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RESUMO

O processo de universalização do ensino aliado à crescente busca por formação de
professores para atender às demandas educacionais do país são elencados como
motivadores para a oferta de cursos de Pedagogia a distância através das tecnologias de
informação e comunicação (TIC). Os cursos a distância estão crescendo e se consolidando
no Brasil como uma possibilidade viável e democrática de profissionalização dos
docentes. No entanto, a modalidade recebe críticas de inadequação e precarização do
ensino quando comparada com a presencial aumentando a preocupação ao invés de ser a
solução esperada para a crise de formação de docentes. A pesquisa teve por objetivo
analisar a formação inicial em um curso de licenciatura em Pedagogia na modalidade a
Distância de uma universidade privada, à luz dos Referenciais de Qualidade para
Educação Superior a Distância (2007), da literatura acadêmica pertinente e da avaliação
dos concluintes. A pesquisa pode ser classificada como qualitativa e exploratória e foi
realizada em três etapas: a primeira foi um aprofundamento do referencial teórico, a
segunda etapa foi a análise documental do curso e a terceira etapa, a pesquisa de campo
com a observação direta e a resposta aos questionários pelos alunos concluintes indicados
pela IES pesquisada. Os resultados indicaram que o Projeto Político Pedagógico da
instituição está desatualizado e não atende a alguns pontos dos Referencias de Qualidade
para EaD (2007) como por exemplo a presença do tutor presencial no campus e a relação
da equipe multidisciplinar que atuava no campus. Os alunos da EaD são excluídos das
atividades de extensão da Instituição de Ensino Superior, e esta exclusão se estende até
ao tratamento que recebem, como se fossem de outra instituição e não da mesma. Os
alunos não são estimulados aos trabalhos cooperativos e a integração entre professoraluno e entre alunos, o que também prejudica o desenvolvimento de aspectos didáticorelacionais complexos, com fatores cognitivos, afetivos e comunicacionais necessários ao
profissional em formação.
Identificamos como potencialidade no curso de EaD
pesquisado a qualidade do material didático e o diferencial pela flexibilização do tempo
e custo-benefício do curso a distância. Merece destaque a satisfação que os estudantes
demonstraram com o curso, uma vez que relataram que voltariam a estudar através da
modalidade Educação a Distância.

Palavras-chave: formação inicial; professores; educação a distância; qualidade; curso
de Pedagogia
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ABSTRACT

The universalization of education process, guaranteed by Constitution, together with the
growing demand for training of teachers come upon the educational policies of the
country, are listed as motivators for offering distance learning by information and
communication technologies (ICT). Distance courses are growing and consolidating in
academia as a viable and democratic possibility of professionalism of teachers. However,
the method gets criticism of inadequacy and precariousness of learning when compared
to attendance educational rising concerns rather than the solution to teacher’s formation
process. The research aimed to analyze the initial training in a degree in Education in
Distance modality of a private university in the light of Benchmarks of Quality for Higher
Education to Distance (2007), the relevant academic literature and evaluation of
graduates. The research can be classified as qualitative, exploratory and was carried out
in three stages: the first was a deepening of the theoretical framework, the second stage
was the documental analysis of the course and the third stage, the field research with
direct observation and distribution questionnaires to senior students surveyed indicated
by higher education institution. The results indicated that the pedagogical political project
institution is outdated and does not meet some points of the Quality of References for
Distance Education (2007) such as the presence of the present tutor on campus and the
relationship of the multidisciplinary team that worked on campus. Students of distance
education not excluded from the extension activities of IES, and this exclusion extends to
the treatment they receive, as if they were from another institution and not the same.
Students are not encouraged to cooperative work and integration between teacher and
student and among students also hampering the development of educational and relational
aspects complex with cognitive, affective and communicational factors necessary for
Trainees. It was Identified as potential in the course of the research the quality of distance
education teaching material and the differential for flexible time and the cost-effective
distance learning course. Noteworthy is the satisfaction that students demonstrated with
the course since they reported they would study through distance education, if necessary.

Keywords: initial training; teachers; distance learning; quality; pedagogy course.
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INTRODUÇÃO

A década de 1990 foi marcada por mudanças nas políticas educacionais
provocadas principalmente pelas transformações dos cenários econômicos, políticos e
culturais advindos dos processos de reestruturação produtiva, da mundialização do capital
e da popularização da internet. Conferências mundiais, acordos e compromissos
multilaterais foram decisivos para a formulação de políticas educacionais no Brasil. De
acordo com Torres (1996), no pacote de reformas educativas que o Banco Mundial propôs
aos países em desenvolvimento, inclusive o Brasil, destaca-se a prioridade depositada
sobre a educação básica, sendo esta, considerada elemento essencial para um
desenvolvimento sustentável e de longo prazo, assim como para aliviar a pobreza. Outro
ponto em destaque do mesmo pacote refere-se à melhoria da qualidade da educação como
eixo da reforma educativa, considerada provavelmente o mais importante desafio.
(DOURADO; OLIVEIRA, 2009)
A presença de reinvindicações de qualidade é encontrada em diversos documentos
legais brasileiros, como por exemplo, no caput do artigo 6 o da Constituição Federal, que
garante a todos os brasileiros a Educação de qualidade como direito social. O assunto foi
pormenorizado no título VIII- referente à Ordem Social, nos artigos 205 a 214 e mais
especificamente no artigo 206, inciso VII, onde encontramos como um princípio a
garantia de um padrão de qualidade. (BRASIL, 1988)
A qualidade se apresenta no tocante à formação docente na Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional (LDB), que em suas disposições transitórias estabeleceu o
prazo de 10 anos para que todos os professores tivessem formação superior como
condição para o exercício da profissão de professor1, com o intuito de elevar a formação
recebida, sobretudo por parte daqueles que lecionavam nas séries iniciais do ensino
fundamental (BRASIL, 1996). Percebemos que em todo o texto da Lei é encontrada a
preocupação pela qualidade de ensino no Brasil. O artigo 3 o, inciso IX, institui como
princípio o padrão de qualidade. Os artigos 61 a 63 da mesma lei tratam da formação dos
profissionais da educação escolar básica, especificando como seria a formação dos
professores. De acordo com o artigo 62 (BRASIL, 1996):

1

parágrafo revogado pela lei 12.796/13

15
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.

Ainda no mesmo artigo, o parágrafo 3o estabelece que a formação inicial deva ser
realizada preferencialmente de forma presencial, inclusive aquela destinada aos
professores leigos que atuam nos anos finais do ensino fundamental e no ensino médio,
bem como os professores de educação infantil e anos iniciais do fundamental em
exercício, detentores de formação em nível médio. Portanto, a formação inicial pode, de
forma excepcional, ocorrer na modalidade de Educação a distância (EaD) para os
profissionais da educação em exercício, onde não existam cursos presenciais, cuja oferta
deve ser desenvolvida sob rígida regulamentação, acompanhamento e avaliação.
Gatti, Barreto e André (2011) afirmam que a importância dos professores para a
oferta de uma educação de qualidade é reconhecida pelo Estado e pela sociedade civil, e
que é preciso não apenas garantir a formação adequada dos mesmos, mas também
oferecer-lhes condições de trabalho adequadas e valorizá-los para atrair e manter, em sala
de aula, esses profissionais. Destacam que o professor não é o único elemento no qual se
deve investir para melhorar a qualidade da Educação: infraestrutura das escolas e formas
de organização do trabalho escolar também são desafios para as políticas educacionais no
Brasil. Assim, a educação de qualidade depende fundamentalmente da formação do
professor, mas também de sua valorização profissional e condições de trabalho.
Libâneo e Pimenta (1999) reforçam essa ideia afirmando que pesquisas e
experiências inovadoras têm apontado para a importância do investimento no
desenvolvimento profissional dos professores, que envolve formação inicial e continuada,
articulados a um processo de valorização da identidade profissional docente.
A globalização e o uso das novas tecnologias apontam a necessidade de ajustar a
formação de professores a uma realidade em constante processo de transformação, dando
origem a novas propostas educacionais e curriculares. Nesse contexto, estudos voltados
à formação docente tornam-se pertinentes, visto que é preciso compreender as dimensões
desse processo, bem como seu impacto no âmbito educacional. A formação do professor
tornou-se tema central nos debates educacionais (WAJSKOP, 2009; GATTI; BARRETO,
2009), indicando a necessidade de revisão e redefinição dos cursos que formam este
profissional.
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No que se refere especificamente ao curso de Pedagogia, dada a abrangência da
formação oferecida por este curso a partir da promulgação das Diretrizes Curriculares
Nacionais (DCN), em 2006, pela Resolução N. 1 CNE/CE e também pelo crescimento da
oferta nas modalidades presencial e a distância, a questão da qualidade deve receber uma
atenção especial. As Instituições de Educação Superior, de acordo com as DCN, estão
formando profissionais para atuar em áreas diversas como docência na educação infantil,
nas séries iniciais do Ensino Fundamental, nas disciplinas da formação pedagógica do
nível médio, na organização de sistemas, unidades, projetos de experiências educacionais
escolares e não escolares; na produção e difusão do conhecimento cientifico e tecnológico
do campo educacional e nas áreas emergentes do campo educacional. Como oferecer uma
educação de qualidade que atenda a tantas e distintas tarefas?
Almeida, Iannonne e Silva (2012) argumentam que as diretrizes estabelecidas
envolvem conteúdo, metodologia, prática e pesquisa, tornando a formação do pedagogo
complexa diante das condições concretas das instituições e quando se utilizam as
Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) como instrumentos de mediação dos
processos de ensino e aprendizagem a complexidade aumenta. Para as autoras, o curso
de Pedagogia a Distância é uma realidade visível na política nacional da formação de
professores, e os problemas mais evidentes se referem às características atuais desse
curso, em qualquer modalidade, acrescidos da complexidade inerente a um curso a
distância no que diz respeito ao necessário uso de tecnologias, ao papel da tutoria e à
escala de atendimento, que precisa garantir a qualidade.
A Educação a Distância está inserida nas estratégias de expansão do ensino
superior pela incorporação das tecnologias de informação e comunicação (TIC), uma
opção assumida no conjunto das políticas nacionais, tendo como alvo principal a
formação de professores da educação básica, aumentando de forma maciça a oferta de
vagas, o que não seria possível apenas pela expansão das vagas nas Universidades
Públicas. Hoje é baseado em redes de conferência por computador e estações de trabalho
multimídia (smartfones, tablets, computadores pessoais), destacando-se as possibilidades
oferecidas pelo acesso à internet (CERDAS, 2013).
Esta modalidade de ensino tem sido alvo de muitas discussões: para alguns a
educação a distância, com as tecnologias de informação e comunicação (TIC), é o
remédio para todos os problemas educacionais, notando-se até certo exagero quando se
afirma que a mesma inaugurou o diálogo na relação educacional. Para outros, ao
contrário, tem sido vista como uma forma educacional inferior e massificada. A existência

17

de cursos de má qualidade reforça a imagem negativa da EaD como negócio de
instituições pouco idôneas que a têm como estratégia de redução de custos e aumento de
sua lucratividade sem o compromisso com a qualidade da oferta. (LEMGRUBER, 2008)
Dentre as objeções e críticas relacionadas à educação a distância como meio de
formar professores, a formação inicial, conforme já assinalado anteriormente, tem
recebido atenção especial. Sommer (2010) nos alerta sobre a importância de controle da
oferta dessa modalidade de Educação e destaca que o documento da Conferência
Nacional de Educação (CONAE) de 2010 manifesta-se contrário à formação inicial na
modalidade a distância.
O parecer do CONAE (2010, p. 84) faz um diagnóstico negativo da realidade
brasileira, no que tange aos cursos de formação inicial de professores a distância
chamando atenção para:
[...] 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.

No Documento Final da CONAE 2014 podemos verificar que a preocupação
continua, no EIXO VI, subitem 1, onde se propõe “Ampliar, nos campi das IES públicas,
a oferta de vagas nos cursos de formação inicial presencial, considerando as
especificidades institucionais e áreas de ensino e pesquisa”(CONAE, 2014, p. 92).
Para Gatti e Barreto (2009) o governo federal ainda não dispõe de aparato
suficiente para acompanhar, supervisionar e fiscalizar os cursos de formação de
professores na modalidade EaD, fato que compromete sua qualidade e preocupa os
educadores. Saviani (2009, p.41) reconhece a educação a distância como um importante
recurso para auxiliar no processo educativo, como enriquecimento dos cursos de
formação dos professores. Porém alerta para o risco da conversão do mesmo em um
mecanismo de certificação e não de qualificação. Defende que a formação de professores
deve ser em cursos regulares e de longa duração proporcionados por instituições idôneas.
Critica a formação inicial de professores nos cursos de educação a distância, afirmando
que:
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[...] 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. Tomá-lo, 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.

Gatti, Barreto e André (2011, p. 258) relatam que a expansão das licenciaturas em
EaD gerou grandes polêmicas e debates públicos diversos. Porém, alertam que são poucos
os dados disponíveis referentes à qualidade na oferta desses cursos. E expõem sua
preocupação quando se trata da formação inicial para estudantes que não trabalham nas
redes públicas de ensino, que, portanto, não têm experiência na área:
[...], várias questões são postas em relação à constituição de aspectos
básicos da profissionalidade docente. Questionam-se as formas como as
tutorias estão sendo desenvolvidas, incluindo sua precariedade formativa
e de contrato de trabalho, disponibilização e uso de laboratórios,
bibliotecas adequadas, oficinas − meios indispensáveis às várias
formações docentes. Também se levanta o problema da orientação e da
supervisão dos estágios nessa modalidade, ao lado de questões como a
adequada formação prévia em leitura e interpretação de textos de forma
autônoma, habilidade necessária para o estudo relativamente solitário
envolvido nessa modalidade de curso. A grande evasão constatada nos
cursos a distância certamente está associada a alguns desses fatores.

As autoras ressaltam que a dificuldade encontrada na formação a distância para
docentes que atuarão nos primeiros anos escolares, é que nestes a relação pedagógica é
presencial e envolve aspectos didático-relacionais complexos, com fatores cognitivos,
afetivos e comunicacionais característicos. Acrescentam que a formação a distância de
professores oriundos do ensino médio, sem experiência ou contatos com escolas e com a
educação básica como local profissional do ensino, não favorece o desenvolvimento de
um aspecto essencial à docência: a construção de bases para a relação pedagógica
presencial e cotidiana com grupos de alunos.
Gatti, Barreto e André (2011) não se posicionam contrárias à EaD, mas defendem
que é necessário ponderar quais políticas favorecerão a melhor formação dos professores.
Políticas com condições necessárias para exigir qualidade na implementação da oferta e
verificar em quais circunstâncias e condições cabem ou não processos de formação inicial
de docentes na modalidade a distância.
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Tendo em vista o processo de universalização do ensino, aliado à crescente
demanda por formação de professores para atender às demandas educacionais do país, e
diante da crescente oferta de cursos de Pedagogia a distância e das críticas que focalizam
a inadequação dessa modalidade de ensino para a formação de professores para as séries
iniciais, a pesquisa tratou da formação em licenciatura em Pedagogia a distância.
Considerando-se que formação de professores por meio da EaD tem sido oferecida
de forma mais precária que a presencial, ao invés de ser a solução esperada para a crise
de formação de docentes, poderá contribuir para aumentar a fragilidade dos processos de
formação docente. Por outro lado esta modalidade vem crescendo e se consolidando no
meio acadêmico como uma possibilidade viável e democrática de profissionalização dos
docentes, justificando assim, a necessidade de se discutir e analisar com base nos
Referenciais de Qualidade da Educação Superior e na literatura acadêmica a qualidade da
formação inicial em cursos de licenciatura em Pedagogia a distância.
A pesquisa teve por objetivo geral analisar a formação inicial em uma licenciatura
em Pedagogia na modalidade a Distância de uma universidade privada, à luz dos
Referenciais de Qualidade para Educação Superior a Distância (2007), da literatura
acadêmica pertinente e da avaliação dos concluintes. Pretendemos analisar em que
medida o curso de graduação em Pedagogia na modalidade a distância pesquisado reflete
as concepções de qualidade contidas nos Referenciais de Qualidade para a Educação a
Distância e na literatura acadêmica de referência e identificar no processo de formação
inicial do docente para as séries iniciais potencialidades e fragilidades sob a ótica dos
concluintes do mesmo curso.
A pesquisa pode ser classificada como qualitativa e exploratória e foi realizada
em três etapas: a primeira foi um aprofundamento do referencial teórico pela pesquisadora
através de levantamento bibliográfico da literatura acadêmica e legislação relacionada ao
tema da pesquisa; a segunda etapa foi a análise documental do curso por meio da análise
de informações contidas no site da Instituição e do Projeto Político Pedagógico,
cotejando-os com os Referenciais de Qualidade para Cursos Superiores a Distância
(MEC/SEED,2007); a terceira etapa compreendeu a pesquisa de campo com a observação
direta e a resposta a questionários por parte dos alunos concluintes indicados pela IES
pesquisada. O projeto de pesquisa foi submetido ao conselho de ética da Universidade
Estácio de Sá conforme resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde, através da
Plataforma Brasil com número de aprovação - CAAE 48616115.5.0000.5284.
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O texto está organizado em quatro capítulos, com a seguinte estrutura: O Capítulo
1 apresenta um breve panorama histórico sobre o ensino superior no Brasil, o crescimento
da rede privada e os perigos da mercadorização da educação, dados sobre a Educação
Superior no Brasil hoje e também a questão da qualidade e a diversidade de concepções
e sobre a qualidade no ensino superior a distância, com destaque para os Referenciais de
Qualidade para a Educação Superior a Distância (2007).
O Capítulo 2 discutirá as influências dos organismos internacionais na formulação
das políticas de formação docente e as políticas educacionais formulados a partir da Lei
de Diretrizes e Bases (1996). Em seguida discutiremos a formação de professores e o
curso de Licenciatura em Pedagogia, as críticas ao atual modelo de formação e qual seria
a formação inicial ideal.
E Educação a distância e a formação de professores é o tema discutido no Capítulo
3, no qual se busca expor a legislação que consolida esta modalidade de ensino no país,
sua contribuição como política educacional para a expansão da formação de professores,
a criação da Universidade Aberta do Brasil, as críticas encontradas na literatura
acadêmica em relação a esta modalidade de ensino. No final desse capítulo, discutimos
sobre a avaliação da qualidade dos cursos a distância no Brasil, fazendo um pequeno
relato sobre a história e sucinta descrição dos Referenciais de Qualidade para a Educação
Superior a Distância.
O Capítulo 4 apresenta a metodologia da pesquisa de campo, a descrição e análise
dos dados da pesquisa, na qual utilizamos como elementos de análise os documentos de
acesso público encontrados no site da Universidade, o Projeto Político Pedagógico (PPP)
do Curso de Licenciatura em Pedagogia EaD disponível para consulta na biblioteca do
Campus Cabo Frio e, os Referenciais de Qualidade para Educação Superior a distância
(MEC/SEED, 2007), além dos dados obtidos por meio dos questionários respondidos
pelos alunos concluintes do curso pesquisado.

Capítulo 1 - EDUCAÇÃO SUPERIOR NO BRASIL E OS DESAFIOS DA
QUALIDADE

O propósito deste primeiro capítulo é apresentar um panorama sobre a educação
superior no Brasil abordando aspectos históricos, bem como trazendo para a reflexão as
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políticas que objetivaram o seu crescimento a partir da década de 70, por meio da
expansão do segmento privado.
Nunes (2007) avaliando a produção acadêmica sobre o tema “educação superior”
o considera um “não-desafio” ou um “não-tema”, quando verifica a pouca atenção que
tem sido dada a este assunto pelos estudiosos e pesquisadores. Na sua argumentação, o
autor esclarece que apesar de ter seguido o caminho de aumentar a oferta de ensino
superior priorizando o setor privado, o Brasil não se posicionou sobre tal decisão,
insistindo em uma postura omissa a qual permitiu que esta política se concretizasse.
Sobre a história da Educação Superior no Brasil Durham (2005) afirma esta é
considerada tardia se comparada a outros países da América Latina. Somente em 1808
foram criadas as primeiras instituições de ensino superior, quando a Corte Portuguesa se
transferiu para a então colônia sob a ameaça de uma possível invasão napoleônica. A
partir deste ano até 1889, ainda no período monárquico, no país foram implantadas
escolas autônomas para formação de profissionais liberais que eram demandados pela
Coroa e por este motivo abertas pela iniciativa da mesma.
De 1889 até 1930, período conhecido como Primeira República, foram surgindo
outras instituições tanto públicas quanto privadas, que eram autônomas e centralizadas
em um único curso. Durham (2005) enfatiza que remonta a este período o velho embate
público versus privado e também o leigo versus confessional. Com o estabelecimento do
Estado Novo, são fundadas as primeiras universidades federais. Em 1945 acontece a
queda de Vargas e a redemocratização do país e a partir daí nota-se a ampliação do
número de universidades públicas. Porém em 1964 acontece o Golpe Militar, e em 1968
a Reforma Universitária e desde então percebemos uma mudança: a multiplicação
exponencial do sistema privado de ensino, apesar da desaceleração notada na década de
80.
Nunes (2007) resume em três as características da estruturação do setor que se
mantiveram nos séculos XIX e XX: o predomínio do poder estatal sobre as escolas ou
faculdades livres; o ensino superior para a formação e reprodução de elites e a opção
inicial pela estruturação da educação a partir de faculdades e escolas isoladas.
O desenvolvimento do ensino universitário iniciou-se apenas a partir da década de
1930, na reforma Francisco Campos, quando o governo federal começou a regular e
controlar a expansão do ensino superior e introduziu a sistemática de autorização e
reconhecimento de cursos e instituições. Segundo Nunes (2007) fortaleceu-se na década
de 60 com a Lei de Diretrizes e Bases (LDB) de 1961 e a reforma universitária de 1968.
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Iniciou-se uma tentativa de transformação da educação superior de um sistema elitista
para um massificado, que até hoje persiste, porém com políticas educacionais
direcionadas para a mudança deste cenário.
Nunes (2007) acrescenta que o crescimento do setor privado ocorreu, no início,
como complemento ao desenvolvimento do setor público: havia uma concentração de
instituições não universitárias, com uma estrutura menor e menos dispendiosa; as
instituições privadas geralmente eram instaladas em lugares onde não havia instituições
públicas ou quando as mesmas não atendiam a demanda de alunos que não conseguiam
passar no vestibular das universidades públicas ou que só podiam estudar após o trabalho.
Ainda sobre a expansão do sistema de ensino superior que começou na década de
70, Neves (2012) acrescenta que a partir da pressão por mais vagas pela classe média que
apresentava um razoável poder aquisitivo e das Instituições de Ensino Superior (IES)
privadas que dependiam exclusivamente das mensalidades cobradas, o Ministério da
Educação (MEC) e o Conselho Federal de Educação (CFE) autorizaram a multiplicação
dos estabelecimentos mantidos pela iniciativa privada, sem qualquer pretensão ou mesmo
qualificação para a pesquisa e este crescimento foi até o início dos anos 80.
Na década denominada “perdida” marcada pela instabilidade econômica e pela
inflação, o setor também foi impactado negativamente caindo a procura pelo ensino
superior. Somente em 1994, com a criação do Plano Real, a economia estabilizou e
registrou-se o aumento do bem-estar geral da população acompanhado pela redução da
desigualdade social. Uma diferença fundamental neste segundo momento é a crescente
demanda das classes de menor poder aquisitivo pelo acesso ao ensino superior. Neves
(2012) destaca também o aumento da demanda pela educação superior após a
promulgação da LDB/96: entre 1997 e 2005, o total de vagas oferecidas cresceu 248,4%,
e o de ingressos 143,5%.
Nunes (2007) identifica que a crise econômica e social que predominou na década
de 1980, indo até o início dos anos 1990, impactou o crescimento da educação superior.
O efeito foi mais intenso no setor público tendo em vista o tamanho das instituições
universitárias e o ativismo de docentes e servidores que ocasionavam uma gestão mais
complexa e onerosa do ponto de vista tanto econômico quanto político. No meio da
década de 90, apesar da estabilidade da economia alcançada através do Plano Real,
verificou-se o esgotamento da capacidade de investimento do Estado brasileiro, o que
restringiu a expansão da educação superior pela via pública, porém, com a promulgação
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da LDB/96 e sua regulamentação, foi verificado um expressivo crescimento do setor
privado. Nunes (2007, p. 122) comenta:
O Brasil claramente estimulou, por meios legais e regulamentações, a
constituição de um setor educacional com fins lucrativos, fazendo do país
um caso desviante das tendências mundiais ainda hoje dominantes. Em
geral, em países nos quais existe um denso componente privado, a
educação superior com finalidade lucrativa é tolerada, mas não se
registram políticas públicas, como a brasileira, de incentivo à
mercantilização do setor.

Em dezembro de 1996, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
(LDBEN) foi aprovada como uma espécie de “guarda-chuva jurídico”, (SGUISSARDI,
2008) e dentre os decretos normalizadores destaca-se o Decreto 2.306, de 19 de agosto
de 1997, que reconhecia a educação superior como um bem de serviço comercializável e
que poderia ou deveria dar lucro, fato que gerou a denúncia, por parte de muitos
estudiosos em relação ao tratamento de mercadoria que passa a ser dado à educação
superior, tornando-a, por este motivo, um grande negócio com possibilidades de muitos
ganhos.
Sguissardi (2008) divide a expansão da evolução da educação superior no Brasil
de 1964 a 2006 em dois momentos: o primeiro, que compreende as três décadas que vão
de 1964 a 1994 onde no início do regime militar o ensino superior no país era mínimo e
ainda predominavam as matrículas nas IES públicas, depois se verifica um crescimento
da iniciativa privada, que no final deste período já era responsável pela maioria das vagas
oferecidas; e o segundo momento com os dois governos Fernando Henrique Cardoso e o
primeiro governo Luís Inácio Lula da Silva, que vai do ano 1994 a 2006, neste período o
crescimento desproporcional do número de IES é gritante: as públicas cresceram 13,7%
e as privadas 219,4%.
Para explicar este fenômeno Sguissardi (2008) aponta a influência do Banco
Mundial através do documento Higher education: the lessons of experience (1994) (apud
SGUISSARDI, 2008, p. 1000), que propunha:
[...] uma muito maior diferenciação institucional e diversificação de
fontes de manutenção da educação, incluindo o pagamento pelo aluno
das IES públicas; que considerava a universidade de pesquisa (neohumboldtiana) inadequada para os países em desenvolvimento e em seu
lugar propunha a adoção da universidade de ensino (sem pesquisa); que
recomendava às autoridades que ficassem “atentas aos sinais do mercado.
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Dourado (2002, p. 240) em discussão sobre as políticas para a Educação Superior
no Brasil nos anos 90, já apontava o que o Banco Mundial recomendava para o Ensino
Superior através do documento La enseñanza superior: las leciones derivadas de la
experiencia (1995):
1) privatização desse nível de ensino, sobretudo em países como o Brasil,
que não conseguiram estabelecer políticas de expansão das oportunidades
educacionais pautadas pela garantia de acesso e equidade ao ensino
fundamental, bem como, pela garantia de um padrão de qualidade a esse
nível de ensino; 2) estímulo à implementação de novas formas de
regulação e gestão das instituições estatais, que permitam alterações e
arranjos jurídico-institucionais, visando a busca de novas fontes de
recursos junto a iniciativa privada sob o argumento da necessária
diversificação das fontes de recursos; 3) aplicação de recursos públicos
nas instituições privadas; 4) eliminação de gastos com políticas
compensatórias (moradia, alimentação); 5) diversificação do ensino
superior, por meio do incremento à expansão do número de instituições
não universitárias, entre outras.

