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RESUMO

Esta pesquisa teve como objetivo investigar a qualidade da formação de professores em um
curso de Licenciatura em Pedagogia na modalidade educação a distância (EAD) de uma
instituição pública, com sede no município do Rio de Janeiro. Pretendeu-se, com a pesquisa,
descrever o processo de implantação da EAD nos cursos de Licenciatura em Pedagogia;
analisar as concepções do curso de Licenciatura em Pedagogia na modalidade EAD por parte
dos sujeitos envolvidos no processo; e, aferir a qualidade do ensino no curso de Licenciatura
em Pedagogia a distância, escolhido para a pesquisa. A investigação sobre a qualidade é
baseada em categorias dos Referenciais de Qualidade para Educação Superior a distância que
auxiliaram a avaliação dos cursos de Licenciatura em Pedagogia na modalidade a distância e
na literatura pertinente sobre qualidade na Educação. A pesquisa utilizou como referencial
teórico, a abordagem do Ciclo de Políticas, formulada por Stephen Ball e Richard Bowe, e os
estudos sobre políticas realizados por Frey (2000), Souza (2006), Mainardes (2006), Ball e
Mainardes (2011), Mainardes, Ferreira e Tello (2011), Mainardes e Gandin (2013), Paulilo
(2010) e Serafim e Dias (2012). A pesquisa abrangeu análise documental e pesquisa de
campo, na qual foram utilizados, como instrumentos de coleta de dados, um questionário, que
foi respondido por 37 alunos concluintes do curso, e entrevista realizada com dois tutores a
distância. Os resultados mostraram adequação, em geral, aos Referenciais de Qualidade e um
bom nível de satisfação dos alunos, com exceção de alguns problemas na infraestrutura dos
polos, no material didático e na falta de maior incentivo às atividades de Iniciação Científica.
Palavras-chave: Políticas Públicas. Qualidade. Educação Superior a Distância. Formação de
Professores.
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ABSTRACT

This research aimed to investigate the quality of teachers‟ education in a course of Pedagogy
in Distance Education Mode (EAD) of a public institution, established in the city of Rio de
Janeiro. The intention with this research is to describe the process of implementation of EAD
in courses of Pedagogy; analyze the concepts of the course of Pedagogy in EAD from the
subjects involved in the process; and assess the quality of teaching in the course of Pedagogy
in a distance mode, chosen for the research. The investigation about the quality is based on
categories of the References of Quality for Higher Distance Education that assisted in the
evaluation of courses of Pedagogy in distance mode and the relevant literature on quality in
education. The research used as a theoretical reference the Policy Cycle Approach, formulated
by Stephen Ball and Richard Bowe, and policy studies undertaken by Frey (2000), Souza
(2006), Mainardes (2006), Ball and Mainardes (2011), Mainardes, Ferreira and Tello (2011),
Mainardes and Gandin (2013), Paulilo (2010) and Serafim and Dias (2012). The research
included documentary analysis and field research, in which were used, as instruments of data
collection, a questionnaire, that was answered by 37 graduate students, and an interview with
two distance tutors. The results showed adequacy, in general, to the References of Quality and
a good level of students‟ satisfaction, except for some problems in the infrastructure of the
poles, in the didactic material and in the absence of greater incentive for Scientific Initiation
activities.
Keywords: Public Policy. Quality. Distance Higher Education. Teachers´ Education.
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INTRODUÇÃO

A educação brasileira atravessa importante momento de transformação e nesse
contexto de reformas, que têm se aprofundado a partir da década de 1990, o Governo Federal
tem tentado, por meio da formulação de políticas públicas voltadas para a formação de
professores, fazer face aos graves problemas de desempenho da educação básica. Nessa
perspectiva, tem investido, nas últimas décadas, na Educação a Distância (EAD) como
modalidade capaz de auxiliar na formação inicial e continuada de professores.
Embora a EAD seja vista ainda com certa desconfiança, é a modalidade que mais se
expande no Brasil, principalmente em cursos de formação de professores e, em especial, o
curso de Licenciatura em Pedagogia.
Tendo em vista a expansão que os programas governamentais propiciam e o aumento
da quantidade de vagas nesses cursos é que muitos especialistas da área discutem a perda na
qualidade da formação proporcionada nesta modalidade de ensino, principalmente para os
futuros professores.
Mas, quais são os conceitos de qualidade correntes entre os estudiosos do Ensino
Superior brasileiro? Que modelos de avaliação da qualidade em EAD são adotados nacional e
internacionalmente? Quais são os referenciais de qualidade adotados? Que indicadores têm
sido usados para avaliar os cursos de graduação a distância? Estas são as indagações que a
pesquisa em curso procura responder.
A pesquisa proposta teve por objetivo geral discutir a qualidade do ensino de um
curso de Licenciatura em Pedagogia na modalidade a distância, à luz dos Referenciais de
Qualidade do MEC, com base na opinião de alunos concluintes e de tutores a distância, a
partir de uma pesquisa de campo realizada em uma instituição pública no Estado do Rio de
Janeiro.
Pretendemos, com a pesquisa, descrever o processo de implementação da EAD, suas
motivações e sentido sociopolítico; apresentar a dinâmica estabelecida entre a sociedade civil
e o Estado no estabelecimento de políticas públicas relacionadas à EAD em Pedagogia;
explicitar os fundamentos, concepções e princípios que norteiam os cursos de Licenciatura em
Pedagogia a distância e sua relação com a influência política, econômica e ideológica de
organismos internacionais como Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional e a
Organização Mundial do Comércio; descrever o processo de implantação desta modalidade de
ensino nos cursos de Licenciatura em Pedagogia; e, analisar as concepções do curso de

18
Licenciatura em Pedagogia na modalidade EAD, por parte dos sujeitos envolvidos no
processo.
Os aspectos legais necessários para a contextualização desta pesquisa compreenderam
o período pós-LDBEN/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação no 9.394, de 20 de
dezembro de 1996), que possibilitou o reconhecimento da EAD.

Incluiu a análise dos

Primeiros Referenciais de Qualidade formais de 2003, do Decreto n. 5.622, de 19 de
dezembro de 2005, Decreto n. 5.773, de 09 de maio de 2006, até chegar aos Segundos
Referenciais de Qualidade formais estabelecidos pelo MEC, em 2007.

É a partir da

LDBEN/96 que surge um significativo aumento no número de instituições, cursos, alunos e
docentes, vinculados a instituições que oferecem cursos de graduação a distância.
Justifica-se a importância da pesquisa por objetivar analisar a estrutura e a
implementação de políticas educacionais voltadas para os cursos de formação de professores,
principalmente, o curso de Licenciatura em Pedagogia na modalidade a distância, com
especial atenção à avaliação da qualidade do referido curso.
Buscou-se ainda compreender de que forma as políticas públicas do Governo Federal
podem ser consideradas avanços, levando-se em conta a expansão desassistida e
descontrolada do Ensino Superior (ES) na modalidade a distância.

Nesta lógica, Alonso

(2010, p. 1322) argumenta que
[...] qualquer instituição de ensino superior que disponibilize os “itens”
previstos para seu credenciamento em EAD teria, a priori, as condições para
oferta de vagas/cursos nessa modalidade. Sendo assim, a institucionalização
da EAD em nosso país consolida a lógica da expansão [...].

A autora revela a fragilidade dos documentos legais no credenciamento das
Instituições de Educação Superior (IES), o que colabora com a expansão da EAD, na medida
em que qualquer IES que tiver os itens previstos no credenciamento da EAD pode ofertar
cursos nesta modalidade de ensino.
Em função da expansão das IES privadas em detrimento das IES públicas, surgiu o
interesse inicial por realizar uma pesquisa em duas instituições que oferecem cursos de
Licenciatura em Pedagogia a distância, uma privada e uma pública, ambas com sede no
município do Rio de Janeiro. Entretanto, em razão de algumas dificuldades encontradas
durante a pesquisa de campo, não foi possível esta comparação, ficando, portanto, a análise
limitada à instituição pública 1.
1

Dadas as características muito diferentes da oferta nas duas instituições e também à insuficiência dos dados
coletados na IES privada, optamos por restringir a análise à instituição pública. Contudo, ainda que os dados da
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A pesquisa foi de cunho predominantemente qualitativo, combinada com a utilização
de alguns dados quantitativos disponíveis em bases de dados confiáveis.

Realizamos

levantamento bibliográfico, análise documental e pesquisa de campo. Os dados da pesquisa
de campo foram coletados mediante a aplicação de questionários encaminhados aos alunos
concluintes do curso de Licenciatura em Pedagogia na modalidade a distância em uma
instituição pública de ES a distância com sede no município do Rio de Janeiro e de entrevistas
realizadas com tutores a distância na mesma instituição.
Responderam, ao questionário, 37 alunos concluintes do curso de Licenciatura em
Pedagogia a distância mencionado e foram entrevistados dois tutores a distância do referido
curso.
A análise focalizou a estrutura e a organização da instituição, observando seus
princípios, seus objetivos, sua metodologia, seu planejamento e matriz curricular, visando
compreender como se concretiza a formação de professores nela oferecida.
Por fim, buscamos responder aos questionamentos que motivaram esta investigação,
sem, no entanto, termos a pretensão de esgotar o assunto sobre a qualidade da ES a distância.
Esta pesquisa se propôs a ser mais um instrumento de reflexão e suporte acadêmico para
futuras pesquisas acerca desta temática.
O texto está organizado em quatro capítulos, de acordo com a estrutura a seguir:
O Capítulo 1 apresenta uma revisão de textos sobre conceitos de políticas públicas e,
em especial, políticas educacionais, entendidos como base analítica para este estudo.
O Capítulo 2 discutirá a qualidade da ES, mais especificamente, a dos cursos de
Licenciatura em Pedagogia na modalidade a distância, tendo por objetivo buscar tornar
inteligíveis conceitos de qualidade neste segmento da educação.
A formação de professores e o curso de Licenciatura em Pedagogia a distância no
Brasil é o tema discutido no Capítulo 3, no qual se busca expor o cenário desta formação no
curso supracitado no período pós LDBEN/96 e sua contribuição para a expansão da formação
de professores, traçando, para tanto, a trajetória desta modalidade de ensino e suas
especificidades. No final desse capítulo, abre-se uma discussão sobre a qualidade de ensino
dos cursos de Licenciatura em Pedagogia na modalidade a distância.
O Capítulo 4 apresenta a descrição e análise dos dados da instituição escolhida para a
pesquisa, observando as especificidades do curso de Licenciatura em Pedagogia a distância na
instituição à luz da discussão realizada nos capítulos anteriores.
IES privada não tenham sido utilizados na análise apresentada no Capítulo IV, uma síntese do que foi coletado
será apresentada no Apêndice I.
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1 POLÍTICAS PÚBLICAS, POLÍTICAS EDUCACIONAIS E ABORDAGEM DOS
CICLOS

[...] Nos estudos educacionais, com muita frequência, a
teoria torna-se apenas uma reafirmação mântrica de uma
crença, em vez de uma ferramenta para a investigação e
para se pensar de outras maneiras [...] (BALL;
MAINARDES, 2011, p. 96).

Este capítulo tem o propósito de apresentar uma revisão de textos referentes a
conceitos de políticas públicas e políticas educacionais, entendidos como base analítica para a
presente pesquisa, que focaliza, em especial, a expansão e a busca pela qualidade dos cursos
de Licenciatura em Pedagogia a distância.
Para que isto se concretize, serão apresentados, num primeiro momento, aspectos das
análises de Frey (2000), Souza (2006), Mainardes (2006), Ball e Mainardes (2011),
Mainardes, Ferreira e Tello (2011), Mainardes e Gandin (2013), Paulilo (2010) e Serafim e
Dias (2012).
Na língua portuguesa não conseguimos distinguir a abrangência da palavra política,
por ser esta uma palavra polissêmica, ou seja, uma única palavra assumindo diversos
significados. Porém, em inglês isto se torna possível por meio de três conceitos (com palavras
de escritas distintas) que nos ajudam a diferenciar, com clareza, suas dimensões e que também
são usadas pela literatura relacionada à Policy Analysis (Análise de Políticas). Tais conceitos
são: „polity’ (instituições políticas); „politics’ (processos políticos) e „policy‟ (conteúdos da
política).

É importante frisar que estas dimensões não são independentes e, sim, estão

interligadas e influenciam umas nas outras (FREY, 2000).
Vimos que há uma diferença na terminologia política, porém convém definirmos a
palavra política e, para isto, iniciaremos com a descrição detalhada de Ball e Mainardes
(2011, p. 14) sobre sua definição e características,
[...] a política é uma declaração de algum tipo - ou ao menos uma decisão
sobre como fazer coisas no sentido de “ter” uma política -, mas que pode ser
puramente simbólica, ou seja, mostrar que há uma política ou que uma
política foi formulada.
A política pode estar relacionada à organização das práticas e à relação que
elas têm com alguns tipos de princípios. Elas não são, no entanto, fixas e
imutáveis e podem ser sujeitas a interpretações e traduções e compreendidas
como respostas a problemas da prática. As políticas estão sempre em algum
tipo de fluxo, no processo de se tornarem algo mais.
Esse é,
fundamentalmente, o caso atual da educação, que flui ao lado da política
(declarações, demandas e expectativas).
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De Leon (1994 apud MAINARDES; FERREIRA; TELLO, 2011, p. 146) afirma que
os estudos sobre políticas “[...] têm uma longa história e passado curto, pois as ações do
governo têm sido alvo de inúmeras críticas ao longo dos séculos, mas a sua análise
sistemática como ciência conta apenas com algumas décadas."
Como observamos, Ball e Mainardes trazem uma definição clara do que vem a ser
política, com suas nuanças na prática e na teoria, suas mudanças de acordo com o contexto
social, econômico, político e sua transitoriedade. E, como afirma De Leon, embora a política
tenha uma longa história, seus estudos contam apenas com algumas décadas.
Souza (2006) informa que não há uma única definição sobre política pública, e traz
alguns autores que tentam elucidar tal expressão, como: Mead (1995), que a define como um
campo que faz parte da política e que tem como objetivo fazer uma análise do governo
baseado nas questões públicas; Lynn (1980) a define como ações governamentais no intuito
de produzir efeitos específicos. Peters (1986) segue a mesma linha que os anteriores, e define
política como todas as atividades dos governos, que agem direta ou indiretamente,
influenciando a vida dos cidadãos; Dye (1984) resume revelando que é o que o governo quer
ou não realizar. Souza nos informa, ainda, que a definição mais usada é a de Laswell,
sintetizada nas seguintes questões: quem ganha o quê, por quê e que diferença faz, no que se
refere às decisões e análises sobre políticas públicas.
Apesar de toda dificuldade de se definir o termo políticas públicas, Souza (2006, p. 26)
traz um resumo e nos ensina que este termo é um “campo do conhecimento que busca, ao
mesmo tempo, “colocar o governo em ação” e/ou analisar essa ação (variável independente) e,
quando necessário, propor mudanças no rumo ou curso dessas ações (variável dependente)”.
Ainda, segundo a autora, a formulação de políticas públicas “[...] constitui-se no estágio em
que os governos democráticos traduzem seus propósitos e plataformas eleitorais em
programas e ações que produzirão resultados ou mudanças no mundo real”.
Tanto nacional como internacionalmente a pesquisa em políticas públicas vem buscando
consolidação e tem se constituído em um campo de investigação que, nos Estados Unidos,
está ligado ao campo da administração educacional, enquanto no Reino Unido, as pesquisas
sobre políticas estão ligadas ao campo da Sociologia da Educação (LINGARD; OZGA, 2007
apud MAINARDES; FERREIRA; TELLO, 2011).
A política pública nasce nos Estados Unidos como área de conhecimento e disciplina
acadêmica, indo na contramão da Europa, que se volta mais para a análise sobre o Estado e
suas instituições (teoria) do que propriamente na produção dos governos (prática). Enquanto
na Europa a área de políticas públicas aparece com o desenrolar dos trabalhos fundamentados
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em teorias que explicavam o papel do Estado e do governo (grande produtor de políticas
públicas), nos EUA, esta área surge no campo acadêmico com foco direto nos estudos sobre a
ação do governo (SOUZA, 2006).
Em 1936, Laswell introduziu a expressão policy analysis (análise de política pública)
com o objetivo de unir conhecimento científico/acadêmico e produção empírica dos governos.
Ele também estabeleceu diálogo entre cientistas sociais, grupos de interesse e governo. Em
1957, Simon introduziu o conceito de racionalidade limitada dos decisores públicos (policy
makers). No período de 1959 a 1979, Lindblom questionou a ênfase no racionalismo dada
por Laswell e Simon; propôs a incorporação de outras variáveis (relações de poder e a
integração entre as diferentes fases do processo decisório) à formulação e à análise de
políticas públicas; e sugeriu que, além das questões da racionalidade, deveriam ser
incorporadas às políticas públicas, outros elementos a sua formulação e a sua análise, tais
como: o papel das eleições, das burocracias, dos partidos e dos grupos de interesse. E,
finalmente em 1965, Easton define política pública como um sistema (relação entre
formulação, resultados e ambiente), isto é, influências de partidos, mídia e grupos de interesse
nos resultados e efeitos das políticas públicas (SOUZA, 2006).
O campo da Análise de Política surgiu nos Estados Unidos na década de 1960/1970,
devido ao progressivo interesse dos fazedores de política (policy makers) e dos acadêmicos
que buscavam explicar como eram elaboradas as políticas públicas (SERAFIM; DIAS, 2012).
A Análise de Política é um conjunto de procedimentos muito mais complexos que as
avaliações de políticas públicas e que exige uma posição ideológica clara do analista 2. Logo,
é um conjunto de estudos com objetivo principal de entender as dinâmicas no realizar das
políticas dos governos (SERAFIM; DIAS, 2012).
Para explicar os objetivos da Análise de Política, Serafim e Dias (2012, p. 132)
esclarecem que
[...] a Análise de Política busca analisar o processo de elaboração da política
pública, com foco no comportamento dos atores sociais envolvidos nesse
processo. Os autores de Análise de Política partem do entendimento de que
o reconhecimento de valores e interesses dos atores envolvidos com o
processo de elaboração da política pública são elementos essenciais desse
campo.

2

Segundo os autores, o analista de políticas públicas tem por objetivo o processo de construção da política
pública, principalmente o que se refere à definição da agenda.
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A análise de Política funciona como aporte para compreender e tratar dos problemas
que surgem nos governos e, para tanto, o ciclo de políticas contribui para que esta análise se
materialize.
A Policy Analysis trabalha com três conceitos interligados e igualmente importantes,
conforme a ilustração que se segue.
Esquema 1 – A Policy Analysis e suas dimensões

Polity
(instituições
políticas)
Policy
(conteúdos
da política)

Politics
(processos
políticos)

Fonte: Organizado pela autora (baseado nos estudos de Frey, 2000)

A perspectiva da policy analysis tem como ferramenta analítica o “ciclo de políticas”.
Nesse sentido, o ciclo de políticas públicas é visto como um ciclo deliberativo, formado por
estágios num processo dinâmico e de aprendizado. Este modelo enfatiza a definição de
agenda (agenda setting) e questiona porque algumas questões entram na agenda política em
detrimento de outras (SOUZA, 2006). Cabe ressaltar, que a abordagem de ciclos ganhou
nova versão a partir da obra de Ball, que terá alguns aspectos apresentados mais adiante.
No que se refere às pesquisas sobre políticas educacionais na perspectiva histórica,
Sanfelice (2004) revela que o tratamento histórico dado às políticas educacionais se confunde
com a própria história política.
No Reino Unido, segundo Ball e Mainardes (2011, p. 12), os estudos sobre políticas
educacionais enfocam “[...] as relações de classe, a reprodução de desigualdades sociais, as
relações entre políticas e justiça social e têm a preocupação de estabelecer interconexões entre
perspectivas macro e micro contextuais.” Tem um viés na perspectiva sociológica. Com a
contribuição da Sociologia, a análise das políticas ganha um grande “conjunto de produções
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que interrogam, analisam e avaliam as políticas de uma perspectiva crítica3” (BALL;
MAINARDES, 2011, p. 13).
É bastante relevante o estudo sobre o campo das políticas educacionais no Brasil, uma
vez que são poucos os trabalhos de pesquisa voltados para aspectos teórico-metodológicos
neste campo, até o presente momento (MAINARDES; FERREIRA, TELLO, 2011). É, por
esta razão, que se faz necessário trabalhar os aspectos teórico-metodológicos das poucas
pesquisas que vêm sendo desenvolvidas, em especial na literatura internacional, já bastante
avançada neste quesito.
Ball e Mainardes (2011, p. 13) expõem que as políticas, em especial as políticas
educacionais, são “pensadas e escritas para contextos que possuem infraestrutura e condições
de trabalho adequadas (seja qual for o nível de ensino), sem levar em conta variações enormes
de contexto, de recursos, de desigualdades regionais ou das capacidades locais”.
Os autores mostram que as políticas educacionais deveriam ser melhor direcionadas ao
público, a quem elas realmente são dirigidas, com suas diversidades regionais, sociais e
econômicas.

1.1 ABORDAGEM DO CICLO DE POLÍTICAS: CONTRIBUIÇÕES E CRÍTICAS
Para Ball e Mainardes (2011, p. 14), “o Estado é um dos principais lugares da política
e um dos principais atores políticos”.
Ainda que as mudanças no Estado recebam as exigências do capital, elas não mudam a
essência do Estado, mas sim sua agenda 4. Esta é entendida como espaço-problema de uma
sociedade, isto porque envolve valores e interesses (SERAFIM; DIAS, 2012).
O Estado de hoje é resultado da sobreposição das diversas agendas construídas,
transformadas, negociadas, excluídas ao longo da história (SERAFIM; DIAS, 2012). E,
assim, as políticas públicas „bailam‟ de acordo com o que o Estado realiza ou não em prol de
um bem social. Este mesmo Estado é um campo de disputas políticas, que está vinculado à
sociedade e deve estar atento aos anseios manifestados por ela.
A interação Estado e sociedade é bastante complexa e dinâmica. Este dinamismo
refere-se à constante transformação, conforme o desenrolar dos momentos históricos. Além

3

O autor se refere à maneira de compreender a essência das políticas investigadas e analisar as relações das
políticas com a justiça social.
4
Este termo refere-se ao que o governo escolhe como tema ou problema a ser trabalhado. É um campo de muita
disputa política.
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disto, depende das singularidades de cada país ou região (OSZLAK, 1997 apud SERAFIM;
DIAS, 2012).
Para que uma política pública se materialize, ela passa por momentos de maturação. É
o que se conhece como o ciclo de política (“policy cycle”) que é a “modelização do processo
de elaboração de uma política” (SERAFIM; DIAS, 2012, p. 128). O ciclo da política dividese em cinco momentos sequenciais, conectados e dinâmicos na elaboração da política:
identificação de problemas; conformação da agenda; formulação; implementação; e, avaliação
da política. No primeiro momento, ocorre a identificação de um problema pelos atores que o
reconhecem. O segundo momento é a incorporação do problema na agenda de governo,
dando a devida atenção com o intuito de passá-lo a constituir em política pública. O terceiro
momento é a fase em que alternativas são consideradas, aceitas ou rejeitadas. “A formulação
dos objetivos e a busca das alternativas para a solução do problema já estão presentes na fase
de identificação do próprio problema”. O quarto momento é “o conjunto de ações que
pretendem transformar as intenções em resultados observáveis” (SERAFIM; DIAS, 2012, p.
130-131). O quinto e último momento, é sua utilização como “instrumento técnico” ou ainda
“como ferramenta política e útil na formulação da política” (OLMO, 2006 apud SERAFIM;
DIAS, 2012, p. 131). O esquema abaixo resume os cinco momentos do Ciclo de Políticas.
Esquema 2 – Etapas do Ciclo de Políticas

Identificação
de problemas

Avaliação da
política

Implementação

Fonte: Organizado pela autora (baseado no texto de Serafim; Dias, 2012)

Conformação
da agenda

Formulação
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Os resultados da etapa de avaliação da política poderão desencadear três situações:
ajudar na melhoria da política e, por conseguinte, na própria continuação; encerrar a política
existente; criar uma nova política (SERAFIM; DIAS, 2012).
Ao lado da concepção de “Ciclo de Políticas”, de acordo com a perspectiva da Policy
Analysis, no Brasil, tem sido discutida a “abordagem do ciclo de políticas” proposta por Ball e
Bowe.
A Abordagem do Ciclo de Política (Policy cycle approach) ganhou outra versão, a partir
da formulação de Ball e colaboradores (BOWE et al., 1992; BALL, 1994 apud
MAINARDES; GANDIN, 2013) e teve seu crescimento no livro intitulado “How schools do
policy5” (BALL; MAGUIRE; BRAUN, 2012 apud MAINARDES; GANDIN, 2013). Esta
abordagem pode ser considerada como um “método de pesquisa de políticas”, no qual a sua
elaboração é vista como um “ciclo contínuo, no qual as políticas são formuladas e recriadas”
(MAINARDES; FERREIRA; TELLO, 2011, p. 157).
Os elementos da primeira fase da Teoria do Ciclo de Políticas, propostos por Ball e
Bowe, integram três contextos: o contexto da influência, o de produção do texto e da prática.
O primeiro contexto é onde se iniciam as políticas públicas e também onde são construídos os
discursos políticos. O segundo contexto representa a própria política, uma vez que os textos
políticos são resultados de disputas e acordos, tendo em vista que os grupos que atuam neste
contexto competem com objetivo de controlar as representações da própria política.

O

terceiro contexto é onde ocorre a interpretação e recriação da política, também é o local em
que os efeitos e consequências produzidos pela política podem ser sinônimos de mudanças e
transformações na política original (BOWE et al., 1992 apud MAINARDES, 2006). Estes
contextos são intimamente ligados e inter-relacionados, não possuindo uma dimensão
temporal, sequencial e tampouco constituem etapas lineares. Cada um dos contextos tem
arenas, lugares e grupos de interesse, envolvendo embates e disputas (MAINARDES;
MARCONDES, 2009).
Ball foi criticado e questionado devido aos contextos mencionados acima. Com isso,
em 1994, ele acrescentou ao ciclo de políticas o contexto dos resultados (efeitos) e o contexto
da estratégia política. O primeiro contexto, que é uma extensão do contexto da prática, tem
uma preocupação com as questões de justiça, igualdade e liberdade individual. Enquanto o
segundo, vinculado ao contexto da influência, tem como propósito identificar atividades

5

Como as escolas fazem política (tradução nossa)
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sociais e políticas necessárias para lidar com as desigualdades criadas ou reproduzidas pela
política investigada (MAINARDES, 2006).
Uma característica importante da abordagem do ciclo de políticas é que ela é um
método, isto é, um modo de pesquisar e teorizar políticas, sem a pretensão de descrever tais
políticas, isto é, constitui-se em um método para a análise de políticas (MAINARDES;
MARCONDES, 2009).
Mainardes e Gandin (2013) apontam aspectos que justificam a abordagem do ciclo de
políticas como uma epistemetodologia.

São eles: contribuições conceituais do ciclo de

políticas e contribuições para mostrar os resultados da pesquisa.

Os primeiros aspectos

(conceituais) nos remetem a uma estrutura de conceitos que nos permite analisar as políticas,
incluindo as reflexões relacionadas aos aspectos históricos, contextuais, interpretativos e
discursivos, isto é, contexto de influência. Esta abordagem está alicerçada na ligação entre as
políticas nacionais ou locais e as tendências econômicas e políticas globais, além da
necessidade de serem compreendidas historicamente. A abordagem supracitada nos leva a
compreender que uma política não tem um caráter neutro, mas sofre influências internas e
externas e nos faz refletir sobre sua razão de ser com base na história do país. A abordagem
do ciclo de políticas contribui também para a análise dos textos das políticas (contexto da
produção do texto), que engloba

leitura e compreensão crítica dos textos, por meio da identificação dos seus
componentes político-ideológicos; [...]; os sujeitos (autores e
influenciadores), as instituições e as redes de influência que estão envolvidas
na formulação de políticas; [...] (MAINARDES; GANDIN, 2013, p. 154).

Outra contribuição da abordagem do ciclo de políticas ocorre na análise do contexto da
prática.

Com base nisto, Ball nos explica que “as políticas não são simplesmente

„implementadas‟, mas sujeitas a processos de reinterpretação e recriação, a processos de
interpretação e tradução” (MAINARDES; GANDIN, 2013, p. 154).

E, Ball (1994 apud

MAINARDES; GANDIN, 2013) continua dizendo que os pesquisadores erram, em geral, ao
focar no que os sujeitos produzem no contexto da prática, isto é, é preciso que aqueles
busquem a essência das políticas e seu impacto na sociedade de maneira concreta e, não a
superficialidade das políticas praticadas por seus autores e influenciadores.
De acordo com a abordagem do ciclo de políticas, faz-se necessário analisar os
resultados/efeitos da política e suas consequências para as diversas classes sociais. Deste
modo, Ball (1994 apud MAINARDES; GANDIN, 2013, p. 155) mostra que há diferença entre
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efeitos de primeira ordem e de segunda. Vejamos cada um deles: os de primeira ordem estão
relacionados “a mudanças na prática ou na estrutura e são evidentes em lugares específicos ou
no sistema como um todo”.

Já os de segunda ordem, “referem-se ao impacto dessas

mudanças nos padrões de acesso social, oportunidade e justiça social”.
Embora as ideias de Ball começassem a ser utilizadas por pesquisadores do Brasil
depois do final da década de 1990, a abordagem do ciclo de políticas deste autor só passou a
ser usada em textos de pesquisadores brasileiros a partir de 2002.

Desta maneira, o estudo

sobre a abordagem do ciclo de políticas pôde contribuir sobremaneira nos campos da política
educacional e das políticas curriculares, visto que havia uma ausência de referenciais teóricos
voltados para o campo das políticas educacionais (MAINARDES; GANDIN, 2013).
Ball e Mainardes (2011) nos informam que nos últimos anos houve um aumento
considerável das políticas sociais e educacionais através das pesquisas realizadas,
publicações, linhas de pesquisa em programas de pós-graduação, etc, mas, por outro lado, os
autores nos alertam sobre a necessidade de aplicar referenciais analíticos com mais
consistência e aumentar a interlocução com a literatura internacional rica em teoria e
metodologia. Também, Ball e Mainardes (2011, p. 12) revelam que há dois grupos diferentes
envolvendo as pesquisas e publicações brasileiras a respeito das políticas educacionais, quais
sejam

a) estudos de natureza teórica sobre questões mais amplas do processo de
formulação de políticas, abrangendo discussões sobre mudanças no
papel do Estado, rede de influências no processo de formulação de
políticas, abordagens históricas das políticas educacionais brasileiras
[...]; e
b) análise e avaliação de programas e políticas educacionais específicas
[...].

