontos que, além de 
complementar sua formação, podem 
gerar acréscimo no salário ou abrir 
novos horizontes profissionais. 

A questão da qualidade 
Se, de um lado, a EAD parece não 

ter limites e apresenta um grande po-
tencial para democratizar o acesso ao 
ensino superior e à formação de um 
modo geral, de outro, persistem dú-
vidas quanto à qualidade dos cursos 
e à viabilidade dessa modalidade de 
ensino, em especial quando destinada 
à formação docente. 



A professora e pesquisadora da 
Faculdade de Educação da UnB 
Maria de Fátima Guerra, que tem 15 
anos de experiência em educação a 
distância e leciona no curso ofertado 
aos docentes do Acre, defende os 
métodos de formação a distância. 
Seu argumento é que a "presencia-
lidade" não é garantia de qualidade. 
"A realidade mostra que existem 
cursos de todos os níveis e qualidades 
tanto em cursos presenciais quanto 
a distância." Para ela, é necessário 
rever os conceitos de "presencial" 
e "a distância" na medida em que 
as modernas tecnologias de comu-
nicação possibilitam uma interação 
imediata entre aluno e professor, 
o que favorece o diálogo, a troca 
e a aprendizagem. 

Já as pesquisadoras da Fundação 
Carlos Chagas Bernadete Gatti e 
Elba Barreto questionam, no estudo 
"Professores do Brasil" (2009), a 
equiparação da qualidade de cursos 
presenciais e a distância. As autoras 
chamam a atenção para a necessidade 
de reforçar o acompanhamento, a su-
pervisão e a fiscalização dos cursos. 
Além disso, afirmam que é preciso 
atentar mais para o papel do pro-
fessor, reforçando a articulação dos 
docentes com as licenciaturas presen-
ciais para a elaboração e implementa-
ção do projeto pedagógico, produção 
e revisão do material didático. 

O domínio das novas tecnologias 
da informação e comunicação é outro 
aspecto que costuma ser apontado 
como um empecilho para o sucesso 
dos cursos a distância. Considera-se 
que a falta de familiaridade de muitos 
docentes com dois dos meios mais 
utilizados atualmente, o computador 
e a internet, diminuiriam a eficácia 
das aulas. "O desconhecimento im-
pacta o desempenho dos alunos. Por 
isso, o trabalho da tutoria presencial e 
a distância tem importância estratégi-

ca", opina Fernando Fidalgo Fidalgo, 
da UFMG. 

Segundo a professora Deusanete, 
do Acre, o desconhecido inicialmente 
assusta. "Não acreditava que um cur-
so a distância pudesse dar certo. Mas 
a linguagem acessível e o acompa-
nhamento diário dos professores dão 
segurança. A gente aprende a utilizar 
a tecnologia", conta. 

Fátima Guerra, da UnB, afirma 
que a constituição de ambientes 
de aprendizagem fáceis de utilizar, 
intuitivos e com poucos elementos, 
além da adoção de materiais didáti-
cos com linguagem direta e simples, 
são fundamentais para o sucesso de 
um curso a distância. "Não adianta 

começar o curso com muito conteúdo. 
Também é preciso que o aluno saiba 
o que será exigido dele e ajudá-lo a 
conhecer o ambiente virtual." Assim, 
aposta a pesquisadora, aumentam as 
chances de aprendizagem significa-
tiva e efetiva. 

Text Box
Fonte: Educação Especial Tecnologia, São Paulo, p. 32-35, 2010.