A história do ensino superior no Brasil aponta para o atendimento de vários
interesses: os organismos internacionais com as suas consultorias apoiando governos em
troca de

financiamentos,

governos

interessados

em financiamentos

para

o

desenvolvimento e progresso do país atendendo aos organismos internacionais, iniciativa
privada ganhando espaço no mercado educacional e o aluno tendo acesso ao ensino
superior... Mas a que preço? Educação para todos ou educação massificada? Educação
sem pesquisa, educação com lucro, educação como mercadoria, educação sem qualidade.

1.1 Os perigos da mercadorização da Educação Superior
A discussão sobre a Educação tratada como mercadoria é trazida por Sobrinho
(2013) que identifica que o termo “democratização da educação” pode ser entendido sob
a ótica do mercado e sob a ótica da sociedade e argumenta que educação é muito mais do
que o sistema capitalista impõe e que a democratização não se limita a expandir vagas e
anos de escolarização para impulsionar o desenvolvimento econômico.
Segundo o mesmo autor, Educação é um bem público e direito social e que tem
por finalidade a formação de sujeitos e como consequência a cidadania e a
democratização da sociedade. A formação de bons cidadãos e bons profissionais não deve
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ser separada, pois são aspectos coessenciais e a responsabilidade das Instituições de
Ensino Superior (IES) na formação ética, científica e técnica dos indivíduos na construção
da sociedade é enorme.
Para Sobrinho (2013, p. 110), a educação como mercadoria tem sido percebida
em inúmeras IES que não possuem o compromisso com o princípio da dignidade humana
e por sua vez o “conhecimento e a formação fazem parte somente dos processos de
maximização dos lucros”. O autor argumenta que com o pensamento neoliberalista
associado ao apoio ideológico e financeiro dos organismos multilaterais a ideia da
educação superior como bem público vem saindo de cena, com apoio dos seguintes
argumentos: as universidades são inoperantes, corporativistas, onerosas, avessas à
prestação de contas e não atendem a indústria e a sociedade. Sobrinho (2013) alerta que
a equidade advinda do aumento da oferta de vagas deve vir acompanhada pela qualidade
pública e social, ou seja, que contribua para um mundo mais educado e justo.
O aumento da oferta de vagas para acesso das camadas da sociedade que antes
eram ignoradas, aliado à mercadorização e privatização traz riscos de massificação e
certificação aligeirada, ao invés de uma formação profissional consistente e cidadã. Outro
problema apontado pelo mesmo autor é a probabilidade do risco do insucesso, de
interrupção e de evasão que estes mesmos estudantes correm. Para Sobrinho (2013)
educação sem qualidade contribui para a permanência ou mesmo para o aumento da
segmentação da sociedade. Considera “democratização excludente” quando a oferta
educativa é de baixa qualidade e não são dadas as condições mínimas de permanência
para os estudantes.
A preocupação de Sobrinho (2013) com a mercadorização da educação é uma
realidade no ensino superior brasileiro. Para o autor, políticas públicas devem ser
discutidas e propostas para que haja alguma possibilidade de reversão desse quadro.
Speller, Robl e Meneghel (2012) sintetizam algumas políticas educacionais que foram
sendo implementadas a partir de 2002 com o intuito de reverter o quadro de ampliação
do setor privado e de redução de desigualdades regionais: a ampliação de vagas públicas
– entre 2002 e 2010, foram criadas 14 universidades federais em diversos estados; o
Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais
(Reuni) que busca ampliar o acesso, com o aumento do número de vagas e a permanência
na educação superior, saindo de 113 mil vagas presenciais oferecidas em 2003 por
universidades federais de todo o Brasil para 227 mil vagas em 2009, a interiorização de
IES públicas– com abertura de novas unidades em municípios no interior do país, além
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daqueles que foram atingidos por programas de educação a distância; fortalecimento da
educação tecnológica, reestruturando 33 Centros Federais de Educação Tecnológica
(Cefets), os quais mudaram o foco do ensino médio para o superior, tornando-se Institutos
Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IFETS); ampliação do programa de
financiamento aos estudantes via novas políticas de financiamento – foi criado o
Programa Universidade para Todos (Prouni) que concede bolsas de estudos integrais e
parciais a estudantes de cursos de graduação e de cursos sequenciais de formação
específica sempre em instituições privadas de educação superior que cursaram o ensino
médio em escola pública e foi reeditado o Fundo de Financiamento ao Estudante de
Ensino Superior (Fies) que anteriormente era denominado Crédito Educativo, que
financia a graduação de estudantes que não têm condições de arcar com os custos de sua
formação; e fomentada a modalidade a distância- a criação da Universidade Aberta do
Brasil (UAB) em 2005, por meio de parceria entre instituições formadoras (Ifets, Cefets
e IES estaduais) e sistemas de ensino (estaduais e municipais), tem gerado a expansão do
Ensino Superior público por meio do ensino a distância, em diferentes regiões e
municípios do país (contudo o enorme crescimento da oferta de cursos a distância é
predominantemente no setor privado) e ainda foi promulgada a Lei 12.711/2012 – Lei de
Cotas Raciais e Sociais que garante a reserva de 50% das matrículas por curso e turno nas
universidades e institutos federais de educação, ciência e tecnologia a alunos oriundos
integralmente do ensino médio público, em cursos regulares ou da educação de jovens e
adultos e outra a estudantes pretos, pardos e indígenas.

1.1.1 Educação Superior no Brasil hoje
A Educação Superior no Brasil é atualmente oferecida por universidades, centros
universitários, faculdades, institutos superiores e centros de educação tecnológica. A
graduação pode ser de três tipos: bacharelado, licenciatura e formação tecnológica. Os
cursos de pós-graduação são divididos entre lato sensu (especializações e Master of
Business Administration - MBAs) e stricto sensu (mestrados e doutorados). Além da
forma presencial, existe a modalidade de ensino a distância (EaD), e a semipresencial,
com aulas em sala e também a distância. O acesso ao ensino superior pode ser pelo
vestibular, que é o modo mais tradicional aplicado pela própria instituição e testa os
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conhecimentos do estudante nas disciplinas cursadas no ensino médio; pelo Exame
Nacional de Ensino Médio (Enem), que também traz questões objetivas sobre o conteúdo
aprendido no ensino médio e uma redação, ou ainda pelo reingresso para os que já
possuem diploma universitário. (BRASIL, 2015)
Os dados do Censo da Educação Superior de 2013 ajudam a formar um panorama
de como está a Educação Superior no Brasil. Em todo o país existem 2.391 instituições
de ensino que ofereceram 32.049 cursos de graduação em 2013. Dos 7,3 milhões de
alunos de graduação no Brasil, 1.153.572 estavam matriculados em cursos a distância, o
que representava 15,8% do total. Cursos tecnológicos respondiam por 13,6% das
matrículas, os cursos de Administração continuavam sendo os mais procurados em 2013,
com 800,1 mil alunos. Em segundo lugar, os de Direito, com 769,8 mil; e em terceiro, os
de Pedagogia, com 614,8 mil. (BRASIL, 2014)
No período 2011-2013, o número de ingressantes no Ensino Superior (ES)
cresceu 16,8% nos cursos de graduação, sendo 8,2% na rede pública e 19,1% na rede
privada. Nos últimos 10 anos, a taxa média de crescimento anual foi de 5,0% na rede
pública e 6,0% na rede privada. Em 2013, a rede privada teve uma participação superior
a 80% no número de ingressos nos cursos de graduação. No período 2012-2013, a
matrícula cresceu 3,8%. As Instituições de Ensino Superior (IES) privadas têm uma
participação de 74,0% no total de matrículas de graduação. Com taxa média de
crescimento anual de 7,8% nos últimos 10 anos, a rede federal teve uma redução de 3,0%
no número de ingressantes entre 2012 e 2013, decorrência da forte redução nos cursos de
educação a distância, no qual se observou uma redução de 22,8%. (BRASIL, 2014)
Carvalho (2014) apresenta uma análise sobre a educação superior no Governo
Lula, na qual afirma que apesar do esforço para a expansão e o financiamento priorizando
as universidades públicas, os resultados não mudaram o predomínio do crescimento
privado. A expansão das instituições mercantis pode ser explicada pelo benefício da
desoneração tributária possibilitada pelo Prouni, quando a renúncia fiscal, até então
restrita ao modelo sem fins lucrativos veio somar aos anseios dos empresários do ramo.
Para os alunos das universidades federais deu início ao Plano Nacional de Assistência
Estudantil- PNAES (com objetivo de dar condições de permanência para os estudantes
no ensino superior), e concedeu bolsas de estudos aos estudantes das IES privadas por
meio do Prouni.
Os argumentos de Sobrinho (2008, 2013), Dourado (2002) e Sguissardi (2008)
aliados a esta leitura de cenário da atual situação da Educação Superior Brasileira com
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um crescimento exponencial e prioritariamente privado trouxe a tona questões e dúvidas
relacionadas a qualidade das IES e da educação que oferecem. Estas dúvidas são maiores
quando está em foco a Educação a Distância por se tratar de uma modalidade
relativamente nova e com uma regulamentação e fiscalização ainda muito frágil. No
próximo tópico faremos uma análise sobre as concepções de Qualidade que encontramos
na literatura acadêmica e ainda falaremos sobre a qualidade em Educação e a Qualidade
em Ensino a Distância.

1.2 A Questão da Qualidade: diversidade de concepções e classificações
Antes de discutir qualidade da Educação Superior e mais, a qualidade da Educação
a Distância no curso de Pedagogia que é o objeto de investigação deste estudo, é preciso
entender o conceito de qualidade. Se procurarmos num dicionário qual o significado da
palavra “Qualidade” poderemos perceber facilmente que é um conceito subjetivo além de
ser um termo polissêmico. Qualidade de vida, qualidade da água, qualidade em relação a
produtos e serviços, controle de qualidade, garantia de qualidade, gestão de qualidade são
expressões corriqueiras que exemplificam a variedade de significados. No dicionário de
Sinônimos On Line2 encontramos cinquenta e um sinônimos de qualidade para oito
sentidos da palavra qualidade:
Característica: 1 propriedade, particularidade, peculiaridade, atributo,
característica.Dom:2 predicado, dom, virtude, talento, condão, dote,
poder, habilidade, capacidade, aptidão.Caráter:3 essência, natureza,
índole, temperamento, caráter, feitio.Categoria:4 espécie, classe,
categoria, laia, estirpe, variedade, tipo, jaez, casta, gênero, raça,
linhagem, família.Condição:5 padrão, nível, status, condição,
situação.Valor:6 quilate, valor, coturno, importância.Cargo:7 papel,
função, cargo, posição.Qualificação:8 qualificação, título, titulação,
habilitação.

Diante de tantos significados, para este trabalho trazemos autores que nos ajudam
a entender qualidade numa perspectiva do ensino superior, destacando Bertolin (2009),
Sobrinho (2008) e Morosini (2001, 2009) e Morosini et al. (2016).
Bertolin (2009a, p.143) explica que a qualidade no ensino superior “é
inexoravelmente reconstruída em função de um conjunto de especificidades das
instituições de educação, tais como autonomia acadêmica e aspectos impeditivos de
2

http://www.significados.com.br/qualidade/

29

formalização das atividades acadêmicas e científicas”. O termo qualidade na educação
superior possui características próprias, e não se pode moldá-lo em conceitos vindos da
administração e do “mercado” sem antes uma adequação. Na literatura acadêmica não é
possível encontrar um único significado, muito pelo contrário, há diversas definições,
demonstrando assim que é um termo subjetivo, com uma inter-relação com as concepções
de mundo e de educação superior de quem o emite.
As propostas para definir este conceito que mais se destacaram a partir dos anos
80, segundo Bertolin (2009) foram as de Ronald Barnett (1992) que propôs as concepções
“objetivista, relativista e desenvolvimentista” da qualidade; Lee Harvey e Diana Green
(1993) que selecionaram cinco grupos de concepções:- Qualidade como fenômeno
excepcional; como perfeição ou coerência; como ajuste a um propósito; como relação
custo-benefício; e como transformação; e por último Diana Green (1994) apresentou
outros conceitos de qualidade: o tradicional de qualidade, como ajuste a especificações e
standards, como adequação aos objetivos, como efetivação do êxito das metas
institucionais e como satisfação dos clientes.
A despeito disso, Bertolin (2009, p. 133) apresenta outras três novas
classificações: economicismo, pluralismo e equidade. Estes termos estão relacionados
com objetivos para a Educação Superior em nosso tempo: “(a) competitividade
econômica e crescimento dos mercados e (b) desenvolvimento sociocultural e econômico
sustentável; ou, ainda, a uma visão de educação superior com missão primordial de (c)
coesão social e equidade”.
Na visão economicista, a educação superior tem como missão principal o
crescimento da economia e a preparação dos indivíduos para o mercado de trabalho. As
IES devem atingir seus objetivos de maneira eficiente e eficaz, ou seja, com o menor
custo e a máxima rapidez possível. Empregabilidade e eficiência são termos associados
que destacamos. Em nossos dias a visão economicista é considerada uma tendência
consolidada de entendimento de qualidade em Ensino Superior. De acordo com Green
(1994) (apud BERTOLIN, 2009, p.138) as categorias da década de 1990 que podem ser
classificadas como economicistas são:
[...] educação superior como produção de recursos humanos qualificados,
educação superior como gerenciamento eficiente da oferta de ensino
(BARNETT, 1992), qualidade como perfeição ou coerência, qualidade
como relação custo-benefício (HARVEY; GREEN, 1993), qualidade
como satisfação dos clientes e qualidade como ajuste à especificação e a
standards.
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A visão pluralista envolve além da questão econômica, o desenvolvimento
cultural, social e democrático de forma sustentável e equilibrada dos países e sociedades.
O que remete à concepção histórica das universidades. Os termos em destaque nesta visão
são: “diferenciação”, “pertinência” e “relevância”. Esta tendência é percebida nos
projetos da União Europeia e da Unesco, onde é possível observar a valorização destes
três termos.
Por último a visão de equidade, que por envolver diversos aspectos, pode ser
entendida “como a igualdade de oportunidades do acesso em relação aos grupos sociais,
às etnias, às diferentes regiões de um país ou mesmo ao nível de homogeneidade da
educação proporcionada pelas diferentes instituições educacionais.” (BERTOLIN, 2009,
p. 142). Esta visão está relacionada com o combate as injustiças educacionais, com a
busca por coesão social, o desenvolvimento da democracia e da cidadania como
prioridades nos propósitos da educação superior.
Outra autora que aborda o tema da qualidade é Morosini (2001), que apresenta o
conceito de qualidade da educação superior sob três perspectivas: isomorfismo,
diversidade e equidade, que a autora designa de categorias aproximativas. Alerta que estas
diferentes concepções tem sido consideradas modelos para a realidade brasileira e
questiona a adoção destes conceitos de qualidade pelos países subdesenvolvidos e com
realidades tão distintas dos países que ditam as políticas educacionais mundiais.
Morosini (2001) afirma que a primeira categoria é a Qualidade sendo interpretada
como sinônimo de empregabilidade, considerando que este conceito está ligado ao
isomorfismo 3, à padronização e a lógica do mercado. Harvey (apud MOROSINI, 2001)
classifica diversos tipos de padrões de qualidade: excepcional, perfeição ou consistência,
adequação aos fins, valor em troca de dinheiro, transformação. E em relação aos padrões
diferentes para a avaliação da qualidade, o mesmo autor os divide em padrões
acadêmicos, padrões de serviço, de competência e organizacionais.
A segunda categoria é a qualidade como sinônimo às especificidades ou tendência
à diversidade. Esta posição, segundo Morosini (2001), é defendida pela UNESCO que
não impõe um padrão único, mas sim o reforço e divulgação de princípios e ações “que
deram certo” para serem modelos no combate a padrões insuficientes. Importante destacar
a Declaração de Bolonha (1999), segundo a qual dezenove países europeus se
3

Semelhança entre indivíduos de espécies ou raças diferentes
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comprometem num sistema de cooperação desenvolver processos de avaliação de
qualidade com critérios e metodologias comparáveis.
A terceira categoria é a qualidade como sinônimo de equidade. São elencados
nove fatores para a busca de 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 educativas.
Para Sobrinho (2008) o termo “qualidade” possui múltiplos significados,
dependendo da ótica do grupo envolvido. Ultimamente este termo vem se apropriando de
significados vindos do campo da Administração, do mundo dos negócios e da gestão
empresarial. Mercado e governo imputam à Educação a responsabilidade de formar o
profissional para o desenvolvimento da economia global, e para tanto utilizam do recurso
de massificação do Ensino Superior. Porém, ainda encontramos o mesmo termo
“qualidade” associado à ciência socialmente relevante e à formação humana integral e
sustentável.
Diante da polissemia do conceito como resultado de muitas transformações
históricas de nossa sociedade, Sobrinho (2008) constata que a sociedade vem exigindo
constituir organismos, mecanismos e normas para avaliar e controlar a qualidade dos
sistemas, das instituições e dos programas de educação superior.
Morosini (2009) esclarece que as três concepções (isomorfismo, diversidade e
equidade) ainda são encontradas, porém as mesmas estão se misturando – qualidade para
a diversidade e para a equidade. Contudo, a qualidade isomórfica ainda é a que mais se
sobressai. A Organização das Nações Unidas para a educação, a ciência e a cultura
(UNESCO) tem um papel importante neste movimento, uma vez que vem trabalhando
com o tema “Educação para o Desenvolvimento Sustentável” e se posiciona como uma
fomentadora da melhoria da educação básica.
Morosini (2009) afirma que a Educação é um direito humano. Consequentemente,
a educação de qualidade apoia todos os direitos humanos; ela tem fundamento nos quatro
pilares da educação para todos, desenvolvido por Delors et al (1998) – aprender a
conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. Considera o estudante
um indivíduo, membro de uma família, de uma comunidade e cidadão do mundo, que
aprende para se tornar competente em seus quatro papeis; defende e propaga os ideais de
um mundo sustentável – um mundo justo, equitativo e pacífico no qual as pessoas se
preocupam com o meio ambiente; leva em consideração o contexto social, econômico e
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o meio ambiente e configura o currículo como o programa para refletir essas condições
específicas. A educação de qualidade é localmente importante e culturalmente adequada;
está conformada pelo passado (por exemplo, conhecimentos primitivos e tradicionais), é
significativa no presente e prepara as pessoas para o futuro; constrói conhecimentos,
habilidades vitais, perspectivas, atitudes e valores; oferece instrumentos para tornar mais
sustentáveis as sociedades atuais; e é possível mensurá-la.
No Seminário sobre a Educação Superior “Educação superior e resultados:
qualidade, relevância e impacto” promovido pela Organização para a Cooperação e
Desenvolvimento Econômico (OCDE) em 2008, uma das conclusões foi que o processo
de avaliação da qualidade deve considerar tanto os processos e produtos quanto os
resultados. “A tendência mundial é adotar o modelo learning outcomes – o que a pessoa
com qualificação específica é capaz de conhecer, compreender e desempenhar”
(MOROSINI, 2009, p. 180). A mesma autora aponta que numa pesquisa na União
Europeia as competências mais destacadas da carreira são: Domínio da área ou disciplina;
Capacidade para trabalhar em equipe; para adquirir com rapidez novos conhecimentos e
pensamento analítico; para render sob pressão; para redigir informes ou documentos; para
usar o tempo de forma efetiva; para coordenar atividades; para fazer-se entender; para
apresentar em público produtos, ideias ou informes. Morosini (2009) conclui que a
qualidade é um objeto de estudo totalmente relacionado com o contexto e com os
paradigmas de interpretação da sociedade sobre o posicionamento da educação superior
na construção de um mundo melhor e sustentável e esta deve ser pensada como equidade.
Morosini et al. (2016) contribuem com novos indicadores de avaliação de
qualidade, mas antes pontuam a complexidade da elaboração dos mesmos reconhecendo
que o conceito de qualidade é impactado pela regulação decorrente das políticas
educacionais e da representação da sociedade – principalmente pelas mídias, e ainda que
a cultura acadêmica é influente na compreensão da qualidade da educação superior.
Sobre Qualidade do Ensino de Graduação, Morosini et al. (2016) destacam que o
conceito de indissociabilidade do ensino, da pesquisa e da extensão é pouco aprofundado
no ambiente universitário e que existem quatro maneiras de compreende-lo: visão
epistemológica e capacidades acadêmicas; visão institucional e distribuição do
conhecimento; visão metodológica nas formas de produção do conhecimento; visão
política e de impacto social. As autoras construíram duas grandes matrizes que organizam
os indicadores de qualidade do ensino de graduação: uma referenciada em produtos e
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outra referenciada em processos, evidenciando que as dimensões objetivas e subjetivas
estão presentes nos processos de ensinar e aprender.

Quadro 1 – Indicadores de qualidade no ensino de graduação: a perspectiva dos
produtos

Fonte: Morosini et al. (2016)

Observando este quadro que apresenta alguns indicadores de qualidade pela
perspectiva dos produtos, verificamos que Morosini et al. (2016), dividem em três
categorias: a qualidade da instituição, a qualidade do corpo docente e a qualidade do corpo
discente. Importante pontuar que a primeira categoria que se refere a aspectos da
instituição são tópicos de infraestrutura que em princípio são de fácil resolução, apesar
do alto investimento exigido. Quanto à qualidade do corpo docente a complexidade é
maior, uma vez que envolve os professores e sua formação – sua motivação para o
crescimento profissional, para a pesquisa, para a produção acadêmica. E por último a
qualidade quanto ao corpo discente, que traduz o quanto a IES está preocupada com os
alunos e o quanto ela proporciona de oportunidades para que este tempo em seus bancos
seja de fato formado para a cidadania.

Quadro 2 – Indicadores de qualidade no ensino de graduação: a perspectiva dos
processos
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Fonte: Morosini et al. (2016)

No segundo quadro, Morosini et al. (2016) listam três indicadores de qualidade
no ensino de graduação sob a perspectiva dos processos: Qualidade do Currículo, Práticas
Pedagógicas e Avaliação.
Sobre a categoria “Qualidade do currículo” vale destacar o incentivo à não
segmentação do conhecimento, a pesquisa e a formação cultural. Em “Práticas
Pedagógicas” o estímulo a autonomia e ao uso de novas tecnologias e por fim na última
categoria “Avaliação” a percepção da multiplicidade de técnicas de aferição de
aprendizagem.
Diante das concepções sobre qualidade que elencamos, é necessário avaliar qual
delas é a que permeia a política educacional brasileira. Matheus (2013) faz uma análise
de leis, decretos e textos que compõem a política educacional, num recorte entre 2003 e
2011 e verifica que a qualidade é significada de diversas formas, flutuando o sentido de
acordo com o discurso. Porém contribui dizendo que é possível verificar duas concepções
opostas: a educação de qualidade social e a qualidade que se pretende total. A Educação
de qualidade social é a que está comprometida com a transformação da sociedade
tornando-a mais igualitária e democrática. O interesse da escolarização da população é
produzir o desenvolvimento do país com justiça social, aliando o desenvolvimento
econômico com o social. A Educação de qualidade que se pretende total é ligada a lógica
de mercado, a economia e a valores neoliberais, onde valoriza a prática tecnicista e
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instrumental. Para este viés o desenvolvimento do país tem como objetivo aumentar a
competitividade na economia mundial.
Matheus (2013, p. 174) pontua que nas políticas educacionais contemporâneas o
que se percebe é uma espécie de hibridismo das duas perspectivas, quando no Brasil “em
nome de se garantir a distribuição igualitária de conhecimento é válido lançar mão de
ações características das políticas neoliberais”.
Para possibilitar uma visão de como diversos países têm percebido a temática da
qualidade, Harvey e Williams (2014) contribuem com uma análise dos artigos publicados
em quinze anos na revista Quality in Higher Education. Em seu texto, defendem que o
conceito de qualidade não deve ser separado do propósito e do contexto, e que qualidade
tem conotações políticas. Para exemplificar, no artigo no qual os autores revisaram e
avaliaram os progressos nos processos e práticas de garantia de qualidade, são elencados
diversos sistemas educacionais de qualidade de diversos países (com os cinco continentes
representados). A adequabilidade de sistemas de qualidade entre países desenvolvidos e
os menos desenvolvidos é um dos temas amplamente debatido. Woodhouse (1998) (apud
Harvey e Williams, 2014) já alertava que as agências de qualidade deveriam ser flexíveis
e positivas em termos de custo-benefício, mas não invasivas. Conforme relata Harvey e
Williams (2014, p. 471):
Também evidente é a forma como concepções de garantia de qualidade
originárias do norte da Europa Ocidental e dos EUA têm servido de base
para o desenvolvimento em todo o mundo e a pouca variação nos
métodos adotados pela agencias de garantia de qualidade A proliferação
dessas agências está sendo acompanhada por uma multiplicação de instâncias de qualificação e por pressão crescente para credenciar tudo,
mesmo que isto não represente um meio seguro e encorajador de garantir
a melhoria da qualidade.