Não resta dúvida que estes tipos de pesquisas são muito importantes para aumentar o
conhecimento no campo das políticas educacionais, porém é preciso levar em consideração os
debates relacionados a tais estudos teóricos e em que medida estão sendo feitas análises sobre
a implementação de tais políticas na prática.
Podemos dizer que, em relação à análise do contexto da prática, a abordagem do ciclo
de políticas trouxe relevante contribuição para a pesquisa em políticas e

para a superação da ideia de que os pesquisadores deveriam identificar, no
contexto da prática, a efetivação da política oficial. Ao contrário disso, a
abordagem do ciclo de políticas explica que as políticas não são meramente
implementadas. Elas são reinterpretadas, recriadas no contexto da prática,
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por meio de ajustes, adaptações, criações (MAINARDES; GANDIN, 2013,
p. 149).

Mainardes e Gandin (2013) defendem que houve verdadeiramente uma grande
contribuição no aumento da qualidade das pesquisas no campo das políticas educacionais no
Brasil. Os autores deixam clara a contribuição do ciclo de políticas para analisar a política
educacional, uma vez que esta análise não estuda a política em seu aspecto textual somente,
passando uma ideia de inércia ou invariabilidade da mesma, mas, pelo contrário, ela se
preocupa com a totalidade da política educacional, indo das influências para a elaboração da
mesma, passando pelo aspecto textual e, chegando na razão principal de sua criação que é a
sua aplicabilidade nos espaços escolares e na sociedade, buscando sentido na criação das
políticas educacionais.
A preocupação de Ball pelo contexto da prática, utilizando a teoria da política em ação
(theory of policy enactment), o levou a desenvolver um livro publicado em 2012, onde uma
das ideias-chave é que “as políticas são feitas pelos e para os professores; eles são os sujeitos
e os objetos das políticas e, portanto, o contexto da prática deve ser um foco importante da
análise de políticas” (BALL; MAGUIRE; BRAUN, 2012 apud MAINARDES; GANDIN,
2013, 152). Percebe-se aqui uma preocupação de Ball em valorizar a quem de fato percebe se
as políticas educacionais estão indo ou não ao encontro dos anseios e necessidades das classes
menos favorecidas.
Ball (apud MAINARDES; GANDIN, 2013, p 151), em seus trabalhos, critica o
neoliberalismo e argumenta que a educação é reflexo do neoliberalismo que, também, por sua
vez, é reflexo de um mundo globalizado e capitalista.
Ball e Mainardes (2011, p. 13) mostram também que “a política vem se tornando cada
vez mais uma commodity, uma mercadoria a ser comprada e vendida, vista como uma
oportunidade de lucro.”
Assim, como os benefícios dos estudos sobre políticas públicas chegaram para os
pesquisadores, algumas críticas foram feitas por autores ingleses, americanos e australianos
ligados ao campo da análise de políticas educacionais ao referencial teórico-analítico do ciclo
de políticas proposto por Ball e Bowe. Mas, apesar das críticas, Mainardes (2006) afirma que
a abordagem do ciclo de políticas fornece subsídios para se analisar criticamente a trajetória
de políticas e programas no campo da educação.

Além destas vantagens, ela possui

flexibilidade, pois é vista como uma proposta aberta e como um instrumento heurístico.
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Paulilo (2010, p. 484) informa que “[...] Ball e colaboradores desenvolveram uma
tipologia analítica para o estudo das políticas públicas de educação que considero relevante
também para os estudos em história”. Esta tipologia nada mais é que o próprio ciclo de
políticas já tão abordado neste trabalho e que, para o autor, é bastante relevante se deseja
compreender historicamente as políticas educacionais.
Segundo Mainardes e Marcondes (2009), Ball, em uma entrevista, mudou seu
pensamento a respeito do ciclo de políticas da maneira exposta na década de 1990 e, em seus
recentes trabalhos, ele tem dado ênfase ao processo histórico das políticas investigadas, às
mudanças ocorridas na economia e o papel do Estado, a função das redes sociais e políticas
frente à definição das políticas e o impacto que as políticas exercem sobre as classes sociais
(BALL, 2007, 2008 apud MAINARDES; FERREIRA; TELLO, 2011).

1.2 OS CONTEXTOS E SEUS DESAFIOS

A dinâmica complexa com que se dão os contextos políticos da abordagem do Ciclo de
políticas propostos por Ball e Bowe nos leva a refletir sobre a arena de disputa nos contextos
de influência e produção de texto que ocorre entre os autores na elaboração das políticas
educacionais, das influências externas de organismos multilaterais no campo da educação, em
especial da ES.
A considerável expansão dos cursos de ES a distância, em especial, o curso de
Licenciatura em Pedagogia causa uma preocupação na sociedade e dúvidas acerca da
qualidade da educação oferecida, embora tenha sido elaborado pelo MEC um documento
intitulado „Referenciais de Qualidade para Educação Superior a Distância‟ que mesmo sem
força de lei, é um norteador que visa subsidiar atos legais do poder público referentes aos
processos específicos de regulação, supervisão e avaliação desta modalidade de educação
(BRASIL/SEED, 2007).
Com base no ciclo de políticas, e, em especial, no Contexto da Prática propostos por
Ball e Bowe, é que a pesquisa de campo desta dissertação irá explorar os resultados das
políticas, tomando como documento norteador os Referenciais de Qualidade para a Educação
Superior a distância de 2007 e as consequências desta política para os alunos dos cursos de
licenciatura em Pedagogia na modalidade EAD. As ideias atuais de Ball (MAINARDES;
GANDIN, 2013, p. 156) sobre a abordagem do ciclo de políticas oferecem
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elementos para uma análise crítica das políticas educacionais, uma vez que
Ball questiona o modelo neoliberal, privatista e excludente das políticas
atuais e demonstra preocupação com as conseqüências negativas das
políticas educacionais atuais para as classes sociais.

Acreditamos que é no Contexto da Prática, proposto por Ball, que as políticas públicas
são postas “em jogo” para se saber se todo o processo do Ciclo de Políticas atingiu seu
objetivo final, que é, no caso desta pesquisa, saber se os alunos concluintes do curso de
licenciatura em Pedagogia a distância estão recebendo ou não um ensino de qualidade.
Também foram ouvidos os tutores a distância por meio de entrevistas com roteiro préestabelecido. A resposta vinda deles reflete a importância que é saber ouvir os destinatários
dos cursos de Pedagogia a distância. Um ensino de qualidade para estes alunos poderá
resultar em aulas com mais qualidade para seus futuros alunos.
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2 EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR A DISTÂNCIA E A QUESTÃO DA
QUALIDADE
Qualidade você sabe o que é; entretanto não sabe o que é.
Não se descarte a contradição. Ainda assim, algumas
coisas são melhores que outras, têm mais qualidade.
Quando você tenta dizer o que a qualidade é, separada
das coisas que a possuem, tudo se desvanece. Assim, não
haveria nada para se dizer sobre ela. Se você não
consegue dizer o que é qualidade, como vai saber o que é,
ou como vai saber, pelo menos, se ela existe? Se
ninguém sabe o que ela é, então para quaisquer fins
práticos, ela não existe absolutamente [...] (PIRSIG,
1974, p. 178 apud JULIATTO, 2005, p. 55).

O que se deseja com este capítulo é discutir a qualidade da ES, em especial, a dos
cursos de Licenciatura em Pedagogia na modalidade a distância, com base em uma revisão de
textos analíticos acerca da qualidade da ES; e, qualidade na ES a distância. Em especial,
trataremos do tema qualidade no ensino dos cursos de Licenciatura em Pedagogia na
modalidade a distância, entendidos como base para a presente pesquisa.

Desta forma,

buscamos tornar inteligíveis estes conceitos no campo social e educacional.
Para isto, serão apresentadas: no primeiro momento, a motivação inicial para esta
pesquisa que é a expansão da ES a partir de Alonso (2010), Dourado (2011), Giolo (2009) e
Dias Sobrinho (2010). No segundo momento, apresentaremos uma revisão do conceito de
qualidade da educação que terá como fundamentação os trabalhos de Oliveira e Araujo
(2005). No terceiro momento, trataremos das discussões sobre a qualidade da ES e teremos
como autores Bertolin (2009, 2011), Juliatto (2005) e Morosini (2009). No quarto momento,
seguiremos discutindo acerca da qualidade da ES, focalizando desse modo a qualidade da ES
na modalidade a distância, e seu embasamento estará nos trabalhos de Netto e Giraffa (2009),
Netto, Giraffa e Faria (2010), Silva (2008) e Almeida, Iannone e Silva (2012). No quinto e
último momento, trabalharemos a questão da qualidade na formação de professores dos cursos
de Licenciatura em Pedagogia a distância. Para isto, lançaremos mão dos trabalhos de Gatti (
2011) e Almeida, Iannone e Silva (2012). Trabalhos de outros autores e textos legais também
foram utilizados de forma a trazer mais discussões a este capítulo.

2.1 EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR E DA EDUCAÇÃO SUPERIOR A
DISTÂNCIA: DESAFIOS E PERSPECTIVAS
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A partir da década de 80, os países industrializados (desenvolvidos) e os latinoamericanos (em desenvolvimento) conseguiram realizar importantes mudanças em seus
sistemas de ES.

Nos últimos anos desta década, devido à urgência de um mercado

educacional globalizado, houve mudanças significativas neste nível de educação, acarretando
alterações nos tipos de instituições, nos perfis dos docentes, nos provedores, disposição de
novas ofertas na educação, ampliação de matrículas e aumento das demandas e da competição
(SINAES, 2009).
Corroborando esta constatação, Dourado (2011) esclarece que os anos 1980 foram
relevantes por dois motivos: o primeiro refere-se à retomada do estado de direito e o segundo,
à aprovação da Constituição Federal (CF) de 1988.

Em relação à ES, a CF garante a

autonomia das universidades, mas por outro lado, limites surgem para impedir que se efetive
este direito constitucional. No início dos anos 1980, houve uma movimentação para conter o
processo de expansão privada da ES pelo Conselho Federal da Educação (CFE), porém, esta
tentativa de contenção não foi suficiente para coibir a expansão da ES privada no Brasil.
Esta expansão deixou um legado para a década de 1990, consolidando, a lógica
privatista da ES, através do intenso processo de diversificação e diferenciação institucional
neste nível de educação. Esta situação foi marcada por uma reforma do Estado baseada no
Estado mínimo frente às políticas públicas (DOURADO, 2002; SGUISSARDI, 2000;
SGUISSARDI; SILVA JÚNIOR, 2001 apud DOURADO, 2011). Percebemos que a saída
encontrada pelo Estado, ao invés de um maior investimento no setor público, foi abrir o
mercado educacional à iniciativa privada.
Com isto, a política educacional, nesta modalidade da educação, favoreceu, de um
lado, a expansão das universidades públicas federais em diversos estados do Brasil por meio
do Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais
(REUNI)6, mas do outro, ocorreram transferências de recursos públicos às instituições
privadas de ES, beneficiando, portanto, o seu crescimento descontrolado por todo o país.
Especialmente na década de 1990, quando a rede particular de ES absorvia 66,97% dos
alunos, deixando 33,03% para a rede pública de ensino (SHIROMA; MORAES;
EVANGELISTA, 2011).

6

O REUNI, criado por meio do Decreto n o 6.096 de 24 de abril de 2007, prevê, além do aumento de vagas,
medidas como ampliação ou abertura de cursos noturnos, aumento do número de alunos por professor, redução
dos custos por aluno, flexibilização de currículos, elevação da taxa de conclusão das graduações presenciais e
combate à evasão. <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Decreto/D6096.htm>. Acesso
em 13 de mai. 2014.
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Alonso (2010) nos informa que, segundo dados do Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) de 2008, a ES no Brasil é uma das mais
privadas do mundo.
Reforçando as observações de Alonso, o quadro abaixo mostra a realidade brasileira,
ou seja, as instituições privadas se sobrepondo às instituições públicas no quesito números de
matrículas.
Tabela 1 – Evolução do Número de Matrículas (presencial e a distância) por Categoria
Administrativa – Brasil – 2001 – 2012

ANO

TOTAL

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

3.036.113
3.520.627
3.936.933
4.223.344
4.567.798
4.883.852
5.250.147
5.808.017
5.954.021
6.379.299
6.739.689
7.037.688

MATRÍCULAS
PÚBLICA
TOTAL
%
944.584
31,1
1.085.977
30,8
1.176.174
29,9
1.214.317
28,8
1.246.704
27,3
1.251.365
25,6
1.335.177
25,4
1.552.953
26,7
1.523.864
25,6
1.643.298
25,8
1.773.315
26,3
1.897.376
27,0

PRIVADA
TOTAL
%
2.091.529
68,9
2.434.650
69,2
2.760.759
70,1
3.009.027
71,2
3.321.094
72,7
3.632.487
74,4
3.914.970
74,6
4.255.064
73,3
4.430.157
74,4
4.736.001
74,2
4.966.374
73,7
5.140.312
73,0

Fonte: Organizado pela autora (baseado nos dados do MEC/Inep, 2010, 2011, 2012)

Analisando o quadro acima, percebemos que em 2012, das 7.037.688 matrículas na
ES, 73,0% eram referentes às instituições privadas, ao passo que, 27,0% eram das IES
públicas. Neste mesmo ano, tivemos um total de 2.416 instituições de ES, sendo 12,58%,
desse total, de instituições públicas e 87,42% de instituições privadas. Do total de instituições
nesta etapa da educação, 103 instituições eram da ES federal, 116 estaduais, 85 municipais e
2.112 privadas (BRASIL, INEP, 2012).
Quanto à expansão relacionada à EAD, Alonso (2010) nos apresenta um breve
panorama histórico de seu crescimento, com base nos dados do INEP, revelando que no ano
de 2000 havia 10 cursos de graduação, em 2003, esse número aumentara para 52 e atendia a
aproximadamente 50 mil alunos. É interessante observar que entre os anos 2003 e 2006,
houve um aumento de 571% de cursos a distância e 371% de matrículas nesta modalidade de
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ensino. No ano de 2005, o percentual era de 2,6% de todos os estudantes de nível superior na
modalidade a distância, sendo que, em 2006, este percentual passou para 4,4%. Já em 2007,
passamos a ter 97 instituições na modalidade a distância, com número de vagas aumentado
em 89,4% em relação ao ano de 2006, dando um total de 369.766 de matrículas. Nesta época,
este total de matrículas já representava 7% do total de matrículas dos cursos de graduação.
O anuário Brasileiro Estatístico de Educação Aberta e a Distância de 2008
(SANCHEZ, 2008) anunciou, no ano em tela, a forte presença da iniciativa privada nos cursos
a distância, representando, naquele momento, 62,9% das instituições atuantes nesta
modalidade, atendendo 82,9% dos alunos matriculados (ALONSO, 2010).
Este mesmo anuário também nos informa que, no Brasil, em 2007, houve avanços
quantitativos e qualitativos excepcionais na EAD, levando mais de dois milhões de brasileiros
a utilizarem essa modalidade de educação. A perspectiva é que a Educação a Distância
continue crescendo, tanto no âmbito internacional quanto no nacional, contribuindo cada vez
mais com a ampliação da oferta de ES. “A estimativa é que a EAD deverá reunir nas
próximas décadas mais alunos do que a Educação presencial” (NETTO; GIRAFFA, 2009,
p.2).
Em relação aos dados acima, Dias Sobrinho (1999 apud ALONSO, 2010, p. 13241325) afirma que há uma razão de ser para a expansão da ES no Brasil,

claramente privatista, quantitativista e concentrada em determinadas áreas do
conhecimento. [...] a contradição expansão versus qualidade da educação
superior brasileira não se restringe apenas à modalidade em que se dá a
oferta dos cursos. É possível evidenciar certa aceleração dessa expansão no
caso da EAD, considerando as variáveis tempo e número de alunos [...].

Agregando a esta situação apresentada por Dias Sobrinho, os dados do Exame
Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE) mostram que esta expansão da ES foi
repetidamente acompanhada por índices de baixa qualidade do ensino/aprendizagem
(ALONSO, 2010). A autora, entretanto, alerta que a EAD não deve ser vista como a única
culpada pela baixa qualidade na ES devido a sua expansão, visto que os cursos presenciais
também apresentaram baixa qualidade no ensino/aprendizagem.
Não há dúvidas de que o acesso à universidade brasileira é uma demanda que cresce a
cada dia. Se for considerado que somente 17,8% dos jovens entre 18 e 24 anos estão
matriculados na ES, tem-se uma ideia do tamanho da defasagem existente no acesso à
universidade (BRASIL, INEP, 2011). Contudo, mesmo que este percentual seja considerado
ainda baixo em relação aos outros países, o acesso às universidades cresce rapidamente.
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Prova disto, é que houve aumento de demanda, provocando um impacto direto no crescimento
do número de IES no mundo. Nesse contexto de expansão, a Educação a Distância passou a
ser uma realidade, contribuindo para a universalização e democratização do ensino nesse nível
(NETTO; GIRAFFA, 2009).
Segundo Brandão (2006, p. 130), pode-se dizer que foi logo após a promulgação do
PNE de 2001, que teve início a oferta de cursos a distância, principalmente, na área de
formação de professores para a educação básica. Um dos objetivos deste Plano, conforme
formulado na época seria “[...] ampliar, gradualmente, a oferta de formação a distância em
nível superior para todas as áreas, incentivando a participação das universidades e das demais
instituições de educação superior credenciadas”. Ainda, segundo Brandão, a partir daí, “[...]
muitos Estados passaram a oferecer cursos de formação de professores para a educação
básica, em nível superior, totalmente a distância ou semipresenciais”.
Para Aguiar (2011), o PNE tinha como meta, até 2010, chegar ao percentual de 70%
de professores da educação básica com nível superior e nessa perspectiva – o apoio das três
esferas de governo representou uma contribuição fundamental - para uma explosão dos cursos
de licenciatura, já que havia uma forte demanda por parte de profissionais da educação básica
que não possuíam tal qualificação indicada na LDBEN/96.

Esta situação ajudou a

impulsionar as licenciaturas na modalidade a distância.
Uma estratégia adotada pelo governo federal e que faz parte do Plano Nacional de
Educação (PNE) 2011-2020 é a promoção na melhoria da qualidade dos cursos de pedagogia
e licenciaturas, através de instrumento próprio de avaliação aprovado pela Conferência
Nacional de Educação Superior (CONAES), possibilitando aos graduandos competências para
poderem conduzir o processo de aprendizagem de seus futuros alunos, alinhando formação
geral e prática didática.
A LDBEN/96 representou o marco inicial da EAD no Brasil, que ocorreu na mesma
época do crescimento das IES, ou seja, década de 1990, no que se refere à oferta de cursos
presenciais (ALMEIDA; IANNONE; SILVA, 2012). Esta Lei, em seu artigo 80 estabelece
que: “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” (BRASIL,
1996).
A partir desta Lei, surge o primeiro decreto que regulamenta a EAD presente no artigo
80 (BRASIL, 1996). Este decreto, de no 2.494, de 10 de fevereiro de 1998, dispõe sobre o
credenciamento desta modalidade de ensino para funcionamento nas IES, como Educação
formal, ficando a União incumbida pela normatização e supervisão sobre os atos autorizados
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(ALMEIDA; IANNONE; SILVA, 2012). O artigo 1º deste mesmo decreto, define a EAD da
seguinte maneira:

Art. 1º Educação a Distância é uma forma de ensino que possibilita a
autoaprendizagem, com a mediação de recursos didáticos sistematicamente
organizados, apresentados em diferentes suportes de informação, utilizados
isoladamente ou combinados, e veiculados pelos diversos meios de
comunicação (BRASIL, 1998).

Em seguida a este decreto, e no mesmo ano, publicou-se o Decreto no 2.561 de 27 de
abril de 1998, que altera os artigos 11 e 12 do Decreto no 2.494/98, dando ao MEC a
atribuição de credenciar as instituições ligadas “ao sistema federal de ensino e as instituições
de Educação profissional em nível tecnológico e de Ensino Superior dos demais sistemas estaduais e municipais” (ALMEIDA; IANNONE; SILVA, 2012, p. 299).
Nesse mesmo ano, foi criado o embrião da Universidade Virtual Pública do Brasil
(UniRede) chamada Universidade Virtual do Centro-Oeste, cuja sede é na Universidade de
Brasília (UnB), que criada oficialmente no ano de 2000, subsidiou os programas PróLicenciatura 1 e 2 e a criação da Universidade Aberta do Brasil (UAB).
No ano de 2000, foi criado o Centro de Educação Superior a Distância do Rio de
Janeiro (CEDERJ), consórcio formado por seis universidades públicas do Estado do Rio de
Janeiro, quais sejam: Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), Universidade Estadual
do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (Uenf), Universidade Federal do Estado do Rio de
Janeiro (Unirio), Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Universidade Federal
Fluminense (UFF), Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), tendo por
objetivo oferecer cursos de graduação a distância, na modalidade semipresencial para todo o
estado (ALMEIDA; IANNONE; SILVA, 2012).

Posteriormente, foi incluída a sétima

instituição, o Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (CEFET –
RJ).
Um dos grandes desafios a ser enfrentado hoje é que a oferta do curso de Pedagogia a
Distância ao mesmo tempo que possibilita a expansão da formação de professores, apresenta
um cenário de grande complexidade e de dúvidas em relação à qualidade dos cursos
oferecidos. Sobre isto há divergências de pontos de vistas entre educadores quanto à EAD.
Alguns educadores veem esta modalidade de ensino como um meio de proporcionar aos
docentes uma formação crítica e integral em espaços colaborativos, enquanto outros a
consideram como uma forma de precarização da formação, especialmente a inicial.
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Saviani (2009, p. 41), faz um alerta sobre a qualidade dos cursos de ensino a distância,
afirmando que

[...] o ensino a distância, nas condições atuais do avanço tecnológico, é um
importante auxiliar do processo educativo. Pode, pois, ser utilizado com
proveito no enriquecimento dos cursos de formação de professores. Tomálo, entretanto, como a base dos cursos de formação docente não deixa de ser
problemático, pois arrisca converter-se num mecanismo de certificação antes
de qualificação efetiva. Esta exige cursos regulares, de longa duração,
ministrados em instituições sólidas e organizadas, preferencialmente, na
forma de universidades.

Para Saviani, a formação continuada pela EAD é plenamente salutar, porém quando se
trata de sustentação para formação de professores é problemática, pois gera certificação antes
da qualificação efetiva que deve ocorrer primeiramente em cursos regulares em universidades.
Um dos principais cuidados sobre os cursos a distância em relação aos presenciais é
que a não presencialidade deve ser levada em consideração na elaboração dos critérios
pedagógicos, ou seja, é preciso que o controle do aprendizado esteja focado no aluno e que
haja meios tecnológicos que tornem possíveis os processos de comunicação entre os
envolvidos na formação (ALONSO, 2010).
Alonso (2010, p. 1327) argumenta que as condições para que uma instituição oferte
cursos na modalidade a distância é relativamente simples, visto que nos instrumentos de
avaliação para credenciamento de instituições “é clara a lógica do „atende/não atende‟ sem a
especificação de indicadores na constituição dos seus sistemas”. E, continua, anunciando que
o atendimento massificado não propicia a autonomia do aluno na EAD. E, a autora continua
revelando que a massificação conduz a uma estandardização no ensino, impossibilitando que
práticas pedagógicas alternativas sejam realizadas.
Outra precarização da EAD, segundo essa autora, está ligada aos polos presenciais.
Nas IES privadas esses espaços são organizados através de contratos com terceiros, enquanto
que no âmbito da UAB (IES públicas) os municípios é que se encarregam de proporcionar tais
espaços, sendo que para isto, é preciso que se candidatem para ofertar ES e que disponham de
infraestrutura de apoio para o desenvolvimento da modalidade. Porém, segundo Alonso
(2010), o relatório do Tribunal de Contas da União, mostrou que ocorrem problemas nas
parcerias das IES públicas e municípios, tais como: mesmo os cursos funcionando, quase
metade dos polos não haviam concluído suas instalações; mau funcionamento ou inexistência
da rede internet; falta de bibliotecas; precariedade na formação dos recursos humanos
envolvidos nas coordenações locais/tutoria.
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Esta etapa do presente capítulo termina, mas os problemas acerca da expansão da ES
e, em especial, da EAD, trazem novas discussões sobre a qualidade dos cursos ofertados
pelas IES. Tais discussões precisam ser enfrentadas constantemente para que se elaborem
políticas educacionais que atendam à demanda social por melhor qualidade na ES e, em
especial, nos cursos de Licenciatura em Pedagogia. Este curso possui uma especificidade,
pois seus egressos vão trabalhar principalmente na Educação Básica, que é alvo de
preocupação também devido à sua baixa qualidade de ensino.

A próxima seção trará uma

discussão sobre a questão da qualidade de ensino na ES.

2.2 QUALIDADE NA EDUCAÇÃO SUPERIOR DE ACORDO COM A LITERATURA
PERTINENTE

Um dos crescentes interesses e preocupações nos últimos anos é com a melhoria da
qualidade da educação, em especial da ES, por ser o último estágio.
Embora, atualmente, programas, políticas, pesquisas, reivindicações educativas
tenham feito tudo em nome da qualidade, já que é um termo que se traduz em algo positivo, é
necessário esclarecer em que consiste, “a qualidade”, ou seja, o que está por trás deste termo.
Usar simplesmente a expressão „qualidade da educação‟ sem ao menos explicar seus diversos
conteúdos e significados para a sociedade em geral, é criar um falso consenso, caso seu
significado não seja discutido.
Para Oliveira e Araujo (2005, p. 7), qualidade é uma palavra polissêmica, isto é, tem
vários significados e, portanto, pode desencadear falsos consensos, possibilitando variadas
interpretações do seu significado dependendo do valor dado a elas. O conceito de qualidade
tem sido muito usado no processo produtivo, evocando “a qualidade total e a necessidade de
melhoria da qualidade para aumentar a competitividade do produto brasileiro”. Vemos a
aproximação dos conceitos da Administração sendo empregados no campo educacional.
Estes autores nos oferecem um panorama histórico da qualidade da educação
brasileira, que se encontra dividida em três etapas: na primeira, ela foi condicionada pela
oferta limitada de opções de escolarização; na segunda, estava relacionada à idéia de fluxo, ou
seja, baseava-se no número de alunos que progrediam ou não dentro de um dado sistema de
ensino; na terceira, encontrava-se associada à aferição (medida) de desempenho mediante
testes em larga escala. Esta é a fase em que nos encontramos hoje.
Na „Conferência Mundial sobre Ensino Superior 2009: As Novas Dinâmicas do
Ensino Superior e Pesquisas para a Mudança e o Desenvolvimento Social‟, composta por 150
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países e mais de 1000 participantes, o Diretor-Geral da UNESCO, Koichiro Matsuura,
afirmou que o ES deve ser um tempo para dar continuidade aos objetivos de equidade,
relevância e qualidade, enfatizando o quão importante são os mecanismos reguladores e de
garantia de qualidade (NETTO; GIRAFFA; FARIA, 2010).
Sanyal e Martin (2006 apud NETTO, 2010) apontam que a qualidade de um curso
pode ser medida pelo cumprimento de critérios mínimos estabelecidos, denominados de
enfoque de qualidade baseados em padrões. Para Netto, Giraffa e Faria (2010, p. 15), a
palavra „qualidade‟ está contida em vários contextos, quais sejam “qualidade total, produção
de qualidade, melhoria de qualidade, o que gera diversas interpretações e aplicações para esse
termo”. Assim, embora não seja um assunto novo, nesse contexto de mundialização da
educação, a qualidade surge como fator crítico para avaliação de cursos.
No que tange à ES, Bertolin (2009) assinala que, ultimamente, o termo qualidade é um
dos mais empregados em trabalhos e pesquisas no âmbito da ES e que as exigências
quantitativas precederam os debates sobre qualidade. As décadas de 1960 e 1970 foram
consideradas as mais significativas nas soluções quantitativas para a educação, tendo ocorrido
em vários países o aumento dos gastos com educação, aumento do número de anos de ensino
obrigatório, diminuição da idade de ingresso na escola e o desenvolvimento de teses
econômicas sobre a educação, como a teoria do capital humano, para explicar o crescimento
econômico dos países.
Segundo o autor, nos primeiros anos da década de 1980 surgiram os primeiros
questionamentos sobre qualidade em educação e ao final desta mesma década o assunto tornase prioridade nos EUA e na Europa.
Bertolin (2009) apresenta, então, uma revisão das concepções de qualidade baseada nas
taxionomias explicitadas por destacados pesquisadores no assunto demonstrando quais são os
termos mais identificados recentemente dentre as várias concepções de qualidade em ES. E
destaca que, somente no início dos anos 80 surgem os primeiros questionamentos acerca da
qualidade em educação. Argumenta que os trabalhos científicos e artigos mais recentes acerca
da qualidade em ES quase sempre estão relacionados a revisões de categorias e concepções de
qualidade propostas na década passada.

Acrescenta, porém, que, nos últimos anos, tem

surgido a necessidade de novos termos para explicar as propriedades da qualidade em ES, o
que pode estar relacionado ao desenvolvimento de pesquisas segundo novas perspectivas e ao
envolvimento de grupos de interesses existentes em relação à ES dentre os quais os
organismos internacionais.
Em sua revisão Bertolin (2009) apresenta um conjunto de definições de qualidade
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vigentes nas décadas de 1980 e 1990, sistematizadas por Watty e Woodhouse. A
sistematização proposta por Watty (2005) para a década de 80, abrangeu os conceitos de
qualidade apresentados por Groot (1983), Ball (1985), Barnett (1988), McClain, Krueger e
Taylor(1989). De acordo com Groot (1983), a qualidade está relacionada ao grau em que um
conjunto prévio de objetivos são satisfeitos. Já Ball (1985) conceituou qualidade como ajuste
ao propósito e, em seguida, Barnett (1988), McClain, Krueger e Taylor (1989), discutiram
este mesmo termo sob aspectos relacionados a valor agregado. Logo, pode-se sintetizar que na
década de 1980 a definição de qualidade estava relacionada a três pilares: satisfação dos
objetivos, ajuste ao propósito e valor agregado.
Na década de 1990, Watty (2005) destaca os conceitos de Barnett (1992) Harvey e
Green (1993) e Green (1994), definindo as principais propostas para categorizar as várias
maneiras de se pensar a qualidade em ES. Barnett (1992) caracterizou a qualidade como
objetivista, relativista e desenvolvimentista. Harvey e Green (1993) reuniram a ampla
diversidade de concepções existentes em cinco grupos, quais sejam: fenômeno excepcional,
perfeição ou coerência, ajuste a um propósito, relação custo-benefício e transformação. Green
(1994) propôs categorias de compreensão de qualidade em ES, destacando suas vantagens e
desvantagens, tais como: conceito tradicional de qualidade; ajuste a especificações e padrões;
adequação aos objetivos; efetivação do êxito das metas institucionais; satisfação dos clientes
(WATTY, 2005 apud BERTOLIN, 2009, p. 129-132).
Segundo Woodhouse, a ideia mais aceita relaciona a qualidade como “ajuste ao
propósito”. Essa visão de qualidade, segundo o autor, “permite às instituições definirem seus
propósitos em suas missões e seus objetivos, assim a „qualidade‟ é demonstrada pelo logro
deles, permitindo a existência de várias instituições” (OCDE, 1999 apud BERTOLIN, 2009,
p. 132).
Contudo, Bertolin (2009) afirma ainda que desde as propostas de taxionomias de
qualidade em ES publicadas durante a década de 1990, não são apresentadas novidades
significativas sobre estudos de classificações e de conceitos sobre a questão da qualidade em
ES. Se por um lado há uma riqueza de conceitos sobre qualidade, por outro, encontra-se
dificuldade de se chegar a um consenso em torno do assunto, já que o conceito de qualidade é
multidimensional e pluralista, sem contar que os objetivos dos atores envolvidos costumam
variar. Todavia, é necessário buscar critérios mínimos de qualidade.

De acordo com a

definição da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE),
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O sentido de qualidade é obscuro; o termo tem emprego variado para
designar diferentes interesses. Afirmações, algumas mais precisas que
outras, são feitas em diversos contextos, no que concerne à qualidade da
educação; estudos sistemáticos, porém, são poucos e ocorrem a longos
intervalos. Como resultado, as afirmações que versam a qualidade não estão
sempre bem estribadas, seja qual for o sentido em que o termo se empregue
(1989 apud NETTO; GIRAFFA; FARIA, 2010, p. 16)

Bertolin (2009) argumenta ainda que alguns estudos investigativos sobre qualidade em
ES estão procurando responder a questões relacionadas à própria existência da qualidade e
indagam se o desenvolvimento da educação de massa não significaria o fim da qualidade.
Assevera que, com o desenvolvimento dos estudos e as novidades que vêm surgindo acerca da
qualidade em ES, “[...] um mesmo termo pode adquirir diferentes sentidos para diferentes
visões e, por outro lado, um mesmo significado pode possuir diferentes termos para
denominá-lo” (BERTOLIN, 2009, p. 127). Ressalta que, nos trabalhos científicos e artigos
recentes sobre a visão de qualidade em ES, esses termos podem ser agrupados em três
tendências mais utilizadas em âmbito mundial: visão economicista, relacionada à
competitividade econômica e ao crescimento dos mercados; visão pluralista que implica em
desenvolvimento sociocultural e econômico sustentável; e visão de equidade envolvendo a
missão da ES de promover a coesão social e, consequentemente, gerar equidade.
Morosini (2009) revela que, na década de 1980/90, internacionalmente, discutia-se
para além da concepção de qualidade, isto é, já eram propostas estratégias e medidas para
obtê-la, enquanto que no Brasil, era um tema praticamente supérfluo na discussão acadêmica.
Porém, de acordo com a autora, com a expansão do Estado Avaliador, o debate sobre a
qualidade ganha força.

Buscando trazer à tona a relação avaliação-qualidade, a autora

apresentou três tipos de modelos para a realidade brasileira: a qualidade isomórfica, a
qualidade da diversidade e a qualidade da equidade (MOROSINI, 2001).
Posteriormente, sobre o mesmo assunto, Morosini (2009, p. 167) argumenta que a
qualidade isomórfica ou padronizada está associada às teorias organizacionais de
administração universitária, em que este tipo de qualidade é caracterizado pelas seguintes
fases: planejamento, ação, avaliação e promoção, sendo a da avaliação a que se sobressai e
que tem concepções e práticas:

a)
Desde aquelas dirigidas, prioritariamente, por princípios financeiros
até as regidas pela qualidade como substrato educativo;
b)
Desde as baseadas em metodologias que objetivavam simplesmente a
avaliação per si até aquelas que visavam a avaliação para credenciamento;
c)
Desde as que avaliavam programas de estudos até as que avaliavam
instituições.
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Ainda segundo a autora, alguns países da União Europeia, encabeçados pelo Reino
Unido, e Austrália vêm associando a qualidade do ensino universitário à ideia de
empregabilidade.
O conceito de qualidade da especificidade, segundo Morosini (2009, p. 168), se
resume nas tendências à diversidade, ou seja, relaciona-se aos indicadores de estandardização
e, ao mesmo tempo, à preservação das especificidades. Infere-se quão difícil é padronizar
mantendo as especificidades. A União Europeia tem utilizado este conceito de qualidade,
uma vez que se refere não a um padrão único, modelo, mas sim a “princípios e ações que
„deram certo‟ e a disseminação de tais modelos para vencer os desafios de padrões
insuficientes”.
Por último, a autora se refere ao conceito de equidade7. Morosini considera que é de
responsabilidade da comunidade educativa, a aplicabilidade de políticas educacionais de
qualidade com equidade.

E enumera nove fatores para que se busque qualidade com

equidade: “extensão da educação, tratamento da diversidade, autonomia escolar,
currículo/autonomia curricular, participação da comunidade educativa e gestão dos centros,
direção escolar, professorado, avaliação e inovação e investigação educacionais”
(MOROSINI, 2009, p. 168).
Cabe ressaltar que têm ocorrido embates entre os que defendem a qualidade
isomórfica e a da diversidade (especificidade), segundo Morosini (2009, p. 183) que afirma
A busca da qualidade, ainda com o predomínio do tipo isomórfico, está
ligada à diversidade e à consideração da equidade. Paralelamente, a certeza
da qualidade isomórfica/universal passa a ser questionada e a qualidade
institucional/diversidade passa a ser defendida.

Em relação às instituições que possuem notoriedade e reconhecimento internacional,
Morosini (2009, p. 179) mostra que “entre as tendências de qualidade que vêm se
consolidando no panorama mundial, é forte a busca de uma comparação universal ou pelo
menos regional da educação superior.”
Nesse debate também encontramos outros autores com trabalhos relevantes sobre essa
temática, a exemplo de Juliatto (2005) e Sanyal e Martin (2006). Para Juliatto (2005, p.56),
uma das tentativas em elucidar o conceito de qualidade é associá-lo aos conceitos de
excelência, adequação, responsabilidade, eficiência e eficácia, sendo o termo excelência o que
mais se aproxima ao conceito de qualidade na Educação Superior. Nas palavras do autor,

7

Este conceito é defendido pela Unesco.
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[...] o termo emprega-se primariamente para descrever o desempenho
extraordinário, desempenho que muito excede a medida comum; designa o
padrão superior ou absoluto de realização. Muitos autores empregam os
termos excelência e qualidade como sinônimos intercambiáveis, dado que os
ingredientes de ambos são essencialmente idênticos. Ambos os termos
transmitem dimensão de desempenho eminente, implicando os mais altos
padrões e a relutância de se contentar com algo menos do que aquilo que
poderia ser conquistado.

Sanyal e Martin (2006) defendem que é possível identificar algumas definições de
qualidade, tais como: adequação do objetivo, adequação para o objetivo e qualidade baseada
em padrões. Assim como os autores envolvidos na ES são muitos e variados, o mesmo ocorre
com o conceito de qualidade.
Juliatto (2005) dá sugestões para o bem da educação no país, porém antes ele revela
que as políticas educacionais, adotadas por intermédio do poder público, têm uma
considerável parcela de responsabilidade pela baixa qualidade educacional no Brasil. Isto
pode ser observado pelas intervenções de instâncias governamentais no ambiente das
instituições. Algumas das sugestões a favor da educação no país seria a redução justamente
destas intervenções externas às instituições e potenciar a sua autonomia.

Uma maior

qualidade da educação está associada à saída do controle da educação das mãos dos
burocratas do sistema e passar este controle à comunidade servida e, portanto, entregue aos
educadores, subsidiando-os com melhores condições de trabalho e maior apoio.
É salutar a posição de Juliatto em relação à qualidade da educação, porém é preciso
que a comunidade esteja engajada na luta pela qualidade na educação e assuma este controle
com capacidade intelectual e técnica.
Juliatto (2005, p. 19) nos apresenta as causas da baixa qualidade na ES, demonstrando
uma crescente preocupação com o assunto. São elas: no sistema, temos a “falta de atenção
prioritária à educação por parte do governo, a má distribuição e utilização dos recursos, o
conceito de credencialismo em vigor e a exacerbação das ingerências e dos controles
governamentais, [...].” E, o autor continua apontando que essas causas, no interior das
instituições, se devem a uma gestão acadêmica desprovida de competência, democratismo em
algumas universidades e padrões éticos enfraquecidos.
A preocupação com o ES surgiu há vinte anos. A maioria dos relatórios sobre a
qualidade da ES atesta baixa no nível de ensino e comprova aumento na preocupação dos
governos e dos educadores com a qualidade recente dos sistemas e instituições e a
preocupação de que a educação não consiga atender aos anseios da sociedade que a cada dia
exige mais uma educação de qualidade (JULIATTO, 2005).
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Embora seja uma preocupação de todos, a problemática na qualidade da educação é
mais notável em países em desenvolvimento do que em países desenvolvidos. Isto porque
cresce o abismo educacional e tecnológico que separa aqueles dos países desenvolvidos. Na
América Latina, reportagens denunciam tanto instituições públicas com deterioração, greves,
sucateamento de instalações, baixos níveis de produção acadêmica, quanto universidades e
faculdades privadas com baixo nível de ensino, comercialização barata e propaganda
enganosa, o que leva a uma preocupação tendo em vista que isto ocorre em muitos países da
América Latina (JULIATTO, 2005).
Nesta perspectiva, Sousa e Fino (2008 apud BEHRENS, 2010) expõem que as pessoas
têm consciência da crise nos sistemas de educação em todo o mundo. Esta crise tem ocorrido
a partir da fragilização da ligação que há entre a escola e o desenvolvimento social e
econômico, que culmina na massificação, faltas de investimento, de qualidade e de motivação
e a proletarização dos professores. Isto coincide com a crise do paradigma que estrutura a
escola, que ocorreu a partir da entrada de uma nova organização social e econômica que
tomou o lugar da sociedade industrial, sem muita definição ainda, mas que já deixa evidente a
soberania do conhecimento e da informação sobre as indústrias tradicionais.
A qualidade do ensino tem deixado tanto a desejar levando o aluno graduado a pensar
que seu aprendizado foi insatisfatório, e sentindo-se sem preparo para exercer sua profissão
(JULIATTO, 2005). Este é o sentimento no mundo pós-moderno, capitalista, ou seja, o
sentimento de culpa pelo cidadão não ter atingido determinado objetivo. Se algo não deu
certo, é porque ele não o fez corretamente. O sistema governamental sai ileso nesta situação.
Diversas são as causas que levam ao agravamento da crise das instituições de ES.
Dentre elas, destacam–se a quantidade x qualidade, sistema de ensino jovem se comparado a
dos países desenvolvidos, recursos, falta de autonomia institucional e leis em excesso,
interferência do Estado em instituições privadas e o credencialismo (JULIATTO, 2005).
Esta situação não é privilégio só do Brasil, pois Vargas (1984 apud JULIATTO, 2005,
p. 25) observa que os países latino-americanos “se viram obrigados a adotar um sistema de
ensino superior de tipo massivo e popular, substituindo os centros de excelência por
instituições que atendem, cada dia com maior dramatismo, ao explosivo aumento da
demanda.” E, nos países desenvolvidos não é diferente, porém de forma menos avassaladora.
Portanto, observa-se que a questão da qualidade na ES é um tema de realce não apenas
no Brasil, mas também em outros países da América Latina.
Alonso (2010, p. 1320) nos revela que dois motivos levaram à expansão da EAD,
quais sejam: “democratização do acesso ao ensino superior e a necessidade da formação dos
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profissionais da educação, como fator para melhoria da qualidade do ensino fundamental e
médio”.
A preocupação com a qualidade na oferta da ES e, em especial, a licenciatura em
Pedagogia a distância, reflete diretamente na educação básica daí a necessidade de se analisar
a EAD com base nos documentos referentes à oferta da ES nesta modalidade, tendo como
foco as políticas públicas voltadas para este segmento e, por conseguinte, para a educação
básica.
Neste sentido, temos o Decreto n. 5.622, de 19 de dezembro de 2005, que caracteriza o
sistema de EAD, e que tem por objetivo indicar os elementos necessários para credenciar as
instituições que têm interesse em trabalhar com esta modalidade de ensino. Este Decreto
juntamente com os „Parâmetros de Qualidade para a Educação Superior a Distância‟ tratam da
mesma temática, ou seja, ES a distância (ALONSO, 2010).
Em consideração à documentação para a institucionalização dos cursos em EAD, é
visto que independe se a instituição de ES é pública ou privada, alertando que esta situação
nivela as ofertas que deveriam ser diferenciadas “em razão da natureza das instituições (se
públicas ou privadas, universidades ou não), mas equalizadas quando da organização de seus
sistemas, considerando os elementos/itens postos como os particulares para a modalidade”
(ALONSO, 2010, p. 1322).
O que se observa é que fenômeno da expansão do ES data dos últimos 12 a 15 anos, e,
neste caso, inclui-se a EAD. E, ainda não se vê compromisso ou preocupação em perceber
que a EAD e as TIC necessitam de políticas públicas e institucionais, financiamento e projetos
pedagógicos, “identificados com os princípios da democratização da escola em seus vários
níveis, entendidos como de acesso e permanência com qualidade no sistema público de
ensino” (ALONSO, 2010, p. 1323).
Dourado (2011) alerta para o fato de que a expansão da EAD é uma realidade que
acompanha o crescimento tanto educacional quanto capitalista, porém, a solução para os
limites e contradições dessa modalidade de educação está no investimento de “parâmetros
básicos de qualidade”. Estes parâmetros estão alicerçados nos Referenciais de Qualidade para
Educação Superior a distância, que “embora seja um documento que não tem força de lei,
representa uma referência para subsidiar atos legais do poder público no que se referem aos
processos específicos de regulação, supervisão e avaliação da modalidade citada” (BRASIL,
MEC, 2007, p. 2).
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Percebe-se, portanto, a importância de um documento que norteia os princípios,
critérios e diretrizes para que as instituições que possuem cursos de ES a distância possam ser
balizadas por um padrão mínimo de qualidade.
Netto e Giraffa (2009, p.2) alertam também para esse cenário de crescimento da EAD
do qual o Brasil faz parte, dizendo que “[...] surge uma preocupação em torno da qualidade
dessas ofertas a distância, gerando um interesse internacional por apropriados indicadores e
mecanismos capazes de garantir a qualidade no Ensino Superior [...]”.
Em menos de duas décadas, a EAD sai de um ambiente mediado por correspondência
e, em sua maioria, voltada para a formação profissionalizante, e vai para

um conjunto de metodologias que, embora não descarte a anterior, abrange
todos os níveis educacionais e classes sociais e é realizada por instituições
com projetos de grande abrangência, mediados por tecnologia de ponta
(SILVA, 2008, p. 146).

Podemos notar, portanto, que se considerarmos os diversos outros fatos históricos
ocorridos na humanidade, duas décadas parece ser um tempo pequeno para tão rápidas
mudanças como as aqui verificadas.
Mota (2007 apud SILVA, 2008) nos informa que uma das bases necessárias para que a
EAD se consolide, nos dias de hoje, é a utilização de referenciais de qualidade.
Os referenciais de qualidade voltados para os cursos de graduação a distância foram
precedidos por documentos escritos por Carmen Moreira de Castro Neves nas seguintes
épocas: 1997, documento publicado na revista Tecnologia Educacional no 144/98 e, em 1998,
documento publicado na página do MEC. Tais documentos tinham como objetivo “subsidiar
discussões mais pragmáticas sobre elaboração de projetos de cursos a distância”
(MEC/SEED, 2003, p. 2). Em, 2003, os documentos da autora foram formalizados e, a partir
deste ano, podemos falar dos Referenciais de Qualidade para EAD da SEED/MEC. Entre
2003 e 2007, decretos e portarias normativas tiveram importância, pois fizeram mudanças na
LDBEN/96. As mudanças e os contínuos investimentos do governo em prol da expansão na
ES, e também da EAD, fez com que houvesse a necessidade em atualizar os Referenciais de
Qualidade para a EAD no Brasil. Assim, os Referenciais de Qualidade de 2007 substituem os
de 2003 (SILVA, 2008).
Segundo a autora, mesmo os referenciais de 2007 não tendo força de lei, documentos
como decretos e portarias normativas deixam não só clara a importância destes referenciais,
como também o validam ainda mais como um documento que subsidia os atos legais
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mencionados nos próprios referenciais de 2007.

Estes referenciais ainda ganham mais

credibilidade ao terem sido elaborados a partir de uma comissão de especialistas e pelo fato
do documento ter livre consulta através do site da SEED/MEC.
A autora também nos informa que a nova versão dos referenciais de 2007 tem por
propósito atender as necessidades da ES, servir para discutir outros níveis de educação,
atualizar a versão anterior (2003), incorporar as alterações ocorridas do amadurecimento de
processos e novas possibilidades tecnológicas e pedagógicas.
Quadro 1 - Resumo da evolução dos Referenciais de Qualidade para a EAD do MEC
Ano

Evolução dos Referenciais de Qualidade para a EAD do MEC

1996

Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (LDB).

1997

Texto na revista Tecnologia Educacional 144/98 da ABT.

1998

Documento publicado informalmente no site do MEC.

2002
2003

Relatório da Comissão Assessora nomeada pelo MEC. Texto base
para os 1os Referenciais de Qualidade do MEC.
1os Referenciais de Qualidade formais.

2005

Decreto no 5.622, de 19 de dezembro de 2005.

2006

Decreto no 5.773, de 09 de maio de 2006.

2007

Portarias Normativas N o 1 e No 2, de 10 de janeiro de 2007.

2007

2os Referenciais de Qualidade formais.

Fonte: SILVA, Fátima Cristina Nóbrega da. A evolução dos Referenciais de Qualidade para a EaD. In: SANCHEZ, Fábio
(Org.). Anuário Brasileiro Estatístico de Educação Aberta a Distância. 4a. Ed. São Paulo: Instituto Monitor, 2008. p.
149.

O investimento, nas últimas décadas, na EAD como modalidade capaz de auxiliar na
formação inicial e continuada de professores é uma das políticas a merecer atenção de
educadores e estudiosos do campo da educação em geral.
Em relação à formação inicial de professores, o Governo Federal tem investido,
consideravelmente, na ES, em especial, após as exigências previstas na LDBEN/96, que, no
artigo 62, determina que
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.
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De acordo com o Censo Escolar realizado pelo MEC/Inep, em 2009 o Brasil tinha
cerca de dois milhões de docentes da educação básica no país, dos quais 32% não possuíam
formação superior, o que equivalia a 636.800 deles. Boa parte concentrava-se na faixa dos
que atuavam na educação infantil (52%), e 38,7% nos anos iniciais do ensino fundamental, já
que antes e mesmo depois da LDBEN/1996, a formação mínima exigida para o exercício do
magistério nesses segmentos da escolaridade é o nível médio. Como é o curso de Pedagogia
que qualifica esses docentes em nível superior, aumenta, naturalmente, a demanda em relação
aos cursos de licenciatura em serviço oportunizados pelo MEC (GATTI; BARRETTO;
ANDRÉ, 2011).
Assim, o Governo Federal tem empreendido políticas educacionais para tentar sanar a
demanda crescente por professores qualificados, uma vez que há ainda uma grande
quantidade de professores leigos no Brasil, e também uma parcela de professores lecionando
sem a formação específica, além daqueles que necessitam de formação inicial em ES para
atender as normas legais. Gracindo (2008, p. 221-222) retrata o momento da expansão da ES
dizendo que
[...] a política de expansão superior, completamente estagnada no governo
FHC, teve novo impulso no governo Lula, com a ampliação/implantação de
algumas instituições federais de ensino e com o ProUni, este amplamente
questionado pela forma singular de deslocamento de verbas públicas para a
iniciativa privada, embora com um impacto importante no acesso de
camadas populares aos cursos de graduação.

Não se pode negar que a educação tem um papel preponderante no que se refere à
formação do ser humano, indo além do objetivo de capacitar „recursos humanos‟,
contemplando não somente soluções para “[...] atender as atuais necessidades materiais da
população, mas que contribuam para a emancipação humana como um dos requisitos para o
exercício da cidadania [...]” (PEREIRA; MORAES, 2009, p. 65).
A EAD tem seu reconhecimento institucional na proposta de diversificação do sistema
de ensino superior inserida na LDBEN/96, que prevê no artigo 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” (BRASIL, 1996). E, Pereira e
Moraes (2009) acrescentam que o acesso à ES é um assunto em questão no mundo todo.
No Brasil, segundo Netto, Giraffa e Faria (2010), entre 2000 e 2006, houve aumento
de mais de 1.000% no crescimento da EAD e mais de dois milhões de brasileiros utilizam a
Educação a Distância, indicando um movimento em direção à democratização do ensino e à
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socialização do acesso à educação para uma parcela da população não alcançada pelo ensino
presencial.
Para Freitas (apud GATTI, 2011), a institucionalização da formação superior de
docentes a distância, concebida sob a forma de educação continuada teve impulso com a
criação da UAB e representou importante mudança qualitativa, dado que se dirigiu tanto a
professores em serviço que não tinham formação superior, quanto aos que atuavam fora de
sua área de formação.
Independentemente dessas iniciativas, ainda existe, no Brasil, um grande número de
professores em exercício, no ensino fundamental e ensino médio, lecionando sem formação
acadêmica adequada, fato agravado pelo difícil acesso a cursos superiores em determinadas
regiões, o que acaba, por um lado, restringindo, consideravelmente, o acesso de uma parcela
significativa da população a uma formação de qualidade, e, por outro, contribuindo para a
expansão da oferta desordenada de cursos de formação de professores a distância,
notadamente a licenciatura em Pedagogia.
Com base nesta necessidade de professores mais qualificados, Gatti, Barretto e
André (2011) relacionam o que denominam „Ações Políticas em Formação Inicial de
Docentes‟, dentre as quais o REUNI, a Universidade Aberta do Brasil (UAB) e PróLicenciatura e o PROUNI.
Segundo Gatti, Barretto e André (2011, p. 12),

A discussão sobre a Política Nacional de Formação de Profissionais do
Magistério da Educação Básica e o delineamento de um sistema nacional de
educação são elementos importantes das políticas federais que impactam
diretamente sobre as políticas de formação e profissionalização dos
professores em todo o país. [...].

A autora nos traz uma preocupação que o governo federal tem tido sobre a formação
de docentes em âmbito nacional, utilizando, para tanto, de políticas educacionais que possam
alcançar na prática a formação e profissionalização destes profissionais.
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3 FORMAÇÃO DE PROFESSORES E CURSO DE LICENCIATURA EM
PEDAGOGIA A DISTÂNCIA
Concebe-se a educação como formadora do ser humano,
para além da perspectiva de capacitação de “recursos
humanos”, de modo a que contemple não apenas soluções
para atender as atuais necessidades materiais da
população, mas que contribua para a emancipação
humana como um dos requisitos para o exercício da
cidadania. A educação a distância compartilha dessas
mesmas finalidades (PEREIRA, MORAES, 2009, p. 65).

Este capítulo traz um breve panorama sobre a constituição dos cursos de formação de
professores, em especial, o curso de Licenciatura em Pedagogia na modalidade a distância,
sua expansão e a questão da qualidade de ensino. Nossa abordagem é recortada a partir da
LDBEN/96, quando ocorreu o incentivo para o desenvolvimento e veiculação de programas
de ensino a distância, onde se inclui a formação inicial de docentes no curso e modalidade
supracitados. O presente capítulo está dividido em três partes: na primeira, será feita uma
abordagem do cenário dos cursos de Licenciatura em Pedagogia após a LDBEN/96, sua
contribuição para a expansão da formação de professores e, em seguida, traçaremos um breve
panorama histórico desta modalidade de formação e suas características; e, para finalizar,
abriremos uma discussão sobre a qualidade de ensino focalizando, especialmente, os cursos
de Licenciatura em Pedagogia na modalidade a distância.

3.1 O CENÁRIO DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES A DISTÂNCIA NO BRASIL NO
PÓS LEI N. 9.394/96 (LDBEN)

Há, no Brasil, um grande número de professores em exercício, nos ensinos
fundamental e médio, lecionando sem formação acadêmica adequada, fato agravado pelo
difícil acesso a cursos superiores em determinadas regiões, o que acaba, por um lado,
restringindo, consideravelmente, o acesso de uma parcela significativa da população a uma
formação de qualidade, e, por outro, contribuindo para a expansão da oferta de cursos de
formação de professores a distância, em especial o curso de Licenciatura em Pedagogia.
Saraiva (2010, p. 124) enumera as preocupações do governo federal hoje, no Brasil,
sobre a formação de professores para a educação básica. O primeiro motivo é a contínua
redução do número de egressos dos cursos de licenciatura, levando a um déficit futuro de
professores. O segundo, é a quantidade considerável de docentes em sala de aula que não
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possuem formação compatível com a função que exercem.

Neste caso, surgem duas

situações: ou estes docentes não possuem nível superior, ou ministram disciplinas não
compatíveis com a área de formação do docente. Por esta razão, políticas públicas têm sido
formuladas para “incentivar o ingresso nos cursos de licenciatura”.
Também, em relação a esta demanda por professores, Gatti (2008) destaca que na
última década, tem ocorrido uma preocupação mundial com esta categoria devido a dois
fatores: pressões do mundo do trabalho, com suas demandas de estruturação, informação e
valor dado ao conhecimento; e, baixo desempenho escolar dos alunos. Com isso, surgem
políticas públicas e ações políticas com o intuito de reformar os currículos e levar mudanças à
formação dos docentes.
A promulgação da LDBEN/96 deixou clara a indicação de elevar a formação dos
professores da educação básica para o nível superior. A partir de então, ocorreram demandas
de políticas públicas que concretizassem o que esta Lei estabelecia, ou seja, que até o final da
década da educação8 só seriam aceitos para lecionar os professores que possuíssem formação
em nível superior.

Entretanto, até o presente momento, ou seja, dezoito anos após a

promulgação da LDBEN/96, não foi atingida tal meta.

Conforme divulgado pela

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Capes9, o déficit de
professores, em 2009, era de aproximadamente 246 mil professores nas redes públicas de
educação básica (LAPA; PRETTO, 2010). Hoje, após vários embates políticos sobre a
formação de professores somente em Ensino Médio, a modalidade Normal, volta a ser aceita,
conforme a sanção da Lei n. 12.796, que em seu artigo 62, define que
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 nos 5 (cinco) primeiros anos
do ensino fundamental, a oferecida em nível médio na modalidade normal
(BRASIL, 2013).

É importante frisar que a formação de docentes em nível superior habilita o docente a
atuar na formação básica, ao passo que a formação de docentes em nível médio modalidade
Normal possibilita a atuação em apenas parte da educação básica, isto é, na educação infantil

8

Das Disposições Transitórias, o artigo 87 da LDB/96 instituiu a Década da Educação que seria iniciada um ano
a partir da publicação da referida Lei. Em seu parágrafo 1º, a União, no prazo de um ano a partir da publicação
desta Lei, encaminharia, ao Congresso Nacional, o Plano Nacional de Educação, com diretrizes e metas para os
dez anos seguintes, em sintonia com a Declaração Mundial sobre Educação para Todos (BRASIL, 1996).
9
A Capes passou a assumir também a formação de professores para a educação básica e a implementação da
UAB.
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e no primeiro segmento do ensino fundamental (1º ao 5º). Se formos comparar a formação de
docentes em nível médio nesta modalidade com a graduação em Licenciatura em Pedagogia,
esta habilita os docentes a atuarem não só na Educação Infantil e no primeiro segmento do
Ensino Fundamental (1º ao 5º ano), como ocorre no Ensino Médio modalidade Normal, mas
também no Ensino Médio (modalidade Normal), educação profissional, apoio escolar e outras
áreas nas quais sejam previstos conhecimentos pedagógicos, tais como: empresas,
Organizações Não Governamentais, dentre outras.
Gatti (2008) nos revela que o aumento na quantidade de cursos de Licenciatura
Pedagogia não ocorreu na mesma proporção de sua demanda, ou seja, havia uma maior
demanda pelos cursos de Pedagogia do que oferta destes cursos. Isto deve ter acontecido
porque no início da década havia a obrigatoriedade, por parte da LDBEN/96, de os
professores terem formação em nível superior. Há uma tendência em estabilizar a procura por
este curso por dois motivos: redução do crescimento demográfico nas novas gerações,
especialmente, nas regiões sul e sudeste e baixa atratividade por esta carreira nas regiões mais
desenvolvidas do Brasil. E, acrescentamos um outro fator para esta estabilização e, quiçá
redução na procura por este curso, que é a não mais obrigatoriedade de formação em nível
superior para lecionar na Educação Infantil e no 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental.
A autora considera que a EAD tem sido campo muito valorizado nas políticas
educacionais nos últimos anos, levando a uma formação mais rápida devido à flexibilização
de tempo. É importante expor as transformações que o desenvolvimento das Tecnologias da
Informação e Comunicação (TIC) possibilitou e sua contribuição para a formação de
professores, visto que oferece oportunidade a muitos que não puderam ingressar no nível
superior de ensino na idade própria.