Harvey e Williams (2014) retomam esta discussão sobre processos e fatores
externos e destacam que no pós-modernismo as universidades estavam perdendo sua
autonomia por demandas externas pela garantia de qualidade, melhoria e prestação de
contas – o difícil equilíbrio entre os dois. Neste sentido, a auditoria acadêmica tem
ajudado na implantação de sistemas de garantia de qualidade internos; colocado a
melhoria do ensino e da aprendizagem nas pautas das instituições; reforçado as iniciativas
dos gestores para desenvolver culturas de qualidade na instituição como um todo;
propagado as informações sobre as melhores práticas e oferecido confirmação visível
para o público.
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De acordo com Harvey e Williams (2014) as avaliações externas são criticadas
por não serem apontadas como um bom incentivo para a garantia de qualidade, e um
motivo que deve ser destacado para tal conclusão é a quebra de confiança. Também são
considerados inadequados para o uso no Ensino Superior os modelos vindos do campo
da Administração - a Gestão de Qualidade Total (GQT). Todavia, também são criticados
os indicadores de desempenho nacionais os quais são vistos com desconfiança,
especialmente quando simplesmente se limitam a medir aquilo que é facilmente
mensurável. Além disso, ranqueamentos são criticados em sua validade, metodologia e
pela insuficiência das informações que fornecem aos alunos.
Harvey e Williams (2014) afirmam que a garantia de qualidade resultou num
movimento de aumento da documentação e da transparência. Apesar disso, pontua que os
processos internos ainda estão em desenvolvimento, e que o resultado da inter-relação
entre os processos externos, internos e melhorias no ensino e na aprendizagem se mostram
frágeis e desiguais. A internacionalização da garantia da qualidade e a padronização de
procedimentos no Ensino Superior são realidades que começam a se estabelecer, ainda
que por vezes vacilantes.
Discutir qualidade na Educação Superior é um movimento necessário, porém
complexo. Alguns autores apesar de reconhecerem a complexidade da discussão têm
buscado contribuir apresentando suas conceituações e outros arriscaram formular
indicadores, como Morosini et al. (2016). Essa discussão também apresenta polarizações
como público versus privado e ensino presencial versus ensino a distância que serão
abordadas nos capítulos 2 e 3.
A Educação a Distância (EaD) não é uma modalidade de ensino nova, mas ainda
é encarada com insegurança e resistência pelos alunos, professores e também pelas
instituições que demandam o profissional formado por esta modalidade. Netto, Giraffa e
Faria (2010) apontam que o motivo pode estar relacionado a esta ser/estar associada com
baixa qualidade de ensino ou ao atributo de oferecer cursos que não tem a “validade”
esperada. A origem dessa resistência está relacionada a dois fatores: baixa qualidade dos
cursos ofertados por instituições sem credenciamento específico para atuar com EaD e
aquelas que optaram por oferecer cursos para produção em “massa” de certificados sem
o devido compromisso com a aprendizagem efetiva dos seus alunos. Várias críticas vêm
sendo apontadas nos programas de educação a distância, como por exemplo, o
aligeiramento e a superficialidade,

que em nada combinam com o processo de

educação/formação de pessoas como construção do conhecimento.
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Netto, Giraffa e Faria (2010) argumentam que, apesar disso, o cenário que se
desenha é que a Educação a Distância no Brasil e no mundo continue em ascensão, sendo
uma realidade cada vez mais concreta na ampliação da oferta de Educação Superior. A
estimativa é que nas próximas décadas a EaD reunirá mais alunos do que a educação
presencial. Com o crescimento, é concomitante o surgimento da preocupação em torno
da qualidade dessas ofertas a distância, gerando um interesse por parte dos governos e
das instituições por indicadores e mecanismos que sejam capazes de medir e garantir a
qualidade no ensino superior.
Volpato, Valente e Kuazaqui (2014) destacam que no Brasil o Ministério da
Educação (MEC) é o responsável pela regulação das IES no sistema federal de ensino,
que abrange as instituições públicas e privadas. São de competência da Secretaria de
Educação Superior (SESu) os atos autorizativos de credenciamento ou recredenciamento
de instituições, bem como de autorização, reconhecimento ou renovação de
reconhecimento, de cursos de graduação presencial e a distância. A avaliação passa a ser
o referencial básico de regulação e da supervisão. E, com base no Exame Nacional de
Desempenho dos Estudantes (ENADE), foram criados indicadores de qualidade de
instituições e cursos. Os indicadores podem motivar ações de supervisão pelo MEC,
influenciando as políticas educacionais do governo, que incentivam a expansão do
mercado educacional e que têm contribuído fortemente para o significativo crescimento
da EaD.
Em 2003 foi elaborado o primeiro Referencial de Qualidade para o Ensino
Superior a distância e em 2007 a sua segunda versão. Os Referenciais de Qualidade para
a modalidade de Educação Superior a Distância no país são um complemento às
determinações específicas da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, do Decreto 5.622,
de 20 de dezembro de 2005, do Decreto 5.773 de junho de 2006 e das Portarias
Normativas 1 e 2, de 11 de janeiro de 2007. Mesmo não tendo força de lei, ele é um
documento norteador para subsidiar atos legais do poder público no que se referem aos
processos específicos de regulação, supervisão e avaliação. Seu conteúdo tem função
indutora, não só em termos da própria concepção teórico-metodológica da educação a
distância, mas também da organização de sistemas de EaD no Brasil. (BRASIL, 2015)
Os Referenciais de Qualidade para a Educação Superior a Distância indicam que
não há um modelo único de educação a distância e por este motivo, para a garantia da
qualidade exigida em um curso superior, o Projeto Pedagógico de um curso deve
necessariamente abranger a concepção de educação e currículo no processo de ensino e
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aprendizagem; os sistemas de comunicação; o material didático; a avaliação; a equipe
multidisciplinar; a infraestrutura de apoio; a gestão acadêmico-administrativa; e a
sustentabilidade financeira (BRASIL, 2007).
No próximo capítulo abordaremos a influência neoliberal na formação dos
professores e suas consequências na política educacional.

Capítulo 2 - FORMAÇÃO DOCENTE: POLÍTICAS, CURSO DE PEDAGOGIA
E CRÍTICAS

Em Educação as políticas são construídas através de longos embates e os
interesses são muitas vezes antagônicos. Shiroma, Garcia e Campos (2011) afirmam que
o exame dos documentos e das reformas educativas da América Latina permite aferir a
influência na elaboração e o atendimento das recomendações dos organismos
multilaterais nas políticas implantadas nos países dessa região. Ball e Mainardes (2011)
destacam a importância de conectar as políticas educacionais ao contexto local e
argumentam que é preciso romper com a visão de que as políticas se originam apartadas
das pessoas. Uma análise cuidadosa de políticas educacionais precisa estar atenta às
diversas pressões e interesses que elas apresentam e, do ponto de vista crítico, deve-se
colocar a serviço da luta por justiça social.
Harvey (2008) (apud FALLEIROS et al., 2010) descreve as transformações que
o neoliberalismo causou no mundo e afirma que esse processo promoveu alterações em
todas as dimensões da vida social, combinando políticas que tenderam à estabilidade de
preços, consolidação orçamental, desregulamentação de todos os mercados com a
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construção de uma nova sociabilidade. Podemos destacar o processo de dominância
financeira do capital, seguido pelos avanços da tecnologia, telecomunicações,
microeletrônica computacional e engenharia genética que interferem na circulação da
informação e provocam transformações nas relações de trabalho, como o desemprego
crescente, tendo em vista a desaceleração do crescimento e a reestruturação produtiva. O
Estado, no neoliberalismo, tem uma participação mínima na economia e no mercado de
trabalho e o seu papel é o de manter a ordem através das forças armadas, e minimamente
atuar protegendo o mercado financeiro, passando de Estado-provedor para Estadoavaliador. Dentro deste contexto macro devemos olhar para a história e procurar entender
quais são as consequências do neoliberalismo nas políticas educacionais e quais foram as
influências dos Organismos Internacionais na formulação das políticas de formação
docente.
A partir da década de 1970 a doutrina neoliberal foi sendo disseminada pelo
mundo com o apoio direto de grandes grupos e corporações. Falleiros et al. (2010) aponta
que a estratégia adotada foi o financiamento de universidades, de onde entram estudantes
e saem profissionais que retornam para seus países de origem e para as grandes
instituições internacionais: Fundo Monetário Internacional (FMI), Banco Mundial (BM),
Organização das Nações Unidas (ONU), entre outras.
No início de 1990 foi realizada a Conferência Mundial sobre Educação para Todos
- em Jomtien, na Tailândia, tendo como meta primordial a revitalização do compromisso
mundial de educar todos os cidadãos do planeta. A Conferência, que contou com a
presença de representantes de cento e cinquenta e cinco governos de diferentes países,
teve como patrocinadores e financiadores quatro organismos internacionais: a
Organização das Ações Unidas para a Educação (UNESCO); o Fundo das Nações Unidas
para a Infância (UNICEF); o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento
(PNUD); e o Banco Mundial (BM). Conforme Dias e Lara (2008, p. 4) expõe:
Para essas organizações a educação é concebida como uma solução para
o combate à pobreza e sua responsabilidade é da comunidade, da família
e do Estado. Os aspectos mais relevantes expressos nos documentos
dessas organizações mencionadas, que têm relações entre si, são as
seguintes: necessidade da reforma do Estado e posteriormente da
Educação, a focalização, a equidade, a descentralização, a privatização e
a solidariedade.
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Torres (1996) relata que o Banco Mundial (BM) em 1995 divulgou o relatório
Prioridades e Estratégias para Educação em que apresentava um plano para melhorar o
acesso, a equidade e a qualidade dos sistemas escolares. Este pacote de reformas
educativas englobava: priorização da educação básica, melhoria da qualidade (e da
eficácia) da educação, descentralização como meio de priorizar os aspectos financeiros e
administrativos da reforma educativa. Já naquela época o BM recomendava investir
prioritariamente no aumento do tempo de instrução, na oferta de livros didáticos (os quais
são vistos como o meio operacional do currículo e cuja produção e distribuição deveriam
ser deixadas para o setor privado) e na melhoria do conhecimento dos professores
(privilegiando a formação em serviço ao invés da formação inicial por considerar mais
onerosa em relação ao custo-benefício). Para o BM a formação de professores deveria ser
rápida, de preferência nas modalidades a distância e com ênfase no conhecimento da
matéria em detrimento do conhecimento pedagógico.
Maués e Júnior Mota (2014) analisam o balanço feito pelo Banco Mundial sobre
os resultados das políticas educacionais implementadas pelo Brasil nos últimos vinte anos
e identificam que, para o BM, a Educação deve desempenhar três papéis: o
desenvolvimento da força de trabalho para sustentar o crescimento econômico, a redução
da pobreza e desigualdade oferecendo oportunidade educacional para todos e, transformar
gastos na educação em resultados educacionais. Para o BM, o grande objetivo de um
sistema educacional é o crescimento econômico. Maués e Júnior Mota (2014, p. 1149)
reafirmam o mesmo posicionamento do BM desde a década de 90:
A defesa dos 7% do PIB para a educação (somados os investimentos nas
esferas pública e privada, é importante enfatizar), o discurso da
racionalização financeira em termos de eficiência e eficácia na alocação
de recursos e tendo como parâmetro de avaliação testes padronizados em
larga escala com critérios de mercado e o apelo à parceria com o setor
privado, demonstram, de forma inequívoca, que o lugar reservado à
educação no Brasil, dentro dos planos políticos e econômicos do Banco
Mundial, deve ser o de insumo ao crescimento econômico e ao aumento
da produtividade do trabalho, reafirmando os pressupostos da Teoria do
Capital Humano como base para sua concepção de educação.

Quanto aos professores, o Banco Mundial (2010) afirma que a carreira docente se
tornou uma profissão de baixa categoria, que não consegue atrair os candidatos de alto
rendimento acadêmico e que a pesquisa indica que os mesmos são recrutados do terço
inferior dos estudantes do ensino médio. Para a melhoria da qualidade dos professores o
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BM indica o recrutamento de indivíduos de mais alta capacidade, o apoio ao
melhoramento contínuo da prática, e a recompensa pelo desempenho.
Shiroma, Moraes e Evangelista (2011) relatam que as orientações da Comissão
Econômica para América Latina e Caribe (CEPAL) também apontam a educação como
estratégia de crescimento econômico, desenvolvimento social e sustentável e redução da
pobreza. Para a CEPAL, através da educação seria possível aperfeiçoar o sistema
produtivo e elevar o padrão de competitividade no mercado internacional. A proposta de
Educação, para este organismo multilateral, estava focada no mundo do trabalho, onde as
habilidades necessárias para serem formadas estariam ligadas aos padrões produtivos
exigidos pelo mercado. E mesmo reconhecendo a importância do ensino superior para o
desenvolvimento, diante do índice de analfabetismo encontrado, recomenda que o Estado
não o financie e que conceda bolsas de estudo àqueles alunos que mereçam, assim como
também recomendam a autonomia universitária para captação de recursos financeiros
para a sua manutenção e expansão.
Shiroma, Moraes e Evangelista (2011) também citam a Organização das
Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) que através
da Comissão Internacional sobre Educação para o século XXI, coordenada por
Jacques Delors elaborou um documento denominado “Declaração Mundial Sobre
Educação Superior no Século XXI” no qual destacou quais seriam os desafios e
o papel da educação no novo século: o ingresso de todos os países no campo da
ciência e da tecnologia; a adaptação das várias culturas e modernização das
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mentalidades à sociedade da informação; e viver em comunidade. Neste
documento, tanto o ensino médio quanto o superior foram citados. A educação
superior foi vista como fundamental para o desenvolvimento econômico e
produtora do conhecimento através do ensino e da pesquisa e propõe mudanças
nas questões voltadas para o acesso e expansão da educação superior que passam
a ser intensificadas.
Com a influência destes organismos internacionais, as reformas educacionais
brasileiras dos anos 90 tinham como objetivo adequar o sistema educacional ao modelo
neoliberal e ao novo modelo de Estado. Segundo Malanchen e Vieira (2006, p. 12) o
Estado regulador e avaliador tem como preocupações a ampliação de acesso à educação
básica (para a formação mínima do trabalhador), a diversificação das instituições de
ensino superior e dos cursos e a das fontes de financiamento do mesmo, “afastando-o da
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manutenção da educação pública via participação crescente da iniciativa privada no
ensino superior”.
Quanto à formação de professores, necessária para atender a demanda do
atendimento do ensino básico, as recomendações estão sendo seguidas: capacitação
primeiramente em serviço (viés técnico de saber-fazer) ao invés da formação inicial,
controle de qualidade internos e externos (Estado-avaliador) e o uso das tecnologias da
comunicação e da informação difundida pela educação a distância.

2.1 Políticas educacionais: legislação, planos e conferências nacionais a partir da
LDB/96
Analisar os documentos dos organismos internacionais, com teores prescritivos e
fazer uma relação com os documentos legais brasileiros que abordam a formação de
professores, ajuda-nos a entender quais foram as influências na construção do perfil
docente para a Educação Básica e a sua formação através do Ensino Superior. Tendo em
vista que a legislação educacional brasileira é muito extensa, faremos um recorte
abordando a Lei de Diretrizes e Bases (LDB/96), o Plano Nacional de Educação 20012011, o Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) 2007, a Conferência Nacional de
Educação (CONAE) 2010, a CONAE 2014 e o PNE 2014-2024.
A LDB/96 no Título – “Dos Profissionais da Educação” descreve quem são os
profissionais da Educação e quais são os fundamentos de sua formação no artigo 61. Já
no artigo 62, apresenta todas as possibilidades de formação para o professor. A oferta é
pulverizada: curso superior, médio ou pós-médio; universidades, institutos superiores de
Educação; formação à distância, presencial ou mesmo em serviço. Em relação aos
Profissionais da Educação a LDB/96 apresenta diversas normas orientadoras: as
finalidades e fundamentos da formação dos profissionais da educação; os níveis e o lugar
da formação docente; a carga horária da prática de ensino; a valorização do magistério e
a experiência docente.
Masson (2010) descreve as políticas educacionais no governo de Fernando
Henrique Cardoso (1995-1998 e 1999-2002) como a criação dos Institutos Superiores de
Educação como instituição específica para formação de professores para a Educação
Básica (LDB 9394/96), a criação do Curso Normal Superior para formação de professores
para Educação Infantil e de 1ª a 4ª série do Ensino Fundamental (LDB 9394/96); a
diversificação das instituições de Ensino Superior – universidades, centros universitários,
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faculdades integradas, faculdades e institutos superiores ou escolas superiores (Decreto
2.207/97); a instituição de Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de
Docentes da Educação Infantil e dos anos iniciais do Ensino Fundamental, em nível
médio, na modalidade Normal (Resolução CEB 2/99); e a definição de Diretrizes
Curriculares para a Formação de Professores da Educação Básica (Resolução CNE/CP nº
1/02).
Outro documento importante foi o primeiro Plano Nacional de Educação (PNE
2001-2011) - Lei 10.172/01 que foi dividido em diagnóstico, diretrizes e metas que
deveriam ser cumpridas em dez anos, com o foco em questões como a elevação global do
nível de escolaridade da população; a melhoria da qualidade do ensino em todos os níveis;

redução das desigualdades sociais e regionais no tocante ao acesso e à permanência, com
sucesso, na educação pública e democratização da gestão do ensino público. Este
documento foi criticado tendo em vista que questões de financiamento e aumento do
percentual do Produto Interno Bruto (PIB) direcionado para a Educação foram vetadas
pela Presidência da República e por não apresentar punições para aqueles que não
cumprissem o que foi determinado.
Quanto à formação de professores, em seu diagnóstico já relacionava a melhoria
da qualidade do ensino com a valorização do magistério, e que esta deveria ser alcançada
através da formação profissional inicial através do ensino superior, das condições de
trabalho, salário e carreira e da formação continuada. Sobre a formação inicial apontava
para a necessidade de “superar a histórica dicotomia entre teoria e prática e o divórcio
entre a formação pedagógica e a formação no campo dos conhecimentos específicos que
serão trabalhados na sala de aula” (BRASIL, 2001). O PNE 2001-2011 indicava que a
formação inicial dos profissionais da educação básica deveria ser de responsabilidade
principalmente das instituições de ensino superior, nos termos do artigo 62 da LDB/96,
onde as funções de pesquisa, ensino e extensão e a relação entre teoria e prática poderiam
garantir o patamar de qualidade social, política e pedagógica.
Ainda durante a vigência do PNE 2001-2011, foi lançado o Plano de
Desenvolvimento da Educação – PDE (2007), que previu ações que seriam desenvolvidas
pela União, Estados e Municípios em conjunto e que tinham como objetivos identificar e
solucionar os problemas que afetavam diretamente a Educação. Quanto à formação de
professores, o PDE (2007) tem como destaque o programa Universidade Aberta do Brasil
(UAB), que por meio de um sistema público nacional de ensino superior a distância
capacita professores da Educação Básica pública que ainda não são graduados, forma
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novos docentes e propicia formação continuada; o Programa Institucional de Bolsas de
Iniciação à Docência (PIBID) que oferece bolsas de iniciação à docência aos alunos de
cursos presenciais que se dediquem ao estágio nas escolas públicas e que se
comprometam a trabalhar na rede pública depois de formados e a indicação da
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) como órgão
responsável pelo fomento da formação de pessoal de nível superior para todos os níveis
da educação.
Em 2008 a partir de uma iniciativa do Governo Federal foi planejada a
Conferência Nacional de Educação – CONAE com o objetivo de ser “um espaço
democrático aberto pelo Poder Público para que todos possam participar do
desenvolvimento da Educação Nacional” (CONAE, 2010). Esta conferência foi precedida
de conferências municipais e estaduais, e aconteceu em Brasília em março de 2010 e teve
como tema “Construindo um Sistema Nacional Articulado de Educação: Plano Nacional
de Educação, suas Diretrizes e Estratégias de Ação”. Mobilizou estudantes, pais,
profissionais da Educação, gestores, agentes públicos e sociedade civil organizada, que
juntos elaboraram um documento final onde deixaram registradas propostas para a
elaboração do PNE 2011-2021. Neste documento, merece destaque o eixo que aborda a
formação e a valorização dos profissionais do magistério. A CONAE deixa explícito que
o PNE deve superar as soluções “emergenciais”: cursos de graduação (formação inicial)
a distância; cursos de duração reduzida; contratação de profissionais liberais como
docentes; aproveitamento de estudantes de licenciatura como docentes; e uso
complementar de tele salas. Solicita a extinção de “todas as políticas aligeiradas de
formação por parte de “empresas”, por apresentarem conteúdos desvinculados dos
interesses da educação pública, bem como superar políticas de formação que têm como
diretriz o parâmetro operacional do mercado e visam a um novo tecnicismo, separando
concepção e execução na prática educacional”. (CONAE, 2010, p.80)
Ao se referir à formação inicial a CONAE (2010, p. 83) se posiciona contrária à
oferta pela modalidade à distância:
A formação inicial deverá se dar de forma presencial, inclusive aquelas
destinadas aos/à 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,
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acompanhamento e avaliação. Quanto aos/às profissionais da educação
em exercício, sua formação continuada pode, de forma excepcional,
ocorrer na modalidade de EAD, nos locais onde não existam cursos
presenciais.

Precedida por conferências municipais, estaduais e do Distrito Federal, que
aconteceram em 2013, a segunda edição da CONAE foi realizada em novembro de 2014,
também em Brasília, e teve como tema central “O PNE na Articulação do Sistema
Nacional de Educação: Participação Popular, Cooperação Federativa e Regime de
Colaboração”. Foi elaborado um documento final com propostas para auxiliar a execução
do novo PNE, indicando responsabilidades, corresponsabilidades e atribuições entre os
entes federados e os sistemas de ensino.
Em seu documento final Eixo VI- Valorização dos Profissionais da Educação:
Formação, Remuneração, Carreira e Condições de Trabalho é ressaltada a importância da
formação inicial em nível de graduação para os que se encontram em exercício e a
formação continuada, inclusive em nível de pós graduação. A formação do professor é
tida como essencial para o efetivo exercício da profissão docente e é relacionada como
condição para o desenvolvimento e compromisso com a garantia de educação de
qualidade social. (CONAE, 2014)
No novo PNE 2014-2024 a valorização do magistério aparece em quatro das vinte
metas do plano, com as Metas 15 e 16 sobre a formação do professor e as Metas 17 e 18
sobre a valorização do professor. A meta 15- Formação do Professor não é algo novo, o
PNE 2001-2011 abordava o mesmo tema, significando que foi uma meta não alcançada
anteriormente. Alguns motivos são apontados para este fracasso: a falta de capacidade de
articulação do MEC quando as estratégias devem envolver vários atores, a falta de
engajamento nas universidades e o frouxo regime de colaboração entre municípios,
estados e União. (BRASIL, 2014)
Dourado (2011, p. 55) explica que “compreender a educação como política
pública e percebê-la na articulação com as demais políticas é fundamental para contribuir
para o processo de sua efetivação como política de Estado.” Neste sentido, entender como
os marcos legais abordam a temática formação docente, quais influências das estruturas
políticas, econômicas e sociais no contexto de tempo e lugar foram sofridas é exercício
necessário para ampliar o conhecimento e aprimorar as políticas.
Reconhecendo a influência neoliberal nas políticas educacionais e nos marcos
legais da formação de professores e levando em conta que o curso de Pedagogia se
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constitui um dos principais espaços de formação docente, especialmente para as séries
iniciais, abordaremos aspectos de sua história, críticas ao modelo atual e a preocupação
com o impacto de sua oferta na modalidade a distancia.

2.2 O curso de Pedagogia no Brasil como formador de professores
Com o objetivo de procurar entender como surgiu o curso de Pedagogia e a sua
importância como um dos responsáveis pela formação docente, traremos um pequeno
histórico sobre o curso de Pedagogia no Brasil, descrevendo a busca pela identidade e
suas consequências.
Silva (1999) descreve a trajetória do curso de pedagogia no Brasil dividindo-o em
quatro períodos: o das regulamentações, o das indicações, o das propostas e o dos
decretos.
O período das regulamentações foi de 1939 a 1972em que os documentos
registraram a organização dos cursos. Nesta época predominaram os questionamentos a
respeito das funções do curso e suas estruturas curriculares. O período das indicações
(1973 a 1978) foi caracterizado pelos encaminhamentos do conselheiro Valnir Chagas,
que tinham por objetivo a reestruturação dos cursos de formação do magistério no Brasil
e a identidade do curso foi tratada a partir da projeção da identidade do pedagogo. O
terceiro período foi chamado de período das propostas, de 1979 a 1998, em que foram
elaborados vários documentos para a reformulação do curso de Pedagogia, e
definitivamente a questão da identidade estava em discussão. O último período foi o dos
decretos (de 1999 até hoje) onde se deslocou o poder decisório do Conselho Nacional de
Educação (CNE) para a Presidência da República, e a identidade foi outorgada limitando
de certa maneira as funções do curso de Pedagogia.
Outro aspecto levantado por Silva (1999) foi que as três regulamentações do curso
de pedagogia (1939,1962 e 1969) apesar de tentarem em seu conteúdo criar e fortalecer
a identidade do curso, ao contrário, ajudaram a aumentar a sua crise de identidade e que
as indicações de Valnir Chagas provocaram uma ameaça à continuação do curso de
Pedagogia. O movimento dos profissionais e estudantes fortaleceu a profissão com dois
princípios importantes: todo professor é um educador e sua base de estudos deve conduzir
à compreensão da problemática educacional brasileira e também que a docência deve se
constituir na base da formação profissional.
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A respeito disso, Scheibe e Durli (2011) afirmam que o curso de Pedagogia
primeiramente foi pensado para ser um curso de formação de dirigentes educacionais e
de professores para cursos normais de ensino médio. Depois o curso mudou o perfil para
a formação de especialistas: o supervisor escolar, o orientador educacional, o inspetor
escolar e o gestor escolar. Com a crescente crítica ao tecnicismo pedagógico (década de
80/90) vinda dos movimentos dos educadores, a identidade do curso mudou para “uma
formação ampla e multidimensional dos professores das séries iniciais e para a Educação
Infantil, no ensino superior, entendendo que essa formação deveria ocorrer no curso de
Pedagogia.” (SCHEIBE; DURLI, 2011, p. 101). Importante destacar que a identidade
construída com lutas e embates dos profissionais envolvidos ainda se encontra em
amadurecimento: depois de trinta anos da LDB/96 é possível encontrar profissionais que
não possuem ensino superior atuando na Educação Básica e principalmente na Educação
Infantil.
Cabe citar o trabalho de Brzezinski (2012) que também contribui resgatando a
história do curso de Pedagogia, porém sob outro ângulo. Relata que a primeira proposta
de estudos superiores para a formação de professores surgiu com um Decreto em 1892,
porém não se concretizou. Anos mais tarde, em 1920 foi criada uma faculdade de
Educação em São Paulo que também não chegou a ser instalada. Finalmente em 1931 foi
fundado o curso de aperfeiçoamento na Escola Normal da Capital, mais tarde denominada
Instituto Pedagógico de São Paulo, que tinha o objetivo de formar tecnicamente os
inspetores, delegados de ensino, diretores e professores da Escola Normal. Por sua vez o
Instituto Pedagógico foi transformado em Instituto de Educação em 1933 e mais tarde
incorporada a Universidade de São Paulo.
O curso de Pedagogia foi regulamentado em 1939. O currículo foi organizado
seguindo o padrão dos bacharelados de então: três anos de conteúdos específicos e um
ano de estudos de conteúdo pedagógico (esquema 3+1). O bacharel em Pedagogia se
formava em técnico em educação sem função definida no mercado de trabalho, depois
com mais um ano de estudo tornava-se licenciado – um pedagogo generalista.
Brzezinski (2012) chama de “Sistema Chagas” o conjunto de pareceres e
indicações elaborados por Valnir Chagas no Conselho Federal de Educação. Tinha como
ponto de partida o Parecer 251/1962 e o Parecer 252/1969 que prescrevem mudanças no
curso de Pedagogia e que são concretizadas nas Leis 5.540/1968 e 5.692/1971. O Parecer
251/1962 fixou o currículo mínimo e tentou eliminar o esquema 3+1 aumentando o tempo
de duração para quatro anos. Já o Parecer 252/1969, em concordância com a Pedagogia
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Tecnicista vigente na época, estabeleceu o modelo das habilitações em que separava a
formação do professor da formação dos especialistas (orientador educacional, supervisor
escolar, administrador escolar, inspetor escolar e planejador educacional). A crítica a este
modelo refere-se à ruptura da formação e também ao status superior que foi dado aos
especialistas, inclusive com maior remuneração.
A mesma autora relata que em articulação com os movimentos sociais que
começavam a anunciar a abertura política do país em 1980 num movimento de
mobilização dos educadores brasileiros, o Sistema Chagas começou a ruir. Dois eventos
podem ser destacados: o I Seminário de Educação Brasileira em 1978 e a I Conferência
Brasileira de Educação em 1980 – e a partir deste criaram o Comitê Nacional Pró
Formação do Educador. O comitê foi marcado por ações políticas e de combate ao
autoritarismo do Governo Militar vigente na época. Transformou-se em Comissão
Nacional e as ações eram focadas na produção e na socialização do conhecimento sobre
a formação de profissionais da Educação. Com o amadurecimento do movimento,
transformou-se em Associação Nacional pela Formação dos Profissionais da Educação
(ANFOPE) na qual a produção de estudos e pesquisas está focada não mais em reformular
o curso de pedagogia, mas numa política para a formação do pedagogo.
A identidade do curso de Pedagogia foi sendo construída com disputas, adaptando
as necessidades e as tendências que se fizeram presentes no campo educacional em cada
período da sua existência. Scheibe e Durli (2011) ponderam que se por um lado existiam
educadores envolvidos no Movimento pela Reformulação dos Cursos de Formação dos
Profissionais da Educação que estavam dispostos em fazer propostas e desenvolvê-las em
suas universidades, por outro, no Brasil, percebia-se a aceitação de determinados grupos
às determinações dos organismos internacionais e ao neoliberalismo com viés para uma
formação técnica.
A partir da década de 90 quando aconteceram reformas educacionais no Brasil
com a influência do neoliberalismo, percebe-se o aumento do número de legislações
relacionadas à educação superior e à formação de professores, principalmente após a
aprovação da LDB/96. O leque de instituições que poderiam oferecer a formação para
educadores foi ampliado, além da polêmica criação dos Institutos Superiores de Educação
(ISE) como locais preferenciais na formação de professores para atuar nos anos iniciais.
Os educadores participantes do Movimento perceberam tal fato como um movimento
político com a intenção de retirar do curso de Pedagogia a função de formar professores
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para a Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental, e mobilizaram-se em
prol da defesa da base docente como princípio de formação do curso de Pedagogia.
Libâneo e Pimenta (1999) discordam do posicionamento da ANFOPE em relação
à tese principal defendida por essa entidade – a docência como base da formação de todo
educador. Argumentam que esse princípio levou à redução da formação do pedagogo à
docência, à eliminação em alguns lugares da formação de especialistas, a diminuição das
disciplinas teóricas e daquelas que mais identificavam o exercício profissional pela
introdução de disciplinas ligadas à formação de professores das séries iniciais, o
esvaziamento da teoria pedagógica em virtude da descaracterização do campo teóricoinvestigativo da pedagogia e das demais ciências da educação, à retirada da universidade
dos estudos sistemáticos do campo científico da educação e, em consequência, da
formação do pedagogo para a pesquisa específica na área e para o exercício profissional.
Vale notar a contribuição de Pasini e Pensin (2015, p. 4) que diz respeito a
Pedagogia e as políticas de formação de professores:
Se compreendido como um território de disputas, o campo da pedagogia
em sua articulação com as políticas de formação de professores, faz com
que sejam mobilizadas estratégias de conquista de espaço nesse território.
Os discursos da profissionalização e da qualidade educacional, como
vemos em Schneider, Durli e Nardi (2009), fazem parte desse conjunto
de estratégias utilizadas pelo Estado com o objetivo de produzir
consensos em torno das reformas curriculares nos cursos de formação de
professores da educação básica e se vinculam ao compromisso assumido
pelo Brasil desde a década de 1990 de implementar políticas para elevar
a qualidade educacional, para a necessidade de aperfeiçoamento nos
processos formativos do educador tendo em vista o cenário que se
descortina com as alterações nos modos de acumulação produtiva.