Representa, ainda, uma opção para aqueles que

necessitam de um curso superior, porém não podem estar presentes todos os dias por terem de
trabalhar, necessitando, portanto, de um curso que proporcione maior flexibilidade de
horários. Existem ainda aqueles que querem fazer mais uma graduação para terem mais uma
oportunidade de trabalho, sem contar que há aqueles que optam pela EAD por causa do valor
da mensalidade mais acessível de seus cursos. Logo, motivos não faltam para os que veem na
educação superior a distância uma nova oportunidade que se descortina.
Vilarinho e Paulino (2012) também trazem uma nova visão da EAD explicando que é
um importante recurso usado para atender a um grande contingente de alunos contando hoje
com o apoio das TIC, em especial, o computador e a internet. E, isto contribui para a
consolidação desta modalidade como alternativa viável no ensino superior.
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Gatti (2008) nos informa que assim que a LDBEN/96 foi promulgada, ocorreram
algumas regulamentações que foram feitas em prol das condições de promover cursos a
distância, ofertando-os para complementar a formação de professores em nível médio,
dirigidas aos professores leigos, e, em nível superior, direcionadas aos que têm apenas o nível
médio e que estejam trabalhando nos sistemas de ensino.
A partir da previsão da EAD no artigo 80 da LDBEN/96, fica clara a adesão do Brasil
a uma tendência mundial em promover e estabelecer a EAD ao propor que “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” (BRASIL, 1996).
A trajetória da EAD e a expansão das ofertas de ES10 têm inicio com a publicação,
pelo MEC, da Portaria Ministerial no 301, de abril de 1998, com objetivo de regulamentar o
credenciamento de instituições que quisessem ofertar cursos de graduação em EAD. Após a
revogação desta Portaria pela Portaria Ministerial no 4.361, de 29 de dezembro de 2004, esta
aumenta as normas para credenciamento da EAD no ES. A Lei n o 10.861/2004 institui o
Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), que tem por objetivo
assegurar o processo nacional de avaliação das instituições de ES, dos cursos de graduação e
do desempenho acadêmico dos alunos. O Decreto no 5.622, de 19 de dezembro de 2005
revogou o Decreto no 2.494/98, modificou e ampliou a definição de EAD, que passou a ser
regulada, supervisionada e avaliada pelo sistema federal de ensino. O Decreto no 5.773/2006
define que a Secretaria de Educação a distância (SEED) tem como função exarar pareceres
sobre os pedidos de credenciamento e recredenciamento de instituições para a oferta de ES a
distância.

Em agosto de 2007, são publicados os Referenciais de Qualidade para ES a

distância, estabelecidos pela SEED, propondo regras para a regulação, supervisão e avaliação
desta modalidade de ensino. O Decreto no 6.303, de 12 de dezembro de 2007 altera os
Decretos de nos 5.622/2005 e 5.773/2006, e amplia as funções da SEED, que passa a avaliar e
decidir sobre os trâmites de credenciamento e autorização dos cursos superiores a distância.
E, a partir de 2011, as ações ligadas à EAD nos cursos superiores saem da SEED e passam
para a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal da Nível Superior (Capes) (ALMEIDA;
IANNONE; SILVA, 2012).
Almeida, Iannone e Silva (2012, p. 308) declaram que a demanda para a formação de
professores em nível superior se deve ao indicativo legal ocorrido a partir dos artigos 62 e 87
da LDB/96 e do PNE 2001-2010. O PNE 2001-2010 estabeleceu diretrizes e metas a serem

10

O quadro-resumo da trajetória da EAD encontra-se no anexo I.
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alcançadas num prazo de dez anos, e “em sintonia com a Declaração Mundial sobre Educação
para Todos, definiu a oferta de Educação a Distância, especialmente para a formação de
professores para a Educação Básica. A meta 11 estabelece “Iniciar, logo após a aprovação do
Plano, a oferta de cursos a distância em nível superior, especialmente, na área de formação de
professores para a educação básica” (BRASIL, 2001).
Com base na necessidade de professores mais qualificados, Gatti, Barretto e André
(2011, p. 121) relacionam o que denominam “Ações Políticas em Formação Inicial de
Docentes”, dentre as quais está o Plano Nacional de Formação de Professores da Educação
Básica (PARFOR), que tem por objetivo articular
um conjunto de ações do MEC em colaboração com as secretarias de
Educação de estados e municípios e as IESs públicas, para ministrar cursos
de licenciatura a professores que trabalham nas redes públicas e que ainda
não têm formação no nível exigido pela Lei n. 9.394/96 (LDB). Ações
apoiadas nesse Plano são encontradas bem disseminadas em estados e em
muitos municípios, em associação com universidades públicas e também no
contexto da UAB.

Com o objetivo de atender a esta demanda, o Ministério da Educação (MEC) vem
investindo na formação de professores e tem adotado políticas públicas, em âmbito nacional,
para a formação destes profissionais através da EAD, criando e implementando o Sistema
UAB11, em 2005 (LAPA; PRETTO, 2010).
Esta demanda levou o MEC a lançar, em 2009, a Política Nacional de Formação de
Profissionais do Magistério da Educação Básica, através do Decreto n. 6.755 e o Plano
Nacional de Formação de Professores, por meio da Portaria Normativa n. 9, em 30 de junho
do referido ano (LAPA; PRETTO, 2010).
Segundo a Fundação Victor Civita (2012), 45,8% de cursos na EAD estão voltados
para a Licenciatura, sendo os demais ligados à área tecnológica (25,3%) e bacharelado
(28,8%), sendo possível perceber a grande importância que a EAD tem na formação de
professores.
De acordo com o Censo da Educação Superior 2012, no período 2011-2012, as
matrículas dos cursos presenciais cresceram 3,1%, enquanto que nos cursos a distância foram
12,2%. Assim, os cursos a distância contam com uma participação não inferior a 15% de
matrículas na graduação (BRASIL, INEP, 2012).

11

Este Sistema UAB será esclarecido posteriormente de forma aprofundada.
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Prova desta expansão, é que o censo da educação superior de 2009 registrou a
participação de 2.314 IES e confirmou a tendência ao crescimento da EAD, ao lado de
assinalar o predomínio das instituições privadas, que representam 89,4% do total das IES
brasileiras que oferecem cursos nesta modalidade de ensino. O mesmo censo aponta o curso
de Licenciatura em Pedagogia como o terceiro maior do país com 573.898 matrículas,
consideradas as modalidades presencial e a distância, e o primeiro dos cursos a distância, com
286.771 matrículas (BRASIL, 2009).
Almeida, Iannone e Silva (2012) pontuam que os 273.248 alunos do curso de
Licenciatura em Pedagogia a distância, estão distribuídos em 77 IES da seguinte forma: 33
Instituições de Ensino Superior Públicas e 44 Instituições de Ensino Superior Privadas. Na
sequência, apresentamos uma comparação do número de matrículas do curso de Pedagogia
nas modalidades presencial e a distância em todo o país. Percebemos que, embora a
modalidade presencial apresente maior número de matrículas, devemos levar em consideração
que, devido a modalidade a distância ter sido desenvolvida recentemente se formos comparar
com a presencial, ainda assim presenciamos o rápido crescimento dos cursos de Pedagogia na
modalidade a distância.

Quadro 2 - Panorama de matrículas do curso de Licenciatura em Pedagogia presencial e a
distância no Brasil (INEP, 2010)

Curso de Pedagogia

Matrículas (INEP, 2010)

%

Presencial

297.581

52,13

A distância

273.248

47,87

Fonte: INEP, 2010.

Continuando com a análise da expansão dos cursos da ES, o quadro abaixo mostra
que, em 2010, o curso de Pedagogia foi o que concentrou maior oferta na ES a distância,
enquanto que o curso de Administração, a maior oferta no ensino presencial. Somando as
instituições com cursos a distância e presencial, verifica-se a existência de 1.897 cursos de
Pedagogia, ficando, portanto, em segundo lugar, atrás do curso de Administração, com 2.447
cursos.
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Quadro 3 - Evolução da oferta dos cursos da Educação Superior (presencial e a
distância) em 2009-2010
Censo da Educação Superior – Evolução do número de cursos superiores 2009-2010

2009

2010

Presencial

A distância

Total

Presencial

A distância

Total

Pedagogia

1.365

74

1.439

1.785

112

1.897

Administração

1.800

73

1.873

2.369

78

2.447

Direito

1.096

1

1.097

1.091

1

1.092

Ciências Contábeis

1.026

24

1.050

1.052

28

1.080

734

2

736

799

2

801

Curso

Enfermagem

Fonte: Elaborado pela autora (baseado no texto de Almeida, Iannone e Silva, 2012, p. 309)

Almeida, Iannone e Silva (2012) acrescentam que, segundo dados do Inep (2011), no
ano de 2010,
o curso de Pedagogia a Distância apresentou o maior número de alunos
ingressantes entre todos os cursos superiores com 78.817 novos alunos,
enquanto o curso de Administração apresentou 42.782 alunos. Em relação
ao total de alunos desses cursos no ano de 2010, o maior número de alunos a
distância está no curso de Pedagogia, correspondendo a 34,2% do total de
alunos da modalidade.

As autoras (2012) propõem que se somarmos as modalidade presencial e a distância, o
curso de Pedagogia tem a terceira colocação como o mais procurado, algo que representa
9,6% do total de matrículas, conforme revela o Censo da Educação Superior 2010.
A adesão das Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) ao projeto da UAB, fez
com que estas instituições contribuíssem, em especial na formação de professores em EAD,
para a “interiorização e democratização do acesso ao ensino público, gratuito (e de qualidade)
(sic), assumindo sua parte no atendimento ao déficit de professores formados que atuam nas
redes de educação básica (LAPA; PRETTO, 2010, p. 92).

3.1.1 O Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB)

Um investimento de grande proporção do governo federal é o Sistema UAB, que é
formado por cursos a distância vinculados às atuais universidades federais, cuja prioridade é a
formação de professores para a Educação Básica (BRASIL. MEC. Capes, [s.d.]).
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Numa comparação com os demais países, foi verificado que eles optaram na década de
60 e 70 pela criação de Universidades totalmente voltadas para a EAD, ao passo que o Brasil
adotou uma reorganização das estruturas já encontradas nas instituições públicas de ensino,
adaptando-a para a EAD. Um exemplo, a nível internacional, é a Open University (OU), em
Londres.

A concepção do programa UAB tem gerado discussões acadêmicas sobre

concepções e estratégias no processo de criação e implementação deste sistema de ensino
(RAMOS; MEDEIROS, 2009).
O Sistema UAB foi criado pelo MEC em 2005 em conjunto com a Associação
Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes) e empresas
estatais. A UAB não é uma instituição de ensino e, sim, um sistema, que objetiva posicionarse como “um órgão do MEC articulador das IES públicas, responsáveis por promover o
desenvolvimento de municípios do interior e atender às demandas de formação pela oferta de
cursos superiores na modalidade a distância” (ALMEIDA; IANNONE; SILVA, 2012, p. 306).
O Decreto Presidencial n. 5800, de 8 de junho de 2006, que criou a UAB, surge a
partir de uma política que tem como objetivo expandir o ensino universitário, promovendo a
inclusão social através da EAD.

Para tanto, oferta cursos nesta modalidade de ensino

realizados por instituições públicas de ensino superior, em polos de estudos mantidos pelos
municípios ou governos estaduais, tendo por objetivo democratizar e ampliar o acesso, dando
prioridade à formação em ES de professores de escolas públicas e jovens trabalhadores
(RAMOS; MEDEIROS, 2009).
O funcionamento da UAB ocorre da seguinte forma: um município funciona como
sede dos polos de apoio presencial; as prefeituras ou o estado cuidam das propostas, recursos
humanos e infraestrutura física; cada IES pública fica encarregada de elaborar os projetos de
cursos superiores e a UAB cuida do pagamento de bolsas dos professores e tutores assim
como despesas com infraestrutura física das instituições (ALMEIDA; IANNONE; SILVA,
2012).
Almeida, Iannone e Silva (2012) pontuam que a UAB faz parte de uma política de
Estado voltada para a ES que é um apoio para as metas estabelecidas no Plano Nacional de
Educação (PNE), objetivando a interiorização da Educação através dos polos presenciais,
levando, portanto, a universidade pública para determinadas regiões que não desejam criar
uma IFES. Surgem, a partir de então, as parcerias entre as instituições públicas com as
prefeituras municipais. Contudo, alguns autores afirmam que a expansão do sistema UAB,
não foi suficiente para superar ao grande crescimento das IES privadas na EAD (ALMEIDA;
IANNONE; SILVA, 2012).
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No primeiro ano de funcionamento do Programa UAB, em 2007, 290 municípios
proporcionaram 40.000 novas vagas no ensino superior. Já no ano de 2008, houve uma
reorientação por parte do MEC/CAPES no que diz respeito às políticas da UAB priorizando a
formação de professores de escola básica e à sua articulação dentro do programa denominado
Plano de Ações Articuladas (PAR). Os resultados do primeiro ano de funcionamento da UAB
mostram que as instituições de ES vêm buscando consolidar novas modalidades de ensino em
suas estruturas, procurando, para tanto, juntar uso de recursos tecnológicos com metodologias
presenciais e encontros. Assim, promovem a ampliação de oferta de vagas e contribuem para
a interiorização do ensino, uma vez que atendem também a alunos que estão em regiões
longínquas dos grandes centros urbanos, onde surgem os maiores quantitativos de vagas
(RAMOS; MEDEIROS, 2009).
O orçamento da UAB prevê o financiamento da gestão do projeto, produção do
material didático, infraestrutura para as instituições de ensino, formação docente e custeio da
oferta.

Também, incentiva a pesquisa e o desenvolvimento de ações e metodologias

inovadoras e integradoras das diversas instituições envolvidas no processo, estimulando a
produção e o compartilhamento de materiais didáticos pelos participantes do programa. Tais
recursos estão previstos no Decreto-Lei n. 11.273, de 6 de fevereiro de 2006, na
Resolução/FNDE n. 044, de 29 de dezembro de 2006 e na Lei n. 11.502, de 11 de julho de
2007. Entretanto, quase 60% deste financiamento estão vinculados à atividade de docência
com a criação e oferta de cursos.

Os professores recebem uma bolsa para professor-

pesquisador, cujo objetivo é construir projetos e metodologias educacionais na modalidade
EAD (RAMOS; MEDEIROS, 2009).
Não podemos deixar de falar do alcance que a UAB tem tido ao longo de tão pouco
tempo, como podemos observar nos dados revelados por Costa e Pimentel (2009). Segundo
esses autores, um levantamento realizado em junho de 2009 mostrou que dos 636 polos
definidos nos dois primeiros editais desse Sistema, 550 já estavam funcionando com cursos.
Além disso, 74 instituições de ES públicas que integravam a UAB atendiam a
aproximadamente 165.000 alunos.
Barreto (2008) argumenta que o portal da UAB remete à preocupação em cumprir
metas estabelecidas no Plano Nacional de Educação em direção ao número de vagas ofertadas
na ES, enquanto a fundamentação pedagógica da proposta não é exposta. Dourado (2008)
apresenta crítica dizendo que o projeto político-pedagógico deve ser estabelecido como foco
principal, além de ser dada mais atenção às condições reais de ensino-aprendizagem, de
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maneira a romper com a atenção prioritária que é dada ao aparato tecnológico e sua utilização,
estes considerados responsáveis diretos pela qualidade ou não do ensino ofertado.
3.1.2 Ambiente de aprendizagem na EAD

A partir do desenvolvimento da EAD, algumas características da escola convencional
são transformadas, tendo em vista que a educação, nessa modalidade, concretiza-se através da
comunicação mediada pelas mídias.

Enquanto na aprendizagem presencial a mediação

pedagógica ocorre por intermédio do professor em contato direto com os alunos, na
modalidade a distância, a mídia passa a ser absolutamente necessária para que haja
comunicação na educação (PEREIRA; MORAES, 2009).
Moran (2005, p. 89) traz uma comparação entre antes e após as redes. A EAD antes
das redes era uma

atividade muito solitária e exigia muito (sic) auto-disciplina. Agora com as
redes, a EaD continua como uma atividade individual, combinada com a
possibilidade de comunicação instantânea, de criar grupos de aprendizagem,
integrando a aprendizagem pessoal com a grupal. A educação presencial
está incorporando tecnologias, funções, atividades que eram típicas de
educação a distância, e a EaD está descobrindo que pode ensinar de forma
menos individualista, mantendo um equilíbrio entre flexibilidade e a
interação.

Ainda que não nos aprofundemos no tipo de ambiente de aprendizagem usado nas IES
na modalidade EAD, sentimos a necessidade de levar a conhecimento nesta pesquisa os
recursos e ferramentas utilizadas neste tipo de ambiente virtual.
No sistema UAB no Brasil, a maioria das IES que integram este sistema utilizam o
Moodle, que é um software livre12 de código aberto distribuído gratuitamente e que possibilita
o trabalho colaborativo entre os participantes em um mesmo ambiente de aprendizagem por
meio da internet. Este software livre se assemelha a uma sala de aula real, oportunizando a
interação entre alunos/alunos, alunos/professores, a autoria do material didático, a
administração da sala virtual e o monitoramento de atividades virtuais. Um grande ganho que
ele oferece é a promoção de um ambiente de construção do conhecimento onde a interação e a
aprendizagem possam ocorrer (RAMOS; MEDEIROS, 2009).

12

Software livre é aquele em que o usuário pode modificar, usar e distribuir o programa de acordo com suas
necessidades.
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Há vários programas como o Moodle, tais como: Atutor, Blackboard, TelEduc, porém,
o fato do Moodle ser um software livre utilizado por grande comunidade de pesquisadores de
diversas áreas, “possui um excelente sistema de atualizações, troca de experiências, discussão
e colaboração de seus usuários, resultando em maior segurança e estabilidade aos usuários”
(RAMOS; MEDEIROS, 2009, p. 54).
Há praticamente dois modelos de ES a distância através da web que são: o modelo
mais virtual e o semipresencial. No virtual, os alunos têm orientação a distância através do
telefone, Internet. Neste modelo, os alunos vão até o polo somente para as avaliações. “É um
modelo predominante onde tudo acontece na Internet e os encontros presenciais são mais
espaçados, porque não existem os polos para o apoio semanal” (MORAN, 2009, p. 287). O
modelo semipresencial é usado no Consórcio CEDERJ13, os polos são próximo as residências
dos alunos, estes contam com tutores a distância e presenciais nos polos, proporcionando
facilidades em tirar dúvidas, participar de atividades, dentre outras.
São basicamente dois, os modelos de EAD utilizados nos cursos de formação de
professores no Brasil: o modelo web e o modelo teleaula. No primeiro, o professor passa a
ser visto não pelas suas aulas expositivas, tradicionalmente falando, mas sim por intermédio
de seus conteúdos impressos e digitais, que possuem características dialógicas e com o apoio
de tutores presenciais e a distância. No segundo, o foco é no professor, como nos moldes
tradicionais de ensino, que é assistido pelos alunos ao vivo por meio de teleaula ou através de
aula gravada, pela vídeo-aula.

Também há leituras e tarefas presenciais e a distância

(MORAN, 2009).
Concluímos este subtítulo sobre educação a distância para a formação de professores
com base na leitura de Moran (2009, p. 290) que analisa a EAD como uma modalidade em
franca expansão e que afeta a educação de um modo geral. Isto porque, por vivermos em um
mundo conectado em redes, a EAD passou “de uma modalidade complementar a ser eixo
norteador das mudanças profundas da educação como um todo, principalmente no ensino
superior.” O autor lamenta por termos ainda Faculdades de Educação desatentas a estas
mudanças, preparando seus alunos para uma escola baseada em métodos tradicionais, não
aproveitando os recursos em rede disponíveis e tampouco desenvolvendo as competências
digitais nesses alunos. Esse talvez seja um dos principais motivos do abismo existente entre
professores e alunos, onde os alunos têm a tecnologia como parte do seu cotidiano e

13
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professores com suas aulas tradicionais que pouco estimulam seus alunos para o processo de
ensino e aprendizagem.

3.2 IMPLICAÇÕES DA EAD PARA UMA FORMAÇÃO DE PROFESSORES COM
QUALIDADE NO ENSINO DOS CURSOS DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA A
DISTÂNCIA

A EAD possibilita uma descentralização que favorece o atendimento das necessidades
de uma parte considerável dos docentes que está espalhada pelo interior do país. Por outro
lado, reduz a exigência de instalações físicas e, devido ao grande número de alunos nesta
modalidade de ensino, os professores acabam dividindo suas atividades “com tutores que
possuem uma formação menos qualificada e recebem salários menores. Portanto, o uso
massivo de EAD aponta também para um barateamento da formação dos professores, uma
desoneração do serviço público” (SARAIVA, 2010, p. 125).
Na argumentação de Giolo (2008, p. 1212), a LDBEN/96 deu largada ao processo da
EAD, sendo que sua estruturação ocorreu a partir do ano de 2000.

Conduzido pelas

instituições públicas inicialmente, este processo teve a partir de 2002, a “participação
agressiva do setor privado” que, rapidamente, incorporou um papel totalmente distinto do
imaginado pela legislação e do praticado pelas instituições públicas: “de uma atividade
complementar e subsidiária à educação presencial, tornou-se um objeto importante na disputa
do mercado educacional”. E, o autor continua revelando que
As atenções não se voltaram para o conjunto do sistema (“todos os níveis e
modalidades de ensino, e de educação continuada”), como pretendia a LDB,
mas se fixaram prioritariamente no ensino de graduação e, neste, nos cursos
de fácil oferta: Pedagogia e Normal Superior, em primeiro lugar;
Administração e cursos superiores de Tecnologia em Gestão, em segundo
lugar.

O Censo da Educação Superior de 2011 nos revela que, nos últimos 10 anos, as
matrículas dobraram, saindo de 3,5 para 7,0 milhões de alunos. No período 2011-2012, as
matrículas cresceram 4,4%, sendo 7,0% na rede pública e 3,5% na rede privada. As IES
privadas possuem uma participação de 73% do total de matrículas na graduação (BRASIL,
INEP, 2012).
Esta expansão da iniciativa privada aconteceu porque, na observação de Giolo (2008,
p. 1218), o Decreto n. 4494/1998 abriu consideravelmente o campo da EAD para esta
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categoria, já que na LDBEN/96 encontrava-se implícita. Não foi dada nenhuma direção ou
limites concretos, o que, segundo o autor citado, fez com que a EAD passasse a ser vista com
interesse pela iniciativa privada e contribuísse para a estagnação da expansão do ensino
presencial cuja demanda teria diminuído progressivamente em razão dos seus elevados custos.
Esta situação acabou deturpando a essência da EAD, que deveria ser capaz de aumentar a
atuação da ES para além da educação presencial, ao contrário de tornar-se sua concorrente, o
que de fato aconteceu, pois consegue praticar preços mais baixos que a educação presencial.
Além disso, esta modalidade de ensino pode oferecer outras facilidades práticas ligadas ao
tempo, ao espaço e aos métodos de aprendizagem.
Na mesma direção da crítica de Giolo, Saraiva (2010) fala da ênfase dada ao uso da
EAD, por meio de ambientes virtuais, pelas políticas públicas atuais para a formação de
professores. E, alerta para a importância e urgência de estudos sobre essa prática.
Lapa e Pretto (2010, p. 86) declaram que atualmente temos visto um “boom na
formação de professores pela modalidade a distância [...], é enorme a demanda não atendida
de professores sem formação superior”. É importante deixar claro que este desafio não é
novo, uma vez que já houve, no Brasil, várias propostas políticas, ao longo dos anos, para
superar esta situação. A começar pelos fóruns das licenciaturas, que existiam em quase todas
as Instituições Públicas de Ensino Superior (Ipes) há décadas. Discussões precederam as
Resoluções de números 30/74 e 37/75, do Conselho Federal de Educação (ARAÚJO,
VIANNA, 2008), que criavam a licenciatura de curta duração com o intuito de formar
professores de maneira aligeirada.

Este tipo de política para tentar conter a defasagem de

professores, foi feita durante muito tempo e se perpetua até os dias de hoje, levando a crer que
o que desejava com as políticas era “apresentar números para as estatísticas educacionais e
não a necessária transformação da educação” (LAPA; PRETTO, 2010, p. 86).
Embora a EAD tenha servido de uma importante ferramenta levando a formação de
professores a patamares nunca antes imaginados, nesta etapa da pesquisa mostraremos grupos
de pesquisadores que têm olhares distintos acerca da EAD no Brasil e que expõem suas
posições na arena acadêmica. Um grupo volta-se para a necessidade de agir ativamente na
produção de uma “nova era na educação, focada na aprendizagem e não no ensino”. Seus
defensores acreditam que vivemos na era do conhecimento, em sociedades da informação,
logo devemos colaborar para estabelecer uma cultura da aprendizagem, norteador para os
processos da educação formal. Os contrários a EAD veem nela a “impossibilidade de um
estudante aprender com qualidade em frente a um monitor de computador, [...], executando
tarefas quase ao modo dos antigos estudos dirigidos”, [...] (SOMMER, 2010, p. 18).
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O Documento final da Conferência Nacional de Educação (CONAE) de 2010, sem
força de lei, objetiva subsidiar a formulação de políticas para a educação no Brasil,
“manifesta-se contrário à formação inicial de professores na modalidade a distância”
(SOMMER, 2010, p. 23). Este documento, em seu Eixo IV, Formação e Valorização dos/das
Profissionais da Educação, ressalta que:

A formação inicial deverá se dar de forma presencial, inclusive aquelas
destinadas aos/às professores/as leigos/as que atuam nos anos finais do
ensino fundamental e no ensino médio, como aos/às professores/as de
educação infantil e anos iniciais do
fundamental em exercício,
possuidores/as de formação em nível médio. Assim, a formação inicial
pode, de forma excepcional, ocorrer na modalidade de EAD para os/as
profissionais da educação em exercício, onde não existam cursos presenciais,
cuja oferta deve ser desenvolvida sob rígida regulamentação,
acompanhamento e avaliação [...] (CONAE, 2010, p. 83 – negrito do
original).

O documento traz um panorama pessimista ao se referir aos cursos de formação inicial
de professores a distância, revelando que

a existência de centenas de cursos de EAD, em instituições que os oferecem,
nos mais diversos polos pelo interior dos estados, e também nas capitais,
grande parte deles sem o devido acompanhamento pedagógico, sem
aprovação do MEC e sem compromisso com a formação de qualidade dos
estudantes, visando apenas ao lucro das entidades e à distribuição de
diplomas em curto prazo. A articulação entre o MEC e os sistemas de
ensino, envolvendo as universidades no contexto da implantação de um
sistema nacional de educação, deve visar às políticas públicas de ampliação
e interiorização da oferta do ensino superior gratuito e de qualidade,
priorizando o ensino presencial e fazendo o acompanhamento dos cursos de
EAD, de maneira que estes, quando forem necessários, sejam implantados
com qualidade social (CONAE, 2010, p. 84).

Corroborando com a posição do CONAE, Sommer (2010) nos informa que a
Associação Nacional pela Formação dos Profissionais da Educação (ANFOPE), em seu XIV
Encontro Nacional, em 2008, publicou a Carta de Goiânia, onde constam as contribuições da
Associação Nacional pela Formação dos Profissionais da Educação à Minuta de Decreto que
“Institui o Sistema Nacional Público de Formação dos Profissionais do Magistério”, que tem
como um dos pontos mais importantes “que a formação inicial de profissionais seja feita em
cursos

universitários

presenciais

e

que

excepcionalmente” (SOMMER, 2010, p. 24).

a

formação

a

distância

seja

admitida

65
Sommer (2010, p. 26) afirma que o Documento final da Conae de 2010, deu uma
grande contribuição para aqueles “que têm feito análises críticas e erguido a voz denunciando
a precariedade da formação inicial ofertada em muitos cursos brasileiros de licenciatura na
modalidade a distância”. Nesta perspectiva, o documento acaba contribuindo negativamente
levando a uma cristalização e um retrocesso histórico, segundo a comunidade da EAD.
Outro posicionamento contrário à EAD para formação inicial de professores ocorreu
nas Considerações feitas pela Associação Nacional de Política e Administração da Educação
(Anpae) e pela Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (Anped), em
2009, ao Conselho Nacional de Educação (CNE), onde foram expostos pontos que deveriam
fazer parte do Documento Referência para o Fórum Nacional de Educação Superior, pontos
estes sobre a EAD considerada como colaboradora para a mercantilização da educação
(SOMMER, 2010), como pode ser conferido abaixo:
A ausência de qualquer regulamentação possibilita a livre ação de capitais
nacional e estrangeiro na aquisição ou incorporação de instituições isoladas.
Além disso, há que se considerar que o mercado educacional tende a alargarse com o incentivo governamental a expansão do ensino a distância e a
implantação de tecnologia da informação e comunicação. Gradualmente, as
instituições educacionais passam a demandar a participação de empresas
privadas no provimento de equipamentos, na implantação de infraestrutura e
na oferta de serviços, ampliando-se, desse modo, o atendimento aos
interesses privados no âmbito das políticas públicas (Anpae, Anped, 2009
apud SOMMER, 2010, p. 25).

Toda esta preocupação em relação à EAD tem fundamento, principalmente quando se
trata da formação de professores a distância em países em desenvolvimento, como o Brasil,
por exemplo, em que o discurso dos organismos internacionais ao mesmo tempo em que trata
esta modalidade de ensino como uma democratização do acesso ao conhecimento, também
defende os interesses de mercado, podendo isto ser verificado no Documento S/CSS/W/23, de
18 de dezembro de 2000, da Organização Mundial do Comércio (World Trade Organization –
WTO, 2000 apud BARRETO, 2010, p. 35) que propõe
liberalizar a comercialização deste importante setor da economia mundial,
removendo obstáculos que se opõem à transmissão desses serviços além das
fronteiras nacionais por meios eletrônicos (e-educação) ou pelo
estabelecimento e exploração de instalações (como escolas) para
proporcionar serviços a estudantes em seu país ou no estrangeiro.

Nesta perspectiva, Barreto (2008a apud BARRETO, 2010) pontua que a
democratização tratada acima tem relação com os documentos–chave do Banco Mundial
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relacionados à expansão do ensino superior.

A autora faz uma retrospectiva histórica

conforme o quadro abaixo:

Quadro 4 - Retrospectiva histórica dos documentos-chave do Banco Mundial em relação à
expansão da EAD

ANO
1994

2000
2002

2003

DISCURSOS
a educação a distância e os programas de aprendizagem aberta podem
aumentar, efetivamente e a baixo custo, o acesso dos grupos
desprivilegiados;
acessar o conhecimento mais rapidamente e de lugares cada vez mais
distantes;
a emergência de novos fornecedores, oferecendo serviços diferentes de
maneiras diferentes, representa uma oportunidade para os países em
desenvolvimento;
acesso a novos produtos e serviços de educação a distância, facilitando o
fornecimento de programas qualificados; forças do mercado estão
assumindo papel cada vez mais importante na educação mundial.

Fonte: elaborado pela autora com base no trabalho de Barreto, 2010, p. 35

Gatti, Barretto e André (2011) retratam que os processos de EAD demandam
manutenção e renovação constantemente e ao, contrário do que muitos pensam, exigem altos
investimentos. A EAD tem grande importância no processo de formação, porém é importante
dar atenção especial às questões pedagógicas, logísticas e técnicas que este tipo de
modalidade demanda, tendo em vista a grandiosa expansão que vem tendo esta modalidade de
ensino.

Não podemos esquecer que tais investimentos são necessários para garantir a

qualidade nos cursos oferecidos por ela. O que se tem visto são polos de EAD sendo
fechados pelo MEC justamente pela falta de cuidado adequado.
Gatti e Barretto (2009, p. 112) levantam um questionamento acerca do crescimento
acelerado e desordenado da EAD onde
Todo o aparato legal montado para dar suporte inicial à criação de um
sistema nacional de formação docente, concebido fundamentalmente por
meio da integração das instituições públicas e para fazer face à
preponderância da iniciativa privada na oferta de ensino superior no país,
não impediu o crescimento acelerado e desordenado de EAD, tanto no setor
público, quanto no privado. Ao contrário, é possível admitir que o
crescimento decorre justamente dessa forma de regulação.

As autoras (2009) tecem críticas também em relação à multiplicação de consórcios e
polos direcionados a ofertar cursos de licenciatura a distância que vêm ocorrendo sem um
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projeto

político-pedagógico

de

formação

docente suficientemente desenvolvido

e

compartilhado nacional e localmente, além do funcionamento deficiente das estruturas
operacionais básicas. Pesquisas voltadas para os problemas e desafios relativos à expansão da
EAD são raras, talvez se explique pelo caráter recente desta modalidade de ensino.

Há

autores que reconhecem a importância da EAD em razão da expansão, que favorece um maior
acesso à educação, além da democratização através do maior domínio das TIC. Outros
autores encaram o uso das TIC como algo que substituirá os envolvidos no processo de
formação, dentre eles o professor e ainda aqueles contrários as influências da globalização ao
adotar esta modalidade de ensino (GATTI; BARRETTO, 2009).
Uma outra questão levantada pelas autoras (2009, p. 114) é a contínua segregação
entre os ensinos presenciais e a distância, ou seja,

Embora as normas que regulam a expansão de EAD insistam na sua
integração ao Plano de Desenvolvimento Institucional das IES, a tendência à
criação de estruturas paralelas e independentes para a montagem e
funcionamento desses cursos parece continuar sendo a regra, uma vez que
ainda não se rompeu com a tradição de segregação dessa modalidade de
ensino em relação aos cursos presenciais, que constituem o modus operandi
pelo qual a universidade sempre representou o seu próprio funcionamento.

Gatti e Barretto (2009, 115) retratam a realidade vivida pela equipe multidisciplinar
(professores, tutores e técnicos) dos cursos de EAD. Em se tratando de um ensino virtual, a
EAD tem suas peculiaridades no ensino, porém não é dada a atenção devida à articulação dos
docentes em relação ao material didático, ao projeto pedagógico, aos alunos e aos tutores.
Um núcleo de EAD não se resume a uma equipe de operadores, ainda que seja formada por
professores. É fundamental que haja um engajamento por parte dos docentes em prol do
processo de ensino-aprendizagem e de solucionar dificuldades que possam surgir nesta
modalidade de ensino.
No que se refere aos estágios de formação de docentes, Gatti e Barretto (2009)
afirmam que a regularidade dos cursos de graduação a distância promove uma tendência
crescente destes cursos em receber alunos egressos do ensino médio da mesma forma que
ocorre na modalidade presencial. Isto merecerá uma maior atenção nos requerimentos de
estágios nas escolas básicas.
O fato de as políticas de governo central empreenderem a equiparação da educação a
distância com a presencial acaba abrindo novas possibilidades de atuação das IES privadas e
novos nichos são estabelecidos para as empresas que pertencem a área e que possuem
objetivos mercadológicos, tendo em vista que o custo para criação e manutenção desta
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modalidade de curso e o custo/aluno. Assim, ainda que os investimentos iniciais sejam
bastante consideráveis, principalmente em relação à infraestrutura (GATTI; BARRETTO,
2009).
O que está em jogo para a comunidade de educadores é uma maior precariedade na
formação docente a distância se for comparada à presencial. A contribuição da EAD para a
solução da crise na formação de professores poderia ser considerável, mas ao invés disto,
poderá tornar mais frágeis os processos de formação docente e desestabilizar
uma larga experiência acumulada de formação que, a despeito das críticas
que lhe são devidas, requer alternativas que contribuam para fortalecê-la e
consolidá-la” (GATTI; BARRETTO, 2009, p. 116).

É pensando na expansão acelerada que surge a preocupação com a Licenciatura em
Pedagogia, dada a complexidade da formação exigida dos professores. Almeida, Iannone e
Silva (2012) enfatizam que o campo de Pedagogia vai além da formação escolar, passando
pela metodologia de ensino, chegando até as relações que se estabelecem entre todos os
elementos ligados ao processo educacional, envolvendo, assim, a totalidade do fenômeno
educativo em diversos momentos, espaços, modalidades e contextos.
Tendo em vista a expansão que estes programas governamentais propiciam e o
consequente aumento da quantidade de vagas, é que muitos especialistas da área têm
discutido a perda da qualidade da formação nesta modalidade de ensino, principalmente para
os futuros professores.
Citemos alguns itens que merecem ser considerados e que podem levar à perda da
qualidade dos cursos de Pedagogia a distância: oferta acelerada, modelo de tutoria, mau uso
das tecnologias digitais, transposição de uma didática tradicional para uma didática pautada
nas TIC, evasão, dentre outros.
Gatti, Barretto e André (2011) denunciam que “as políticas mais fortes do Ministério
da Educação (MEC) estão centradas na expansão da oferta das licenciaturas, e muito pouco
em sua qualidade curricular”.
Mamede-Neves e Segenreich (2009) expõem que a tendência da política do MEC,
durante os cinco primeiros anos de regulamentação da LDBEN/96, era deixar a EAD como
um sistema paralelo ao presencial, credenciamento institucional específico e possibilidade de
aproveitamento de estudos de um sistema para outro.
Moran (2009, p. 286) defende que “a EAD de qualidade é aquela que ajuda o aluno a
aprender igual ao presencial”. Para ele, não se afere qualidade pelo quantitativo de alunos,
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mas pelo projeto pedagógico sério e coerente, pela qualidade da gestão, pela mediação dos
educadores e pelo engajamento dos alunos.
O autor (2009) faz uma rápida análise entre as instituições ditas sérias e as menos
sérias. As primeiras são as instituições que desenvolvem trabalhos sólidos, consistentes tanto
no ensino presencial quanto no a distância. Já as menos sérias, que têm, na maioria das vezes,
foco nos interesses econômicos no ensino presencial, também o terão ainda mais no ensino a
distância. Aqui percebemos a preocupação do autor com estes dois tipos de instituições. Esta
deveria ser uma preocupação nacional, pois vemos, a cada dia, uma expansão desenfreada dos
cursos de graduação, em especial, de formação de professores em cursos presenciais e a
distância. Ao que nos parece, existe uma preocupação não só com os interesses econômicos,
mas também com os interesses estatísticos. É a quantidade de formados se sobrepondo à
qualidade desta formação.
Percebemos que o curso de Licenciatura em Pedagogia vem sendo delineado por
decretos, resoluções e pareceres, acrescentando novas redações a um texto prévio ou
extinguindo o próprio texto, promovendo “incertezas do poder público sobre como tratar e
delimitar a formação e a atuação de professores” (ALMEIDA, IANNONE; SILVA, 2012, p.
291). As autoras acrescentam que fora
facultado às IES, o direito de oferecer uma formação em Pedagogia,
reconhecida como um campo de produções científicas, restando o consenso
de que não havia clareza sobre o que seria especificamente propriedade do
pedagogo. Tais características não ficaram imunes às novas diretrizes
curriculares do curso de Pedagogia, homologadas em maio de 2006.

Parece-nos que a questão sobre a real identidade do Pedagogo ainda não está definida
e as DCN/2006 do curso de Licenciatura em Pedagogia refletem esta indefinição, pois ao
pedagogo abre-se um leque de diversas opções de espaços onde ele poderá atuar, mas indagase, contudo, sobre a qualidade dessa formação. Será que um curso de Licenciatura em
Pedagogia, tanto na modalidade presencial quanto na a distância, com duração de três ou
quatro anos, dará conta da multiplicidade de funções que o licenciado em pedagogia poderá
assumir?
Parecer CNE/CES n. 67/2003 (BRASIL, 2003) que estabeleceu as Diretrizes
Curriculares Nacionais (DCN) para os cursos de graduação deixa a critério das IES a
elaboração de suas propostas curriculares. A partir de então, “os projetos pedagógicos dos
cursos de graduação deixaram de ser regidos pelos currículos mínimos dos cursos ofertados
em todo o território nacional.

Sob esta ótica, os projetos pedagógicos dos cursos de
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graduação passam a ter um caráter mais flexível, assumindo, portanto, para si a realidade das
demandas e necessidades sociais da região onde se encontra a IES (ALMEIDA, IANNONE;
SILVA, 2012, p. 291).
A partir da Resolução CNE/CP N o 1, de 15 de maio de 2006 (BRASIL, 2006), que
institui Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em Pedagogia,
licenciatura, em seu Art. 2º , os egressos saem com o título de Licenciado em Pedagogia, e
poderão atuar na Educação Infantil, nos anos iniciais do Ensino Fundamental, nos cursos de
Ensino Médio, na modalidade Normal, em cursos de Educação Profissional na área de
serviços e apoio escolar e em outras áreas nas quais sejam previstos conhecimentos
pedagógicos. No que se refere às habilitações em cursos de Pedagogia existentes até a data
das DCN/2006, entraram em extinção, a partir do período letivo seguinte à publicação desta
Resolução.
Almeida, Iannone e Silva (2012) falam da identidade do pedagogo que pode atuar
tanto na Educação formal como não formal, desenvolvendo suas tarefas em diferentes espaços
escolares e não escolares, através de práticas sociais em diversos contextos. Seu trabalho vai
além do trabalho docente, isto é, engloba gestão e pesquisa.
Por ser um curso de licenciatura baseado nas definições da Resolução das DCN/2006,
o curso de Licenciatura em Pedagogia ganha força através da ligação entre a teoria e a prática,
investigação e reflexão crítica (ALMEIDA, IANNONE; SILVA, 2012). Isto é preconizado
no parágrafo 2º, artigo 2º das DCN/2006, segundo o qual,
2º O curso de Pedagogia, por meio de estudos teórico-práticos, investigação
e reflexão crítica, propiciará:
I – o planejamento, execução e avaliação de atividades educativas;
II – a aplicação ao campo da educação, de contribuições, entre outras, de
conhecimentos como o filosófico, o histórico, o antropológico, o ambientalecológico, o psicológico, o linguístico, o sociológico, o político, o
econômico, o cultural (BRASIL, 2006).

Podemos perceber uma alteração a partir das DCN do curso de Licenciatura em
Pedagogia no que se refere ao currículo e ao conteúdo, pautado por “princípios de
interdisciplinaridade, contextualização, democratização, pertinência e relevância social, ética
e sensibilidade afetiva e estética (BRASIL, 2006, p. 1), levando a uma conexão de diferentes
campos científicos no intuito de compreender e estudar o campo pedagógico e a atuação do
profissional deste campo. Neste sentido, “as diretrizes propõem a superação dos modelos
baseados nas habilitações incorporadas aos currículos dos cursos de Pedagogia, a partir da Lei
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no 5.692/71, e da dicotomia entre a formação pedagógicas e as habilitações (ALMEIDA,
IANNONE; SILVA, 2012, p. 293).
Almeida, Iannone e Silva (2012) nos alertam para a coincidência do lançamento das
DCN para os cursos de graduação (BRASIL, 2003) e, em especial, as DCN para o curso de
Licenciatura em Pedagogia (BRASIL, 2006), com a criação do Sistema UAB, através do
Decreto no 5.800, de 8 de junho de 2006, oficializando a oferta de cursos a distância
promovido pelas instituições públicas de ES. As autoras nos fazem refletir sobre o fato de as
DCN dos cursos de graduação não mencionarem, em suas Resoluções, a formação docente e
do pedagogo na modalidade a distância, assim como também não mencionam a preparação
dos professores para exercerem suas funções na EAD.
Presenciamos hoje uma polaridade nas DCN do curso de Licenciatura em Pedagogia,
pois, se por um lado, ela apresenta avanços importantes para este curso na teoria, por outro,
conforme constatam Gatti e Barretto (2009, p. 258), não há um perfil profissional do professor
claramente delineado. No que se refere aos aspectos práticos da formação docente, são
muitos ainda os desafios: fragmentação, descontinuidade das políticas, precariedade das
condições de trabalho e baixos salários, dentre outros.
Almeida, Iannone e Silva (2012) nos trazem algumas soluções para ajudar a enfrentar
estes desafios.

A primeira delas é revisitar currículos baseados nas DCN e promover

mudanças conforme propõem Libâneo e Pimenta (1999) e Nóvoa (2009) com o objetivo de
integrar à formação do pedagogo âmbitos teóricos, pedagógicos, científicos, técnicos, tendo
como foco da formação a experiência vivenciada na prática docente.
Ficou clara que a preparação do Licenciado em Pedagogia é deveras complexa e a ela
está associada à questão da qualidade na educação a distância. Há qualidade neste curso em
se tratando da modalidade a distância? Sem a pretensão de trazer uma resposta concreta,
definitiva, é que apresentaremos, no próximo capítulo, a pesquisa de campo feita em uma
instituição pública do Estado do Rio de Janeiro.
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4 A QUALIDADE DO CURSO DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA A
DISTÂNCIA: A TEORIA E A REALIDADE NA IES INVESTIGADA
Os estudantes são a primeira razão de ser da escola. A
instituição, o departamento e o programa têm de
demonstrar, de modo real e concreto, que se destinam ao
cuidado dos alunos. Os estudantes necessitam saber isto.
E mais, eles precisam sentir isto. Se os estudantes vêem
que eles são importantes, que a sua instituição e os seus
professores cuidam realmente deles, procuram trabalhar
com ardor (JULIATTO, 2005).

Neste capítulo, apresentaremos os resultados da pesquisa de campo realizada em uma
instituição pública, com sede no município do Rio de Janeiro, que oferece o curso de
Licenciatura em Pedagogia a distância.

Buscaremos também cotejar os resultados dos

questionários aplicados aos alunos concluintes e das entrevistas realizadas com tutores a
distância com os referenciais teóricos e os Referenciais de Qualidade para os cursos de ES a
distância.
Para tanto, utilizaremos como elementos de análise os documentos de acesso público
encontrados nos meios eletrônicos, dentre eles, a matriz curricular; e, os Referenciais de
Qualidade para Educação Superior a distância, além dos dados obtidos por meio das
entrevistas e dos questionários.
Para a realização da presente pesquisa, foram feitos levantamento bibliográfico,
análise documental e pesquisa de campo. A pesquisa constituiu-se em uma análise qualitativa
que, segundo Alves-Mazzotti e Gewandsznajder (2001, p. 147),
[...] por sua diversidade e flexibilidade, não admitem regras precisas,
aplicáveis a uma ampla gama de casos. Além disso, as pesquisas
qualitativas diferem bastante quanto ao grau de estruturação prévia, isto é,
quanto aos aspectos que podem ser definidos já no projeto [...].

Conforme afirmam Ludke e André (1986), os documentos são fontes importantes para
podermos retirar evidências que irão fundamentar as afirmações e declarações do pesquisador.
Assim, o documento “Referenciais de Qualidade para os cursos de Educação Superior a
distância de 2007” abordado no capítulo II, constituiu o cerne para a análise do estudo
documental e para a pesquisa de campo. Também, foi com base nos documentos oficiais
disponíveis no site da instituição de ES, que oferece o curso de Licenciatura em Pedagogia a
distância escolhida para a pesquisa que foi realizada a posterior análise dos dados da
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instituição. Os questionários e as entrevistas permitiram apurar a maneira como os alunos e
tutores a distância desta instituição concebem o curso oferecido pela instituição em tela.
A idéia inicial era comparar duas instituições, sendo uma pública e uma privada, mas
foi necessário fazer ajustes, em razão de diferenças estruturais constatadas entre as duas
instituições. Um dos problemas encontrados foi o fato da instituição pública possuir sede no
município do Rio de Janeiro e polos espalhados por diversas cidades do Estado do Rio de
Janeiro, ao passo que a instituição privada possui somente um polo que está localizado na
própria sede que se encontra no município do Rio de Janeiro.
A coleta de dados se deu na instituição pública, sendo 39 os sujeitos da pesquisa,
dentre os quais 37 alunos concluintes do curso de Licenciatura em Pedagogia a distância, os
quais responderam a um questionário e dois tutores a distância que concederam entrevista.
Os alunos foram escolhidos como sujeitos desta pesquisa porque, em concordância
com Juliatto (2005), os alunos são os que experimentam a qualidade da ES, portanto, os
melhores juízes da qualidade nesta etapa da educação.
A escolha dos sujeitos da pesquisa buscou atender a três especificidades: a primeira é
traçar um perfil de alunos concluintes em uma IES pública; a segunda, foi verificar a opinião
destes alunos quanto à qualidade de seu curso à luz dos Referenciais de qualidade para a ES a
distância de 2007; e, a terceira foi confirmar ou não com os tutores a distância desta IES as
posições dadas pelos alunos quanto à IES em que estudam.
Em relação à análise de dados, escolhemos a técnica de análise de conteúdo (AC) para
a categorização das respostas com base nos preceitos de Bardin (1979, p. 26). A análise de
Conteúdo, segundo Bardin, consiste em “[...] um conjunto de técnicas de análise das
comunicações, visando obter, [...], indicadores (quantitativos ou não) que permitam a
inferência de conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas)
destas mensagens”. Na técnica de Análise de Conteúdo é dito que “por detrás do discurso
aparente, geralmente simbólico e polissêmico, esconde-se um sentido que convêm desvendar”
(BARDIN, 2000, p. 14).
Segundo o autor, a análise de conteúdo é composta por três etapas: (a) pré-análise fase da organização, na qual se pode utilizar procedimentos tais como: a elaboração de
indicadores que fundamentarão a interpretação; (b) exploração do material - dados
codificados a partir das unidades de registro; e, (c) tratamento dos resultados e interpretação categorização, isto é, classificação dos elementos de acordo com suas semelhanças e
diferenciações, para então, reagrupá-los com base nas características comuns.
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A apresentação da instituição, nesta pesquisa, levou em conta fatores ligados ao perfil
do corpo discente e qualidade da instituição à luz dos referenciais, os quais foram cotejados
com as respostas dos alunos e tutores a distância. O que se desejou também foi saber até que
ponto esta instituição, no que se refere ao curso de Licenciatura em Pedagogia a distância, se
aproxima ou não do conceito de qualidade proposto pelos Referenciais de Qualidade dos
cursos de ES a distância, bem como dos conceitos de qualidade elencados a partir da literatura
pertinente.
Os elementos constituintes fundamentais dos Referenciais de Qualidade para ES a
distância 2007 que foram usados para a análise da instituição contêm os seguintes elementos:
concepção de educação e currículo no processo de ensino e aprendizagem; sistemas de
comunicação; material didático; avaliação; equipe multidisciplinar e infraestrutura de
apoio. Vale lembrar que além destes elementos constitutivos dos referenciais, ainda há
outros dois que são: gestão acadêmico-administrativa e sustentabilidade financeira. Porém,
optamos por não trabalhar com estes dois últimos elementos. Estes oito elementos não são
entidades isoladas, mas se interpenetram e se desdobram em outros subitens (BRASIL, SEED,
2007, grifo nosso).
Para a pesquisa de campo realizada através de questionários aplicados aos alunos
concluintes do curso de Licenciatura em Pedagogia a distância, adotamos os seguintes
procedimentos: foram disponibilizados, no espaço virtual Google Docs, pela pesquisadora,
questionários aos 291 concluintes de todos os onze polos da IES pública localizados no
Estado Rio de Janeiro. Destes 291 sujeitos, 37 responderam à pesquisa, o que gerou 12,72%
respondentes. O quantitativo abaixo do esperado se deu devido ao envio do questionário ter
ocorrido somente duas vezes e num período que coincidia com um grande feriado no mês de
abril de 2014. Além disto, dentre os e-mails que nos foram disponibilizados pela instituição,
muitos dos sujeitos já haviam terminado o curso e talvez tenham tido desinteresse em
responder ao questionário tendo em vista que havíamos deixado claro que se tratava de uma
pesquisa com sujeitos concluintes do curso em tela. Segundo Lakatos e Marconi (2003, p.
201), “em média, os questionários expedidos pelo pesquisador alcançam 25% de devolução”.
Ainda, segundo as autoras, este baixo percentual é uma das desvantagens deste tipo de
instrumento de pesquisa. As entrevistas foram realizadas, por meio de um roteiro, com dois
tutores a distância.
O Projeto Político Pedagógico do curso não estava disponível no site da instituição,
por essa razão, para a análise documental tivemos que usar as informações que se
encontravam disponíveis, como: a matriz curricular e o guia do curso.
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A seguir, apresentaremos a descrição e análise dos dados coletados, que serão
divididos da seguinte forma: caracterização básica dos entrevistados vinculados à instituição
pública; e, em seguida, o aluno e o curso de Licenciatura em Pedagogia a distância, parte
essencial da pesquisa.

4.1 QUEM SÃO OS ALUNOS CONCLUINTES

Nesse eixo, os sujeitos são caracterizados de acordo com sexo, faixa etária, tipo de
formação no Ensino Médio, último nível de formação, se trabalha ou não como professor, e,
em caso, positivo, tempo e segmento de atuação.
Do total de 37 respondentes, verificamos que 31 alunos eram do sexo feminino, 5, do
sexo masculino e 1 aluno não respondeu. Percebemos que a predominância do sexo feminino
no curso de Licenciatura em Pedagogia se confirma também no curso a distância. Segundo
Gatti (2010), há uma feminização da docência, isto é, 75,4% dos licenciados são mulheres.
Esta predominância do sexo feminino não é algo recente, e, sim, há uma longa história por
trás desta feminização neste campo profissional, mas que não desenvolveremos por não ser
este o foco desta pesquisa.
Em relação à faixa etária dos alunos, verificamos que, dos 37 respondentes, 3 alunos
têm entre 18 e 24 anos; 2 estão entre 25 e 32 anos; 7 têm entre 33 e 40 anos; 17 estão entre 41
e 48 anos; 7 estão com mais de 48 anos; e, 1 aluno não respondeu, como pode ser visto no
gráfico abaixo.
Gráfico 1 - Caracterização básica do entrevistado quanto à faixa etária

Faixa etária
7 alunos

3 alunos
2 alunos

18 a 24 anos
25 a 32 anos
7 alunos

33 a 40 anos
41 a 48 anos
acima de 48 anos

17 alunos
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Se somarmos os sujeitos com mais de 33 anos teremos 31 respondentes, dentre os 36
que responderam, ou seja, um quantitativo considerável que demonstra que o curso possui
alunos mais velhos. Estes resultados vão ao encontro das afirmações de Gatti (2010) que
informa que os estudantes dos cursos de Pedagogia, de um modo geral, tendem a ser mais
numerosos nas faixas etárias dos mais velhos, entre 30 e 39 anos, ou acima de 40 anos.
Almeida, Iannone e Silva (2012) fazem um panorama geral do perfil dos alunos hoje,
mostrando que muitos dos que estão no exercício da profissão, estão próximos da
aposentadoria e incluem-se em uma faixa etária elevada. Há aqueles que são mestres e
doutores e buscam no curso de Licenciatura em Pedagogia uma formação pedagógica para
exercerem a docência. Quanto aos alunos mais jovens, há muitos que estão em busca de sua
segunda ou terceira graduação, e em quantidade menor estão àqueles egressos do Ensino
Médio. As autoras acreditam que, com o passar do tempo, há uma tendência à reposição dos
quadros profissionais e a demanda por professores vai continuar, levando a uma maior
necessidade de novos alunos.
Queríamos saber se os alunos tinham formação anterior na modalidade Normal, e
obtivemos os seguintes resultados, dentre os 37 respondentes: 16 tinham formação geral14, 11,
formação em curso Normal; e, 9 tinham formação técnica.

Percebemos, pelos dados

apresentados, que há um certo equilíbrio no quantitativo de alunos entre os três tipos de
formação, embora ocorresse uma predominância por alunos com formação geral no Ensino
Médio. Constata-se, assim, que embora o curso de Pedagogia continue tendo muitos alunos
provenientes do curso Normal, alunos provenientes de outras áreas de formação no Ensino
Médio têm tido atração pelo curso de Licenciatura em Pedagogia, o que reforça as
preocupações de Gatti e Barretto (2009) em relação à formação unicamente a distância de
candidatos à docência sem experiência em cursos de formação docente presencial, uma vez
que a contribuição da EAD, ao invés de ajudar a solucionar a crise na formação de
professores, poderá fragilizar os processos de formação docente e desestabilizar uma ampla
experiência de formação desses profissionais.
Quanto ao último nível de formação dos alunos respondentes, houve uma
predominância de alunos cuja última formação era a graduação, 22 alunos de um total de 37
respondentes. Nota-se que estes dados coincidem com a faixa etária acima de 33 anos, isto é,
alunos mais maduros realizando sua segunda graduação.

14

A formação geral ocorre quando o aluno cursa o Ensino Médio propedêutico, isto é, sem qualquer habilitação
profissional.
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Verificou-se que a maioria dos alunos não trabalha como professor, ou seja, 20 alunos
de 37 respondentes, enquanto que, 16 atuam na profissão docente. Um aluno não respondeu.
Destes 16, 8 são professores há mais de 10 anos.
Também constatamos que 6 respondentes, de um total de 16 sujeitos que trabalham
como professor, atuam na Educação Infantil. Do restante, 5 atuam no Primeiro segmento do
Ensino Fudamental (1º ao 5º ano); 4, no Segundo segmento do Ensino Fundamental (6º ao 9º
ano); e, 1, no Ensino Médio. Porém, existe uma observação importante a fazer em relação aos
4 alunos que atuam no segundo segmento do Ensino Fundamental (6º ao 9º anos), ou seja,
como o curso Normal não habilita os professores para atuar neste segmento, é provável que
estes professores ou possuíam graduação em outra licenciatura, ou possuíam graduação em
outra área que não seja a licenciatura e estão fazendo Pedagogia para conseguir tal
habilitação, e que, por enquanto, ao que nos parece, segundo os dados apresentados, estão
atuando irregularmente neste segmento de ensino.
Percebemos, através destes dados, que o curso de Licenciatura em Pedagogia tem
levado pessoas que nunca trabalharam no campo da docência a procurarem formação nesta
área. Assim, podemos admitir que os esforços empreendidos pelo governo têm atraído alunos
para esta profissão, mas pode-se pensar também que as novas possibilidades de atuação do
pedagogo tenham influenciado tal decisão. Os motivos informados para a escolha pelo curso
de Pedagogia foram os mais diversos e serão analisados mais à frente.
Vale lembrar que o curso de Licenciatura em Pedagogia, segundo as DCN de 2006,
habilita o aluno a atuar nos seguintes segmentos: educação infantil; primeiro segmento do
ensino fundamental (1º ao 5º ano); Ensino Médio, modalidade Normal; Educação
Profissional; apoio escolar; e, outras áreas nas quais sejam previstos conhecimentos
pedagógicos. De um modo geral, através destes dados, podemos perceber que estes alunos
têm anseio em se aprimorar, isto é, atingir patamares mais elevados na formação docente.