Toda a transformação ocorrida na identidade do curso de Pedagogia cumpriu o
propósito das reformas educacionais e as políticas relacionadas a elas. A
profissionalização e a qualidade da Educação estão relacionadas consequentemente.
Atualmente o curso de Pedagogia tem uma organização curricular na qual a
formação teórica e interdisciplinar é oferecida aliando a unidade entre teoria e prática,
não prevendo habilitações e tendo a docência como base da formação. A docência é
entendida no sentido amplo em que o pedagogo é formado para exercer as funções de
professor, gestor educacional e pesquisador na produção e propagação do conhecimento
na área de Educação. Em 2015, em cumprimento à Meta 15 do Plano Nacional de
Educação (PNE), foi aprovada a Resolução CNE/CP nº 2/2015 que estabeleceu novas
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diretrizes curriculares nacionais (DCNs) para a formação e capacitação de professores
para a educação básica. Dentre as mudanças destacamos que carga horária mínima das
licenciaturas passou de 2.800h para 3.200h e deve ser distribuída em 400h de prática, 400
h de estágio supervisionado e 2.200 h de atividade formativas estruturadas e que o prazo
mínimo de integralização será de quatro anos letivos.

2.3 Críticas ao atual modelo de formação docente oferecida pelo curso de Pedagogia
no Brasil
Encontramos na literatura diversos autores (Gracindo, 2008; Severino, 2007;
Ristoff, 2012; Brzezinski, 2012; Gatti e Barreto, 2009, entre outros) que abordam o tema
de formação docente em sua produção acadêmica. Alguns a observam de uma forma
macro, discutindo as políticas educacionais que impactam a formação, outros de uma
forma micro onde pesquisam especificamente o curso de pedagogia como um dos
responsáveis por esta formação. O que os aproxima é a relação entre as políticas e a
qualidade na formação deste profissional.
Gracindo (2008) afirma que o profissional da educação é peça-chave para um
sistema educacional de qualidade e para tanto, a formação de professores deve ser vista
com o rigor necessário. Porém existe uma enorme insatisfação dos gestores,
pesquisadores e professores com as formas de se formar professores em nosso país.
Realizados em dois níveis de ensino – Médio e Superior –, os atuais cursos são alvos de
críticas porque não dão conta de preparar o professor com a qualidade que se exige hoje
desse profissional. No nível médio, realiza-se a formação dos professores das quatro
séries iniciais do Ensino Fundamental e, em alguns casos, a formação dos professores
para a educação infantil. Os professores para as séries seguintes do Ensino Fundamental
e para o Ensino Médio são formados no nível superior, recorrendo aos cursos de
bacharelado e licenciatura.
Por sua vez, Severino (2007) aponta que o cenário da formação de professores
pode ser considerado a partir de três aspectos: a) o institucional, com as más condições
do trabalho docente, a insuficiência dos recursos disponíveis e às condições das políticas
de gestão; b) o pedagógico, com a fragilidade na base do conhecimento, a carência de
postura investigativa na formação docente e a insuficiência da prática no processo
formativo, além da formação disciplinar, fragmentada, incapaz de dar conta da
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complexidade do trabalho docente; c) o ético-político, pois a formação não dá conta de
desencadear no futuro professor a decisão ética de assumir o compromisso com a
construção da cidadania.
Entendendo que a democratização do ensino passa pela formação do docente, sua
valorização profissional, suas condições de trabalho, é possível identificar a importância
do investimento no desenvolvimento profissional dos professores. O desenvolvimento
profissional envolve formação inicial e continuada combinadas com um processo de
valorização da identidade profissional dos professores. Libâneo e Pimenta (1999, p. 260)
explicam:
Identidade que é epistemológica, ou seja, que reconhece a docência como
um campo de conhecimentos específicos configurados em quatro grandes
conjuntos, a saber: conteúdos das diversas áreas do saber e do ensino, ou
seja, das ciências humanas e naturais, da cultura e das artes; conteúdos
didático-pedagógicos (diretamente relacionados ao campo da prática
profissional); conteúdos relacionados a saberes pedagógicos mais amplos
(do campo teórico da prática educacional) e conteúdos ligados à
explicitação do sentido da existência humana (individual, sensibilidade
pessoal e social).

Ristoff (2012) argumenta que o Brasil, por negligenciar investimentos e políticas
na formação de professores, se depara com a baixa qualidade de sua educação que traz
como consequência a dificuldade para o desenvolvimento da sociedade e dos projetos
nacionais. Ele aponta uma crise com três aspectos: uma crise de quantidade, uma crise de
qualidade e uma crise sistêmica.
A crise de quantidade é caracterizada pela falta de professores para lecionarem
nas escolas em todas as disciplinas da educação básica. Em algumas disciplinas, a crise
de quantidade é grave: física, química, sociologia e filosofia. A crise de qualidade
identificada nos exames de avaliação de rendimento acadêmico (Prova Brasil, Exame
Nacional do Ensino Médio- ENEM, Programa Internacional de Avaliação de Estudantes
- PISA etc.) tem sido relacionada principalmente ao amadorismo dos professores. Mas,
devemos somar a este a evasão dos licenciados (desiludidos com a profissão), as
licenciaturas sem o compromisso com o pedagógico (ficando parecidas com os
bacharelados); a distância entre a universidade e a escola; os ambientes de aprendizagem
inadequados; e o fato de que muitas instituições privadas em que a maioria dos
professores do país é formada serem consideradas de baixa qualidade.
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Ristoff (2012) aponta para o novo Plano Nacional de Educação (PNE-2014) que
foi elaborado com cinco metas que podem contribuir para uma solução da formação de
professores e da crise sistêmica: aumento da taxa de escolarização líquida no ensino
médio para 85%; educação em tempo integral em 50% das escolas públicas de educação
básica; garantia de que todos os professores da educação básica possuam formação
específica, obtida em cursos de licenciatura na área de conhecimento em que atuam;
formação de 50% dos professores da educação básica em nível de pós-graduação lato e
stricto sensu; e aproximação do rendimento médio do profissional do magistério ao dos
demais profissionais com escolaridade equivalente. Estas metas, se alcançadas,
contribuirão para que o Brasil melhore a situação da formação do professor.
Brzezinski (2012) alerta para os perigos do aligeiramento da formação com a
perda da qualidade e destaca que o Instituto Superior de Educação e a Escola Normal
Superior são instituições desobrigadas de realizar pesquisa, remetendo a uma formação
técnica onde o professor deve ser treinado para “transmitir” conhecimentos em suas aulas.
Gatti (2010, p. 493) também revela deficiências da formação de professores no
Brasil, ao analisar projetos pedagógicos de cursos de licenciatura de instituições públicas
e privadas das cinco regiões do país mostrando a necessidade urgente de uma revisão
profunda nas estruturas dos cursos. Uma das causas apontadas pela autora para essa
situação, que sofre implicações da pulverização na formação e indica uma formação
frágil, distante das necessidades formativas de professores para atender às exigências da
educação básica, é a ausência de um eixo formativo para a docência. Podemos destacar
entre as observações da autora:
...poucos cursos propõem disciplinas que permitam algum
aprofundamento em relação à educação infantil. Nas ementas observouse um evidente desequilíbrio na relação teoria-prática, em favor dos
tratamentos mais teóricos, de fundamentos, política e contextualização e
que a escola, enquanto instituição social e de ensino, é elemento quase
ausente nas ementas, o que leva a pensar numa formação de caráter mais
abstrato e pouco integrado ao contexto concreto onde o profissionalprofessor vai atuar.

Já Scheibe (2010) revela o grande quantitativo de profissionais envolvidos com o
Ensino Básico e o seu perfil de acordo com pesquisa realizada pelo INEP, como também
aponta uma série de problemas para a valorização da profissão e na formação dos
profissionais. Aponta como uma possível razão para a fragmentação e diferenciação
apresentada pela profissão docente a falta de um Sistema Nacional de Educação para que
através deste a questão da formação e da valorização do professor seja tratada de forma
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uniforme e igualitária por todo o país. Embora o Brasil seja um país de federalismo
cooperativo, o que vemos, segundo a autora, é uma disputa entre os Estados pelos recursos
da União de um modo predatório e desregrado, atingindo todas as áreas inclusive a
Educação.
Masson (2010, p. 196-197) contribui relacionando as principais tendências nas
políticas de formação de professores do Brasil. Para a autora as políticas são elaboradas
de forma emergencial, com projetos de curto prazo que não favorecem políticas de
Estado; são oferecidos diferentes programas de formação com diferentes formatos
organizacionais demonstrando a fragmentação e a flexibilização que caracterizam estas
políticas; a formação sócio histórica se apresenta precária diante da formação aligeirada
viabilizando a desvalorização docente; a proposta de um Sistema Nacional Público de
Formação dos Profissionais do Magistério foi malograda; uma política de formação de
professores de caráter pragmatista com viés instrumentalista e como consequência o
subjetivismo por enfatizar o papel dos professores na melhoria da qualidade da educação
sem oferecer condições para tal e por fim o relativismo nos programas, ações, políticas,
diretrizes, níveis e modalidades de possíveis caminhos para a formação de professores
como se todos possuíssem o mesmo grau de qualidade.
O ponto de intercessão entre estes autores é a crítica de uma formação
fragmentada, na qual a qualidade é negligenciada priorizando a certificação como um viés
mais rápido para atender as estatísticas e não a formação de um profissional que tenha a
consciência política e social de seu papel na Educação. Podemos então lançar um
questionamento: Qual é a formação inicial que se deseja para o professor?
De acordo com as Diretrizes Curriculares do curso de Pedagogia (2006), o
pedagogo deve ser o profissional habilitado a atuar no ensino, na organização e na gestão
de sistemas, unidades e projetos educacionais e na produção e difusão do conhecimento,
em diversas áreas da educação, tendo a docência como base obrigatória de sua formação
e identidade profissional. Como áreas de atuação profissional, as Diretrizes Curriculares
Nacionais definem: a docência na educação infantil, nas séries iniciais do Ensino
Fundamental e nas disciplinas da formação pedagógica do nível médio, podendo atuar,
ainda, na organização de sistemas, unidades, projetos de experiências educacionais
escolares e não escolares; na produção e difusão do conhecimento cientifico e tecnológico
do campo educacional; nas áreas emergentes do campo educacional (BRASIL, 2006).
Como se pode notar este profissional tem para si inúmeras possibilidades de atuação, com
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uma diversidade de tarefas e atribuições que ele assumirá e deverá ser formado na sua
graduação para cumpri-las.
Tendo em vista as críticas elencadas, selecionamos alguns autores que nos ajudam
a refletir sobre o que é realmente importante na formação inicial do professor, uma vez
que esta tem sido declarada como ineficiente. Este tópico tem o objetivo de basear
teoricamente a crítica para a formação em Pedagogia através da EaD que será abordada
no próximo capítulo.
Nóvoa (1992) relaciona a formação de professores com o desenvolvimento
pessoal (produzir a vida do professor), no qual ele estimula o desenvolvimento de um
pensamento autônomo que ajude o mesmo em sua auto formação e construção de uma
identidade profissional. “A formação não se constrói por acumulação (de cursos, de
conhecimentos ou de técnicas), mas sim através de um trabalho de reflexividade crítica
sobre as práticas e de (re)construção permanente de uma identidade pessoal” (Nóvoa,
1992, p. 25). E reconhece a importância da troca de experiências e saberes entre os
professores como oportunidade de consolidação de saberes docentes, socialização
profissional e afirmação de valores da profissão.
Também relaciona a formação de professores com o desenvolvimento profissional
(produzir a profissão docente), enfatizando que esta deve ter dimensões coletivas a fim
de contribuir para a emancipação profissional e para a consolidação de uma profissão
autônoma. Destaca que a formação deve prever professores reflexivos, responsáveis pelo
seu próprio desenvolvimento como profissional e que participem ativamente na
implementação de políticas educativas. Propõe uma formação em que professores saibam
relacionar o saber pedagógico e o científico. Nóvoa (1992, p. 28) complementa:
A formação passa pela experimentação, pela inovação, pelo ensaio de
novos modos de trabalho pedagógico. E por uma reflexão crítica sobre a
sua utilização. A formação passa por processos de investigação,
diretamente articulados com as práticas educativas.

Nóvoa (1992) discorre sobre o desenvolvimento organizacional (produzir a
escola) e enfatiza que a escola será o ambiente ou o território onde o professor autônomo
e reflexivo irá atuar e em que “trabalhar e formar” não devem ser atividades distintas.
Flores (2015) numa pesquisa sobre a formação inicial de professores em Portugal
destaca a importância da reflexão sobre o desenvolvimento da identidade profissional.
Abordando a compreensão e questionamento de crenças, valores e imagens que os
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mesmos possuem sobre o ensino e sobre o que significa ser professor, o processo de
formação, a identidade profissional vão sendo construídos sempre por meio da reflexão e
do questionamento em união com a prática. Esta identidade profissional proporciona uma
tomada de consciência sobre o modo como os alunos se veem e o tipo de professores que
querem vir a ser levando em consideração o contexto político, social, cultural, geográfico
e econômico.
A mesma autora afirma que durante a formação inicial, é muito importante
explorar as oportunidades em que os alunos estão nas escolas realizando as práticas de
ensino e os estágios, para que eles se envolvam de forma mais direta num processo crítico
e reflexivo sobre o processo de tornar-se professor.
Xavier (2014, p. 845) faz uma síntese sobre o processo histórico de construção da
profissão docente e destaca alguns princípios:
1) a importância de reconhecer que a escola e o professor são construções
históricas e que, portanto, nem sempre foram vistos ou se fizeram
perceber da forma como são vistos hoje em dia;
2) a percepção de que a escola é responsável pela permanente criação de
um público, ou seja, pela socialização dos indivíduos, que, cada vez mais,
dependem da experiência escolar e, portanto, da intervenção do professor
para se tornarem pessoas capazes de se inserir e de conviver em
sociedade;
3) a constatação de que, nos dias atuais, a escola e o professor estão
assumindo uma importância cada vez maior e, ao mesmo tempo, tendem
a se tornar alvo de críticas que extrapolam os limites de seu preparo
profissional e de suas condições de trabalho, sendo, frequente e
injustamente, responsabilizados pelos insucessos escolares.

Com isso, Xavier (2014) alerta para a importância de se compreender as
potencialidades, os limites e as particularidades da atuação do professor e do trabalho
escolar no contexto histórico, social e cultural para que não seja considerado como a
solução de todos os problemas da sociedade.
Cabe citar o trabalho de Roldão (2007, p. 95) em que discute o que é um professor
e o que o diferencia de outros profissionais trazendo a pergunta: Qual a especificidade da
sua ação, o que constitui a sua “distinção?”. Para respondê-la reconhece que esta função
mudou por razões sócio históricas:
A função de ensinar, nas sociedades atuais, e retomando uma outra linha
de interpretação do conceito, é antes caracterizada, na nossa perspectiva,
pela figura da dupla transitividade e pelo lugar de mediação. Ensinar
configura-se assim, nesta leitura, essencialmente como a especialidade de
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fazer aprender alguma coisa (a que chamamos currículo, seja de que
natureza for aquilo que se quer ver aprendido) a alguém.

Outro aspecto levantado por Roldão (2007) são as características do conhecimento
profissional docente: a capacidade de transformar conteúdo científico e conteúdos
pedagógico-didáticos numa integração transformativa, que ela chama de “natureza
compósita”; a capacidade analítica ou prática reflexiva, quando o professor “...quando, e
se, sobre tais valências (técnica e criativa) se exerce o poder conceptualizador de uma
análise sustentada em conhecimentos formalizados e/ou experienciais, que permite dar e
identificar sentidos, rentabilizar ou ampliar potencialidades de ação diante da situação
com que o profissional se confronta.” (ROLDÃO, 2007, p. 100); a natureza mobilizadora
e interrogativa, em que o questionamento permanente da prática, ou do conhecimento
prévio ou da experiência é rotineiro; a meta-análise em que é necessária a postura de
distanciamento e autocrítica; e por fim a comunicabilidade e circulação que possibilitam
o acesso do saber articulado e sistemático.
Vale notar a contribuição de Schön (1992) que diz respeito ao tipo de
conhecimento e de saber-fazer que permitem aos professores desempenhar o seu trabalho
eficazmente e ainda que tipos de formação serão mais viáveis para equipar os professores
com as capacidades necessárias ao desempenho do seu trabalho. Para respondê-las,
desenvolve a argumentação começando pelo conflito entre o saber escolar e a reflexãona-ação dos professores e alunos. “Refletir sobre a reflexão-na-ação é uma ação, uma
observação e uma descrição, que exige o uso de palavras” (SCHÖN, 1992, p. 83). O
autor recomenda o practicum reflexivo, no qual a prática é executada no mundo virtual,
em que podem ser executadas experiências e novos métodos sem consequências custosas
ou desastrosas. Para tanto é preciso juntar três reflexões sobre a prática: a compreensão
das matérias pelo aluno, a interação interpessoal entre o professor e o aluno e por último
a dimensão burocrática da prática. Na formação de professores a dificuldade para aplicar
o practicum reflexivo é a epistemologia dominante da Universidade e o seu currículo
profissional normativo.
Roldão et al. (2009) defendem que na formação inicial, é possível investir na
produção de conhecimento pelos futuros professores, desconstruindo a ideia de uma
profissão que prioriza a prática e a reflexão sem teoria e análise crítica. As práticas
investigativas aumentam a possibilidade de produção de conhecimento profissional
específico. Os autores expõem a tensão que vivem os professores “entre o reforço da
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profissionalidade ou a regressão a estatutos funcionários ou a identidades praticistas,
umas e outras fundadas em processos históricos longos e densos” (Roldão et al, 2009, p.
173). Reforçam que a construção e legitimação do saber docente reforça a especificidade
da profissão (ROLDÃO et al., 2009, p. 173-174):
É nesse lugar geométrico da construção e desenvolvimento do saber que
sustenta o complexo ato de ensinar que as instituições formadoras e
produtoras de pesquisa têm o seu campo de desenvolvimento e
autoanálise preferencial. Aí, na reflexão sobre os como e os onde da
formação enquanto construção epistemológico-prática de um saber que
se quer profissional, e nos quem e com quem da produção e uso desse
saber pela pesquisa, se situa, a nosso ver, o desafio maior que se coloca
na atualidade à formação de professores em articulação com a pesquisa
educacional.

Gómez (1992) escreve sobre duas concepções sobre o professor: o técnicoespecialista e o autônomo-artista. O técnico segue e aplica regras com rigor científico e
tem suas raízes na concepção tecnológica da atividade profissional. A formação de
professores tem se baseado nesta concepção simplista dos processos de ensino divididos
em dois componentes: o científico-cultural (qual conteúdo ensinar) e o psicopedagógico
(aprender como atuar eficazmente na sala de aula). Este perfil é contestado porque
qualquer situação de ensino é única, complexa e nela valores entram em conflito na
definição de objetivos e seleção dos recursos a serem utilizados, e ainda porque não existe
uma teoria científica que permita uma identificação de meios, regras e técnicas para
utilizar na prática. Diante destas críticas a outra concepção – autônomo-artista – se propõe
a representar como os professores atuam dentro de sala de aula resolvendo situações
incertas e desconhecidas, como planejam suas rotinas e reelaboram as mesmas, como
testam hipóteses de trabalho, como utilizam técnicas e instrumentos conhecidos e como
recriam estratégias e inventam procedimentos e recursos.
Brito (2007) destaca que é importante que os cursos de Licenciatura fortaleçam a
articulação da teoria com a prática, valorizando a pesquisa individual e coletiva, assim
como os estágios e a participação em atividades de extensão que devem ser promovidas
pela Instituição de Ensino Superior. É fundamental que o futuro professor tenha um sólido
conhecimento, não na forma de “estoque” armazenado, mas na forma de “domínio
conceitual”, que o torne capaz de ajudar seus alunos a serem também agentes de sua
formação, aproveitando ao máximo a riqueza dos espaços de conhecimento propiciados
pelas multimídias. Os futuros professores devem dominar conjuntos de competências que
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reflitam a estreita relação entre o desenvolvimento e a aprendizagem do indivíduo, a
aquisição, a manutenção e o uso dos conhecimentos, adquiridos tanto dentro como fora
do contexto escolar.
Buscando responder a pergunta “qual é a formação inicial que se deseja para o
professor?” podemos resumir a contribuição dos autores elencados: o professor deve ter
um pensamento autônomo e ser responsável pelo seu desenvolvimento profissional; deve
ser reflexivo, saber relacionar o saber pedagógico e o saber científico e articular a teoria
e a prática, ter consciência das potencialidades, dos limites e das particularidades de ser
professor. Diante de tal desafio para a formação deste profissional no próximo capítulo
discutiremos sobre a Educação a Distância e a formação de professores.
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Capítulo 3 - EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA E FORMAÇÃO DE PROFESSORES

Discutimos até aqui sobre a expansão do ensino superior no Brasil sob a lógica
privatista, a questão da qualidade, a reflexão sobre a influência de organismos
internacionais nas políticas educacionais e seus impactos na formação docente, bem como
qual seria a formação “ideal” para o professor. Neste capítulo discutiremos a formação
de professores através da modalidade da educação a distância e os Referencias de
Qualidade para o Ensino a Distância.
A formação inicial de professores, dada sua importância, tem sido objeto de
atenção por parte de educadores e pesquisadores em geral. Neste sentido, Gatti, Barreto
e André (2011) valorizam a formação inicial de professores por reconhecerem que ela é
a base que sustentará o profissional quando este desempenhar seu papel nas escolas ou
em outras instituições. Afirmam que quando a formação inicial é bem feita, ela se torna
a base de sustentação para a formação continuada ou a formação em serviço; e se for
precária ou mesmo inconsistente poderá representar um custo alto, tendo em vista o
quanto este profissional deverá buscar para suprir as falhas de sua formação ou mesmo o
preço que será pago por muitos alunos por terem um professor despreparado. Relacionam
a formação inicial e o seu impacto sobre a profissionalidade4 e profissionalização5.
Acrescentam que a formação inicial deve preparar o “Profissional que tem condições de
confrontar-se com problemas complexos e variados, estando capacitado(a) para construir
soluções em sua ação, mobilizando seus recursos cognitivos e afetivos” (GATTI,
BARRETO E ANDRÉ, 2011, p. 93). Assim entendemos a importância e a seriedade com
4

Profissionalidade vista como o conjunto de características de uma profissão que enfeixam a racionalização
dos conhecimentos e das habilidades necessários ao exercício profissional (Gatti, 2010, p.1360)
5
Profissionalização como a obtenção de um espaço autônomo, próprio à sua profissionalidade, com valor
claramente atribuído pela sociedade como um todo. (Gatti, 2010, p.1360)
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que deve ser tratada a formação inicial de professores, uma vez que o profissional que se
espera formar deve ser capacitado a ser criativo, aberto ao novo e eficaz em seu trabalho.
A Educação a distância não é algo novo no país e vem a cada ano crescendo e se
solidificando como modalidade de ensino. O Censo da Educação Superior de 2014,
(BRASIL, 2015), apresenta algumas notas que atestam que a formação a distância para
as licenciaturas é uma realidade:
O número de alunos na modalidade a distância continua crescendo,
atingindo 1,34 milhão em 2014, o que já representa uma participação de
17,1% das matrículas da educação superior.
As matrículas nos cursos de licenciatura estabilizaram-se nos últimos 5
anos na modalidade regular e voltaram a crescer na modalidade distância
(6,7% entre 2013 e 2014).
Mais da metade das matrículas em cursos de Licenciatura na rede privada
é oferecida na modalidade a distância (51,1%). Na rede pública, esse
índice é de apenas 16,6%.
Em 2014, 76,6% dos ingressos foram em cursos na modalidade
Presencial. Em 2003, esse índice era de 99%. Os ingressantes em cursos
a distância continuam crescendo.
Em 2014, o número de concluintes em cursos de graduação presencial
praticamente se estabilizou em relação a 2013. A modalidade a distância
aumentou 17,8% no período.
A maioria dos docentes da educação básica matriculados na educação
superior frequentam cursos de Licenciatura (82,1%); 55% estão em
cursos presenciais; e 58,9% estudam no turno noturno. (BRASIL,2015)

O avanço de cursos de Pedagogia a distância traz novas preocupações em relação
a essa formação e por essa razão tem sido debatida em diversos espaços acadêmicos ou
não no Brasil. Segundo Sommer (2010), quando se fala em formação continuada de
professores a EaD é um assunto pacífico. Porém, quando se trata de formação inicial,
muitas vezes é julgada como aligeirada, certificadora e não formadora, as opiniões são
muitas vezes contrárias. A formação a distância tem sido julgada como a que apenas
aumenta as estatísticas de professores com ensino superior – certificando-os, mas que não
revela a qualidade da formação destes professores em atuação nos campos educacionais.
Na política de expansão do ensino superior no Brasil, a partir da segunda metade
da década de 90, foi dada ênfase na EaD para a formação dos professores. Isto se deu com
a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n. 9394/96) tendo
como foco específico o artigo 80 (BRASIL, 1996):
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Art. 80. O Poder Público incentivará o desenvolvimento e a veiculação
de programas de ensino a distância, em todos os níveis e modalidades de
ensino, e de educação continuada.