4.2 ANÁLISE DO CURSO À LUZ DOS REFERENCIAIS DE QUALIDADE E NA
PERSPECTIVA DOS CONCLUINTES E DOS TUTORES A DISTÂNCIA
Antes de iniciarmos a análise de dados baseada nos Referenciais de Qualidade,
achamos por bem esclarecer algumas características no funcionamento da instituição
investigada nesta pesquisa. O curso de Licenciatura em Pedagogia a distância da instituição
pública é semipresencial e possui sistema de tutoria presencial nos polos regionais e a
distância (por telefone, fax, internet) e aulas práticas de laboratório. Não há aula presencial
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com os professores; os alunos fazem as provas nos finais de semana e o curso é regido por
semestres, de forma semelhante ao ensino presencial, onde os alunos têm determinada
quantidade de disciplinas ao longo de um semestre. O tempo de integralização curricular é de
8 semestres de 20 semanas cada, podendo o aluno optar por um prazo menor ou maior de
integralização, mas jamais superior a 12 semestres. O processo de seleção utilizado é o
Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). Segundo seu site, o aluno estuda no local e
horário de sua preferência. Não há aulas presenciais diárias, mas algumas disciplinas exigem
um número mínimo de presença no polo para a execução das aulas práticas de laboratório,
trabalho de campo, trabalhos em grupo, além dos estágios curriculares obrigatórios (CEDERJ,
2014)15.
O „Guia do Curso‟ (2014), documento disponibilizado na página da instituição,
informa que os estágios serão realizados sob a orientação e supervisão de professores
especialmente designados para esta finalidade, segundo normas e procedimentos de estágio
curricular voltados para a formação do pedagogo.
Foi com base no currículo da instituição, que dividimos as disciplinas do curso de
Licenciatura em Pedagogia a distância da instituição pesquisada e suas respectivas cargas
horárias com base na Resolução CNE/CP no 1, 16/05/2006 – Artigo 6º, conforme podemos
verificar nos quadros a seguir.
Quadro 5 - Resolução CNE/CP No1, 16/05/2006 – Artigo 6o
Curso de Licenciatura em Pedagogia a distância – instituição pesquisada
I – Núcleo de Estudos Básicos
1- Sociologia da Educação
(60h)
2- Psicologia da Educação
(60h)
3- Educação Especial
Inclusiva (60h)
4- Alfabetização I (60h)
5- Alfabetização 2 (60h)
6- Filosofia da Educação
(60h)
7- Matemática na Educação 1
(60h)
8- Matemática na Educação 2
(60h)
9- Língua Portuguesa na

15

II – Núcleo de Aprofundamento
e Diversificação de Estudos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Literatura na Formação
do Leitor (60h)
Educação e Trabalho
(60h)
Diversidade Cultural e
Educação (60h)
Pedagogia em Contextos
não Escolares (60h)
Imagem, Cultura e
Tecnologia (60h)
Educação a Distância
(60h)
Informática Instrumental
(60h)

http://www.cederj.edu.br/fundacaocecierj/index.php

III – Núcleo de Estudos
Integrados
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Optativa 1 (60h)
Optativa 2 (60h)
Optativa 3 (60h)
Optativa 4 (60h)
Optativa 5 (60h)
Optativa 6 (60h)
Metodologia da Pesquisa
em Educação (60h)
8. 1º Seminário de Práticas
Educativas (15h)
9. 2º Seminário de Práticas
Educativas (15h)
10. 3º Seminário de Práticas
Educativas (15h)
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Educação 1 (60h)
10- Língua Portuguesa na
Educação 2 (60h)
11- História na Educação 1
(60h)
12- História na Educação 2
(60h)
13- Geografia na Educação 1
(60h)
14- Geografia na Educação 2
(60h)
15- Ciências na Educação 1
(60h)
16- Ciências na Educação 2
(60h)
17- Educação Infantil 1 (60h)
18- Educação Infantil 2 (60h)
19- História da Educação (60h)
20- Políticas Públicas em
Educação (60h)
21- Didática (60h)
22- Artes na Educação (60h)
23- Educação de Jovens e
Adultos (60h)
24- Corpo e Movimento (60h)
25- Avaliação da
Aprendizagem (60h)
26- Gestão 1 (Planejamento,
Adm. e Aval.) (60h)
27- Gestão 2 (OE e OP) (60h)
28- Língua Bras. de
Sinais/Libras (60h)
29- Currículo (60h)

8.
9.

Língua Portuguesa
Instrumental (60h)
Informática na Educação
(60h)

11. 4º Seminário de Práticas
Educativas (15h)
12. 5º Seminário de Práticas
Educativas (15h)
13. 6º Seminário de Práticas
Educativas (15h)
14. 7º Seminário de Práticas
Educativas (15h)
15. Estágio em Educação
Infantil (60h)
16. Estágio em Educação
Fundamental (60h)
17. Estágio em Educação de
Jovens e Adultos (60h)
18. Estágio em Educação
Ensino Médio-Normal
(60h)
19. Estágio em Gestão (60h)
20. Estágio em Contexto não
Escolares (60h)
21. Monografia 1 (120h)
22. Monografia 2 (120h)

Quadro 6 - Síntese da distribuição da carga horária do Curso de Licenciatura em Pedagogia a
distância da instituição pesquisada
Distribuição do Curso de Licenciatura
em Pedagogia a distância
Base comum
Disciplinas obrigatórias específicas
Disciplinas eletivas
Estágio supervisionado
Atividade acadêmico-científico-culturais
Total da carga horária
Tempo de integralização do curso

Carga
horária
960 horas
1620 horas
360 horas
360 horas
105 horas
3.405 horas
04 anos (08
semestres)
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Analisando os quadros acima, percebemos a variedade de disciplinas e uma carga
horária total de 3.405 horas, considerada acima da estabelecida pelas Diretrizes Curriculares
Nacionais de 2006 para o Curso de Graduação em Pedagogia que é de, no mínimo, 3.200
horas de efetivo trabalho acadêmico, distribuídas da seguinte forma: 2.800 horas dedicadas às
atividades formativas; 300 horas dedicadas ao Estágio Supervisionado, prioritariamente em
Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental; e, 100 horas de atividades
teórico-práticas de aprofundamento em áreas específicas de interesse dos alunos, por meio, da
iniciação científica, da extensão e da monitoria (CNE/DCN, 2006).
Um fato passível de questionamento é a quantidade de habilitações que o curso de
Licenciatura em Pedagogia, tanto presencial quanto a distância, fornece em tão pouco tempo
de integralização, que nesta instituição é de 4 anos, mas temos instituições que o fazem em
menos tempo. Será possível um curso com considerável importância como é o em tela ter
qualidade? Não está esta e outras instituições promovendo um curso aligeirado?
Seguimos, então, analisando os dados da IES investigada nesta pesquisa.
Os quatro principais motivos que levaram os alunos da instituição a escolher o curso
Licenciatura em Pedagogia foram: em primeiro lugar, o aprimoramento dos conhecimentos,
uma vez que já trabalhavam na área, com 6 respondentes; em segundo lugar, a busca pelo
aprofundamento na área, com 5 sujeitos; em terceiro, o desejo em ser professor com 5
respondentes; e, em quarto, a busca pela complementação ao curso Normal com 3 sujeitos.
Dentre os 37 sujeitos da pesquisa, 9 não responderam este item, e dos 28 que responderam, 9
deram outras respostas que não foram aqui computadas, pois quisemos categorizar somente os
quatro principais motivos.

Tendo em vista o grande investimento que o governo tem

empreendido, os alunos vêm buscando conhecimento nos cursos de Licenciatura em
Pedagogia de forma a tornar sua prática melhor ou se tornarem bons professores, quando
ainda não o são. Nesta mesma direção, um aluno da instituição pública ressalta o significado
do curso de Pedagogia na sua vida pessoal, dizendo: “Estou muito feliz com o Curso
oferecido, antes eu lia muitos conteúdos e não compreendia, o curso de Pedagogia me ensinou
a ler e ter um novo olhar crítico, sobre a dinâmica da vida em suas diversas questões diárias”.
Os três principais motivos apontados pelos alunos na escolha do curso a distância
foram: em primeiro lugar, locomoção/flexibilidade de tempo com 10 sujeitos; em seguida, a
falta de tempo para cursar em uma IES presencial com 9 sujeitos; e, por último, temos 3
sujeitos que disseram ter falta de recursos financeiros para freqüentar o curso em uma IES
presencial. Neste último caso, podemos observar que o aluno economiza ao fazer um curso a
distância por não precisar gastar dinheiro diariamente na locomoção até a instituição. De um
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total de 37 respondentes, 6 não responderam e dos 31 que participaram deste item, 9 deram
outras respostas que não tinham ligação com a pergunta apresentada, por isto elas não foram
aqui computadas. Segundo os dados apresentados, percebemos que os alunos buscam cursos
a distância por dois motivos básicos: flexibilidade de tempo e facilidade. Um aluno relatou o
seu ganho em ter feito uma graduação a distância, apesar de considerar que a graduação a
distância está num processo de evolução em relação à qualidade do ensino, deixando claro
que
A faculdade semipresencial ainda evolui com melhorias em relação a
qualidade de ensino. Mas, acredito que se estivesse estudado durante todo
este tempo em uma faculdade presencial não teria tido o percentual de
aprendizagem que tenho hoje. Sinto-me uma profissional capacitada, cuja
formação continuada me potencializou, de tal forma, que me trouxe
emancipação para tomar decisões e exercer minha função como profissional
da educação. É uma forma de ensino que exige muito do aluno, mas que nos
traz excelentes resultados.

Comparando o resultado desta pesquisa com o resultado da pesquisa de Almeida,
Iannone e Silva (2012) estas dizem que “[...] apesar da falta de tempo para estudar ser um
problema, mais da metade dos alunos considerou como facilidade e flexibilidade do tempo
nessa modalidade de ensino, o que acaba permitindo a dedicação ao curso”. É provável que
esta dedicação seja reflexo da autonomia que o aluno precisa ter para realização das
atividades demandadas pelo curso nesta modalidade de ensino.
Apesar dos problemas relatados pelos sujeitos desta pesquisa, percebemos que há
reconhecimento e satisfação por estudarem na instituição pesquisada, conforme podemos
observar no esquema abaixo:
Esquema 3 – Principais motivos que levaram os alunos a optarem por fazer o curso na
instituição
Reconhecimento da IES no
mercado de trabalho/campo
educacional
(10 sujeitos)
Qualidade da IES (6 sujeitos)
Motivos em fazer o curso na
instituição pesquisada
(37 sujeitos)

Proximidade com o local de
moradia (6 sujeitos)
Outras respostas (9 sujeitos)
Não responderam (6 sujeitos)

82
A partir de agora, trabalharemos a análise de dados da instituição pesquisada baseada
nos elementos constituintes fundamentais elencados nos Referenciais de Qualidade para ES a
distância 2007, quais sejam: concepção de educação e currículo no processo de ensino e
aprendizagem, sistemas de comunicação, material didático, avaliação, equipe multidisciplinar
e infraestrutura de apoio.

Nosso objetivo com esta análise é mostrar se a instituição

pesquisada se aproxima ou não desses elementos contidos nos Referenciais de Qualidade.

4.2.1. Concepção de educação e currículo no processo de ensino e aprendizagem

De acordo com o art. 2º das DCN/2006 para o curso de Licenciatura em Pedagogia, o
Licenciado em Pedagogia pode atuar em diferentes áreas da Educação. São elas: Educação
Infantil, primeiro segmento do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano), Ensino Médio, modalidade
Normal, Educação Profissional, Apoio Escolar e em outras áreas nas quais sejam previstos
conhecimentos pedagógicos.
Faremos uma análise do currículo da instituição pública com base nas respostas dos
alunos e tutores a distância e nos dados já apresentados neste capítulo da matriz curricular da
instituição pesquisada.
No que diz respeito à elaboração do currículo, Almeida (2009 apud ALMEIDA, 2010)
ensina que deve ser construído entre professor e alunos tanto na sala de aula presencial quanto
no ciberespaço de modo que envolva não somente os conhecimentos científicos elaborados
para os materiais didáticos (impressos ou virtuais), mas também elementos simbólicos
culturais, que são os saberes da prática docente, a „bagagem‟ de conhecimentos que alunos e
professores carregam ao longo de suas vidas, dentre outros.
Os Referenciais de Qualidade (MEC/SEED, 2007) expõem que a educação a distância
é um processo educativo como qualquer outro, e que sua finalidade deve estar de acordo com
o que dispõe a LBD/96, em seu artigo 2º, “[...] o pleno desenvolvimento do educando, seu
preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”.
Pensando nesta preparação para exercer a cidadania e a qualificação para o trabalho é
que perguntamos aos alunos em que segmento estabelecido pelas DCN/2006 do curso de
Licenciatura em Pedagogia (2006) eles pretendiam atuar.
De um total de 37 sujeitos, sendo que 1 não respondeu este item do questionário, foi
preocupante perceber que nenhum dos 36 sujeitos que responderam este item pretendia atuar
como professor do Ensino Médio na modalidade Normal. Se este pensamento for o mesmo
nas demais instituições do país, teremos ainda mais carência de professores atuando nestes
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segmentos de ensino, no futuro. Um ponto a ser abordado, e que nos pareceu positivo, foi o
desejo de boa parte dos alunos terem interesse em atuar na Educação Infantil e, no primeiro
segmento do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano), que somados foram 14 alunos, 8 sujeitos e 6
sujeitos, respectivamente.

O que também nos surpreendeu foi o quantitativo de alunos com

desejo em atuar em outras áreas nas quais sejam previstos conhecimentos pedagógicos, isto é,
11 alunos.

Estas outras áreas podem ser entendidas como atuação nas empresas, em

Organizações não governamentais (Ongs), dentre outras.

As demais respostas foram: 8

sujeitos desejavam atuar no apoio escolar e 3, na educação profissional.
Os alunos avaliaram seu curso quanto à qualidade de ensino, como ótimo, muito bom,
bom e regular. Assim, obtivemos os seguintes resultados: de um total de 37 respondentes, o
curso foi considerado ótimo por 19 alunos, muito bom por 15 alunos e bom por 3 alunos.
Neste quesito, nenhum aluno considerou o curso regular. Percebemos que, de um modo geral,
há um grau positivo de satisfação quanto à qualidade de ensino nesta instituição.
Segundo os Referenciais de Qualidade (MEC/SEED, 2007), há dois tipos de Guias: o
primeiro é o Guia Geral do Curso, que pode ser impresso e/ou em formato digital, e que tem
por objetivo fornecer informações gerais sobre o curso em EAD; e o segundo, diz respeito às
informações concernentes à cada disciplina do curso.
Estes Referenciais retratam a importância em se ter um módulo introdutório que
proporcione um domínio de conhecimentos e habilidades básicos acerca da tecnologia
adotada e/ou ao conteúdo programático do curso, proporcionando atividades que levem ao
acolhimento do aluno, para que possam ter um ponto de partida comum a todos (MEC/SEED,
2007).
Sabendo da importância de materiais (impressos ou digitais), tais como: guia geral dos
cursos, guia do curso, guia do aluno, dentre outros, que ajudem os alunos a compreender mais
e melhor o funcionamento de seus cursos, procuramos conferir se os sujeitos desta pesquisa
receberam ou não estes tipos de materiais. De um total de 37 respondentes, 28 alunos
afirmaram tê-los recebido e 6 alunos negaram tal recebimento.

Deste total, 3 sujeitos não

responderam este item.
Também queríamos saber se daqueles que receberam os materiais, estes foram
suficientes para a compreensão do funcionamento do curso. De 31 respondentes, o resultado
foi: 19 alunos revelaram que eles foram suficientes para tal finalidade; e, 12 acharam que eles
não foram suficientes para compreenderem como funciona o curso. Como tínhamos 28
alunos que receberam os materiais em tela e agora constam 31 respondentes que disseram têlos recebido, é provável que aqueles que não responderam o item anterior, tenham decidido
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responder o presente item. Com base nestes dados, podemos verificar que, embora a maioria
dos alunos tenha recebido os materiais no início do curso e considerá-los como suficiente para
a compreensão do mesmo, é preciso dar atenção especial ao seu conteúdo de forma a torná-los
uma poderosa ferramenta para que os alunos desta instituição possam compreender, mais e
melhor, o funcionamento do curso.
Dentre 37 respondentes, observamos que 12 alunos afirmaram se sentir mais
preparados para atuar no primeiro segmento do Ensino Fundamental (1º ao 5º); 10, na
Educação Infantil; 10, no apoio escolar; 4, na Educação Profissional; e, 1, no Ensino Médio
modalidade Normal. Nenhum respondente declarou não se sentir preparado para atuar em
qualquer uma destas áreas que o curso habilita. Com base na análise da matriz curricular da
instituição, talvez o segmento do Ensino Médio modalidade Normal tenha tido este baixo
quantitativo de escolha, devido à falta de disciplina teórica específica que prepare estes alunos
para atuar neste segmento de ensino.

Com exceção do segmento do Ensino Médio

modalidade Normal, em linhas gerais, os alunos afirmaram se sentir preparados para atuar nos
mais variados segmentos que o curso habilita. Talvez isto se deva ao fato desta instituição
possuir uma distribuição de estágios obrigatórios por todos estes segmentos: Estágio em
Educação Infantil (60h); Estágio em Educação Fundamental (60h); Estágio em Educação de
Jovens e Adultos (60h); Estágio em Educação Ensino Médio-Normal (60h); Estágio em
Gestão (60h); e, Estágio em Contexto não Escolares (60h), conforme verificado anteriormente
quando expusemos a matriz curricular da instituição pesquisada.
Os sujeitos que já atuam como professores foram quase unânimes em afirmar que o
curso de Licenciatura em Pedagogia a distância contribuiu para melhorar a sua prática
profissional.
Quanto à participação em atividades de Iniciação Científica, dos 37 sujeitos da
pesquisa, 1 não respondeu, e dos 36 restantes, 7 disseram que participaram de programas de
iniciação científica, contra 29 informando que não participaram. Este resultado demonstrou
que o curso de Licenciatura em Pedagogia a distância desta instituição não estimula a
pesquisa científica entre seus alunos.

Um aluno expõe sua opinião acerca da falta de

atividades de iniciação científica
Sinto falta de atividades de iniciação cientifica, mas também de orientações
aos alunos sobre questões administrativas. [...] Acho que no quesito
orientação e iniciação cientifica a educação a distancia deixa um pouco a
desejar.
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4.2.2. Sistemas de Comunicação
Nesta categoria, o documento Referenciais de Qualidade de 2007 dispõe que “o
princípio da interação e da interatividade é fundamental para o processo de comunicação e
devem ser garantidos no uso de qualquer meio tecnológico a ser disponibilizado.” Um dos
motivos principais para a garantia da qualidade de qualquer curso a distância é a
interatividade entre professores, tutores e alunos, mas é primordial que o aluno seja visto
como o centro do processo educacional (MEC/SEED, 2007, p.10).
A propósito desta interatividade, Moran (2009) afirma que é muito importante que os
alunos tenham contato com os professores especialistas, contato este que pode ser a distância
por tele aula, videoconferência e até mesmo ao vivo. Isto faz com que se mantenha um certo
vínculo com a modalidade presencial, onde os professores são referências concretas.
Reforçando esta ideia, Almeida (2010) alerta para o fato de que a forma como o
professor trabalha na EAD on-line pode comprometer tanto a direção da comunicação quanto
a intensidade de interação entre os alunos, pois as concepções, os valores e as crenças deste
profissional podem trazer benefícios aos métodos instrucionais baseados na distribuição de
materiais didáticos digitais, no apoio à lógica disciplinar e nas avaliações somativas, como
também pode favorecer a criação de meios para que os alunos explorem o que as tecnologias
digitais de informação e comunicação (TDIC) têm de melhor e, assim, estabelecer diversas
conexões curriculares e construir o currículo em rede, através do conhecimento, da autoria e
do desenvolvimento de produções em parceria com pessoas em contextos diversos.
Lapa e Pretto (2010, p. 83) argumentam que “as novas possibilidades pedagógicas,
propiciadas pelos recursos tecnológicos, foram ainda pouco exploradas e, sem as aptidões
necessárias para a comunicação desejada na EAD, professores e alunos sentem-se perdidos.”
Neste contexto, encontra-se um aluno que declara

[...] aluno que realmente quer aprender o conteúdo, diversas vezes, se sente
só, porque nem sempre temos a nossa disposição tutores presenciais ou à
distância, esse último muitas vezes a resposta em ambientes virtuais demora
em média cinco dias. Se obtivéssemos respostas mais dinâmicas e
frequentes, a interação seria muito mais produtiva. O que acontece e
acontecia muito comigo e outros alunos é que deixávamos de postar nossas
dúvidas em determinadas disciplinas porque sabíamos que não seríamos
respondidos. Outra problemática são os ambientes virtuais, sabemos que
pessoas de gerações mais antigas têm dificuldades para interagir com as
TICs [...].
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Procuramos saber com que frequência ocorre o esclarecimento das dúvidas por parte
da instituição quanto à aprendizagem de seus alunos. O gráfico seguinte ilustra os resultados.

Gráfico 2 - Avaliação dos alunos quanto ao retorno das dúvidas em relação à
aprendizagem
Retorno das dúvidas sobre aprendizagem
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Do total de 37 respondentes, 14 alunos informaram que suas dúvidas são sempre
respondidas, 7 alunos disseram que muitas vezes são respondidas, 15 alunos informaram que
algumas vezes são respondidas e 1 aluno disse que raramente são respondidas.

Logo,

percebemos, através destes dados, que a instituição tem um bom canal de comunicação com
seus alunos.
Queríamos saber com quem os alunos mais interagem na maior parte das vezes na
instituição, por meio de ambientes virtuais de aprendizagem.
Obtivemos de um total de 37 respondentes, 35 respostas assim distribuídas: 2 alunos
informaram que sua interação ocorre na maior parte das vezes com o coordenador do curso,
10 alunos interagem com o tutor presencial e 23, com o tutor a distância. Se somarmos o total
de alunos que responderam tutores, temos 33 alunos interagindo com estes profissionais da
educação.

Nenhum dos respondentes tem interação com o professor, tendo em vista que

nesta instituição os alunos só têm contato basicamente com os tutores, que, na prática, são
seus professores, sendo que com outra denominação.

Com isto, podemos concluir que os

tutores, de um modo geral, são fundamentais na vida acadêmica dos alunos desta instituição
no que se refere a esta categoria. Nessa instituição, os alunos não têm aula presencial com
professor, e se quiserem algum esclarecimento sobre o conteúdo de uma disciplina, ou eles
recorrem aos tutores a distância ou aos tutores presenciais que ficam nos polos, conforme nos
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relatou um tutor a distância desta instituição “[...] é o tutor16 que fica no polo e faz o
atendimento semanal lá para os alunos que quiserem ir lá pra tirar dúvida. Não tem o caráter
de aula, mas ele tá ali pra ajudar no conteúdo [...].”
Percebemos que a interação entre alunos e professores não ocorre. Almeida, Iannone e
Silva (2012) declaram que os alunos anseiam por professores que participem mais das
atividades dos alunos nos polos, uma vez que eles sentem falta desta proximidade. Talvez
uma das explicações para este resultado seja a encontrada na avaliação que Vilarinho e
Paulino (2012, p. 7) fazem acerca do professor dizendo que “o professor prestador de serviço
não participa da possibilidade de ter uma carreira docente e, assim, seu envolvimento com as
questões acadêmicas se torna superficial e transitório, o que enfraquece a qualidade do ensino
superior.”
Indagamos aos alunos se eles recebiam suporte técnico para ajudar a lidar com as TIC.
Os dados demonstraram que, dos 37 concluintes, 19 alunos informaram que recebiam o
suporte supracitado, ao passo que 18 alunos não recebiam. Aqui, notamos um ponto de
atenção com que a instituição deveria se preocupar no intuito de preparar os profissionais
desta área de modo que possam contribuir no processo de ensino e aprendizagem dos alunos
vinculados à instituição de maneira e, por conseguinte, facilitar seu acesso às TIC e ajudar
numa maior inclusão digital destes. Muitos alunos, principalmente os do primeiro período,
que fazem graduação a distância, evadem de seus cursos por vários motivos e a falta de
suporte técnico para ajudá-los é um grande indicador para esta evasão, tendo em vista que
grande parte dos alunos concentra-se na faixa etária superior a 33 anos e, geralmente,
apresentam dificuldades ao lidar com as TIC.
É fato que muitos alunos têm no início dos cursos a distância muita dificuldade em se
adaptar a esta modalidade de ensino, Moran (2009) dá sugestões para aperfeiçoamento dos
cursos a distância de formação de professores, quais sejam: implantação progressiva da
metodologia da EAD, ou seja, em cursos a distância que possuem alunos com mais
dificuldades de autonomia, o autor sugere uma ambientação técnico-pedagógica mais eficaz
para a EAD, realizada presencialmente em parte, nos laboratórios, com muita mediação por
parte dos tutores. O autor sugere que o primeiro ano dos cursos nesta modalidade de ensino
deveria ter uma carga horária presencial maior do que vem tendo com mais encontros
presenciais, mais tutores nos polos, mais aulas ao vivo em conjunto com outras atividades
online, porém em menor proporção durante este primeiro ano. Depreende-se destas sugestões

16

O entrevistado estava se referindo ao tutor presencial da instituição pesquisada.
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de Moran que no início como os alunos ainda estão se adaptando a uma nova forma de estudo,
é preciso ter uma atenção especial para que não ocorra a evasão como vem ocorrendo pela
falta de assistência inicial nas IES.
Procuramos saber se os alunos recebem algum tipo de retorno ao fazerem uma
reclamação. A seguir, temos o gráfico que mostra o resultado deste questionamento.

Gráfico 3 - Retorno das reclamações na IES pesquisada
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De um modo geral, podemos constatar, segundo os dados da instituição (37
respondentes, no total), que há muitas vezes retorno quando existe algum tipo de reclamação
no canal aberto da instituição. Isto nos leva a refletir que a instituição tem uma preocupação
com a melhoria de seus cursos ouvindo seus alunos.

4.2.3. Material Didático

Os Referenciais de Qualidade (MEC/SEED, 2007) dispõem sobre a importância de um
material didático que esteja de acordo com os princípios epistemológicos, metodológicos e
políticos do projeto pedagógico da instituição; seja um facilitador na construção do
conhecimento; possa mediar a interlocução entre o estudante e o professor, especialmente;
passar por uma avaliação prévia de modo a identificar possíveis ajustes buscando sua
melhoria; desenvolver habilidades e competências específicas, utilizando para tanto, mídias
compatíveis com a proposta e contexto socioeconômico dos alunos.

A EAD necessita de

materiais didáticos apropriados para sua atividade-fim, isto é, a experiência com cursos
presenciais não garante a qualidade dos materiais para esta modalidade de ensino. Para se
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atingir estes objetivos, é importante que os docentes responsáveis pela produção dos
conteúdos estejam integrados a uma equipe multidisciplinar 17.
Assim, o material didático tem por objetivo desenvolver as habilidades e competências
específicas nos alunos, recorrendo a um conjunto de mídias que estejam de acordo com a
proposta e com o poder socioeconômico de seus alunos (BRASIL, SEED, 2007). A EAD
necessita de materiais didáticos apropriados para sua atividade fim. Os Referenciais de
Qualidade (2007) deixam claro que a experiência com cursos presenciais não é o bastante
para que se produzam materiais de qualidade adequados à educação a distância.
Para Andrade (1997, p. 32), um projeto de EAD, “deve ter como primeiro item de
qualidade a flexibilidade indispensável, a possibilidade de revisão em função de uma
realidade mutante e, em grande parte das vezes, imprevisível”. Assim, notamos que o projeto
de EAD deve estar continuamente se ajustando à atualidade e se reinventando. Nisto se
incluem os materiais didáticos.
Behrens (2010) fala do cuidado que o professor precisa ter ao construir o material para
o ambiente virtual, pois ele deve levar em consideração o tipo de clientela que vai frequentar
o curso. Imagens de alta resolução, acesso aos vídeos na internet, atividades que demandam
mais recursos visuais, tudo isto exige que o aluno tenha um bom computador. Estas situações
fazem com que o docente tenha que compor um curso com atividades limitadas.
Lapa e Pretto (2010, p. 83) nos fazem refletir acerca da importância do material
didático na EAD que

assume papel mais importante do que as referências e os recursos de apoio do
presencial, pois ele carrega em si grande parte da comunicação que é
estabelecida entre professores e alunos e, mais do que isso, também da própria
estrutura do curso propriamente dito. Quer dizer que ele traz, já embutido,
parte do diálogo que antes se estabeleceria apenas na sala de aula.

Portanto, procuramos ver na prática como os alunos analisam a compreensão da
linguagem adotada nos materiais didáticos do curso de Pedagogia em sua instituição. Os
resultados estão no gráfico seguinte.

17

O tema da equipe multidisciplinar será abordada mais detalhadamente na categoria correspondente.
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Gráfico 4 - Nível de compreensão da linguagem utilizada nos materiais didáticos na
IES pesquisada
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Na categoria Material Didático, observamos que, segundo os dados, o material
didático foi considerado de qualidade no quesito compreensão do mesmo. Entretanto, um
aluno faz uma crítica em relação ao texto de uma disciplina, como se pode ler no trecho
seguinte:

Em relação a algumas disciplinas como: História 2, os textos são muito
extensos, sem contar que temos que estudar quase o módulo todo. Acho que
deveriam diminuir um pouco os textos ou as aulas, já que fazemos a
distância por não termos tempo de estar em uma aula presencial. Devo
ressaltar que a importância não é muito conteúdo e sim pouco conteúdo para
que o aluno realmente entenda e aprenda a disciplina e não decore. [...]

Também tivemos uma reclamação de um dos tutores o qual nos informou que o
material didático impresso estava ultrapassado, era o mesmo de nove anos atrás “[...] É o
material impresso. [...] Então, postou algumas aulas extras na plataforma e disse: olha, aquela
aula número tal você não lê, você não estuda, deixa ela quieta [...]”. Isto serve de alerta para
que a instituição tenha um olhar mais atento em relação ao material didático impresso.

4.2.4. Avaliação
Os Referenciais de Qualidade nos apontam que há duas dimensões que devem ser
atendidas quanto se tratar de avaliação de um projeto de EAD: (a) avaliação referente ao
processo de aprendizagem; (b) avaliação referente à avaliação institucional. Nesta categoria
da pesquisa, optamos por trabalhar com a avaliação no processo de aprendizagem que,
segundo os Referenciais de Qualidade,
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deve ajudar o estudante a desenvolver graus mais complexos de
competências cognitivas, habilidades e atitudes, possibilitando-lhe alcançar
os objetivos propostos. Para tanto, esta avaliação deve comportar um
processo contínuo, para verificar constantemente o progresso dos estudantes
e estimulá-los a serem ativos na construção do conhecimento (MEC/SEED,
2007, p. 16).

Então, fomos conferir com os alunos a frequência com que ocorrem os meios de
recuperação na instituição envolvida nesta pesquisa.

Gráfico 5 - Avaliação durante o processo de ensino e aprendizagem na IES
pesquisada

Recuperação de estudos
1 aluno 1 aluno
Sempre
14 alunos

12 alunos

Muitas vezes
Algumas vezes
Raramente
Não respondeu

9 alunos

Na categoria avaliação, segundo os dados apresentados, percebemos que a instituição
teve um resultado positivo neste processo de ensino e aprendizagem. Nela, o processo de
recuperação se resume em provas finais, conforme podemos observar nos relatos dos tutores
da respectiva instituição. Relato do tutor a distância 1:
Não há nenhum tipo de trabalho paralelo oficial de recuperação. [...] Pode ter
algum acompanhamento pedagógico que vai de cada disciplina. [...] o que eu
percebo na minha disciplina, que eu posso te falar, é que os alunos
normalmente não vão muito bem na primeira prova. Eles não conhecem o
jeito da prova, eles não conhecem o jeito do curso...porque é a primeira
prova do primeiro período. [...] o que eu vejo é que à medida que eles vão
cursando, eles vão pegando o jeito, eles vão se saindo melhor nas avaliações.
[...]