Este artigo traz em seus parágrafos como a educação a distância seria organizada
em instituições especificamente credenciadas pela União, e que esta regulamentaria os
requisitos para a realização de exames e registro de diplomas relativos a cursos de
educação a distância. Quanto às normas para produção, controle e avaliação de programas
de educação à distância e a autorização para sua implementação caberiam aos sistemas
de ensino Federal, Estadual ou Municipal. (BRASIL, 1996)
O primeiro decreto a regulamentar a Educação a Distância foi o 2.494/98, que
dispôs sobre o credenciamento da modalidade para funcionamento nas IES cabendo à
União a normatividade e supervisão sobre os atos autorizados. Neste decreto encontramos
a primeira definição sobre a EaD na legislação brasileira após a LDB/96 (BRASIL,1998):
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.

É interessante destacar o termo “autoaprendizagem”, onde se subentende que o
estudante exerce plena autonomia e controle, e que o professor poderia ser substituído por
“recursos didáticos sistematicamente organizados”. O aluno seria estimulado a aprender
por conta própria sem depender de que alguém explique.
Para Giolo (2008) os principais pontos do Decreto 2.494/98 são: a organização
em regime especial (flexibilidade na admissão, horários e duração), credenciamento
especial do MEC- limitados a cinco anos, possibilidade de transferência e aproveitamento
dos créditos dos alunos dos cursos presenciais para os de EaD e vice-versa, validade
nacional dos diplomas e as avaliações presenciais para promoção, diplomação ou
certificação.

Depois foi publicado o Decreto 2.561 de 27 de abril de 1998, que

modificava o Decreto 2.494/98 já que atribuía ao MEC a competência para credenciar as
instituições vinculadas ao sistema federal de ensino e as instituições de Educação
profissional em nível tecnológico e de Ensino Superior dos demais sistemas, como os
estaduais e municipais. O Decreto 5.622/05 e o Decreto

6.303/07 também

regulamentaram o artigo 80 da LDB/96, porém de forma muito mais concreta e detalhada,
revogando os dois decretos anteriores.
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Gatti, Barreto e André (2011) destacam a Portaria nº 2.253/01 do MEC que
autoriza as IES a introduzirem nos cursos presenciais, disciplinas em EaD até 20% da
carga horária total dos cursos, desde que as avaliações finais fossem presenciais nos
campi. Mais tarde a Portaria nº 4.059/04 revogou a anterior, explicitando que as
disciplinas EaD deveriam ser semipresenciais, com encontros presenciais e atividades de
tutoria.
No Decreto 5.622/05 podemos verificar outra definição de EaD (BRASIL, 2005):
Art. 1o Para os fins deste Decreto, caracteriza-se a educação a distância
como modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica
nos processos de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios
e tecnologias de informação e comunicação, com estudantes e
professores desenvolvendo atividades educativas em lugares ou tempos
diversos.

Note-se que nesta definição encontrada no Decreto 5.622/05 não encontramos a
palavra autoaprendizagem – que remete a um estudo autônomo e individual, mas no lugar
dela “processos de ensino e aprendizagem” com estudantes e professores se relacionando
através de meios e tecnologias de informação e comunicação – com autonomia, porém
com dialogicidade.
Importante relacionar o que estava acontecendo em termos de amadurecimento
das leis educacionais e o cenário da política educacional naquele momento. Dourado
(2008) destaca que diante do crescimento do setor privado no Ensino Superior, o
Ministério da Educação buscou a expansão das instituições de educação superior pública
através da criação do sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB). Que tem como
missão oferecer cursos a segmentos da população com dificuldade de acesso à formação
superior, e aos professores, dirigentes, gestores e trabalhadores que já atuam na educação
básica das escolas públicas, priorizando-os. É preciso explicar que a UAB não é uma
nova instituição educacional, mas sim uma rede formada por parcerias entre
universidades federais, estaduais e os Centros Federais de Educação Tecnológica
(CEFETS), que através de um conjunto de pólos municipais de apoio presencial, um
sistema de tutoria presencial nos pólos e a tutoria a distância, aumentou exponencialmente
a oferta de vagas públicas no ensino superior.
Gatti, Barreto e André (2011) reforçam as afirmações de Dourado (2008) quando
afirmam que após o Decreto 5.622/05 o sistema UAB foi instituído como uma política de
governo para concretizar a oferta de vagas nas Instituições Públicas tendo em vista a

63

crescente demanda de formação docente. E afirmam que o Decreto 5.622/05 foi um
documento importante na trajetória da EaD, pois equiparou os cursos EaD aos cursos
presenciais, igualando a confiabilidade dos diplomas e certificados na educação superior,
e ainda estabeleceu critérios mais rígidos para o credenciamento institucional, bem como
controle de oferta de vagas e também lançou os Referenciais de Qualidade para a
Educação a Distância, definidos pelo MEC, com as regras para a regulação, a supervisão
e a avaliação dessa modalidade de ensino. Em 2007 o Decreto 6.303/07, aprimorou pontos
sobre a atuação das IES para a modalidade EaD, suas atividades presenciais obrigatórias
e

detalhou

o

credenciamento

institucional,

recredenciamento,

autorização

e

reconhecimento de cursos.
Ao referir-se sobre o Sistema UAB, Almeida, Iannonne e Silva (2012)
acrescentam que o mesmo foi criado em parceria com a Associação Nacional dos
Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes) e empresas estatais –
Banco do Brasil, Caixa Econômica, Correios entre outros, e que no decreto de sua
instituição número 5.800 de 8 de junho de 2006, logo no primeiro artigo encontramos o
objetivo da UAB: o desenvolvimento da modalidade de EaD, com a finalidade de
expandir e interiorizar a oferta de cursos e programas de educação superior no Brasil. A
UAB, está inserida na política de Estado para o sistema de Ensino Superior contribuindo
para o alcance às metas do Plano Nacional de Educação (2001-2010) (PNE), levando a
universidade pública para lugares onde dificilmente seria criada uma Instituição de
Ensino Superior.
Contudo, Saviani (2007) já se posicionava preocupado com a possibilidade dos
cursos de formação de professores a distância se tornarem certificadores e não
qualificadores. Ele problematizou esta situação quando o PDE (2007) instituiu o
programa “Formação” através da UAB. Este promoveria a formação inicial dos docentes
em exercício não graduados em nível superior, além de formar novos professores.
Reconhecendo que o ensino a distância, com as TIC, não deveria ser desprezado como
auxiliar do processo educativo; sua crítica era usá-lo como a base dos cursos de formação
docente. Na opinião de Saviani (2007) a formação inicial de professores deveria ser em
cursos presenciais, em instituições tradicionais e preferencialmente em universidades.
Por sua vez, Masson (2010) considera que a criação da UAB contribuiu para
limitar ou tornar menos viável a proliferação de cursos de formação a distância aligeirados
e mercantilizados, acreditando que a oferta de cursos superiores a distância em
universidade públicas utilizando a estratégia de que pólos de apoio presencial poderiam
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melhorar a sua qualidade. Contudo, a autora lembra que posição contrária foi debatida e
defendida pelo movimento de educadores na Conferência Nacional de Educação
(CONAE) de 2010: que programas de educação a distância para a formação de
professores deviam ser antecedidos pela formação inicial presencial.
Almeida, Iannonne e Silva (2012) ressaltam que de acordo com Censo da
Educação Superior 2010 (INEP, 2011) a maior parte dos cursos oferecidos a distância é
de licenciatura (45,8%) e que a procura por formação de professores deve ser relacionada
com a expansão da Educação Superior na modalidade a distância como política de
governo. As autoras justificam relacionando os artigos 62 e 87 da LDB/96 e do PNE
2001-2010, em que o indicativo legal para a formação de professores em nível superior
passou a gerar essas demandas. Relacionam também o PNE 2001-2010 e a Declaração
Mundial sobre Educação para Todos, quando definiram a oferta de Educação a Distância,
especialmente para a formação de professores para a Educação Básica. Pontuam,
portanto, que a abertura da LDB e a formação de professores como meta no PNE 20012010 são razões para a expansão de cursos de Pedagogia na modalidade a distância.
Alonso e Onuki (2013) apontam a Universidade Federal do Mato Grosso (UFTM)
como uma precursora em cursos de graduação através da EaD. O projeto piloto começou
em fevereiro de 1995 e a partir de 2005 passou a oferecer vagas anualmente. Entre os
fatores que os autores apontam como importantes para o sucesso da EaD na instituição
foram as parcerias institucionais (envolvendo a Universidade, o Estado e os Municípios)
e como os problemas da EaD que

deveriam ser resolvidos citam o incipiente

acompanhamento dos alunos, currículos descontextualizados, falta de infraestrutura de
apoio aos alunos, que contribuem para o alto índice de evasão dos mesmos.
Analisando a Política Nacional da Formação de Professores do ponto de vista da
EaD, Barreto (2010) problematiza a incorporação das tecnologias como apenas uma
substituição tecnológica, questionando sobre a centralidade que os cursos atribuem às
TIC na EaD, e a pouca atenção dada a discussão sobre o Projeto Político Pedagógico dos
cursos. Sua preocupação aponta para o uso das TIC para a distribuição em massa de
material didático que deverá ser aprendido pelo aluno, porque será posteriormente
avaliado através de um instrumento também massificado e unificado. Para a autora, na
EaD existe uma quebra da unidade do ensinar/aprender, questionando se a
autoaprendizagem aconteceria ao entrar em contato com o acesso a informação, como se
fosse automático e não dependesse de cada aluno e seu processo de aprendizagem.
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Lapa e Pretto (2010) concordam com Barreto (2010) quando afirmam que a EaD
desonera o ensino e sobrecarrega a aprendizagem. Na EaD a responsabilidade da
aprendizagem é imputada ao aluno, dependendo da sua força de vontade, seu
protagonismo, sua capacidade de concentração e de organização para cursar e permanecer
no curso até sua conclusão. Para os autores esta situação está relacionada ao alto índice
de evasão nos cursos da modalidade EaD, porque os alunos não estão preparados para
serem autônomos e os cursos raramente tem este cuidado de prepará-los para serem
alunos a distância.
Pereira e Lopes (2012) argumentam que a Educação a distância é utilizada como
política para tornar democrático o acesso à formação, utilizando novos espaços,
promovendo a “autonomia intelectual”, popularizando as novas tecnologias da
informação e comunicação e diminuindo o problema da distância geográfica. Pontuam
desafios a serem conquistados como a adequação da infraestrutura nas IES públicas para
a otimização do trabalho coletivo de formação continuada em rede, bem como a formação
de profissionais para atuarem com EaD que ultrapassem a situação dos atuais tutores, que
recebem bolsa, que não possuem vínculo empregatício e que são mal remunerados. Ao
analisarem o Documento Final da CONAE 2010, os autores pontuam que o mesmo
reconhece o potencial da EaD na formação de professores, mas prioriza a formação
continuada, tendo em vista a fragilidade que a EaD no Brasil apresenta por inúmeros
cursos e instituições sem fiscalização ou mesmo aprovação do MEC, comprometendo a
qualidade que se exige.
Giolo (2008) aprova a educação a distância que a princípio teve por objetivo a
formação regular e continuada de professores em exercício (os professores leigos), porém
reprova os cursos de formação de professores a distância que hoje disputam os alunos dos
cursos presenciais que não exercem a docência. Para o autor, a sala de aula tem sido
substituída pela sala virtual que em nada se parece com os espaços tradicionais de ensinoaprendizagem. Giolo (2008, p. 1228) afirma que: “O bom professor é aquele que vive
profundamente uma experiência cultural e se apropria, sistematicamente, dela e dos meios
necessários para proporcionar a outrem a mesma experiência e a mesma apropriação.”
Ele defende que na formação de professores o ambiente escolar e a natureza das relações
que são construídas ali são extremamente importantes para a construção de sua
profissionalidade e sugere que a formação de pedagogos a distância deveria se restringir
à formação de pessoas interessadas em se preparar para ensinar a distância e que
professores que gostariam de trabalhar no ensino presencial deveriam ser formados em
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cursos presenciais, com exceção de professores em serviço ou lugares em que a forma
presencial ou mista não fosse possível de ser oferecida.
Patto (2013, p. 314) faz uma crítica sobre a formação de professores a distância
associando-a ao tecnicismo, e questiona sobre a relação professor-aluno “numa proposta
de ensino em que o professor é mero veículo de textos e de exercícios previamente
ordenados, pré-fabricados por outrem e impostos de cima e de fora”. A autora afirma que
na construção da relação professor-aluno é necessário o acolhimento mútuo, que é difícil
de encontrar no campus virtual e que a relação ao vivo não é sinônimo de convívio. Critica
o engessamento do docente pelas exigências da técnica e a limitação imposta ao tutor
tendo em vista que deve seguir rigorosamente as atividades prescritas pelo programa. E
também coloca em dúvida a possibilidade de avaliação de aprendizagem através de testes
que exigem a reprodução da fala do professor ou exatamente o que está escrito nos textos.
A mesma autora coloca em questão se os cursos a distância estão sendo
preparados para a classe mais pobre e os cursos presenciais para os mais ricos (já que as
mensalidades são mais caras, e ainda há outras despesas como de

transporte por

exemplo). “Produzir um contingente de excluídos que estão dentro, segundo expressão
de Bourdieu, ou seja, de excluídos do direito à educação que só aparentemente têm esse
direito garantido, pois estão dentro das escolas?” (PATTO, 2013, p. 315).
Apesar de reconhecer que algumas políticas educacionais foram criadas com a
intenção de melhoria de acesso e formação de professores, Almeida, Ianonne e Silva
(2012, p. 296) relacionam os principais desafios que a formação docente precisa superar:
fragmentação; descontinuidade de políticas e legislação; excessiva
burocracia; dicotomia entre teoria e prática e entre agências de formação
e escolas; precariedade das condições de trabalho; baixos salários;
rotatividade de professores das escolas; e separação entre pesquisa,
formação e prática pedagógica.

E como medidas para a superação propõem a revisão dos currículos tendo as
Diretrizes Curriculares Nacionais6 como guia e a integração das dimensões teórica,
científica, pedagógica e técnica na formação do mesmo, levando em consideração o que
as TIC contribuem ao currículo, à aprendizagem e ao ensino.

6

Alterada pela RESOLUÇÃO Nº 2, DE 1º DE JULHO DE 2015 que define as Diretrizes Curriculares
Nacionais para a formação inicial em nível superior (cursos de licenciatura, cursos de formação pedagógica
para graduados e cursos de segunda licenciatura) e para a formação continuada.
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Quanto ao currículo na formação inicial de professores no ensino superior no
Brasil, Gatti (2014) em sua pesquisa sobre as licenciaturas relata que não encontrou uma
adequação curricular às novas demandas do ensino e que o crescimento da oferta de
cursos superiores de licenciatura em Pedagogia a distância não veio acompanhado de um
projeto político-pedagógico de formação docente e uma estrutura básica (materiais
específicos e ambientes virtuais de aprendizagem necessários à EaD). A autora pontua
que os estudantes a distância não desenvolvem um convívio com outros alunos e com os
professores, nem participam de movimentos estudantis ou debates e outras vivências que
a universidade proporciona, e que isso evidencia uma fragilidade na formação, que Gatti
(2014) chama de “socialização cultural”. Apesar de reconhecer que a EaD é uma
modalidade com inúmeras possibilidades, ela critica (2014, p. 37):
Esses professores trabalharão com crianças em tenra idade e com a
alfabetização, o que exige uma formação delicada, um aprendizado de
relações pessoais, pedagógicas, didáticas, de formas de linguagem
específicas. A modalidade a distância não favorece de forma cabal esse
tipo de formação, que implica aspectos psicossociais relacionais.

Fazendo um contraponto sobre a relação pedagógica, Medeiros (2013, p. 279)
afirma que os fatores que a influenciam “vão além da distância ou da proximidade
espacial e temporal”, acrescentando o engajamento necessário de alunos e de
tutores/professores, da habilidade com os recursos comunicacionais, da administração do
tempo e da autonomia necessária. Independentemente da modalidade de ensino, se
presencial ou à distância as interações entre o grupo devem ser valorizadas, assim como
a individualidade – reconhecendo que na relação pedagógica existe espaço para as duas
dimensões.
Vários tópicos são questionados nos cursos de formação inicial através da EaD: o
uso de laboratórios, se as bibliotecas são equipadas, se são oferecidas oficinas, se os
estágios são realmente realizados e se são orientados, se existe uma formação prévia para
os alunos em leitura e a interpretação de textos de forma autônoma. Porém Gatti, Barreto
e André (2011) dão destaque à questão que consideram fundamental: a relação
pedagógica nos primeiros anos escolares é presencial e permeada de aspectos didáticorelacionais complexos, com envolvimento de fatores cognitivos, afetivos e
comunicacionais. As autoras problematizam a formação a distância que, segundo seus
argumentos, não favorece o desenvolvimento de aspectos da relação pedagógica
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presencial, do dia-a-dia com os alunos e também o convívio com a cultura acadêmica, o
diálogo direto com colegas de sua área e de outras, com professores no cotidiano, e ainda
a participação em movimentos estudantis e em debates.
Gatti, Barreto e André (2011) enfatizam que o crescimento do número de
matrículas em cursos de EaD em instituições privadas especialmente em Pedagogia
necessita ser estudado com zelo, tendo em vista as avaliações e os questionamentos feitos
por pesquisadores sobre a qualidade na oferta destes cursos e dos materiais apresentados
(GATTI; BARRETTO, 2009). Mesmo sendo indicado que a formação inicial deve ser
preferencialmente presencial na LDB 9394/96, segundo o artigo 62, as autoras através da
análise de dados do Censo da Educação Superior de 2009 (BRASIL, 2010) demonstram
que os cursos a distância são amplamente oferecidos e aceitos em regiões em que há fácil
acesso às IES, como a Sudeste e Sul.
Gatti, Barreto e André (2011) reconhecem o valor da EaD e dos processos
utilizados nessa modalidade e sugerem o não abandono da mesma. Mas aconselham a
reflexão sobre as políticas que favoreçam a formação com qualidade de professores.
Salientam que tais políticas devem ter condições para verificar e exigir a qualidade na
implementação da oferta, e em quais circunstâncias e condições cabem processos de
formação inicial de docentes na modalidade a distância e em quais não. Concluem, com
base nos resultados de sua pesquisa que a grande expansão e as condições reais de oferta
da formação de professores a distância no Brasil demonstram um desalinho nas políticas
governamentais, que expõe a fragilidade de seus sistemas de credenciamento,
acompanhamento e avaliação.
Ao tratar, em texto mais recente sobre a relação entre pesquisa e políticas
educacionais, Gatti (2014) sintetiza estado do conhecimento sobre formação inicial de
professores nos cursos de graduação. Entre os assuntos recorrentes nas pesquisas está o
aumento da oferta de cursos a distância. Afirma que as preocupações podem ser divididas
em quatro basicamente: a própria modalidade de curso e suas tecnologias; o conteúdo dos
currículos; a flexibilização das cargas horárias; e a tutoria. Na visão da autora a
modalidade deveria ser oferecida por um número menor de boas instituições , com boa
infraestrutura e equipe técnica/docente, o que facilitaria a manutenção da qualidade da
mesma. Quanto aos currículos, o que se observa é que, em sua maioria, eles são mera
repetições ou com pequenas modificações do currículo presencial, não apresentando
nenhuma novidade ou mesmo uma adequação à modalidade EaD. Quanto à flexibilização
das cargas horárias, a autora afirma que há uma descaracterização deste aspecto. Como
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se fosse uma flexibilização “à brasileira”, tendo em vista que os cursos aqui são oferecidos
em turmas fechadas e que a ideia de flexibilização curricular e de tempo são regradas
pelos prazos da turma em que este aluno está inscrito, e não pelo seu próprio ritmo. O
último item destacado é a tutoria. Sobre isso Gatti (2014) ressalta problemas na seleção e
preparo dos mesmos, assim como precariedade contratual. Problematiza também sobre a
falta de uma iniciativa nacional capaz de fazer mudanças relevantes no currículo, no
sentido de adequá-lo às exigências do ensino, mudando a estrutura da formação inicial
nas licenciaturas. A mesma autora reconhece que alguns passos foram dados neste
sentido, como a equiparação entre a graduação presencial e a EaD, a extensa legislação
para a EaD, a criação da UAB como a perspectiva de oferecimento de vagas públicas e
com padrão de qualidade diferenciado; por outro lado, denuncia a fragilidade sobre o
monitoramento dos cursos, que apesar de terem como norte os Referenciais de Qualidade
EaD (Brasil, 2007) pecam em eficácia. Pontua também sobre a carência de Projetos
Político-Pedagógicos de formação docente que alicercem os cursos de EaD, o que implica
funcionamento inadequado das estruturas operacionais básicas – os materiais específicos
e os ambientes virtuais de aprendizagem.
O que percebemos, de uma maneira geral, é que os autores reconhecem a
importância da EaD como política para expansão do Ensino Superior e que esta
modalidade de ensino vem se concretizando com o passar dos anos. Quanto ao uso da
mesma para a formação inicial de professores as opiniões se dividem, porém a maioria se
posiciona contrária tendo em vista que o aligeiramento, visando apenas a certificação, é
uma hipótese que ameaça os cursos de formação docente. Para tanto, apontam diversos
problemas que deveriam ser sanados para que os cursos tivessem a qualidade desejada: a
autonomia do aluno para estudar por meio das TIC, a superação do modelo
tutor/professor, dentre outros aspectos.

3.1 A avaliação da qualidade de cursos a distância
Netto, Giraffa e Faria (2010) ao escreverem sobre a avaliação da qualidade na
Graduação a Distância, informam que dois foram os documentos oficiais sobre
Referenciais de Qualidade em Educação a Distância produzidos no Brasil: o primeiro em
2003 num cenário incerto e não regulamentado e o segundo em 2007 com uma concepção
de EaD mais sólida. O texto oficial do MEC de 2003 foi escrito por Carmen Castro Neves
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e apresentava dez referenciais para serem observados na elaboração de um curso a
distância. Já o documento de 2007 foi escrito por diferentes mãos: especialistas,
instituições educacionais e público em geral, e reduziu para oito os itens a serem
observados. As autoras afirmam que com estes referenciais foi ampliada a chance de se
ter uma visão ampla dos objetivos educacionais estabelecidos pelo governo federal na
EaD.
Os Referenciais de Qualidade em Educação a Distância não possuem força de lei.
É um documento utilizado como norte para orientar o poder público na regulação,
supervisão e avaliação dos cursos a distância.
Silva (2008) faz uma comparação entre os dois Referenciais, que foi representado
no quadro abaixo.

Quadro 3 – Comparação entre os itens de Referenciais de Qualidade de EaD
do MEC

Fonte: SILVA, Fátima(2008)

Fazendo uma breve descrição dos Referenciais de Qualidade para Educação
Superior (MEC/SEED, 2007) podemos destacar:
O primeiro item no documento de 2007 é “Concepção de Educação e Currículo
no Processo de Ensino e Aprendizagem”. Seu foco está no Projeto Político Pedagógico,
que deve apresentar a opção teórico-metodológica do curso.
O segundo item trata da equipe multidisciplinar que é dividida em três categorias
- docentes, tutores e pessoal técnico-administrativo. Nesse ponto observa-se o cuidado de
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descrever as competências de cada categoria citada. Os tutores são aqueles mais próximos
dos alunos, virtual ou presencialmente, que contribuem com o processo de ensino e de
aprendizagem e com o acompanhamento e avaliação do projeto pedagógico. Interessante
pontuar que é descrito um perfil ideal para o tutor: que seja dinâmico, com visão crítica e
global, tenha domínio de conteúdo e conhecimento tecnológico e encoraje seus alunos a
buscar o conhecimento. Indica também que a instituição deve ter um programa de
capacitação de tutores.