O tutor a distância (2) declara que “A AP3 é equivalente a recuperação. [...] Se ele
não conseguir alcançar, ele faz a AP3. A média é seis. [...]”.
O tutor a distância (1) fala que “[...] A terceira avaliação não tem avaliação a distância.
Só a avaliação presencial. Só a prova. Seria ... faz as vezes da prova de recuperação e faz as
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vezes da prova de segunda chamada. [...] Não há nenhum tipo de trabalho de recuperação de
nota. [...]”
Ao perguntar ao tutor se o tipo de recuperação adotado lá é eficaz, ele diz: “[...] o que
eu vejo é que à medida que eles vão cursando, eles vão pegando o jeito, eles vão se saindo
melhor nas avaliações. [...]”
Em se tratando de correção das provas na instituição, os tutores são os profissionais
destinados a corrigir todas as provas, conforme declaração de um dos tutores a distância “[...]
Então, eu corrijo todas as APs que são as avaliações presenciais”.
Em relação à orientação do professor no Trabalho de Conclusão de Cursos (TCC), de
um total de 37 concluintes, 31 alunos nos informaram que esta orientação ocorria e 6 alunos
disseram que a orientação não acontecia. Em seguida, direcionamos a pesquisa a somente
quem respondeu positivamente à orientação e tivemos os seguintes resultados: de 31 sujeitos,
2 não responderam a este item e dentre os 29 respondentes, 22 alunos disseram que a
orientação ocorre virtualmente e 7 informaram que ela ocorre presencialmente. Contudo, dois
alunos nos informam que

Com relação ao TCC, a tutoria a distância não é suficiente. Há muito que
melhorar. Não há orientadores em número suficiente para contemplar a
números de formandos, que tem aumentado ano a ano e menos profissionais
para a avaliação dos mesmos. Vamos torcer para que este aspecto seja
olhado com carinho e desenvolvam ações para que a qualidade seja
compatível com o resto do curso. [...]. (Aluno 1)
Tive sorte de ter orientador para meu TCC de imediato, pois conheci colegas
que fizeram seus TCCs sem orientadores. [...]. (Aluno 2)

Um dos tutores entrevistados revela que em sua época não existia orientador, neste
caso “[...] o tutor ficava com 20 alunos pra orientar por semestre. Era uma loucura. Era uma
loucura.[...]” E que agora a instituição está “[...] convocando, começaram a convocar tutores
que tivessem mestrado pra ajudar nesse sentido”.
Um outro tutor que já atua como orientador nos fala que “[...] terminei meu Mestrado
tem dois anos. Então, desde o ano passado eu comecei a orientar monografia. A princípio, a
orientação que a gente recebe é que seja ela toda a distância. [...]”
Moran (2009) sugere o recurso de web-conferência ou de áudio-conferência pode
ajudar na orientação dos grupos em casos como: dúvidas, orientação de estágio, apresentação
de trabalhos de alunos e TCC. Monografias em cursos de pós-graduação já são feitas em
programas de web-conferência nos cursos de pós-graduação.
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Sommer (2010) salienta que a docência está dividida em diversos papéis, dentre eles o
de professor e o de tutor presencial e a distância, que de acordo com resoluções os enquadram
como bolsistas, sem direito à declaração de trabalho com a função „professor‟, para que se
evite a consolidação de vínculos empregatícios e a inserção na categoria de profissionais da
educação. Resumidamente, temos uma grande precarização do trabalho docente, levando a
uma baixa remuneração e culminando na exclusão de profissionais qualificados e do não
reconhecimento desses profissionais.
Um exemplo deste não reconhecimento está na fala de um tutor que, sobre o processo
de orientação de uma aluna, diz “[...] Eu tive um problemaço esse ano com uma aluna que
descobriu que eu era tutora. Ela deixou de me chamar pelo nome, deixou de escrever
professora no e-mail e passou a escrever tutora. E, começou a lidar comigo de uma forma [...]
completamente diferente. [...] me dando ordens. [...]”
O estágio de docência é uma exigência do MEC para um curso de Licenciatura na
modalidade a distância. Ele tem características específicas relativas à formação em serviço
(NETTO; GIRAFFA; FARIA, 2010).
Segundo a Resolução CNE/CP 1, de 18 de fevereiro de 2002 (BRASIL, 2002, p. 6)
O estágio curricular supervisionado, definido por lei, a ser realizado em
escola de educação básica, e respeitado o regime de colaboração entre os
sistemas de ensino, deve ser desenvolvido a partir do início da segunda
metade do curso e ser avaliado conjuntamente pela escola formadora e a
escola campo de estágio.

Netto, Giraffa e Faria (2010, p. 128) informam que em algumas instituições de ES a
supervisão presencial é realizada “por um docente da escola e depois os registros são
encaminhados para a Universidade. Em outras instituições o acompanhamento é feito pelos
tutores presenciais dos polos, respeitando os requisitos mínimos da legislação”.

Para as

autoras,

este ponto requer maior discussão e mais alternativas que garantam
qualidade ao processo, permitindo uma reflexão crítica e uma analogia dos
aspectos observados com o referencial teórico abordado no curso, a fim de
que se tenha qualidade na atividade docente e na prática pedagógica. Se o
tutor for efetivamente um professor com experiência docente a proposta é
adequada (NETTO; GIRAFFA; FARIA, 2010, p. 128).

Com base em tudo o que foi abordado nesta etapa da pesquisa, perguntamos aos
alunos o quanto o estágio curricular obrigatório, que é de 300 horas, sendo que nesta
instituição é de 360 horas, contribuiu para a prática profissional deles. Com isto obtivemos os
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seguintes resultados: dos 37 sujeitos da pesquisa, 3 não responderam e dos 34 sujeitos, 28
disseram que o estágio contribuiu muito para a sua prática profissional, 5 disseram que
contribuiu pouco e 1 disse que não contribuiu.
Nesta instituição, os tutores é que coordenam as disciplinas de estágio obrigatório.
Existe um tutor para cada disciplina, conforme nos informa um tutor “[...] tem uma disciplina
específica para o estágio. Então, tudo que é de estágio eles vão reclamar com essa disciplina,
[...]”.

4.2.5 Equipe multidisciplinar

Os Referenciais de Qualidade (MEC/SEED, 2007) preconizam que os recursos
humanos devem compor uma equipe multidisciplinar com funções de planejamento,
implementação e gestão dos cursos na modalidade a distância, onde os docentes, tutores e
pessoal técnico-administrativo devem sempre se qualificar, uma vez que são essenciais para
uma oferta de qualidade.
Assim, procuramos verificar a avaliação que os estudantes fazem dos docentes, dos
tutores e dos técnico-administrativos de suas respectivas instituições.

Quadro 7 - Avaliação dos alunos quanto à equipe multidisciplinar

Equipe

Ótima

Muito boa

Boa

Regular

Total

multidisciplinar

Quant.

Quant.

Quant.

Quant.

Quant.

Docentes

15

12

7

2

3618

Tutores

13

11

11

2

37

Técnicoadministrativos

12

13

7

5

37

No geral, podemos perceber que o corpo de docentes, para os alunos, teve um
resultado considerado muito bom nesta instituição de ensino. Em relação aos tutores, estes
tiveram um índice de satisfação considerado muito bom.

E, o corpo dos técnico-

administrativos é considerado bom, na opinião dos alunos.
Em relação aos docentes, os Referenciais de Qualidade (MEC/SEED, 2007, p. 20)
deixam claro que nos cursos superiores a distância, os professores passam a ter uma

18

1 sujeito não respondeu este item do questionário.
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ampliação de suas funções, demandando destes uma alta qualificação. Para a realização de
seu trabalho nesta modalidade de ensino, eles devem ser capazes de:

a) estabelecer os fundamentos teóricos do projeto; b) selecionar e preparar
todo o conteúdo curricular articulado a procedimentos e atividades
pedagógicas; c) identificar os objetivos referentes a competências cognitivas,
habilidades e atitudes; d) definir bibliografia, videografia, iconografia,
audiografia, tanto básicas quanto complementares; e) elaborar o material
didático para programas a distância; f) realizar a gestão acadêmica do
processo de ensino-aprendizagem, em particular motivar, orientar,
acompanhar e avaliar os estudantes; g) avaliar-se continuamente como
profissional participante do coletivo de um projeto de ensino superior a
distância.

Os Referenciais de Qualidade (MEC/SEED, 2007) esclarecem que os tutores têm um
importante papel no processo educacional dos cursos superiores a distância e fazem parte de
um quadro diferenciado nas instituições. Eles participam ativamente da prática pedagógica e
desenvolvem atividade a distância e/ou presencial e contribuem tanto para o desenvolvimento
dos processos de ensino e aprendizagem quanto para o acompanhamento e avaliação do
projeto pedagógico. E, para que seja possível uma educação a distância de qualidade é
necessário que o sistema de tutoria preveja a atuação de profissionais que promovam tutorias
a distância e presencial.
O tutor a distância atua, a partir da instituição, com estudantes que se encontram
geograficamente distantes e é uma referência aos polos de apoio presencial. Suas atribuições
são: esclarecer dúvidas por meio de fóruns de discussão pela internet, pelo telefone,
videoconferências, de acordo com o projeto pedagógico da instituição; promover espaços de
construção coletiva de conhecimento; selecionar material de apoio que sirva de sustentação
para os conteúdos; participar dos processos de avaliação de ensino e aprendizagem em
conjunto com os professores.
Os tutores presenciais são aqueles que atendem os alunos nos polos, em horários
específicos. Estes devem conhecer o material didático, projeto pedagógico e o conteúdo
específico da disciplina pela qual é responsável. Suas funções são: participar de momentos
presenciais obrigatórios (avaliações, aulas práticas em laboratórios e estágios supervisionados
(quando se aplicam); manter sempre em comunicação não só com os alunos, mas também
com a equipe pedagógica do curso; ajudar os alunos no desenvolvimento de atividades
individuais e em grupo; tirar dúvidas sobre os conteúdos específicos e sobre o uso das
tecnologias disponíveis.
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Os Referenciais de Qualidade (MEC/SEED, 2007, p. 22) preconizam que “o quadro de
tutores previsto para o processo de mediação pedagógica deve especificar a relação numérica
estudantes/tutor capaz de permitir interação no processo de aprendizagem”. Esta indefinição
no quantitativo de alunos/tutor deixa margem para que as instituições destinem centenas de
alunos para apenas um tutor, como relatam os tutores a seguir.

Eu trabalho com uma disciplina de primeiro período e são... treze
polos [...] em torno de quinhentos alunos por semestre. Só que eu
divido a disciplina com outra tutora. Então, são quinhentos alunos pra
dois tutores, em média (Tutor a distância 1).
Então, atualmente eu calculo por base uns trezentos e... são cento e
oitenta alunos por bolsa, eu recebo duas bolsas... então, são trezentos e
sessenta [...] (Tutor a distância 2).

A instituição possui 13 polos, então os tutores a distância acabam tendo que dar conta
dos alunos de todos os polos. Como nesta instituição há tutores a distância e presenciais,
separadamente, os tutores presenciais lidam somente com os alunos vinculados ao seu polo de
trabalho. Aqui os professores fazem concurso para uma disciplina e assim, trabalham com
esta durante o tempo necessário. Eles são bolsistas nesta instituição e a cada bolsa o tutor tem
180 alunos, segundo o relato de um tutor a distância acima.
Mill e Pimentel (2010 apud ALMEIDA; IANNONE; SILVA, 2012, p. 328),
“reconhecendo as diferenças e a fragmentação do trabalho docente em EaD, cunharam o
conceito de Polidocência para referir-se ao conjunto de profissionais que atuam nos processos
de ensino e aprendizagem dessa modalidade”.
O pessoal técnico-administrativo tem por funções: oferecer apoio para a realização dos
cursos ofertados, atuando, para tanto, na sede da instituição e nos polos descentralizados de
apoio presencial.

Suas atividades são na área administrativa e na tecnológica.

Na

administração, atua na secretaria acadêmica, no registro e acompanhamento de procedimentos
de matrícula, avaliação e certificação dos estudantes, atendimento a estudantes nos
laboratórios e bibliotecas, dentre outros. No campo tecnológico, estes profissionais que atuam
nos polos de apoio presencial, dão suporte técnico nas atividades de laboratórios e bibliotecas,
nos serviços de manutenção e zeladoria de materiais e equipamentos tecnológicos, dentre
outros. (MEC/SEED, 2007).
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4.2.6 Infraestrutura de apoio

Aos alunos foi perguntado como eles classificam a infraestrutura de apoio de sua
instituição de ensino em relação aos polos de apoio presencial, bibliotecas, secretarias dos
polos, salas de tutoria e laboratórios de informática. Os resultados são apresentados no
quadro seguinte:

Quadro 8 - Avaliação dos alunos quanto à infraestrutura de apoio
Infraestrutura de
apoio
Polos de apoio
presencial
Bibliotecas

Ótimo

Muito bom

Bom

Regular

Péssimo

Total

Quant.

Quant.

Quant.

Quant.

Quant.

Quant.

10

5

14

4

3

3619

1

8

13

11

3

3620

Secretarias do
polos
Salas de
tutoria
Laboratórios
de informática

8

8

15

6

0

37

5

6

17

7

2

37

3

9

14

8

3

37

Embora verifiquemos um resultado bom, é fator preocupante quando se tem 4 e 3 dos
respondentes considerando os polos de apoio presencial regular e péssimo, respectivamente,
totalizando, neste caso, 7 respondentes. Em relação às bibliotecas, o fato ainda é mais
preocupante, pois temos 11 sujeitos considerando as bibliotecas regulares e 3 respondentes as
considerando péssimas, ou seja, pouco menos da metade dos alunos está insatisfeita com as
bibliotecas. No que se refere às secretarias dos polos, foi interessante ver que nenhum aluno
as considerou péssimas, portanto, podemos constatar, em linhas gerais, que as secretarias dos
polos foram consideradas boas na opinião dos respondentes.

Verificamos que, em relação às

salas de apoio, os alunos as veem como um bom espaço. No item laboratórios de informática,
também encontramos um quantitativo de alunos que consideram que a instituição tem bons
laboratórios de informática, porém deve servir de alerta o quantitativo de 8 e 3 sujeitos que
consideraram os laboratórios de informática regulares e péssimos, respectivamente.
Um dos alunos reclama que as salas de informática
[...] são enormes, porém os computadores são antigos, embora quase todos
funcionem e abram a plataforma e sites de busca como o Google. O sistema
operacional é o Linux ( não é o mais conhecido e usado) mas as aulas de

19
20

1 sujeito não respondeu este item do questionário.
1 sujeito não respondeu este item do questionário.
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introdução a informática e o tutor presencial compensam as dificuldades
iniciais (Aluno 1).

Outro aluno retrata as condições do polos de apoio presencial e das salas de tutoria
denunciando que
[...] Em dias de provas presenciais, é um verdadeiro caos: não há espaço para
todos, e aí conta-se com a boa vontade de uma escola pública vizinha na
cessão de espaço... Eu e a maioria dos alunos desanimamos de ir às tutorias
presenciais porque numa mesma sala ficam (na maioria das vezes) pelo
menos sete turmas diferentes, e aí ninguém se entende... Um absurdo!!! [...]
(Aluno 2).

Outro aluno da instituição (aluno 3) relata sobre a secretaria do polo que “[...] não
resolve as maiorias dos problemas, pouco interesse dos funcionários. [...]”
O aluno 4 fala de alguns problemas que ocorrem nos polos “[...] O espaço que as
pessoas usam para estudo fica cada vez pior, poucos computadores para muitos alunos e a
biblioteca para uso de graduação não tem os livros necessários para o uso dos discentes”.
Em concordância com o aluno 4, o aluno 5 fala que
Os laboratórios de informática do qual os discentes podem usar os
computadores para estudo individual não são suficientes para o número de
estudantes e estão sempre com problemas de uso. A biblioteca não tem livro
suficiente que possa ajudar na realização da monografia [...].

Outro aluno (aluno 6) argumentou em relação ao pólo dizendo que “O polo de apoio
presencial ocupou por alguns anos os espaços cedidos pelo ente público municipal, e ao que
parece, os serviços de conservação não eram feitos a contento.”
O aluno 7 retrata os problemas de infraestrutura quanto ao espaço destinado ao estudo,
aos laboratórios de informática e em relação à biblioteca e nos diz “[...] O espaço que as
pessoas usam para estudo fica cada vez pior, poucos computadores para muitos alunos e a
biblioteca para uso de graduação não tem os livros necessários para o uso dos discentes.”
E, por último, o aluno 8 revela que “os laboratórios de informática do qual os
discentes podem usar os computadores para estudo individual não é suficiente para o número
de estudantes e estão sempre com problemas de uso. A biblioteca não tem livro suficiente que
possa ajudar na realização da monografia [...].”
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Vimos, neste trabalho, que as políticas representam o Estado em ação. E uma destas
ações foi a promulgação da LDB, que deu amparo legal para que a EAD pudesse ser
difundida entre os vários segmentos da educação brasileira. Um desses segmentos, e foco
deste trabalho, é a ES. A partir de então, o Estado vem engendrando várias políticas de
educação a distância, dentre elas está a voltada para a formação de professores, em especial, a
formação nos cursos de Licenciatura em Pedagogia, que se expressa no rápido aumento na
oferta demonstrado em passagens anteriores deste trabalho.

Este crescimento veio

acompanhado de grandes questionamentos. Um dos mais importantes refere-se à qualidade
da educação a distância, especialmente a dos cursos de Licenciatura em Pedagogia a distância,
a partir da criação da UAB.
Vários conceitos sobre a qualidade foram abordados neste trabalho, dentre eles aqueles
apresentados por meio dos indicadores dos Referenciais de Qualidade para Educação Superior
a distância de 2007, que mesmo não tendo força de lei, servem como um norteador para
embasar “atos legais do poder público no que se referem aos processos específicos de
regulação, supervisão e avaliação da modalidade citada” (MEC/SEED, 2007, p. 2).
Utilizando a abordagem do Ciclo de Políticas apresentada no primeiro capítulo desta
dissertação, e especificamente o “contexto de influência”, verificamos que os Referenciais de
Qualidade foram elaborados a partir de discussão com uma comissão de especialistas do setor,
com as universidades e com a sociedade, tendo como foco central apresentar um conjunto de
conceitos e definições com o intuito de poder garantir a qualidade nos processos específicos
da EAD, além de inibir a precarização da ES, observada em alguns modelos ofertados nesta
modalidade de ensino, no que diz respeito à oferta indiscriminada e sem garantias de
condições mínimas para que haja o desenvolvimento de cursos com qualidade neste segmento
da educação (MEC/SEED, 2007).
Este contexto de influência está relacionado a dois vieses no Brasil: de um lado há
uma demanda por professores na Educação Básica, e, por outro lado, há uma influência de
organismos multilaterais (BM, UNESCO, OMC, dentre outros) com reflexos nas políticas
formuladas para o campo da Educação.

Uma das saídas encontradas é ofertar cursos de

formação em ES, em especial, cursos de Licenciatura em Pedagogia, e neste contexto estão,
principalmente, os de modalidade a distância. Para isto, foram criadas leis que promovem a
ampliação da oferta destes cursos, suscitando preocupações com a garantia da qualidade deste
tipo de curso a distância. É importante ressaltar que o controle de qualidade nos cursos de
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Licenciatura em Pedagogia a distância, oferecidos por meio de leis e fiscalização mais
eficazes, pode favorecer uma formação de professores mais bem qualificados para atuar na
Educação Básica.
A EAD é uma realidade não só no Brasil como em todo o mundo. Porém, a busca
constante pela qualidade nesta modalidade de ES deve ser o que há de mais urgente a ser
feito, uma vez que o número de alunos nessa modalidade de ensino cresce a olhos vistos, em
especial o curso de Licenciatura em Pedagogia, e o medo e a insegurança sobre as diversas
possibilidades de aprendizagem nesta modalidade de ensino crescem na mesma proporção.
Uma vez que surgem resistências, tanto por parte dos alunos quanto dos professores,
é que lançamos mão de indicadores preconizados pelos Referenciais de Qualidade que nos
ajudaram na difícil tarefa de avaliar a qualidade do ensino oferecido no curso de Licenciatura
em Pedagogia a distância analisado. Uma das dificuldades relaciona-se à própria definição de
qualidade, em especial na ES, pois como foi mostrado a partir da análise da literatura
pertinente, este é um conceito multidimensional e pluralista. Vale lembrar, portanto, que os
indicadores aqui apresentados não têm força de lei e, portanto, não são determinantes ou
garantia de qualidade de um curso, porém servem de „bússola‟ para a escolha de um curso por
parte dos alunos.
O perfil dos alunos concluintes da IES pesquisada possui as seguintes características:
predominância do sexo feminino; quantitativo considerável de alunos mais velhos, isto é, com
mais de 33 anos de idade; a maioria egressa do Ensino Médio em formação geral; grande
parte dos alunos já possuía uma graduação; e, mais da metade dos alunos não trabalhava
como professor. E dos que atuam na docência, a maioria tinha mais de 10 anos na profissão
docente e atuavam na Educação Infantil.

Como estas pessoas são provenientes de uma

geração anterior à era das TIC, isto representa um fator preocupante, pois é preciso ter um
cuidado especial de inclusão digital destes alunos.
Segundo dados coletados dos questionários, os principais motivos que levaram os
alunos da instituição pesquisada a escolher o curso de Pedagogia foram: aprimoramento dos
conhecimentos, busca pelo aprofundamento na área, desejo em ser professor e busca pela
complementação ao curso Normal.

A este respeito, os alunos demonstraram que ficaram

felizes com o curso escolhido.
Em relação aos principais motivos que levaram os alunos a escolherem o curso a
distância na instituição foram os seguintes: flexibilidade de tempo e facilidade. Aqui também
de um modo geral o curso a distância tem atendido às expectativas, embora um aluno tenha
enfatizado que este tipo de modalidade necessita de melhorias em relação à qualidade de
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ensino. Além disso, foi citada a emancipação que o curso nesta modalidade proporciona.
Esta emancipação é citada nos Referenciais de Qualidade onde o uso inovador da tecnologia
aplicado à educação, em especial à educação a distância deve estar alicerçado em uma
filosofia de aprendizagem que dê aos alunos dentre outros benefícios o de construir o
conhecimento (MEC/SEED, 2007).
Questionamos se este curso possui qualidade no ensino através dos elementos
constituintes fundamentais dos Referenciais de Qualidade para ES a distância 2007, que são:
concepção de educação e currículo no processo de ensino e aprendizagem; sistemas de
comunicação; material didático; avaliação; equipe multidisciplinar e infraestrutura de apoio.
Percebemos que na matriz curricular da instituição não há disciplina teórica que trate
deste segmento de ensino (Ensino Médio modalidade Normal), mas apenas a disciplina de
Estágio em Educação Ensino Médio-Normal. Talvez o desinteresse dos alunos em atuar neste
segmento de ensino se explique pelo fato de eles não possuírem uma disciplina teórica que
aborde este segmento. Portanto, a qualidade do estágio pode vir a ficar comprometida pela
falta de teoria a este respeito. Um outro problema verificado é que embora os demais
segmentos tenham sido acompanhados de disciplinas teóricas dadas previamente à realização
de cada segmento do estágio, houve uma exceção quanto à disciplina de „Ciências na
Educação 2‟ que era realizada após o estágio de Educação Fundamental.

Além disto,

percebemos que no Guia de Curso da instituição constava que as atividades de estágio eram
realizadas sob a orientação e supervisão de professores especificamente designados para tal
finalidade, segundo normas e procedimentos do estágio curricular determinados para a
formação do licenciado em Pedagogia, porém vimos em depoimentos de tutores a distância
que estes é que orientam e supervisionam os alunos. Na instituição há um tutor específico
para cada segmento do estágio.
Os Referenciais de Qualidade (MEC/ SEED, 2007) informam que uma das funções
dos tutores presenciais é a participação de momentos presenciais obrigatórios, dentre eles, os
estágios supervisionados.
Um dos problemas encontrados é que o curso precisa superar a visão fragmentada do
conhecimento na estrutura curricular através da interdisciplinaridade e contextualização. Um
dos tutores revelou que as disciplinas não interagem uma com as outras. As disciplinas
funcionam isoladas umas das outras.
Analisando a matriz curricular do curso percebemos que existe uma disciplina
denominada „Informática Instrumental‟ logo no primeiro período. Talvez esta preocupação
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elencada nos Referenciais quanto a esse módulo introdutório, possa inibir a evasão tão
comum nos cursos de ES a distância.
Segundo os dados apresentados, a instituição tem um bom canal de comunicação com
os alunos a este respeito. Porém, um aluno declarou que há solidão por nem sempre se tem
tutores a disposição. Outra questão levantada pelo aluno é que existem pessoas com idade
mais elevada que têm dificuldades de interação.
Concluímos que nesta instituição os tutores são fundamentais no processo de
aprendizagem dos alunos, uma vez que estes não mencionaram qualquer tipo de interação
com professor. O que percebemos é que os Referenciais de Qualidade sempre mencionam a
interação entre estudantes, professores e tutores, mostrando que há duas categorias de
profissionais distintas: professores e tutores. Porém, nesta instituição, a interação com o
professor é inexpressiva. Talvez seja um ponto que a instituição precise rever. Se os alunos
quiserem tirar suas dúvidas ou esclarecer algum conteúdo da disciplina, uma vez que não há
aula presencial com os professores, eles recorrem aos tutores presenciais e a distância. Na
prática os tutores (presencial e a distância) são os verdadeiros professores destes alunos,
sendo que com o nome de „tutor‟. Isto pode promover o enfraquecimento na qualidade do ES,
levando em consideração que estes profissionais são pagos por meio de bolsa e não possuem
qualquer vínculo empregatício com a instituição. Além disto, uma bolsa representa uma
determinada quantidade de alunos, ou seja, a medida que dobra a quantidade de alunos, dobrase o valor da bolsa.

Uma falha dos Referenciais é deixar para que as instituições

quantifiquem em seus projetos políticos e pedagógicos o número de professor/hora
disponíveis para os atendimentos requeridos pelos alunos e a quantidade de tutor/estudantes.
O ideal seria que o próprio documento determinasse este quantitativo, para que não ocorresse
a precarização, em especial, dos tutores, que se deparam com um quantitativo expressivo de
alunos.
Um outro ponto a ser considerado, em se tratando da baixa qualidade, é quando
perguntamos aos alunos se eles recebiam suporte técnico para ajudá-los a lidar com as TIC.
Praticamente a metade dos respondentes disse que não recebia tal ajuda.

Levando em

consideração que a maioria dos alunos está na faixa etária superior a 33 anos e apresentam,
portanto, dificuldades ao lidar com as TIC, este fato pode ser um complicador, levando à
evasão dos cursos.
Boa parte dos alunos recebe retorno quando fazem algum tipo de reclamação no canal
aberto da instituição, isto mostra que a instituição tem uma certa preocupação ao ouvir as
reclamações de seus alunos.
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Em relação ao material didático da instituição, um dos tutores declarou que algumas
disciplinas conseguiram autorização para fazer as modificações pertinentes, porém enquanto
não consegue esta autorização, o tutor e o coordenador da disciplina deste tutor tem se
organizado tentando escrever algumas aulas extras na plataforma para substituir a parte
defasada do material impresso.
A recuperação de estudos, segundo a informação dada pelos alunos ocorre, numa
análise geral, muitas vezes, porém, segundo os tutores a distância, a recuperação se resume
em uma única prova que é aplicada ao final de cada disciplina. Esta prova pode ser encarada
como uma prova de recuperação ou segunda chamada, dependendo da realidade de cada
aluno. Um dos tutores relata que não há recuperação paralela oficialmente, e diz que o
método de recuperação é eficaz apesar de no início os alunos sentirem dificuldades de se
adaptarem ao sistema adotado pela instituição neste quesito.

A correção de todas as

avaliações presenciais (provas) aplicadas na instituição fica a cargo dos tutores a distância.
Com isto podemos sintetizar que a instituição não promove oficialmente recuperações
paralelas durante o processo de aprendizagem e nem avaliação correspondente a essa
recuperação. Ao que nos parece, é que existe uma estandartização na recuperação, por meio
de prova final, para todos os alunos sem, no entanto, atender o ritmo diferenciado de
aprendizagem que cada aluno possui.
Ainda que a orientação do TCC ocorra, observamos nos relatos de alunos e tutores a
distância que ela ocorre com alguns problemas dentre eles: quantitativo de orientadores
insuficientes para atender o número expressivo de formandos, ocorrência de alunos que
fizeram seus TCC sem orientadores. Nesta instituição, os tutores são os responsáveis pela
orientação dos alunos no TCC. Um dos tutores a distância, revelou que a instituição tem
convocado tutores com formação em mestrado para ajudar neste processo. A orientação feita
pelo tutores pode gerar conflito entre aluno e tutor, pois àquele pensa que está sendo orientado
por um professor e quando percebe que é um tutor, tende a não valorizar este profissional, que
é considerado ajudante do professor ou pertencente à equipe administrativa.
No indicador equipe multidisciplinar, foram avaliados os docentes, tutores e pessoal
técnico-administrativo e embora o resultado da avaliação tenha sido bom, alguns relatos de
tutores servem de questionamento para uma maior qualidade dos serviços prestados à
sociedade. Dentre eles, destacamos: uma quantidade significativa de alunos por tutor (250
alunos para 1 tutor a distância); e, a cada bolsa são 180 alunos por tutor. Embora os
Referenciais de Qualidade não estipulem o quantitativo de alunos por tutor, deixando este
decisão para cada instituição, fica claro que é difícil uma instituição ter qualidade no ensino

104
quando se tem um quantitativo considerável de alunos para cada tutor a distância.