Quanto à função do corpo técnico-administrativo, está

contemplada a administrativa e tecnológica, destacando o coordenador do pólo de apoio
ao presencial, que deve ter formação superior e experiência na área.
O terceiro item “Sistemas de Comunicação” diz respeito à relevância da
comunicação na aprendizagem. O termo “interatividade” é reconhecido como base para
garantir a qualidade de um curso na modalidade a distância. Momentos síncronos e
assíncronos são previstos como modelo comunicacional, evidenciando a evolução das
ferramentas de comunicação.
Quanto ao Material Didático, este deve estar de acordo com o Projeto Político
Pedagógico do Curso (concepções epistemológicas, metodológicas e políticas) e deve
promover o desenvolvimento de habilidades e competências específicas. Também devem
estar adequados ao contexto socioeconômico dos alunos. O documento de 2007 enfatiza
a pré-testagem dos materiais didáticos, com o intuito de identificar e corrigir possíveis
erros, assim como faz o detalhamento da equipe responsável pela elaboração dos mesmos:
professores, especialistas em desenho instrucional, diagramação, ilustração e
desenvolvedores de páginas web, e a adequação do material didático para os estudantes
com necessidades especiais.
Outro item de que o documento de 2007 trata é a infraestrutura de apoio. Esta deve
ser proporcional ao número de estudantes e aos recursos tecnológicos. A infraestrutura
física deve estar disponível ao aluno na sede da instituição e também nos Pólos de Apoio
Presencial (centros, secretarias, ou salas para coordenação acadêmica e coordenação
operacional). É fundamental nos cursos a distância a presença de um coordenador de
curso, coordenador de tutores, professores coordenadores de disciplina, tutores, auxiliares
de secretaria e demais profissionais das diferentes tecnologias. O documento explicita
que o Pólo de Apoio Presencial será obrigatoriamente avaliado pelo MEC quando estiver
sendo dada a licença de funcionamento e que este deve funcionar de segunda a sábado,
nos três turnos, oferecer biblioteca, laboratórios de informática com acesso à Internet de
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banda larga e laboratórios de ensino, com acessibilidade às pessoas com necessidades
especiais.
Sobre a Avaliação, destaca-se que esta deve ser realizada levando-se em conta
dois aspectos: a avaliação de aprendizagem, que se refere ao aluno, e a avaliação
institucional, que diz respeito ao curso como um todo. O processo de avaliação
institucional deve ser ininterrupto e com quatro eixos: Organização Didático-Pedagógica,
Corpo Docente, Corpo de Tutores, Corpo Técnico-Administrativo e Discente, Instalações
Físicas e Meta-avaliação (autoavaliação e avaliação externa).
O item Gestão acadêmico-administrativa refere-se à integração da gestão
acadêmica na modalidade a distância aos outros processos da instituição objetivando o
mesmo suporte para alunos presenciais e alunos que estudem a distância.
E, por último, focalizam a Sustentabilidade Financeira, que envolve investimentos
elevados tendo em vista que a EaD está atrelada aos avanços tecnológicos. No documento
de 2007, o detalhamento dos custos do projeto deve estar em consonância com o projeto
político pedagógico e a previsão de recursos para investimento e para custeio.
Roque, Fonseca e Campos (2012) ao referirem-se sobre a educação a distância
afirmam que existe uma tendência a privilegiar alguns indicadores de qualidade,
sobretudo a formação dos tutores; a infraestrutura da instituição de ensino superior; a
qualidade do material didático; e a obrigatoriedade de encontros presenciais. O MEC
sustenta que o curso superior na modalidade a distância deve garantir o processo de
formação que contemple duas dimensões: a técnico-científica, para o mundo do trabalho
e a política, para a formação do cidadão.
O documento Referenciais de Qualidade para Educação Superior a Distância
(BRASIL, 2007) deixa claro que, para contemplar as duas dimensões, alguns tópicos
devem estar explicitamente evidenciados no Projeto Político-Pedagógico do curso na
modalidade a distância: como a concepção de educação e currículo no processo de ensino
e aprendizagem; os sistemas de comunicação, bem como o material didático, a avaliação,
a equipe multidisciplinar, a infraestrutura de apoio, a gestão acadêmico-administrativa e
a sustentabilidade financeira. Roque, Fonseca e Campos (2012) defendem a inserção de
outros indicadores que contribuam para a garantia da qualidade dos cursos, como por
exemplo, a construção de conhecimento contextualizado com a prática; a relevância e
pertinência do conhecimento, das competências e das habilidades adquiridas com a
realidade da sociedade atual e o uso da tecnologia de modo a ultrapassar a forma
instrumental.
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Os autores relacionam dois fatores na formação a distância: Confiabilidade e
Aplicabilidade. A Confiabilidade possui as dimensões da segurança e da credibilidade; e
a Aplicabilidade, a pertinência e a relevância. O fator confiabilidade nos Referenciais de
Qualidade para Educação Superior está incluído quando avalia a capacidade da instituição
em prestar o serviço de forma correta, segura e cuidadosa, como as questões de
infraestrutura por exemplo. No entanto, o fator aplicabilidade se refere a como os alunos
aplicam o que aprenderam durante o curso em sua vida social e profissional. Esta
dimensão evidencia a necessidade de inovar e melhorar os processos educacionais. Como
ponto para ser avaliado sob este aspecto, podemos citar a coerência entre teoria e prática
e a relevância social do conhecimento.
É necessário citar que em 11 de março/2016 a Resolução CNE/CES 1/2016 do
Conselho Nacional de Educação (CNE) com diretrizes e normas para a educação superior
a distância foi homologada pelo Ministro da Educação. Trata-se do novo marco
regulatório para essa modalidade de ensino, segundo o qual a partir desta Resolução, as
instituições de ensino deverão demonstrar para o MEC que realizaram planejamento
único tanto para EaD quanto para o ensino presencial. Entre o que é novo podemos
destacar a possibilidade de compartilhamento de pólos entre instituições credenciadas e
também o credenciamento simultâneo para EaD e ensino presencial facultado à
instituição de ensino superior. A nova resolução também consolida a parceria entre
instituições credenciadas para EaD e outras pessoas jurídicas, ficando a parte pedagógica
a cargo das IES e cabendo à instituição parceira apenas a infraestrutura logística e
tecnológica.
O Ministério da Educação, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira (INEP) e a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal
de Nível Superior (CAPES) teriam um prazo de 120 dias a partir da publicação para
definir novos parâmetros de qualidade para avaliação da EaD, revisar e aprimorar os
procedimentos regulatórios no âmbito da Secretaria de Regulação e Supervisão da
Educação Superior (SERES). Conforme o artigo 30 da Resolução CNE/CES nº 1/2016
(BRASIL, 2016):
Art. 30. Caberá ao Inep, em articulação com a Secretaria de Regulação
e Supervisão da Educação Superior (SERES), a Secretaria de Educação
Superior (SESu), a Conaes, a Capes e o CNE, no prazo de 120 (cento e
vinte) dias, a partir da data de publicação desta Resolução:
I - a organização de padrões e parâmetros de qualidade destinados à
modalidade de educação a distância, na perspectiva institucional prevista
nesta Resolução;
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II - a definição de instrumento de avaliação externa para fins de
credenciamento e recredenciamento institucional, autorização e
reconhecimento de cursos superiores na modalidade a distância;
III - o estabelecimento de processo avaliativo dos(as) estudantes em
formação e concluintes em cursos superiores na modalidade a distância.

Um novo documento contendo Referenciais de Qualidade para a Educação a
Distância deverá ser apresentado em breve e possivelmente será discutido com
representantes de organizações relacionadas à educação. A expectativa é que este
ultrapasse a preocupação da infraestrutura física e de fato se preocupe com o serviço que
é oferecido ao aluno, na tentativa de melhorar a qualidade da Educação a Distância no
país.
Devemos destacar a contribuição de Morosini (2009) quando afirma que a
qualidade está totalmente relacionada com o contexto e com os modelos de interpretação
da sociedade sobre a Educação Superior e que o processo de avaliação da qualidade deve
considerar tanto os processos e produtos quanto os resultados. A preocupação com a
qualidade no curso de licenciatura em Pedagogia a distância, em última instância, reflete
a preocupação com o impacto do trabalho de professores mal formados na educação
básica.
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Capítulo 4 – RESULTADOS DA PESQUISA SOBRE FORMAÇÃO INICIAL EM
UMA LICENCIATURA EM PEDAGOGIA NA MODALIDADE A DISTÂNCIA
DE UMA UNIVERSIDADE PRIVADA

Neste capítulo, apresentaremos os resultados da pesquisa de campo realizada em
uma instituição privada, com sede no município de Cabo Frio - Rio de Janeiro, que
oferece o curso de Licenciatura em Pedagogia a distância. Buscaremos analisar a
formação inicial em licenciatura em Pedagogia na modalidade a Distância, à luz dos
Referenciais de Qualidade para Educação Superior a Distância (MEC/SEED, 2007), da
literatura acadêmica pertinente e da avaliação dos concluintes. Procuraremos responder
em que medida o curso de graduação em Pedagogia na modalidade a distância focalizado
reflete as concepções de qualidade contidas nos Referenciais de Qualidade para a
Educação a Distância e na literatura acadêmica de referência. Também procuraremos
identificar, no processo de formação inicial do docente para as séries iniciais,
potencialidades e fragilidades sob a ótica dos concluintes do curso de Pedagogia na
modalidade a distância da universidade pesquisada.
Para tanto, utilizamos como elementos de análise os documentos de acesso
público encontrados no site da Universidade, dentre eles, a matriz disciplinar e
informações gerais sobre o curso; o Projeto Político Pedagógico (PPP) do Curso de
Licenciatura em Pedagogia EaD disponível para consulta na biblioteca do Campus Cabo
Frio e, os Referenciais de Qualidade para Educação Superior a distância (MEC/SEED,
2007), além dos dados obtidos por meio dos questionários.
A pesquisa é considerada qualitativa e exploratória, conforme orienta Godoy
(1995, p. 58):
De maneira diversa, a pesquisa qualitativa não procura enumerar e/ ou
medir os eventos estudados, nem emprega instrumental estatístico na
análise dos dados. Parte de questões ou focos de interesses amplos, que
vão se definindo a medida que o estudo se desenvolve. Envolve a
obtenção de dados descritivos sobre pessoas, lugares e processos
interativos pelo contato direto do pesquisador com a situação estudada,
procurando compreender os fenômenos segundo a perspectiva dos
sujeitos, ou seja, dos participantes da situação em estudo.

Foi realizada em três etapas: a primeira foi um aprofundamento do referencial
teórico pela pesquisadora através de levantamento bibliográfico da literatura acadêmica
e legislação relacionada ao tema da pesquisa; a segunda etapa foi a análise documental
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do curso e seu cotejo com os Referenciais de Qualidade para Cursos Superiores a
Distância (MEC/SEED, 2007), verificando-se os seguintes indicadores: concepção de
educação e currículo no processo de ensino e aprendizagem; sistemas de comunicação;
material didático; avaliação; equipe multidisciplinar; infraestrutura de apoio. Quanto aos
tópicos Gestão acadêmico-administrativa e Sustentabilidade Financeira foram excluídos
de nossa análise por uma limitação do estudo, que se propôs a pesquisar a partir de um
pólo de uma universidade privada de grande expressão no contexto educacional
brasileiro, e estes dados só poderiam ser estudados na sede da EaD da IES. Procurou-se
verificar ainda alguns dos indicadores propostos por Netto et al (2010) que eram possíveis
de serem pesquisados em um pólo presencial: interatividade, material didático,
laboratórios didáticos presenciais, avaliação, equipe de apoio, encontros presenciais,
estágio docente, biblioteca presencial e digital e laboratório de informática.
E por último, a terceira etapa, a pesquisa de campo com a observação direta e a
distribuição dos questionários aos alunos concluintes indicados pela universidade privada
que concordaram em participar da pesquisa. A princípio os alunos seriam abordados pela
pesquisadora no período de provas presenciais no campus Cabo Frio, porém este
planejamento foi alterado tendo em vista a incompatibilidade de datas. A pesquisa foi
realizada no período de março a maio e as provas presenciais aconteceriam somente no
mês de julho de 2016. Os alunos foram contatados pela pesquisadora através de e-mail e
telefonemas e convidados a participarem da pesquisa. Depois um encontro era marcado
para a aplicação do questionário de forma individualizada e a assinatura do termo de
consentimento livre e esclarecido. Esta pesquisa foi submetida ao conselho de ética da
Universidade Estácio de Sá conforme resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde,
através da Plataforma Brasil com número de aprovação - CAAE 48616115.5.0000.5284.
A escolha do critério de serem estudantes concluintes para participarem da
pesquisa se baseia no argumento de que os mesmos teriam vivenciado a experiência do
ensino a distância na instituição escolhida e que poderiam emitir suas opiniões sobre a
qualidade do curso. O pólo de EaD no Campus Cabo Frio conta com 208 alunos
matriculados em Pedagogia EaD no primeiro semestre de 2016 e dos 19 concluintes
indicados pela instituição, 13 aceitaram participar da pesquisa, 2 não responderam o email e não atenderam o telefonema, 1 se recusou a participar e 3, a princípio se mostraram
solícitas por telefone, mas não marcaram o encontro presencial.
Em relação à análise de dados do questionário, utilizamos o programa Excel 2010
da Microsoft através do recurso tabela dinâmica para a contagem simples e também
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comparação de dados das perguntas fechadas. E para a análise das perguntas com
respostas abertas escolhemos a técnica de análise de conteúdo baseada nos estudos de
Bardin (1977, p. 38):
A Análise de Conteúdo pode ser considerada como um conjunto de
técnicas de análises de comunicações, que utiliza procedimentos
sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens… A
intenção da análise de conteúdo é a inferência de conhecimentos relativos
às condições de produção e de recepção das mensagens, inferência esta
que recorre a indicadores (quantitativos ou não).

Nesta técnica o que se almeja é desvendar o sentido do que realmente está por
trás do que foi falado ou escrito. Bardin (1977) ensina que a análise de conteúdo é dividida
em três etapas: a primeira é a pré-análise, em que se organiza o material a ser trabalhado
e que se elaboram os indicadores que ajudarão a fundamentar a interpretação; a segunda
é a exploração do material com dados organizados a partir das unidades de registro; e a
terceira é o tratamento dos resultados e interpretação, classificando os elementos de
acordo com suas semelhanças e diferenciações.

4.1 Análise documental: projeto político pedagógico do Curso de Pedagogia EaD

A universidade privada onde foi realizada a pesquisa é localizada no município de
Cabo Frio no Estado do Rio de Janeiro. O campus Cabo Frio está situado em uma das
principais avenidas, numa área de fácil acesso e excelente localização . A estrutura física
do campus tem uma área construída de aproximadamente 20.000 m². Conta com uma
infraestrutura composta por 44 salas de aula e 27 laboratórios, sendo: 10 da área de Saúde;
12 da área de Engenharias e Tecnologias; 02 da área de Educação; 03 na área de Humanas;
01 auditório com capacidade para 150 pessoas; Biblioteca climatizada numa área total de
390 m2 com um acervo de quase 30.000 livros. A unidade oferece cursos de graduação
tradicional (bacharelado e licenciatura) e de graduação tecnológica nas modalidades
presencial e a distância, além de cursos de pós-graduação.
De acordo com o site7 da Instituição o profissional Pedagogo que se propõe a
formar é o que:

7

http://portal.estacio.br/graduacao/Pedagogia.aspx?query_curso=Pedagogia
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adquire competência para lecionar na educação infantil, nas séries iniciais
do ensino fundamental e nas matérias pedagógicas do curso pedagógico
de nível médio. Além disso, esses profissionais estarão aptos a
desenvolver atividades de pesquisas educacionais e gestão educacional
em seus diferentes níveis, como na organização, coordenação, execução,
produção de materiais e avaliação de projetos educativos desenvolvidos
em organizações escolares e não escolares.

E, sobre os objetivos do curso de Pedagogia, acrescenta:
Formar profissionais capazes de aplicar métodos de ensino e administrar
empreendimentos escolares estão entre os objetivos do curso. As aulas
permitem que os alunos tenham acesso aos aspectos socioculturais,
econômicos e políticos e aprender a utilizar os mais variados recursos
didáticos para resolvê-los. Tipo de formação: Licenciatura.

Sobre a Licenciatura o site esclarece que: “A Licenciatura possibilita que o
graduado tenha acesso a técnicas que o tornarão apto a transmitir o aprendizado, atuando
como professor, em escolas de Educação Infantil e nos Ensinos Fundamental e Médio”.
É necessário fazer uma crítica pontual neste texto sobre “transmitir aprendizado”. Há
muito se discute sobre a simples transmissão de informações em Educação como forma
esgotada de ensino, porém como transmitir o aprendizado? Aprendizagem é algo
individual, onde o aluno deve ser o autor e o papel do professor deve ser o co-autor.
Fazendo uma leitura destes pontos, verificamos que o perfil do profissional
proposto se assemelha ao que encontramos nas DCN de Pedagogia (2006). Num primeiro
momento temos a impressão que o curso prioriza a formação técnica do profissional e o
prepara apenas para o mercado de trabalho quando lemos o que o site informa sobre
licenciatura. Brzezinski (2012) faz um alerta para os perigos do aligeiramento da
formação do professor com a perda da qualidade nos cursos de Pedagogia que promovem
uma formação técnica, em que o professor deve ser treinado para transmitir
conhecimentos em suas aulas é revelada como viés, desprestigiando a pesquisa científica.
Neste sentido podemos relembrar do que Sobrinho (2013) alertou sobre a
Educação como bem público e direito social, que tem como finalidade a formação de
sujeitos e como consequência a cidadania e a democratização da sociedade. Para este
autor, a formação de bons cidadãos e bons profissionais não deve ser separada e a
responsabilidade das Instituições de Ensino Superior (IES) na formação ética, científica
e técnica dos indivíduos na construção da sociedade.
A Instituição também esclarece em seu site quais modalidades de ensino oferece
aos alunos: Presencial, EaD, Flex e Tele presencial. Na descrição da modalidade
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Presencial destacamos a ênfase nas relações interpessoais e nos laboratórios - “Interação
entre os alunos e a vida no campus. Todas as aulas são ministradas com professores em
sala de aula. As aulas de laboratório são realizadas no próprio campus. As provas são
feitas presencialmente.”. Já a modalidade EaD tem como destaque a flexibilidade de
tempo e lugar e a referência de prática já não é citada– “Flexibilidade para estudar onde
e quando quiser. As aulas são transmitidas via web e podem ser assistidas pela internet
ou nos pólos credenciados. As provas são realizadas presencialmente em um dos pólos
de educação a distância da IES em todo o território nacional”. São também apresentadas
as modalidades Flex – “com aulas presenciais em sala de aula (até duas vezes por
semana). Todas as aulas de laboratório são realizadas no campus. Interação entre os
alunos. O diploma é o mesmo da Graduação Presencial”; e por último a Tele Presencial
com aulas tele transmitidas uma vez por semana e as demais transmitidas via Web, com
provas realizadas presencialmente em um dos pólos de EaD da instituição pelo Brasil.
Ressalte-se que, no campus Cabo Frio, são oferecidas somente as modalidades Presencial,
EaD e Flex. De acordo com o Decreto 5.622/05, artigo 5, não só a modalidade Flex, mas
também a EaD foram equiparadas aos cursos presenciais, igualando a confiabilidade dos
diplomas e certificados na educação superior.
Segundo o site da IES, a matriz curricular vigente do curso de Pedagogia
presencial pode sofrer alterações de acordo com a modalidade EaD, Presencial ou Flex.
Comparando a matriz curricular da modalidade presencial e da modalidade EaD e
verificamos que as disciplinas são as mesmas com pequenas alterações nos períodos em
que são distribuídas, com exceção das disciplinas Raciocínio Lógico e História da
Educação no Brasil que estão somente na matriz de EaD. As disciplinas são distribuídas
em períodos diferentes e a carga horária para cada disciplina apresenta diferença de
poucas horas, na maioria dos casos, a disciplina apresenta mais horas na EaD e menos
horas na modalidade presencial.
O quadro 4 demonstra algumas disciplinas que fogem esta regra. A disciplina
História da Educação no curso presencial possui quase o triplo de horas que na EaD, por
outro lado a disciplina História da Educação no Brasil não é oferecida na matriz curricular
do curso presencial e na EaD tem 88 horas. Filosofia da Educação Brasileira, Sociologia
e PPE I apresentam mais horas na modalidade presencial. PPE II e IV apresentam quase
o dobro de horas na EaD. Por fim, a disciplina TCC em Pedagogia no ensino presencial
possui 102 horas e apenas 44 horas na EaD.
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Quadro 4 – Comparativo de disciplinas EaD e Presencial
Disciplina

Presencial/horas

EaD/horas

História da Educação

117

44

História da Educação no Brasil

0

88

Filosofia da Educação Brasileira

73

44

Sociologia

80

44

Pesquisa e prática em Educação I

73

44

Pesquisa e prática em Educação II

36

66

Pesquisa e prática em Educação IV

36

66

TCC em Pedagogia

102

44

É difícil tentar entender a lógica da diferença na distribuição de horas de um
mesmo curso na mesma instituição com as mesmas disciplinas.
Quanto ao Projeto Político Pedagógico (PPP) do curso de licenciatura em
Pedagogia destacaremos alguns pontos que consideramos relevantes para a crítica neste
trabalho, porém antes é necessário relatar qual o caminho que percorremos para obtê-lo.
Num primeiro momento pesquisamos no site da instituição se o Projeto Político
Pedagógico estava disponível para consulta e não o encontramos. Usando o recurso de
busca do site Google, fizemos uma pesquisa e percebemos que o resultado indicava para
um único documento elaborado para o processo de reconhecimento do curso de
Pedagogia do Campus Belo Horizonte da mesma IES, datado de 2012. Em visita ao
Campus Cabo Frio encontramos um exemplar disponível apenas para consulta no local e
conseguimos permissão para reproduzi-lo através de fotocópia para dar prosseguimento
à pesquisa.
O exemplar do Projeto Pedagógico do curso de Licenciatura em Pedagogia EaD a
que tivemos acesso não era datado e nem paginado, e por este motivo não podemos
afirmar se estava ou não atualizado.
Após a introdução do documento, segue um breve histórico sobre a Instituição e
seu crescimento no mercado educacional, do qual destacamos que o seu credenciamento
para a oferta de educação a distância data de 2009. Em seguida, encontramos a missão
institucional, os princípios norteadores da concepção de educação– aprender a aprender,
aprender a ser, aprender a conviver e aprender a fazer, conforme Delors et al. (1998), a
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concepção de ensino e aprendizagem e a metodologia de ensino-aprendizagem na
modalidade EaD, na qual é destacada a integração e mediação através das Tecnologias de
Informação e Comunicação (TIC). Num segundo tópico é traçada uma síntese histórica
do curso de Pedagogia na instituição demonstrando que as alterações do seu currículo
acompanharam as discussões e embates políticos que permearam a história do curso de
pedagogia nos anos 1990 e 2000. Logo após o credenciamento da instituição para oferta
de cursos na modalidade EaD, no segundo semestre de 2009 foi iniciado o curso de
Pedagogia EaD na instituição.
Seguindo a análise do PPP do Curso de Pedagogia EaD, sob o subtema “Novo
desafio para o Curso de Pedagogia: da modalidade presencial à modalidade a distância”
observamos a atenção, no texto, com a interação dos alunos e professores. “Desejamos
iniciar com um passo mais a frente ao passar dos modelos predominantemente individuais
para os grupais na educação a distância.” Além de ofertar a mediação da internet, a
instituição prevê aulas teletransmitidas em tempo real, nas quais seriam oportunizados
encontros entre alunos e interação com os professores que ministram estas aulas.
No capítulo 3 deste trabalho discutimos ideias de Giolo (2008), Gatti, Barreto e
André (2011), Patto (2013) e Gatti (2014), autores que, em suas críticas, apontam
exatamente para a importância da interação na formação do professor e o problema da
falta de interação nos cursos de EaD que são apresentados em suas pesquisas.
Um pouco mais adiante, encontramos a missão do Curso de Pedagogia, o objetivo
geral, objetivos específicos, o público alvo, formas de ingresso e a organização curricular
(que verificamos estar desatualizada, comparando com a matriz curricular que consta na
página da IES e também que a carga horária refere-se à matriz curricular do curso
presencial).
Segundo o PPP, a estrutura curricular do Curso de Pedagogia segue os princípios
de flexibilização, interdisciplinaridade, ação-reflexão-ação e contextualização. O
princípio de flexibilização é caracterizado pela verticalidade, que prevê disciplinas
oferecidas por outros cursos como Sustentabilidade ou Raciocínio Lógico e também as
disciplinas eletivas, bem como pela horizontalidade, exemplificada pelas atividades
acadêmicas complementares (110 horas) que podem ser atividades socioculturais,
profissionais e científicas.
O princípio de interdisciplinaridade tem o objetivo de corrigir a fragmentação
disciplinar, favorecendo uma visão sistêmica e contextualizada da realidade. Para isso
foram pensados em eixos temáticos para cada período do curso, a saber:
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1 período: Sociedade, Cultura, História e Educação
2 período: Sociedade, Cultura, História e Educação
3 período: Espaços educativos: Aprendizagem e Subjetividade
4 período: Construção do Conhecimento e Ensino
5 período: Trabalho Educação e Sociedade
6 período: Políticas Públicas e Gestão Educacional
7 período: Currículo e Organização do Espaço Escolar
8 período: Ética, Trabalho, Educação e Compromisso Social

O documento não deixa claro de que forma a tematização colaboraria com o
princípio da interdisciplinaridade e ainda acrescenta que a disciplina Pesquisa e Prática
em Educação I ao VII existente em todos os períodos do curso poderia favorecê-la. O que
acontece de fato nestas disciplinas é uma iniciação ao método científico, às técnicas da
pesquisa e a elaboração do projeto de pesquisa e orientações para ao trabalho de conclusão
do curso.
O princípio da ação-reflexão-ação é concretizado, segundo o PPP, por meio das
atividades estruturadas, que também são chamadas de horas-campo. São atividades que
privilegiam a articulação entre a teoria e a prática, a reflexão crítica e o processo de
autoaprendizagem. São distribuídas em algumas disciplinas e foram estruturadas em
projetos, resolução de problemas e pesquisas. Privilegia-se a autonomia do aluno bem
como o aprender a aprender.
Por último, apresenta-se o princípio da contextualização, na estrutura curricular,
que tem como base a adequação do processo ensino-aprendizagem à realidade local; para
concretizá-lo exemplificam com os fóruns de discussão e os estágios supervisionados.
Estes princípios estão de acordo com o que preconiza Nóvoa (1992), autor que
relaciona a formação de professores com o desenvolvimento profissional e argumenta que
a formação deve prever professores reflexivos, responsáveis pelo seu próprio
desenvolvimento como profissional e que participem ativamente na implementação de
políticas educativas. Propõe uma formação em que os professores saibam relacionar o
saber pedagógico e o científico.
Roldão (2007) reforça o argumento de Nóvoa (1992) quando reconhece como
características do conhecimento profissional docente a capacidade de transformar
conteúdo científico e conteúdos pedagógico-didáticos numa integração transformativa e
a capacidade analítica ou prática reflexiva.
O PPP segue descrevendo a concepção do Estágio Curricular Supervisionado,
seus objetivos, sua coordenação (o PPP prevê um coordenador de Estágio localizado na
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sede), as atribuições do aluno estagiário e critérios para a avaliação do mesmo. O processo
de produção do TCC também é descrito, juntamente com os procedimentos de entrega do
TCC concluído e impresso ao tutor presencial responsável pela disciplina. Este
procedimento está desatualizado, conforme apuramos junto aos alunos. Depois que eles
enviam o TCC para o professor da disciplina através do AVA, é agendada no mesmo
período das Avaliações de Verificação (AVs) a defesa escrita, em que respondem sobre
o tema do trabalho, metodologia, referencial teórico, considerações finais e problema da
pesquisa. São cinco perguntas dissertativas que valem 5,5 pontos. O TCC impresso vale
4,5 pontos, totalizando 10 pontos.
São descritos três laboratórios no PPP: de informática, de ensino e a
brinquedoteca. Apenas o de informática é utilizado pelos alunos da EaD. Os de prática de
ensino são utilizados por alunos da modalidade presencial em suas aulas de Prática de
Ensino de Matemática, Ciências, Artes, História entre outros, e a brinquedoteca é um
projeto de extensão da IES que disponibiliza as poucas vagas somente para alunos da
modalidade presencial.
A familiarização com a metodologia em EaD está prevista no Ambiente Virtual
de Aprendizagem no início do curso, com o objetivo de apresentar o aluno ao curso, a
navegação no ambiente, informar sobre as ferramentas de informação e comunicação, os
critérios de avaliação e nivelar suas habilidades técnicas e tecnológicas. O PPP também
prevê uma ambientação no pólo de apoio presencial com uma aula inaugural, divulgação
dos horários do coordenador do pólo e do tutor a distância e ainda uma visita guiada para
conhecer as instalações do pólo (secretaria, biblioteca e laboratório de informática).
Sobre o atendimento ao aluno, o PPP descreve quatro tipos: o atendimento voltado
para os processos de ensino e aprendizagem – tutoria a distância/tutoria presencial,
atendimento voltado para a administração acadêmica, apoio psicopedagógico e
atendimento aos alunos com necessidades educacionais especiais. A tutoria a distância é
realizada através dos fóruns de discussão, do chat, na ferramenta Anotações e na
ferramenta Trabalhos a Concluir, ambas do AVA.
Quanto à tutoria presencial, ela está assim descrita no PPP:
O tutor presencial é um professor que atua diretamente no pólo presencial
junto aos estudantes. Com formação superior na área do curso, aderência
acadêmica às disciplinas e aos processos de ensino e aprendizagem nesta
modalidade, cabe ao tutor presencial atuar em sintonia com este projeto
pedagógico, garantindo ao corpo discente pertinência aos objetivos do
curso e aos planos de ensino das respectivas disciplinas as quais presta
tutoria.
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Constatou-se porém, que não existe este profissional no Campus Cabo Frio desta
instituição privada, contrariando ao que prevê o PPP do curso e também os Referenciais
de Qualidade do EaD (MEC/SEED, 2007).
O atendimento voltado para a administração acadêmica é dividido em dois: o
Sistema de Informações Acadêmicas, no qual o aluno pode obter diversas informações
acadêmicas e financeiras e a secretaria acadêmica do pólo de apoio presencial com a
coordenação do EaD.
O apoio psicopedagógico é oferecido através do Núcleo de Apoio e Atendimento
Psicopedagógico no pólo presencial e o atendimento aos alunos com necessidades
educacionais especiais está previsto no documento “Política institucional para
atendimento aos alunos com deficiência ou com dificuldades específicas de
aprendizagem”, que não está disponível na internet e também não está disponível na
biblioteca física do campus.
O PPP ainda descreve os Sistemas de comunicação no Ambiente Virtual de
Aprendizagem (AVA) dividindo-os em assíncronos e síncronos. Os assíncronos
caracterizam-se pela não simultaneidade, como o fórum de discussão, a central de
mensagem e a ferramenta Newsletter. Já a comunicação síncrona se caracteriza pela
simultaneidade como, por exemplo, o Chat no AVA e o Chat na aula tele transmitida ao
vivo.
O Material didático é dividido em online e impresso. O material online é
disponibilizado no formato de 10 aulas interativas utilizando vários recursos além dos
textos (vídeos, hipertexto, jogos, animações, entre outros). Apesar de constar no PPP o
material impresso, que seriam livros e apostilas, verificamos através das informações dos
alunos concluintes que a IES, na ocasião em que fizemos a pesquisa, já não oferecia este
tipo de material didático.
A Avaliação também é tema abordado no PPP; é dividida em avaliação formativa
(através da participação em fóruns, chats e atividades propostas pelo professor), avaliação
institucional (em que o aluno avalia a instituição, coordenador e professores) e avaliação
somativa (80% de provas presenciais com questões objetivas e dissertativas e 20% de
avaliações a distância). Conforme apuramos em observação na pesquisa, o texto sobre
avaliação somativa encontra-se desatualizado constando três etapas de avaliação.
Atualmente o curso a EaD disponibiliza apenas duas avaliações: Avaliação de
Verificação (AV) e Avaliação Substitutiva (AVS). Se o alunou tirar uma nota na média
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(6) ou acima dela na AV, então não necessitará fazer a AVS. Para compor a nota final é
somada a nota da AV mais a participação no fórum mais a avaliação parcial (AP). A
participação no Fórum vale até 2 pontos e AP até 2 pontos e a prova até 8 pontos. Sendo
que para obter os dois pontos da AP o aluno deverá tirar acima de 4 pontos na AV.
Por último são descritas as atribuições da equipe multidisciplinar que compõe o
curso, bem como a infraestrutura física da sede da EaD na instituição e nos pólos de apoio
presencial. O PPP indica que estaria anexada a relação dos docentes responsáveis pela
concepção do curso, a relação dos tutores a distância e dos tutores presenciais, bem como
o regulamento do estágio e a documentação pertinente, porém não encontramos nada
anexado.
Os Referenciais de Qualidade para a Educação Superior a Distância
(MEC/SEED, 2007, p. 7) orientam que o PPP deve contemplar a “dimensão técnicocientífica para o mundo do trabalho e a dimensão política para a formação do cidadão” e
também aspectos pedagógicos, recursos humanos e infraestrutura. Para atender estas
dimensões o PPP de um curso na modalidade a distância deve conter a concepção de
educação e currículo no processo de ensino e aprendizagem, sistemas de comunicação,
material didático, avaliação, equipe multidisciplinar, infraestrutura de apoio, gestão
acadêmico-administrativa e sustentabilidade financeira.
Quanto ao tópico “concepção de educação e currículo no processo de ensino e
aprendizagem”, apesar de estar desatualizado em alguns pontos, percebemos que o PPP
procurou explicitar a sua opção epistemológica e teórico-metodológica, como
demonstramos nos parágrafos anteriores. Apesar de discordarmos teoricamente o
conceito de interdisciplinaridade que o documento imprime, percebemos que o mesmo
de alguma maneira tentou contemplá-lo. É possível também perceber a contextualização
do currículo, que inclui em sua matriz curricular diversas disciplinas que promovem a
integração da cultura do aluno com o conhecimento historicamente acumulado.
O curso de Pedagogia EaD pesquisado atende à orientação do Referencial de
Qualidade no quesito módulo introdutório – presente tanto no começo do curso quanto
no começo das disciplinas no ambiente virtual. E atende também o item de recuperação
de estudos, que seria a avaliação substitutiva – como explicado anteriormente.
Quanto aos Sistemas de Comunicação, os Referenciais de Qualidade do EaD
(MEC/SEED, 2007) consideram o princípio da interação e da interatividade fundamental
e que devem ser garantidos pela instituição que oferece o curso. Com o auxílio das TIC o
curso analisado atende o que é orientado em termos de canais de comunicação (diversos),
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porém através da pesquisa verificamos que a interação entre alunos não é uma
preocupação da instituição. Destacamos também a sensação de isolamento que é apontada
por Maia e Meirelles (2005) como uma das principais causas de evasão nos cursos a
distância.
Sobre a interação entre alunos e professores, lembramos da crítica de Patto, (2013)
de que na construção da relação professor-aluno é necessário o acolhimento mútuo, que
é difícil de encontrar no campus virtual e que a relação ao vivo também não é sinônimo
de convívio. Lapa e Pretto (2010) revelam que a situação de isolamento está relacionada
ao alto índice de evasão nos cursos da modalidade EaD, porque os alunos não estão
preparados para serem autônomos e os cursos raramente têm o cuidado de prepará-los
para serem alunos a distância.
Relativamente ao Material Didático do curso pesquisado, verificamos que o PPP
o descreve atendendo os requisitos do que é prescrito nos Referenciais de Qualidade,
integrando mídias diferentes, incluindo um guia geral do curso, detalhando competências
cognitivas, habilidades e atitudes que os alunos devem alcançar, porém não especificam
a equipe multidisciplinar que o desenvolveu, conforme consta nos Referencias de
Qualidade para EaD (MEC/SEED, 2007, p. 16).
A Avaliação no PPP analisado aborda as duas dimensões que os Referenciais de
Qualidade do EaD (MEC/SEED, 2007) recomendam: a que diz respeito do processo de
aprendizagem e a avaliação institucional. Como comentado em parágrafos anteriores, a
avaliação da aprendizagem foi modificada em 2015 e o PPP não foi atualizado. As
avaliações de aprendizagem seguem o disposto no Decreto 5.622/05 que estabelece a
prevalência das avaliações presencias e todo o cuidado com a segurança do processo, o
que inclui a conferência da identidade do aluno que se apresenta para fazer as avaliações
presenciais.
A descrição de toda a equipe multidisciplinar é detalhada no PPP da instituição,
porém verificamos o não cumprimento de duas orientações contidas nos Referenciais de
Qualidade para a EaD (MEC/SEED, 2007, p. 20), o quadro com os nomes e as
qualificações da equipe, conforme:
O projeto pedagógico deve especificar claramente em um quadro a
qualificação dos docentes responsáveis pela coordenação do curso como
um todo, pela coordenação de cada disciplina do curso, pela coordenação
do sistema de tutoria e outras atividade concernentes. É preciso a
apresentação dos currículos e outros documentos necessários para a
comprovação da qualificação dos docentes, inclusive especificando a
carga horária semanal dedicada às atividades do curso.
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E ainda a falta do tutor presencial no pólo, conforme preveem o PPP e os
Referenciais de Qualidade para a EaD (MEC/SEED, 2007, p. 21):
O tutor presencial atende aos alunos nos pólos, em horários préestabelecidos. Deve conhecer o projeto pedagógico do curso, o material
didático e o conteúdo específico dos conteúdos sob sua responsabilidade,
a fim de auxiliar os alunos no desenvolvimento de suas atividades
individuais e em grupo, fomentando hábitos de pesquisa, esclarecendo
dúvidas em relação a conteúdos específicos, bom como ao uso das
tecnologias disponíveis.

Não ter este profissional em seus quadros descumprindo o PPP e os Referenciais
de Qualidade para a EaD (MEC/SEED, 2007) compromete a qualidade do curso,
conforme Pretti (1996, p. 42):
O tutor, em síntese, constitui um elemento dinâmico e essencial no
processo ensino aprendizagem, oferecendo aos estudantes os suportes
cognitivo, metacognitivo, motivacional, afetivo e social para que estes
apresentem um desempenho satisfatório ao longo do curso. Deverá, pois,
ter participação ativa em todo o processo. Por isso, é importante que se
estabeleça uma vinculação dialogal e um trabalho de parceria entre o
tutor, o professor/especialista e a equipe pedagógica. Isso valorizará a
figura do tutor, garantirá a qualidade do ensino oferecido e servirá de
“exemplo” aos alunos ao ver ser posto em prática o processo pedagógico
e educativo “intencionalmente” proposto no desenho curricular do curso.

Quanto à infraestrutura de apoio, detemos a nossa análise na estrutura do pólo
presencial em Cabo Frio, que atende os requesitos da estrutura básica encontrada nos
Referenciais de Qualidade para a EaD (MEC/SEED, 2007): secretaria acadêmica – que é
a mesma da presencial , sala de coordenação exclusiva da EaD, quatro laboratórios de
informática bem equipados com computadores novos, iluminação apropriada e sistema
de ar refrigerado. Contudo, os laboratórios são utilizados para aulas dos cursos presenciais
e em dias de aulas ou provas agendadas não ficam disponíveis para que o aluno de EaD
os utilizem livremente. Isto contraria o que os Referenciais de Qualidade para a EaD
(MEC/SEED, 2007, p. 27) consideram ideal para a garantia da qualidade do curso:
Além de locus para a realização de tutorias presenciais, o laboratório deve
ser de livre acesso, para permitir que os estudantes possam consultar a
internet, realizar trabalhos, enfim ser um espaço de promoção de inclusão
social.

Também não encontramos as Salas de Tutoria, que seriam espaços reservados para
a atuação do tutor a distância. Provavelmente, como este profissional não existe no pólo,
uma sala de tutoria não é considerada necessária.
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A Biblioteca disponível para a unidade Cabo Frio possui um espaço físico de
390,69m², com capacidade de atendimento para 96 usuários. Seu ambiente é composto
por recepção, salão de leitura, 8 salas de estudo em grupo, sala de vídeo, sala de pesquisa
informatizada, 15 cabines de estudo individualizado, salão do acervo e sala do
bibliotecário. O acervo da biblioteca é composto por livros, periódicos, folhetos,
monografias, teses, dissertações e vídeos, totalizando 6.655 títulos e 29.749 exemplares
de livros. A Biblioteca dispõe de Rede Wireless, com banda larga e gratuita, para os
usuários que queiram utilizar seu notebook, serviço de elaboração de ficha catalográfica
para alunos, biblioteca virtual (ferramenta web que disponibiliza livros online - Alunos e
professores podem consultar o conteúdo completo desses livros, além de fazer anotações
pessoais, buscas inteligentes e impressões), software e sistema DOSVOX para pessoas
com deficiência visual.
Por último, quanto aos requisitos de acessibilidade em seu projeto arquitetônico,
foi possível perceber que o pólo Cabo Frio atende com rampas, banheiros adaptados para
cadeirantes, piso tátil, piso de alerta e identificação de degraus nas escadas. Verificamos
que o pólo funciona com uma equipe de manutenção das instalações físicas, bem como
de técnicos de informática para a manutenção dos equipamentos e dos laboratórios de
informática.
Os tópicos Gestão acadêmico-administrativa e Sustentabilidade Financeira foram
excluídos de nossa análise por uma limitação do estudo, que se propôs a pesquisar a partir
de um pólo de uma universidade privada de grande expressão no contexto educacional
brasileiro, e estes dados só poderiam ser estudados na sede da EaD da IES. Tendo em
vista que o curso de Pedagogia EaD na instituição está sendo oferecido desde 2009,
entendemos que o mesmo tem dado resultados financeiros positivos para a mesma.

4.2 O que revelam os alunos concluintes através do questionário da pesquisa
Utilizamos em nossa pesquisa um questionário com 25 questões fechadas e 11
questões abertas e junto dele solicitamos a assinatura de um Termo de Consentimento
Livre e Esclarecido, em que o respondente deveria identificar-se e fornecer seu endereço.
Antes de fazermos a análise das respostas do questionário em si, é apropriado
aproveitarmos a informação do endereço para uma reflexão sobre a questão da distância:
seis sujeitos são residentes em Cabo Frio, um reside em São Gonçalo mas trabalha durante
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a semana em São Pedro da Aldeia, dois residem em São Pedro da Aldeia, um em Búzios
, dois em Iguaba e um em Araruama.
Cabo Frio é a cidade que sedia o pólo de EaD pesquisado e conta com duas
Instituições de Ensino Superior que oferecem o curso de Pedagogia presencial. São Pedro
da Aldeia fica a 15 km de distância, Búzios a 24 km, Iguaba a 26 km de distância de Cabo
Frio. Em Araruama encontramos duas IES que oferecem Pedagogia presencial e a cidade
fica a 40 km de distância de Cabo Frio. Estas informações nos levam a concluir que a
opção dos alunos pela modalidade EaD não foi motivada pela distância e esta afirmação
foi ratificada quando perguntamos os motivos que levaram os alunos a escolher o curso
a distância, bem como quando pedimos que relacionassem os pontos positivos do curso,
uma vez que apenas um mencionou a questão da distância geográfica. Verificamos que a
oferta de educação a distância está concentrada onde também a modalidade presencial
pode ser facilmente encontrada, não sendo este o fator de motivador para a oferta de
cursos desta modalidade.
A figura 1 a seguir exemplifica o que afirmamos, quando podemos notar que a
Região Sudeste é responsável por 37% das matrículas. O Estado de São Paulo concentra
216 mil alunos (18,7%), seguido pelos estados de Minas Gerais, com 118 mil alunos
(10,2%) e Bahia, com 93 mil alunos (8,1%)

Figura 1 – Distribuição de Matrículas por estado

90
Fonte: Sindata/Semesp/ Base Censo INEP

No primeiro tópico do questionário procurou-se montar um perfil dos sujeitos da
pesquisa. Apuramos que 11 são do sexo feminino e apenas dois do sexo masculino, o que
confirma a feminização que ocorre no curso de Pedagogia independentemente da
modalidade de ensino. Este fenômeno acontece desde o inicio da história do curso
conforme assinala Gatti (2010, p. 1362). É interessante pontuar que os dois homens que
participaram da pesquisa estavam cursando a sua primeira graduação e elencaram
motivos diferentes para fazê-lo: um é bombeiro militar aposentado, 60 anos, trabalhava
como taxista e afirmou que tinha “interesse pela educação”; o outro era militar da Marinha
do Brasil, 34 anos, e estava fazendo a graduação porque precisava ter ensino superior para
ascender em sua carreira.
As idades dos alunos variam entre 26 e 60 anos conforme quadro abaixo:
Quadro 5- Idade dos Alunos
Quantidade/Alunos 1

1

1

2

1

3

1

1

1

1

Idades

33

34

35

36

37

41

45

46

60

26

Para sabermos qual foi o trajeto educacional que os sujeitos da pesquisa
percorreram, perguntamos sobre a sua formação no ensino médio e qual teria sido o
último nível de estudos completo. Quanto ao ensino médio, sete cursaram o Normal, três
cursaram formação geral e três cursaram um curso técnico. Vemos nesta proporção que
sete escolheram a área da Educação no ensino médio e continuaram esta opção no ensino
superior e seis não escolheram esta área num primeiro momento de sua formação
profissional. Dez participantes responderam que o último nível de formação foi o ensino
médio e apenas três responderam que foi a graduação (em Direito, Tecnólogo em
Processamento de Dados e Letras Português/Literatura respectivamente). É interessante
destacar que a aluna formada em Letras já exercia a docência e, das outras alunas, duas
trabalhavam em Secretaria Escolar.
Quando perguntados se já exerciam a docência, seis responderam que sim (das
sete possíveis, que fizeram o curso normal) e sete responderam que não. Quanto ao tempo
de atuação, uma respondeu que até 2 anos, duas responderam entre 3 e 5 anos, uma
respondeu de 6 a 10 anos e duas responderam que atuam há mais de 10 anos. Quanto ao
segmento em que atuam, duas alunas responderam Educação Infantil e quatro
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responderam no Primeiro Segmento do Ensino Fundamental, de acordo com a LDB
9394/96 artigo 62.
Num segundo momento, com a pergunta aberta “O que o/a levou a fazer um Curso
de Licenciatura em Pedagogia?” tivemos a intenção de investigar os principais motivos
para a escolha de um curso cuja carreira não é prestigiada e não oferece salários atrativos.
Classificamos em três os resultados: cinco sujeitos escolheram por interesse pela
Educação, outros cinco pela continuidade dos estudos – ou seja, já tinham se identificado
com a Educação antes fazendo o curso Normal/Pedagógico e três sujeitos escolheram por
exigência dos seus empregadores, duas porque trabalham no setor Educacional e precisam
de certificação e o último aluno porque o trabalho exigia curso superior como condição
para ascensão profissional, como mencionamos anteriormente.
Em seguida perguntamos o motivo de terem escolhido a modalidade a distância
para cursarem o curso de Pedagogia e como essa era uma pergunta aberta, as respostas
apresentaram motivos variados. Dez dos respondentes deram explicações relacionadas
com questões de tempo – pela flexibilidade do curso a distância, pela possibilidade de
conciliação com o trabalho ou mesmo por falta de tempo para frequentar um curso
presencial. Dois respondentes falaram sobre a questão financeira, e para esclarecer o
argumento verificamos nos site da instituição que o curso de Pedagogia Presencial na
instituição pode custar até 45,9% a mais que o da modalidade a distância. Apenas um
aluno relacionou a distância geográfica de sua residência e a IES como motivo para cursar
a modalidade EAD. Um aluno elaborou a sua resposta utilizando a palavra “comodidade”
– que pode ser relacionada tanto com a distância quanto com o tempo e outro aluno
utilizou a palavra “facilidade” (que pode ter uma interpretação dúbia relacionando a
comodidade ou então por achar que seria um curso menos rigoroso em relação ao
presencial).
Um dos tópicos que os Referenciais de Qualidade para a EaD (MEC/SEED, 2007,
p. 10) preveem é um módulo introdutório para apresentar o aluno à tecnologia e/ou
conteúdo programático do curso. Com a intenção de verificar se este item estava sendo
atendido, perguntamos se o aluno teve acesso a algum material explicativo sobre o curso
antes de iniciá-lo: dez alunos responderam que não e somente três responderam que sim,
informando que obtiveram explicações no site da instituição, na secretaria do pólo e
também por meio de uma visita que um representante da instituição fez à unidade escolar
de Ensino Médio em que estudava.
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A respeito do material didático, que a princípio não se limitava a físico, doze
alunos responderam que receberam e apenas um respondeu que não recebeu.
Perguntamos de que forma este material era apresentado e sete alunos responderam que
através de conteúdo online (foram utilizados os termos PDF, slides, material virtual,
material digital, disponível no sistema), dois responderam livros e oito responderam
apostilas. Podemos concluir através das informações que os estudantes forneceram que a
instituição superior aos poucos tem migrado o seu material didático impresso para
totalmente virtual, utilizando todos os recursos que as TIC oportunizam e ainda
garantindo a possibilidade de impressão dos textos para os alunos que sentirem
necessidade.
Foi solicitado um exemplo de material didático considerado importante para o
processo de aprendizagem. Sete responderam que foi o material online, seis responderam
que foram as apostilas, um respondeu que foi o livro e um aluno falou que não utilizava
material didático (talvez não tenha entendido o que é material didático -“Não utilizei o
material, uma vez que foi na utilização do próprio sistema que aprendi a usar”, “não o
utilizava muito”).
Sobre as dúvidas em relação à aprendizagem, nove alunos responderam que
sempre são respondidas, três responderam que muitas vezes e apenas um respondeu
algumas vezes. Sobre a disponibilidade dos professores, tutores ou orientadores
acadêmicos, cinco alunos responderam que todos têm disponibilidade, sete responderam
que a maioria e apenas um respondeu que nenhum tem disponibilidade.
Perguntados sobre com quem interagem na maior parte das vezes em ambientes
virtuais, quatro responderam com o professor, sete responderam com o tutor a distância,
dois responderam com o coordenador do curso e nenhum com o tutor presencial porque
este profissional não existe no campus Cabo Frio conforme já relatamos. Devemos
também ressaltar que a figura do professor e do tutor a distância também pode ser
confundida pelo aluno, pois na instituição pesquisada de acordo com o PPP do curso de
Pedagogia EaD o professor online é o tutor a distância:
O professor online (tutor a distância) é um docente com formação
acadêmica compatível com o plano de ensino da disciplina ao qual está
vinculado e que possui domínio das técnicas indicadas para o
desenvolvimento da ação docente nesta modalidade de ensino.