O

interessante foi ter percebido ao longo da entrevista que o tutor mesmo sabendo que vai ter
mais alunos ele se sente feliz por sua bolsa dobrar. Contudo, cabe lembrar que, neste caso, o
quantitativo de alunos também dobra, isto é, 2 bolsas equivalem à 360 alunos, em média.
No indicador infraestrutura de apoio, os alunos avaliaram os polos de apoio presencial,
bibliotecas, secretarias dos polos, salas de tutoria e laboratórios de informática. Destes,
obtivemos as seguintes reclamações: polos de apoio presencial - caos em dias de provas
presenciais, pois não há espaço para todos; bibliotecas - não possuem livros suficientes para a
graduação; secretarias dos polos - não há solução dos problemas e pouco interesse dos
funcionários; salas de tutoria - várias turmas numa mesma sala, na maioria das vezes;
laboratórios de informática - são espaçosos, porém os computadores, ainda que funcionem,
são muito antigos; utilização do sistema operacional Linux (pouco conhecido e utilizado),
poucos computadores para o quantitativo de alunos e reclamações em relação aos
computadores por serem considerados antigos ainda que estejam funcionando.
Este trabalho pretendeu promover a reflexão sobre a efetividade dos cursos de
graduação em Pedagogia a distância e contribuir para agregar qualidade na oferta dos
mesmos, uma vez que o objeto de pesquisa é parte de um novo paradigma educacional, pois
sabe-se que ainda há muita resistência e um olhar bastante influenciado por tradições, no qual
ensinar e aprender exige a presença física do professor. Assim, o rompimento desta barreira
requer um trabalho árduo por meio de estratégias políticas e pedagógicas.
Vimos, neste trabalho, que os cursos de Licenciatura em Pedagogia a distância não
proveem a mesma formação e as mesmas condições de infraestrutura a seus estudantes. Cada
uma possui a sua especificidade.
Esta pesquisa não teve por objetivo esgotar o assunto acerca da qualidade de ensino,
mas sim oferecer questionamentos sobre a formação de professores, em especial, o curso de
Licenciatura em Pedagogia na modalidade a distância.
Esperamos que este trabalho traga novos caminhos de investigação para a melhoria da
qualidade de ensino nos cursos de Licenciatura em Pedagogia na modalidade a distância num
contexto mais amplo da realidade brasileira.
Como em qualquer pesquisa de mestrado o trabalho não termina aqui, mas ele precisa
ser interrompido por motivo de tempo que nos é disponibilizado e do recorte que fazemos de
acordo com a realidade pesquisada. Ainda há muito trabalho a ser feito com base nos
resultados encontrados. Para o desdobramento desta pesquisa, recomendamos uma análise
comparativa entre instituições públicas e privadas com base nos indicadores dos Referenciais
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de Qualidade de 2007, uma vez que infelizmente não foi possível tratar dos dados da
instituição privada por terem sido ínfimos em relação aos da instituição pública e por não
termos tido tempo hábil de recorrer a uma outra instituição privada.
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APÊNDICE I

SÍNTESE DA COLETA DE DADOS DA IES PRIVADA
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O curso de Licenciatura em Pedagogia a distância da instituição privada é
semipresencial; possui sistema de tutoria presencial no único polo existente e a distância (por
telefone, fax, internet); há aula presencial com os professores aos domingos; os alunos fazem
as provas nos finais de semana; e, o curso é regido mensalmente, ou seja, os alunos têm uma
e, no máximo, duas disciplinas por mês, além do ingresso poder ocorrer também em qualquer
mês. O tempo de integralização curricular é de 6 semestres. Segundo o site desta instituição,
há três formas de ingresso: PAD – Programa de Acesso Diferenciado que é uma opção de
ingresso ao ES e é constituído de uma entrevista e redação; os portadores de diploma de ES
são isentos do processo seletivo; e, através do ENEM (período vigente: 1 ano). Como esta
instituição só possui um polo, então seus tutores ficam somente com os alunos e disciplinas
daquele polo. Os tutores assumem a função de tutores presenciais e a distância.

E podem

atuar nas mais variadas disciplinas desde que esteja de acordo com sua formação.
Um dos tutores a distância desta instituição nos informou que o curso a distância na
instituição
[...] não é uma graduação normal que a pessoa faz cinco, seis disciplinas. É
um processo diferente. Então, geralmente, o aluno normal, ele faz uma
disciplina por mês. [...] ele pode fazer a inscrição qualquer mês ele vai entrar
naquela disciplina que tá acontecendo. Tem o PAD, que é uma prova ... é
uma redação, a entrevista que o aluno faz. Na secretaria acho que eles
aproveitam sim o ENEM e tem sistema de bolsas também. A entrada de
alunos aqui... é bastante. Todo mês tem aluno entrando. Alguns desistem
porque não se adaptam, eu acho, à internet. [...].

Síntese da distribuição da carga horária do Curso de Licenciatura em Pedagogia a distância da
instituição privada

Distribuição do Curso de Licenciatura
em Pedagogia a distância
Núcleo de Estudos Básicos
Núcleo
de
Aprofundamento
Diversificação de Estudos
Núcleo de Estudos Integradores
Total da carga horária
Tempo de integralização do curso

Carga
horária

e

2370 horas
540 horas
500 horas
3.410 horas
03 anos (06
semestres)

O Projeto Político Pedagógico do curso não estava disponível no site da instituição,
então, para a análise documental tivemos que usar as informações que se encontravam
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disponíveis como a matriz curricular. Foi com base no currículo da instituição, que dividimos
as disciplinas do curso de Licenciatura em Pedagogia a distância da instituição pesquisada
com base na Resolução CNE/CP no 1, 16/05/2006 – Artigo 6º.
CURSO DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA A DISTÂNCIA – INSTITUIÇÃO
PRIVADA
I – Núcleo de Estudos Básicos
123456789101112131415-

16-

17-

18-

19202122-

Filosofia da Educação
Sociologia da Educação
História da Educação
Antropologia e Pluralidade
Cultural
Psicologia da Educação e
Teorias da Aprendizagem
Políticas Educacionais
Legislação Educacional
Didática I
Didática II
Avaliação
Planejamento Educacional
Psicologia
do
Desenvolvimento
Arte e Educação
Fundamentos da Educação
Infantil
Ensino
das
Ciências
Sociais: fundamentos e
metodologia
Ensino da Matemática:
fundamentos
e
metodologia
Ensino
da
Língua
Portuguesa: fundamentos e
metodologia
Ensino
das
Ciências
Naturais: fundamentos e
metodologia
Teoria e Prática da
Alfabetização
Gestão Educacional I
Gestão Educacional II
Educação Inclusiva

II – Núcleo de Aprofundamento e
Diversificação de Estudos

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Dificuldades
de
Aprendizagem
Educação
e
Meio
Ambiente
Ensino Médio e Educação
Profissional: fundamentos
e metodologia
Educação e Tecnologia
Promoção da Saúde e
Qualidade de Vida
Corpo e Movimento
História Social da Criança
e do Adolescente

III – Núcleo de Estudos
Integrados

1.
2.
3.
4.

Estágio Supervisionado I
Estágio Supervisionado II
Metodologia da Pesquisa
Trabalho de curso

Foram sujeitos da pesquisa 13 alunos concluintes do curso de Licenciatura em
Pedagogia na modalidade a distância de uma IES privada. Além dos alunos concluintes,
também foram entrevistados dois tutores a distância nesta instituição. Optamos também por
salvaguardar o anonimato da instituição e de todos os envolvidos nesta pesquisa.
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Seguem abaixo algumas características referentes a esta IES baseadas na coleta de
dados realizada por meio de questionários e entrevistas.
De um total de 13 sujeitos, 11 eram do sexo feminino, ou seja, a grande maioria dos
alunos.

Deste mesmo total de sujeitos, 12 possuíam mais de 33 anos, portanto, uma

predominância de alunos mais maduros no campo da Pedagogia na modalidade a distância,
nesta instituição. Um dos tutores retrata a faixa etária do público desta instituição nos
informando que “[...] Tem alunos novos assim de dezoito anos, mas a maioria são senhoras de
quarenta a sessenta anos, eu acho.”
Houve uma forte predominância dos alunos provenientes do curso Normal, isto é, 7
respondentes, de um total de 13, tendo a maioria, ou seja, 9 respondentes de um total de 13,
como última formação o Ensino Médio. Assim, percebemos que estes dados vão ao encontro
à faixa etária em tela, isto é, alunos mais maduros realizando, provavelmente, sua primeira
graduação.
Foi observado que, de um total de 13 sujeitos, 7 não trabalhavam como professor. E,
dos 6 sujeitos que trabalhavam como professor, todos tinham mais de 10 anos na profissão
docente.
Verificamos que, de um total de 6 respondentes que atuavam como professor, 3
trabalhavam no primeiro segmento do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano), 2, na Educação
Infantil e 1, na Educação Superior. Com estes dados, podemos perceber que estes alunos têm
anseio em se aprimorar, isto é, atingir patamares mais elevados na formação docente.
Os cinco principais motivos que levaram os alunos a escolher o curso de Licenciatura
em Pedagogia foram: em primeiro lugar, aprimoramento dos conhecimentos, uma vez que já
trabalhavam na área, com 5 respondentes; em segundo lugar, busca pelo aprofundamento na
área, com 2 sujeitos; em terceiro, para ter outra opção de emprego ou para concurso, com 2
respondentes; em quarto, para ser professor, com 1 sujeito; e, em quinto, contribuir para a
construção do conhecimento, com 1 sujeito. Dentre os 13 sujeitos da pesquisa, 2 deram
outras respostas que não foram aqui computadas, pois quisemos categorizar somente os cinco
principais motivos. Percebemos, através destes resultados, que os sujeitos que já atuavam
como docentes veem o curso de Licenciatura em Pedagogia como uma educação continuada.
Os dois motivos que levaram os 13 sujeitos a escolher um curso a distância foram: em
primeiro lugar, facilidade, com 7 sujeitos; e, em segundo lugar, flexibilidade de tempo, com 6
sujeitos.
Já os três principais motivos que fizeram os 13 respondentes a optar por esta
instituição foram: em primeiro lugar, qualidade da IES, com 5 respondentes; em segundo,
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indicação, com 5 respondentes; e, em terceiro, reconhecimento da IES no mercado de
trabalho/campo educacional, com 1 respondente. Desse total, 2 deram outras respostas que
não tinham ligação com a pergunta apresentada, por isso elas não foram aqui apresentadas.
Um ponto que mereceu destaque foi o desejo de 5 sujeitos, de um total de 13, terem
interesse em atuar na Educação Infantil e 6 pretenderem atuar em outras áreas nas quais sejam
previstos conhecimentos pedagógicos. Estas outras áreas podem ser subentendidas como
atuação nas empresas, em Organizações não governamentais (Ongs), dentre outras.

As

demais áreas de atuação foram assim distribuídas: 1 sujeito pretendia atuar no primeiro
segmento do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano) e 1, no Ensino Médio, modalidade Normal.
De um total de 13 respondentes, 5 consideraram o curso ótimo e 8 o consideraram
muito bom.

Percebemos que, de acordo com estes dados, houve um elevado grau de

satisfação quanto à qualidade de ensino na instituição.
Em relação ao recebimento do Guia do Curso, Guia do Aluno e os Guias e
Cronogramas, a maioria disse que recebeu tais materiais, ou seja, de um total de 13 sujeitos,
11 receberam estes materiais e 2 informaram que não os receberam. Dos 11 sujeitos que os
receberam, todos informaram que o material foi suficiente para tal finalidade.
Indagamos em qual segmento os respondentes se sentiam mais preparados para atuar e
boa parte deles informou que era na Educação Infantil, isto é, 9 respondentes de um total de
13. Os demais respondentes ficaram assim distribuídos: 2 respondentes se sentem mais
preparados para atuar na Educação Profissional; 1, no Ensino Médio, modalidade Normal; e,
1 informou que não se sente preparado para atuar em qualquer dos segmentos. É provável
que isto seja reflexo da obrigatoriedade de estágio em duas etapas: Estágio Supervisionado I
(150 horas) e Estágio Supervisionado II (150 horas). Embora os tutores não tenham muito
contato com a parte de estágio, uma vez que esta fica a cargo de um professor que o coordena,
um dos tutores nos relata como é feita a divisão do estágio na instituição

[...] são dois estágios: o estágio um e o estágio dois. Cada estágio tem que
cumprir cento e cinquenta horas. Aí, o estágio um, ele tem que cumprir em
turmas de educação infantil, ensino fundamental...educação infantil e ensino
fundamental. É obrigatório. E, o estágio dois, aí, ele pode fazer em turmas
de ensino médio, educação de jovens e adultos, até mesmo em Ongs ou
empresas...fica a critério do aluno [...].
Outro tutor também deu sua declaração a respeito do estágio curricular obrigatório, dizendo
que
Então, o estágio curricular... ele é feito... tem estágio um e estágio dois...total
são trezentas horas, então, cento e cinqüenta para cada estágio...estágio um
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ele tem sido feito na educação infantil e o estágio dois o aluno fica livre pra
fazer ou em escola, ou em empresa, ou em uma Ong, ele é quem escolhe
[...].

De um total de 13 sujeitos, os 6, que já atuam como docentes, foram unânimes ao
afirmar que o curso de Licenciatura em Pedagogia a distância contribuiu para melhorar a sua
prática profissional.
Perguntamos se os respondentes participavam de programas de iniciação científica e,
de um total de 11 respondentes, uma vez que 2 não responderam este item, 7 informaram que
participaram de tais programas e 4 disseram que não houve tal participação. Segundo os
dados apresentados, isto representa algum estímulo à pesquisa científica neste campo do
conhecimento.
De um total de 11 sujeitos, uma vez que 2 não responderam este item, 6 informaram
que há sempre retorno das dúvidas sobre aprendizagem, 2 disseram que isto ocorre muitas
vezes e 3 revelaram que algumas vezes isto acontece.
A interação através de ambientes virtuais de aprendizagem ocorre quase sempre com o
tutor a distância, tendo em vista que, de um total de 8 respondentes, pois 5 não responderam,
7 informaram que a interação ocorre na maior parte das vezes com o tutor a distância e 1
informou que esta interação ocorre com o coordenador do curso. Logo, podemos concluir que
os tutores são fundamentais na vida acadêmica dos respondentes desta instituição.

É

importante esclarecer que nesta IES o mesmo tutor atua como tutor a distância e presencial.
Grande parte dos respondentes recebe suporte técnico para ajudá-los a lidar com as
TIC, ou seja, de um total de 10 sujeitos, sendo que, 3 não responderam esta pergunta, 9
disseram que recebiam suporte técnico, enquanto que 1 informou não recebê-lo. Neste caso,
percebemos que há uma preocupação desta instituição em ajudar os alunos a lidar com as
TIC, e, portanto, contribuir para uma inclusão social.
A linguagem utilizada nos materiais didáticos, tanto impresso quanto virtual, fo i
considerada de fácil compreensão por 9 respondentes de um total de 11 (2 não responderam
este item) e 2 disseram que a linguagem dos materiais didáticos têm compreensão mediana.
Na categoria avaliação, do total de 10 respondentes (3 não responderam este item), 3
informaram que sempre há meios de recuperação de estudos durante o processo de ensino e
aprendizagem, 3 disseram que isto ocorre muitas vezes, 3 revelaram que algumas vezes isto
acontece e 1 disse que raramente ocorre. Percebemos, por meio destes dados, que houve um
resultado positivo na freqüência dos meios de recuperação de estudos durante o processo de
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ensino e aprendizagem. O processo de recuperação se resume em provas finais, conforme
podemos observar nos relatos dos dois tutores:
Bom, a recuperação aqui a gente fala é prova final. [...] se você não alcançar
a média seis, tanto na prova e somando com as outras atividades, se você não
alcançar essa média aí você vai pra recuperação (tutor a distância 1).
Normalmente, os alunos que ficam em recuperação...os alunos fazem as
provas de primeira e segunda chamada, logo em seguida, é divulgado o
resultado final... o aluno que fica em recuperação tem um prazo de,
normalmente, um mês, dois meses pra vir fazer a prova final, que é a prova
de recuperação. [...] Agora, durante esse período de trinta a sessenta dias,
assim...processo de recuperação, aqui, pela instituição... não é feito nenhum
processo assim, pra auxiliar o aluno durante esse período. [...] (tutor a
distância 2).

Ao perguntar ao tutor se o tipo de recuperação adotado lá é eficaz, ele disse: “[...] eu
acho que o resultado tem sido eficaz sim. Os alunos que vão pra prova final, que ficam em
recuperação, eles conseguem se recuperar [...].”
Nesta instituição, os professores que ministram as disciplinas são os mesmos que
corrigem as provas, porém as de recuperação ficam a cargo dos tutores, conforme declaração
de um dos tutores “[...] A prova de primeira e segunda chamada são com os professores. Eles
corrigem. As provas de recuperação, os tutores é que ficam responsáveis pela correção.
Todos os tutores [...].”
Procuramos saber se havia orientação do professor no Trabalho de Conclusão de
Cursos (TCC), e todos os respondentes, isto é, 10 sujeitos de um total de 10, sendo que 3 não
responderam, foram unânimes ao afirmar que há orientação do professor, sendo que a maioria
informou que ela ocorre a distância.
O tutor da instituição expõe o funcionamento do TCC e dá alternativa para a
realização de um trabalho com mais qualidade neste aspecto

[...] A tutoria nem se envolve nesse processo. Normalmente, são formadas
turmas de TCC e pra cada turma tem o professor orientador. Normalmente,
são... aqui na Pedagogia... são quatro professores que fazem esse processo de
orientação. Conversando com os professores orientadores, os alunos têm um
período de seis meses pra elaboração da monografia, durante esses seis
meses, os orientadores vão fazendo a orientação ... tudo online, por meio do
webensino. [...] o lado positivo é que você pega os próprios professores das
disciplinas, que são quatro professores, que vão orientar esses alunos aqui do
curso de Pedagogia. O que eu vejo como lado negativo do TCC [...] você
pega o professor que fica responsável por vinte, vinte e cinco alunos, pra
orientar...só que o número de alunos é ...o que que a gente tá tendo aqui...o
número de alunos formandos, ele é bem alto. [...] O que eu vejo de
reclamação de alguns orientadores é que, às vezes, você pega, você tá com
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duas turmas ao mesmo tempo. Então, você pega, às vezes, sei lá... quarenta
alunos pra orientar. Então, a demanda é enorme, pra poder fazer um
processo de orientação de qualidade. Então, às vezes, essa ... talvez colocar
um número maior de orientadores iria ajudar a diminuir esse quantitativo de
alunos em cada turma. [...] O que eu vejo, assim, é bem puxado [...].

Em relação ao estágio curricular, a maioria, 9 dentre 11 respondentes (2 não
responderam), disseram que ele contribuiu muito para a prática profissional e 2 informaram
que ele contribuiu pouco para a prática profissional.
No que diz respeito às avaliações quanto à equipe multidisciplinar (docentes, tutores e
técnico-administrativos), de um modo geral, houve um resultado positivo quanto à atuação
destes profissionais na vida acadêmica dos alunos concluintes.
Na avaliação sobre infraestrutura, não houve um resultado tão positivo quanto ao da
equipe multidisciplinar, porém podemos considerar que, em média, foram bons.
A indefinição no quantitativo de alunos/tutor nos Referenciais de Qualidade deixa
margem para que as instituições destinem centenas de alunos para apenas um tutor, como
podemos verificar nas entrevistas realizadas com os tutores desta instituição:

Bom, na disciplina que eu estou agora administrando eu tenho cerca de... são
mais de oitenta...oitenta...oitenta e um alunos nesse período, nessa disciplina.
Mas, às vezes, nós ficamos controlando duas disciplinas... no máximo duas
agora por tutor. Eu tô só com uma nesse momento. No máximo duas
disciplinas (tutor a distância 1).
[...] Então, no total, juntando as duas ... dá uma média de cento e vinte, cento
e trinta alunos, juntando as duas disciplinas [...] (tutor a distância 2).

Após estas informações baseadas no site da instituição e nas respostas dos alunos
concluintes e entrevistas dos tutores acerca desta IES, nos cabe indagar alguns pontos, tais
como: a forma de ingresso diversificada e a qualquer mês; a carga horária total bastante
considerável, poucas disciplinas e tempo de conclusão curto; o primeiro estágio obrigatório
em dois segmentos (Educação Infantil e Primeiro Segmento do Ensino Fundamental – 1º ao 5º
ano) e o segundo estágio para livre escolha do aluno; um mesmo tutor assumindo duas
funções (tutor presencial e a distância); dentre outras.
Estas indagações nos instigam a buscar respostas em pesquisas futuras, principalmente
em análise comparativa entre instituições públicas e privadas, que possa abordar a qualidade
do ensino dos cursos de Licenciatura em Pedagogia a modalidade a distância, cerne desta
pesquisa.
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ANEXO I - TRAJETÓRIA DA EAD

DOCUMENTOS

Portaria Ministerial no 301, de 7 de abril
de 1998

Portaria Ministerial no 4.361 de 29 de
dezembro de 2004

Lei no 10.861/2004

Decreto no 5.622, de 19 de dezembro de
2005
Decreto no 5.773/2006

Referenciais de Qualidade para Educação
Superior a distância, agosto de 2007

Decreto no 6.303, de 12 de dezembro de
2007

CARACTERÍSTICAS
Publicado pelo MEC, a partir do Decreto
no 2.561/98, tendo por objetivo
regulamentar o credenciamento de
instituições que queiram ofertar cursos de
graduação em EAD, desde que atendam
critérios como: recursos, infraestrutura,
experiência comprovada, corpo técnico e
docente qualificado e sistema de
avaliação.
Revoga a Portaria Ministerial no 301/98 e
aumenta as normas para credenciamento
da EAD no ES. É instituído o Sapiens
tido como base oficial de dados do MEC
para a tramitação de processos. Passa a
ser obrigatório especificar os polos de
apoio presencial.
É instituído o Sinaes, tendo por objetivo
“assegurar processo nacional de avaliação
das instituições de educação superior, dos
cursos de graduação e do desempenho
acadêmico de seus estudantes, nos termos
do artigo 9º, VI, VIII e IX, da Lei no
9.394, de 20 de dezembro de 1996”.
Revoga o Decreto no 2.494/98. Modifica
e amplia a definição de EAD, que passa a
ser regulada, supervisionada e avaliada
pelo sistema federal de ensino.
Define que a Secretaria de Educação a
Distância (SEED) tem a incumbência de
exarar pareceres sobre os pedidos de
credenciamento e recredenciamento de
instituições
para a oferta de ES a
distância.
SEED estabelece novos Referenciais de
Qualidade para a ES a Distância, que
propõem regras para a regulação,
supervisão e avaliação desta modalidade
de ensino.
Altera os dispositivos do Decreto no
5.622/2005 e do Decreto de no 5.773, de 9
de maio de 2006. Amplia as funções da
SEED, que passa a avaliar e decidir sobre
os trâmites de credenciamento e
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A partir de 2011

autorização dos cursos superiores a
distância.
As
atividades
da
SEED
foram
descontinuadas e as ações ligadas à EAD
nos cursos superiores, desde então, estão a
cargo
da
Coordenação
de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior (Capes).

Fonte: Elaborado pela autora baseado no texto de Almeida, Iannone e Silva (2012, p. 301-304)
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ANEXO II

QUESTIONÁRIO APLICADO AOS ALUNOS CONCLUINTES DO CURSO DE
LICENCIATURA EM PEDAGOGIA NA MODALIDADE A DISTÂNCIA
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PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO
CURSO DE MESTRADO EM EDUCAÇÃO
QUESTIONÁRIO APLICADO AOS ALUNOS CONCLUINTES DO CURSO DE
LICENCIATURA EM PEDAGOGIA NA MODALIDADE A DISTÂNCIA

I - Caracterização básica do entrevistado
1 - Sexo:
( ) Masculino

( ) Feminino

2 - Idade:
(

) 18 a 24 anos

( ) 25 a 32 anos

(

) 41 a 48 anos

(

(

) 33 a 40 anos

) acima de 48 anos

3 – Qual foi a sua formação no Ensino Médio?
(

) Formação Geral

(

) Curso Normal

(

) Curso Técnico

4 – Qual é o seu último nível de formação?
(

) Ensino Médio

( ) Graduação
( ) Pós-graduação (Lato sensu)
( ) Mestrado
( ) Doutorado

5 - Você trabalha como professor?
( ) Sim

( ) Não

Em caso positivo, há quanto tempo?
( ) até 2 anos (

) de 3 a 5 anos ( ) de 6 a 10 anos ( ) mais de 10 anos

Se professor, em que segmento você atua?
(

) Educação Infantil

(

) Primeiro segmento do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano)
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(

) Segundo segmento do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano)

(

) Ensino Médio

(

) Educação Superior

II – O aluno e o curso de Licenciatura em Pedagogia a distância
6 – O que o levou a fazer um Curso de Licenciatura em Pedagogia?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
7 – Por que você escolheu um curso a distância?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
8 – Por que escolheu fazer o curso nesta instituição?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
9 – De acordo com as Diretrizes Curriculares para o curso de Pedagogia (2006), o Licenciado
em Pedagogia poderá atuar em diferentes áreas da Educação.

Ao terminar o curso de

Licenciatura em Pedagogia você pretende atuar no(a)
(

) Educação Infantil

(

) Primeiro segmento do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano)

(

) Ensino Médio, modalidade Normal

(

) Educação Profissional

(

) Apoio escolar

(

) Outras áreas nas quais sejam previstos conhecimentos pedagógicos

10 – Como você avalia o curso de Licenciatura em Pedagogia desta instituição no que se
refere à qualidade do ensino?
(

) Ótimo

(

) Muito bom

(

) Bom

(

) Regular

11 – Antes de iniciar o curso, você recebeu (impresso ou acessando o ambiente virtual) o Guia
do Curso, Guia do Aluno e os Guias e Cronogramas?
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(

) Sim

(

) Não

Em caso positivo, este material foi suficiente para você compreender como funciona o curso?
(

) Sim

(

) Não

12 – Você se sente mais preparado para atuar:
(

) na Educação Infantil

(

) no Primeiro segmento do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano)

(

) no Ensino Médio, modalidade Normal

(

) na Educação Profissional

(

) no Apoio escolar

(

) Não me sinto preparado

13 - Se você já atua como professor, o curso de Pedagogia a distância contribuiu para
melhorar a sua prática profissional?
(

) Sim

(

) Não

14 – Durante o curso, você participou de programas de iniciação científica?
(

) Sim

(

) Não

15 – As suas dúvidas em relação à aprendizagem (conteúdo, utilização da mídia, etc) são
respondidas
(

) Sempre

(

) Muitas vezes

(

) Algumas vezes

(

) Raramente

(

) Nunca

16 – Sua interação, através de ambientes virtuais de aprendizagem, ocorre, na maior parte
das vezes, com
(

) professor
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(

) tutor a distância

(

) tutor presencial

(

) coordenador do curso

17 – Você recebe suporte técnico para ajudá-lo (a) a lidar com as tecnologias de informação e
comunicação (TIC)?
(

) Sim

(

) Não

18 – Quando você faz algum tipo de reclamação no canal aberto da instituição, há retorno
(

) sempre

(

) muitas vezes

(

) algumas vezes

(

) raramente

(

) nunca

(

) nunca fiz qualquer tipo de reclamação à instituição

19 – Você considera a linguagem utilizada nos materiais didáticos (impresso, virtual) e seus
respectivos elementos facilitadores (resumos, gráficos, quadros comparativos, etc) de
(

) fácil compreensão

(

) média compreensão

(

) pouquíssima compreensão

20 - Há meios de recuperação de estudos durante o processo de ensino e aprendizagem?
(

) Sempre

(

) Muitas vezes

(

) Algumas vezes

(

) Raramente

21 – Existe orientação do professor no Trabalho de Conclusão de Cursos (TCC)?
(

) Sim

(

) Não

Em caso positivo, é realizada:
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(

) presencialmente

(

) virtualmente

22 – Como você avalia o seu estágio curricular:
(

) contribuiu muito para a minha prática profissional

(

) contribuiu pouco para a minha prática profissional

(

) não contribuiu para a minha prática profissional

(

) não fiz estágio curricular

23 – Como você avalia a sua instituição em relação aos (às):
Ótima

Muito boa

Boa

Regular

Docentes
Tutores
Técnico-administrativos
24 – Como você classifica a infraestrutura de apoio de sua instituição de ensino em relação ao
(às):
Ótima

Muito

Boa

Regular

Péssima

boa
Polo de apoio presencial
Biblioteca
Secretaria do polo
Sala de tutoria
Laboratório de informática

Agradecemos sua valiosa colaboração!

Sua participação foi muito importante para o sucesso da nossa pesquisa.
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ANEXO III

ROTEIRO DE ENTREVISTA REALIZADO COM TUTORES A DISTÂNCIA DOS
CURSOS DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA NA MODALIDADE A DISTÂNCIA
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PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO
CURSO DE MESTRADO EM EDUCAÇÃO
ROTEIRO DE ENTREVISTA REALIZADO COM TUTORES A DISTÂNCIA DOS
CURSOS DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA NA MODALIDADE A DISTÂNCIA

I - Caracterização básica do entrevistado
1 - Sexo:
( ) Masculino

( ) Feminino

2 – Qual é o seu último nível de formação?
( ) Graduação. Curso: ________________________________________________________
( ) Pós-graduação (Lato sensu). Curso: ___________________________________________
( ) Mestrado. Área: __________________________________________________________
( ) Doutorado. Área: _________________________________________________________
(

) Pós-doutorado. Área: _____________________________________________________

3 – Com quais disciplinas você trabalha?
___________________________________________________________________________
II – Caracterização dos tutores em relação ao curso e à instituição
4 – Quantos alunos você possui na tutoria atualmente nesta instituição?
5 – Quantas horas por semana você trabalha na instituição?
6 – Quais são as suas atividades como tutor desta instituição?
7 – Que tipos mais comuns de reclamações são feitas pelos alunos?
8 – Em geral, que dificuldades você encontra para realizar as atividades com os alunos?
9 – Quais são os procedimentos do estágio curricular?
10 – Como funciona a recuperação de estudos durante o processo de ensino e aprendizagem?
Ele é eficaz?
11 – Como ocorre a orientação do Trabalho de Conclusão de Cursos (TCC)?
Agradecemos sua valiosa colaboração!
Sua participação foi muito importante para o sucesso da nossa pesquisa.