.
Perguntados sobre o horário de atendimento disponibilizado pelo tutor presencial,
sete alunos responderam que sabiam e seis responderam que não sabiam. Dos que
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afirmaram que sabiam todos os sete responderam que já utilizaram este serviço.
Verificamos que a falta do tutor presencial não foi sempre constante no campus Cabo
Frio, e que tempos atrás este profissional atuava no campus. Não conseguimos apurar
desde quando está vaga a tutoria presencial, somente que na ocasião da pesquisa esta era
a condição encontrada. Outro ponto a destacar é uma possível confusão que os
respondentes poderiam ter feito entre o tutor presencial e o coordenador do pólo EaD no
campus (que dispõe de horários de atendimento, porém trata somente de assuntos
administrativos).
Sobre a relação entre colegas estudantes, três sujeitos responderam que foi
incentivada pela coordenação do curso, através de fóruns e chats e dez responderam que
não foi incentivada. Segundo uma respondente, sempre no início do semestre todos os
alunos são convidados para uma aula presencial com a coordenação do curso para
explicações sobre o curso e boas vindas aos novos alunos, porém a mesma admitiu que
ela só foi na primeira aula em que foi chamada. Outro ponto que exemplifica a falta de
interação dos alunos do curso é que antes de começar a aplicar o questionário a
pesquisadora mostrava a lista com os nomes dos dezoito alunos concluintes fornecida
pela IES e perguntava se o aluno conhecia algum outro da lista. Apenas dois casos foram
registrados: duas alunas se conheceram num dia de prova presencial enquanto esperavam
o horário agendado para entrarem no laboratório de informática do campus e duas outras
alunas se conheceram quando faziam pedagogia na modalidade presencial, antes de
migrarem para o curso a distância.
E, na mesma temática, perguntamos se o ambiente virtual de aprendizagem
favorecia trabalhos colaborativos. Seis sujeitos responderam que “sim parcialmente”, três
responderam que “sim plenamente” e quatro alunos responderam que “não”. Interessante
destacar que o desenvolvimento das TIC contribuem para este resultado e que os alunos
do curso já estão reconhecendo e desenvolvendo suas habilidades para trabalhar com elas.
Pretti (1996, p. 42) defende a ideia que o trabalho cooperativo “permite uma
interação maior entre os próprios estudantes e com o tutor, fazendo com que avancem e
cheguem mais longe do que sozinhos, evitando também criar uma certa “dependência”
do tutor.” Segundo o autor, esta prática auxilia os alunos a exercitarem a exposição, a
verbalização, a organização de argumentos e aprendem a trabalhar em conjunto.
A maioria dos alunos (nove) considera a linguagem utilizada nos materiais
didáticos e nos elementos facilitadores (resumos, gráficos, quadros comparativos) de fácil
compreensão e somente quatro consideram de média compreensão.
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Quanto às avaliações, dez alunos responderam que a maioria dos professores
utilizava testes objetivos nas provas presenciais e três responderam que utilizavam provas
escritas discursivas. No ambiente virtual os fóruns foram apontados por doze alunos e
apenas um apontou a prova online como principal instrumento de avaliação.
Sobre a existência dos meios de recuperação durante o processo de ensino e
aprendizagem os resultados foram bem divididos: cinco alunos responderam que sempre
existiam meios de recuperar notas, um respondeu muitas vezes, cinco responderam que
algumas vezes e dois responderam que raramente. Apesar de apresentar um resultado
razoavelmente equilibrado, é notório que a IES deve melhorar a divulgação do seu
sistema de recuperação com o objetivo de manter o aluno no curso e minimizar o risco de
uma possível evasão.
Os alunos avaliam o ambiente virtual positivamente, destacando a sua
objetividade, facilidade de acesso e de compreensão e com conteúdos abrangentes e
diversidade de recursos didáticos.
Sobre as atividades acadêmicas, além das obrigatórias, onze alunos responderam
que não participaram de nenhuma atividade, um aluno respondeu que participou em
projeto de pesquisa conduzido por professor da IES e um aluno participou de atividade
de extensão promovida pela instituição.
Sobre a disciplina Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) onze responderam que
estão cursando esta disciplina e dois alunos responderam que já cursaram. Doze
responderam que existe orientação do professor no TCC e todos responderam que esta
seria feita virtualmente. É preciso destacar que um aluno respondeu que esta disciplina
não tem orientação do professor, podendo ser interpretada como uma insatisfação do
aluno.
Sobre os estágios supervisionados doze alunos responderam que os fizeram e um
aluno assinalou que não os fez. Por se tratar de aluno concluinte e de ser uma disciplina
obrigatória na matriz curricular, formulamos duas hipóteses para esta resposta negativa:
o aluno não entendeu a pergunta ou o aluno realmente não fez, apenas apresentou os
papéis devidamente assinados – infelizmente uma prática comum entre os universitários
e totalmente desprovida de ética. Quanto aos segmentos em que foram feitos os estágios,
foram citados todos os que constam na matriz curricular, com algumas alterações de
nomenclatura e carga horária que podemos considerar como possíveis alterações na
matriz curricular. Porém, uma aluna respondeu que fez estágio supervisionado em
Secretaria e outra aluna em Docência (não especificando o segmento) demonstrando outra
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fragilidade, uma vez que estes estágios não são encontrados na matriz curricular do curso
em questão. Sobre como avaliavam o estágio curricular, onze responderam que estes
contribuíram muito para a prática, um respondeu que contribuiu pouco para a prática
profissional e um aluno respondeu que não fez estágio curricular.
Flores (2015) destaca a importância do estágio durante a formação inicial como
uma oportunidade em que os alunos estão nas escolas realizando as práticas de ensino,
para que eles se envolvam de forma mais direta num processo crítico e reflexivo sobre o
processo de tornar-se professor.
Netto, Giraffa e Faria (2010, p. 127) afirmam que o Estágio Supervisionado é um
dos pontos mais discutidos e questionados da EaD, questionando a qualidade da formação
do profissional sem a experiência do ensino. “O Estágio Supervisionado, conforme
legislação vigente é um espaço de construção da profissão professor enquanto sujeito que
tem domínio de sua prática e do seu papel social.”
Quando argumentados sobre os conceitos que dariam para os docentes em relação
à sua contribuição para a qualidade do curso, oito alunos responderam “ótimo e muito
bom” e cinco responderam “bom”. Quando mudamos o termo para tutor os conceitos
“ótimo e muito bom” aumentaram para nove e apenas quatro responderam “bom e
regular”. Os técnicos administrativos foram classificados como muito bons por seis
alunos e sete responderam bom e regular. Quanto à localização e estrutura do pólo
presencial onze alunos acharam “ótimo ou muito bom” e apenas dois consideraram
“regular”. A biblioteca foi considerada “ótima e muito boa” por sete alunos e seis alunos
a classificaram como “boa”. A secretaria e o espaço para tutoria foram os locais mais
criticados, com dez alunos classificando-os como “bons e regular” e apenas três como
“ótimo e muito bom”. Cabe lembrar que conforme foi observado pela pesquisadora o
espaço para tutoria presencial não existe. O laboratório de informática foi considerado
“bom e regular” por nove alunos e quatro alunos o consideraram “ótimo e muito bom”.
Sete alunos responderam que não recebem suporte técnico e seis responderam que
recebem. Sete responderam que suas dúvidas em relação a aprendizagem de mídia
“sempre” e “muitas vezes” são respondidas e seis responderam que “algumas vezes” ou
“nunca” são respondidas.
Sobre as reclamações no canal aberto da instituição seis alunos responderam que
sempre e muitas vezes o retorno acontece e quatro responderam que algumas vezes ou
raramente e três responderam que nunca fez qualquer tipo de reclamação a instituição.
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Quando perguntados sobre a área em que se sentiam mais preparados para atuar
dez responderam que na educação infantil ou no ensino fundamental, dois responderam
na área não escolar onde já atuam (um é militar e a outra gerencia um hotel), e uma com
inspeção escolar, pois já tem experiência em secretaria escolar.
Quatro alunos classificaram como ótima a qualidade de ensino do curso de
licenciatura em Pedagogia a distância da IES pesquisada, cinco o consideram muito bom
e quatro o consideram bom. Dentre os pontos positivos elencados, oito alunos citaram a
qualidade do material didático e os seus conteúdos, três deles citaram a disponibilidade
dos tutores, três falaram sobre a flexibilização dos horários (que é uma característica da
EaD, não exatamente do curso pesquisado), um aluno falou sobre a diversificação do
currículo, um falou do exercício da autonomia e outro falou sobre a disponibilidade da
coordenadora do pólo da EaD.
E os pontos negativos apontados foram bem diversificados: três alunos criticaram
a falta de contato/interatividade entre os alunos e professores, outros três apontaram a
secretaria com funcionários mal preparados para o atendimento e fornecimento de
informações, dois não apontaram pontos negativos, e os outros motivos foram repetição
de conteúdos, dependência de tecnologia (contraditório por se tratar de um curso a
distância utilizando as TICs), custo financeiro (apesar do curso ser mais acessível na
modalidade a distância, o FIES não atende esta modalidade), dúvida em relação à área de
atuação profissional, demora dos professores para responder as dúvidas, participação dos
fóruns com cópias da internet, muito conteúdo.
Apesar de alguns apontamentos negativos em relação ao curso, onze alunos
responderam que fariam outro curso a distância se tivessem oportunidade, transparecendo
uma satisfação com a experiência. Nas justificativas apresentadas, quatro alunos falaram
sobre a flexibilidade de horário, três falaram que gostam de estudar, dois falaram sobre
cursar uma pós-graduação, um falou que faria uma graduação em Letras, um comentou
sobre o custo financeiro acessível, outro sobre o cuidado dos tutores a distância com os
alunos. O único pesquisado que falou que não voltaria a fazer um curso a distância,
justificou a sua resposta dizendo que o curso de Pedagogia EaD pesquisado não tinha
“padrão, é um curso mentiroso e vem enganando as pessoas inocentes...”. Deve-se
esclarecer que este aluno informou à pesquisadora que está em litígio judicial com a
instituição porque, segundo o mesmo, houve alteração de currículo e ele não foi bem
orientado e se sentiu prejudicado.
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Por último, os alunos listaram as principais dificuldades que tiveram em realizar
o curso na modalidade a distância. Cinco deles citaram a disciplina em administrar o
tempo para os estudos, quatro alunos falaram da dificuldade com a tecnologia, três
relataram a falta de informações sobre o curso e pessoal capacitado no pólo para explicar,
e um aluno não respondeu.
Ao efetuarmos a análise documental verificamos que o Projeto Político
Pedagógico do curso não está disponível online no site da instituição. Isto demonstra uma
falha, uma vez que o estudante deveria ter acesso ao PPP antes de se matricular no curso
porque este seria o documento que em tese constaria todas as informações sobre o mesmo.
O exemplar que estava disponível na biblioteca do Campus estava desatualizado e
confrontando com o que os Referenciais de Qualidade prescrevem, percebemos que
também faltavam informações sobre a equipe multidisciplinar que atuava na sede e no
pólo.
Apesar de oferecer diversos canais de comunicação para os alunos, como o chat,
email e fóruns, a interação entre professor e aluno, bem como entre alunos não é
estimulada pelo curso. A falta de interação pode gerar a sensação de isolamento que é
apontada como um dos grandes fatores para a evasão do aluno em cursos de EaD.
Também foi pontuada a falta de trabalhos colaborativos, que poderiam contribuir para
melhorar a interação. Esta observação pode ser considerada uma fragilidade, tendo em
vista que saber se relacionar é algo intrínseco a profissão, e deve ser estimulada na
formação inicial de um professor.
Quanto à fragmentação disciplinar, que não é um problema exclusivo da EaD,
infelizmente ainda está longe de ser resolvido. A instituição apresenta como uma solução
o princípio de interdisciplinaridade com eixos temáticos para cada período do curso,
porém o aluno poderá montar a sua matriz de acordo com suas escolhas, salvo algumas
poucas disciplinas que são pré-requisitos de outras, demonstrando ser de pouca eficácia.
O estágio curricular supervisionado também é uma fragilidade independente da
modalidade. É considerado importantíssimo para o estudante praticar o que aprende e
poder vivenciar o princípio reflexão-ação-reflexão. Como já dito, alguns alunos
apresentam toda a documentação que a IES solicita, mas de fato não fazem o estágio e
negligenciam a sua própria formação. Pinto (2010, p. 184) argumenta que “a
responsabilidade sobre a qualidade ainda não é compreendida numa dimensão coletiva”,
em que estudantes também devem ser responsabilizados pela qualidade.
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Alunos da EaD não são integrados com as atividades de extensão da IES, não
participam dos fóruns tematizados, não participam de aulas nos laboratórios de prática de
ensino, não tem acesso a brinquedoteca, não participam de projeto de iniciação científica.
Além de serem excluídos destas atividades, alguns alunos apontaram que as informações
sobre o curso são muitas vezes desencontradas, parecendo que a EaD não faz parte da
IES, apenas utiliza as instalações físicas do campus.
Apesar de constar nos Referenciais de Qualidade como peça importante na equipe
multidisciplinar e também estar previsto no Projeto Político Pedagógico a ausência do
tutor presencial e uma sala de tutoria é um ponto que deve ser discutido. O tutor é o
profissional que faz a ponte entre os alunos e o seu curso de graduação no campus, é ele
que auxilia os alunos em pesquisas individuais e em grupo, esclarece dúvidas em relação
ao conteúdo de disciplinas, é o elo entre os alunos e a equipe pedagógica do curso. Não
ter este profissional é negligenciar o que é proposto nos documentos que minimamente
garantem a qualidade do curso.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao escolher a formação inicial de professores como objeto de estudo, assim como
a Educação a Distância pude trazer um pouco da minha história e das minhas inquietações
me colocando no lugar de quem não é da área da educação, mas sonha com esta profissão.
Trilhando um caminho incerto, vendido por uma boa estratégia de marketing produto, ponto, preço e promoção- a educação a distância a cada dia vem se tornando
uma opção para brasileiros, já trabalhadores, sem tempo para estudar, que querem se
profissionalizar para entrar ou se adequar ao mundo do trabalho. Porém, antes de uma
estratégia de marketing existe uma estratégia política que através do levantamento
bibliográfico apresentado nesta dissertação podemos discutir. A educação a distância é
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uma realidade no país, investigá-la com o propósito de apontar fragilidades e
potencialidades é um ato político de lutar pela melhoria da qualidade da educação.
A educação superior no Brasil teve o seu começo tardio e por muito tempo só
favorecia a elite da sociedade. A partir da década de 60 houve um aumento de
universidades públicas, mas ainda tímido, que não contemplava a demanda da população.
A partir daí, segundo Nunes (2007) o crescimento do setor privado ocorreu com
instituições menores, sem a obrigação da pesquisa e da extensão e em locais onde as
universidades não atendiam.
Com a estabilidade da economia alcançada pelo Plano Real, houve uma pressão
da classe média e baixa para o acesso a Educação Superior. Com a inviabilidade de
expandir a universidade pública num curto espaço de tempo, o Brasil após a promulgação
da LDB/96, abre espaço para o crescimento do setor privado. Estes acontecimentos não
ocorreram por acaso, foram influenciados pela política neoliberal através de organismos
multilaterais desde a década de 70.
A expansão do ensino privado deve ser relacionada com a preocupação com a
mercadorização da Educação, conceito trabalhado por Sobrinho (2013), que fala que a
ótica do mercado é expandir vagas e anos de escolarização para que o desenvolvimento
econômico seja possível gerando empregos, consumo e lucro. A ótica da sociedade é
outra, a Educação como direito de todos, tendo como finalidade a formação de sujeitos
para a cidadania e democratização da sociedade.
Formar o cidadão não deve estar separado de formar o profissional, e para que
isso aconteça é necessário se preocupar com a qualidade.

Bertolin (2009) afirma que

qualidade é uma palavra com vários significados e com várias concepções, dependendo
do contexto e da concepção de mundo e de educação superior de quem está usando o
termo. Economicismo, pluralismo e equidade são classificações da qualidade relacionada
aos objetivos para a Educação Superior: desenvolvimento econômico e de mercado,
desenvolvimento sociocultural e econômico sustentável e cooperação e igualdade de
direitos são os seus fins respectivamente.
A educação a distância é uma das estratégias usadas pelo governo brasileiro para
o aumento da oferta de vagas públicas com a criação da Universidade Aberta do Brasil e
para a formação de professores em nível superior – conforme já demandava a LDB/96 e
influenciada pelo Banco Mundial, CEPAL e UNESCO.
A partir da LDB/96 a Educação a distância foi sendo sedimentada como
modalidade de ensino.

Com o seu crescimento exponencial, começou também a
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preocupação com a qualidade dos cursos desta modalidade de ensino. Para tanto foram
criados os Referenciais de Qualidade para a Educação Superior a Distância que tiveram
a sua primeira versão em 2003 e a segunda em 2007. Eles não têm a força da lei, são
apenas indutivos e não muito detalhados, mas servem para guiar as instituições superiores
de ensino que queiram oferecer cursos EaD e também o MEC na fiscalização destas
instituições. Em 2016 enquanto elaborávamos esta dissertação outro referencial de
qualidade estava sendo elaborado.
A pesquisa teve como foco o curso de Pedagogia e fizemos uma retrospectiva
histórica deste como formador de professores para então relacionarmos as críticas desta
formação, independente se presencial ou a distância. Autores como Gracindo (2008),
Severino (2004), Ristoff (2012), Brzezinski (2012), entre outros nos ajudaram a
identificar que a formação do professor é fragilizada pelas más condições do trabalho
docente, pela carência da postura investigativa, de profissionalismo e insuficiência da
prática no processo formativo.
Nóvoa (1992), Flores (2015), Roldão (2007) também contribuíram para a reflexão
sobre o que seria importante na formação inicial do professor, para seu desenvolvimento
como profissional e qual seria a especificidade da sua ação.
A EaD tem sido tema de diversos trabalhos acadêmicos, onde encontramos
posições antagônicas sobre a sua oferta na formação inicial de professores: uns sendo
favoráveis e outros sendo totalmente contrários. O que nos propomos a investigar foi a
formação inicial em uma licenciatura em Pedagogia na modalidade a distância de um
curso em uma universidade privada, à luz dos Referenciais de Qualidade para Educação
Superior a Distância (2007), da literatura acadêmica pertinente e da avaliação dos alunos
concluintes.
Identificamos como potencialidade no curso de EaD pesquisado a oportunidade
que os estudantes estão tendo em cursar o ensino superior, a maioria pela primeira vez,
adequando as suas possibilidades pessoais de tempo e ao valor da mensalidade em seus
orçamentos.
Outro ponto favorável apontado pelos alunos concluintes foi a qualidade do
material didático (apostilas, aulas, textos), permitindo dizer que a IES tem se preocupado
com a qualidade dos conteúdos, dos recursos didáticos, bem como da apresentação destes.
Não poderia deixar de destacar a satisfação dos alunos concluintes com a
experiência de cursar o curso de Pedagogia, afirmando que voltariam a estudar na mesma
modalidade em continuidade a sua formação acadêmica.
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Como fragilidades apontamos a pouca importância dada ao PPP do curso, por não
estar atualizado, nem disponível para os alunos e faltando informações importantes sobre
a equipe multidisciplinar, por exemplo; a pouca interação entre professores e alunos e
entre os próprios alunos contribuindo para o isolamento e privando-os do aprender a
conviver, parte importante na formação do professor; a fragmentação curricular, que
como dito antes, que é um problema se também encontramos na modalidade presencial;
o estágio supervisionado, que muitas vezes é negligenciado e que efetivamente não tem
supervisão; a exclusão dos alunos EaD das atividades de extensão e pesquisa da
Universidade e a ausência do tutor presencial, que seria apoio pedagógico e o elo entre o
aluno e a IES. A falta deste profissional demonstra o descumprimento do que está escrito
no PPP da instituição e do que os Referenciais de Qualidade para a Educação a Distância
(2007) apontam como importante para a qualificar a EaD.
Diante dos resultados que foram apurados, podemos constatar que o curso de
Pedagogia a distância, do modo que está organizado não favorece a formação inicial do
professor. Embora saibamos que o estudante quando se forma na graduação, dificilmente
poderá ser considerado um profissional pronto, visto que a formação em serviço
complementa a sua profissionalização, entendemos que os resultados obtidos neste
trabalho contribuem para concluirmos que o preparo dos alunos para a atuação nas escolas
é prejudicado.
Por fim, consideramos que a pesquisa realizada no curso de pedagogia a distância
para a formação inicial de professores conseguiu chegar ao seu objetivo e identificar
potencialidades e fragilidades a luz dos Referenciais de Qualidade para a Educação a
distância.
Como sugestão para solucionar a fragilidade da EaD no curso de Pedagogia
podemos propor que o curso seja semipresencial com aulas em laboratórios e atividades
de extensão para estimular as interações entre alunos e professores e ainda, que o MEC
faça uma pesquisa por meio eletrônico semestralmente com os alunos para averiguar o
cumprimento das condições mínimas de qualidade apontadas nos Referenciais de
Qualidade para educação a distância. Esperamos que os novos referenciais sejam mais
detalhados para inibir cursos sem o compromisso com a qualidade.
Recomendamos a realização de novos estudos sobre a formação inicial do
professor pela modalidade EaD para que haja maiores discussões sobre este tema tão
relevante para a educação brasileira.
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Apêndice A

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
OBRIGATÓRIO PARA PESQUISAS CIENTÍFICAS EM SERES HUMANOS
______________________________________________________________________
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PARTICIPANTE DA PESQUISA
Nome:..................................................................................................................................
Sexo: Masculino ( ) Feminino ( ) Data Nascimento: ........../........../........
Endereço:...................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
Bairro:............................................................
Cidade:....................................................................................................
Telefone:(.....)................................................Email:............................................................
Título do Protocolo de Pesquisa: FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES EM
CURSOS DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA A DISTÂNCIA
Subárea de Investigação: Ciências Humanas
Pesquisadora responsável: Volúsia Gomes Boechat de Oliveira
Instituição – Universidade Estácio de Sá
Endereço - Av. Presidente Vargas 642, 22º andar
CEP: 20071-001 - Centro - Rio de Janeiro/RJ
Tel: (21) 2206-9741 / 2206-9743
Email: volusiaboechat@gmail.com
Avaliação do risco da pesquisa:
(x) Risco Mínimo ( ) Risco Médio ( ) Risco Baixo ( ) Risco Maior
Objetivos e Justificativa:
Analisar a formação inicial em uma licenciatura em Pedagogia na modalidade a Distância de
uma universidade privada, à luz dos Referenciais de Qualidade para Educação Superior a
Distância (2007), da literatura acadêmica pertinente e da avaliação dos concluintes. O
presente estudo se justifica pela necessidade de discutir e analisar com base nos Referenciais
de Qualidade da Educação Superior e na literatura sobre qualidade a formação inicial em
Pedagogia a distância para a atuação nas séries iniciais, uma vez que esta modalidade vem
crescendo e se consolidando no meio acadêmico como uma possibilidade viável e
democrática de profissionalização dos docentes.
Procedimentos:
A pesquisa, qualitativa e exploratória, será realizada em uma Universidade particular no
município de Cabo Frio em três etapas: a primeira um aprofundamento do referencial teórico
pelo pesquisador; a segunda, uma análise do curso com base nos Referenciais de Qualidade
para Cursos Superiores a Distância (2007) e nos indicadores propostos por Netto et al (2010)
e a terceira serão entrevistas semiestruturadas com os alunos concluintes escolhidos
aleatoriamente, do curso de Pedagogia modalidade a distância, no período de provas
presenciais. Estatística descritiva dos dados quantitativos e análise do discurso das
entrevistas.
Riscos e inconveniências:
Risco Mínimo, pode ocorrer constrangimento do pesquisado ao responder as perguntas.
Potenciais benefícios:
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O estudo contribuirá na discussão e análise da qualidade a formação inicial em Pedagogia a
distância para a atuação nas séries iniciais, uma vez que esta modalidade vem crescendo e se
consolidando no meio acadêmico como uma possibilidade viável e democrática de
profissionalização dos docentes.
Informações Adicionais:
Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, pode entrar em
contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – da Universidade Estácio de Sá, em
horário comercial pelo e-mail cep.unesa@estacio.br ou pelo telefone (21) 22069726. Para
esta pesquisa, não haverá nenhum custo do participante em qualquer fase do estudo. Do
mesmo modo, não haverá compensação financeira relacionada à sua participação. Você terá
total e plena liberdade para se recusar a participar bem como retirar seu consentimento, em
qualquer fase da pesquisa. Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das
informações que li ou que foram lidas para mim, descrevendo o estudo: “FORMAÇÃO
INICIAL DE PROFESSORES EM CURSOS DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA
A DISTÂNCIA”. Os propósitos desta pesquisa são claros. Do mesmo modo, estou ciente
dos procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de
confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que a minha
participação é isenta de despesas. Concordo voluntariamente na minha participação, sabendo
que poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo,
sem penalidades ou prejuízos.
Este termo será assinado em 02 (duas) vias de igual teor, uma para o participante da pesquisa
e outra para o responsável pela pesquisa.
Rio de Janeiro, ______ / ______ / ______
__________________________________ ____________________________________
Assinatura do Participante da Pesquisa
Assinatura do Responsável da Pesquisa
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Apêndice B
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO
CURSO DE MESTRADO EM EDUCAÇÃO
QUESTIONÁRIO- ALUNOS CONCLUINTES DO CURSO DE LICENCIATURA EM
PEDAGOGIA NA MODALIDADE A DISTÂNCIA

Prezado(a) estudante,
Sou mestranda em Educação pela Universidade Estácio de Sá e realizo uma
pesquisa sobre a formação inicial de professores em cursos de licenciatura em Pedagogia
a distância. Você está sendo convidado(a) a colaborar voluntariamente com esta
pesquisa que contribuirá para analisar a formação inicial de professores deste curso à
luz dos Referenciais de Qualidade da Educação Superior a Distância.
As informações fornecidas serão confidenciais e de conhecimento apenas da
avaliadora responsável. Você não será identificado(a) no questionário e nem será
citado(a) na divulgação e/ou publicação dos resultados. Caso você tenha alguma dúvida
sobre o questionário ou sobre a pesquisa, disponibilizamos o e-mail
volusiaboechat@gmail.com.
Agradeço desde já a sua colaboração!
Volúsia Boechat

I - Caracterização básica do entrevistado
1 - Sexo:
( ) Masculino ( ) Feminino
2 - Idade:
( ) 18 a 24 anos ( ) 25 a 32 anos ( ) 33 a 40 anos ( ) 41 a 48 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 Curso:__________________
( ) Pós-graduação
Curso:__________________________
5 - Você já exerce a docência?
( ) 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
Em que segmento você atua?
( ) Educação Infantil
( ) Primeiro segmento do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano)
( ) Segundo segmento do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano)
( ) Outro:________________
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II – O concluinte 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 – Você teve acesso a algum material explicativo sobre o curso antes de iniciá-lo?
Especifique.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Em caso positivo, este material foi suficiente para você compreender como funciona o
curso?
( ) Sim ( ) Não
9- Durante o curso você recebeu material referente ao conteúdo das disciplinas? De que
forma ele é apresentado?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
10- Dê exemplo de material didático recebido que julgou importante para o seu processo
de ensino-aprendizagem.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
11 – As suas dúvidas em relação à aprendizagem do conteúdo das disciplinas são
respondidas:
( ) Sempre ( ) Muitas vezes ( ) Algumas vezes ( ) Raramente ( ) Nunca
12. Como é a disponibilidade dos professores, tutores ou orientadores acadêmicos do
curso, para orientação presencial e on-line?
( ) Todos têm disponibilidade. ( ) A maioria tem disponibilidade.
( ) Poucos têm disponibilidade. ( ) Nenhum tem disponibilidade.
13 – Sua interação, através de ambientes virtuais de aprendizagem, ocorre, na maior
parte das vezes, com:
( ) professor
( ) tutor a distância
( ) tutor presencial
( ) coordenador do curso
14- Você tem conhecimento do horário de atendimento disponibilizado pelo tutor
presencial?
( ) Sim ( ) Não
Se positivo, já utilizou este serviço?
( ) Sim ( ) Não
15- A relação entre colegas estudantes foi incentivada pela coordenação do curso?
( ) Sim ( ) Não Como?_______________________________________________
16- O ambiente virtual de aprendizagem favorece trabalhos colaborativos?
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( ) Sim, plenamente ( ) Sim, parcialmente ( ) Não
17- Você considera a linguagem utilizada nos materiais didáticos (impresso, virtual) e
seus respectivos elementos facilitadores (resumos, gráficos, quadros comparativos) de:
( ) fácil compreensão ( ) média compreensão ( ) pouquíssima compreensão
18- Que instrumentos de avaliação presencial a maioria dos seus professores adota
(adotou) predominantemente?
( ) Provas escritas discursivas. ( ) Testes objetivos. ( ) Trabalhos de grupo.
( ) Trabalhos individuais. ( ) Provas práticas.
19- Que instrumentos de avaliação, no ambiente virtual, a maioria dos seus professores
adota (adotou) predominantemente?
( ) Fóruns. ( ) Exercícios. ( ) Pesquisas. ( ) Chats. ( ) Provas on-line.
20 - Há meios de recuperação de estudos durante o processo de ensino e aprendizagem?
( ) Sempre ( ) Muitas vezes ( ) Algumas vezes ( ) Raramente
21- Como você avalia o ambiente virtual de aprendizagem?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
22- Que tipo de atividade acadêmica você desenvolve (desenvolveu),
predominantemente, durante o curso, além daquelas obrigatórias?
( ) Atividades de iniciação científica ou tecnológica.
( ) Atividades de monitoria.
( ) Atividades em projetos de pesquisa conduzidos por professores da minha instituição.
( ) Atividades de extensão promovidas pela instituição.
( ) Nenhuma atividade.
23- Você está cursando a disciplina Trabalho de Conclusão de Cursos (TCC)?
( ) Sim ( ) Não
24- Existe orientação do professor no Trabalho de Conclusão de Cursos (TCC)?
( ) Sim ( ) Não
Se positivo, é realizada:
( ) presencialmente ( ) virtualmente
25- Você fez estágio supervisionado?
( ) Sim ( ) Não
Em quais segmentos? Aproximadamente quantas horas?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
26- 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
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27- Que conceito você atribuiria para os itens abaixo descritos em relação à sua
contribuição para a qualidade do curso em que você estuda:
(marque um X)
Ótimo
Muito bom Bom
Regular
Docentes
Tutores
Técnicos-administrativos
Localização e estrutura do pólo
presencial
Biblioteca
Secretaria
Espaço para a Tutoria
Laboratório de Informática
28- Você recebe suporte técnico para ajudá-lo (a) a lidar com as tecnologias de
informação e comunicação (TIC)?
( ) Sim ( ) Não
29- As suas dúvidas em relação à aprendizagem de utilização de mídia são respondidas:
( ) Sempre ( ) Muitas vezes ( ) Algumas vezes ( ) Raramente ( ) Nunca
30- 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
31- Tendo em vista que o Pedagogo pode atuar em diversas áreas, em qual delas você se
sente mais preparado para atuar? Justifique a sua resposta.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
32- Como você avalia o curso de Licenciatura em Pedagogia na modalidade a distância
desta instituição no que se refere à qualidade do ensino?
( ) Ótimo ( ) Muito bom ( ) Bom ( ) Regular
33- Quanto à qualidade de ensino, elenque os pontos positivos da formação no curso de
Pedagogia modalidade a distância na instituição que você frequenta:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
34- Quanto à qualidade de ensino, elenque os pontos negativos da formação no curso de
Pedagogia modalidade a distância na instituição que você frequenta:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

127

35- Você faria outro curso a distância se tivesse oportunidade? Justifique.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
36- Liste as principais dificuldades que você teve para realizar um curso a distância:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Obrigada!

