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“A Teologia nos ensina que a Graça de Deus a tudo se antecipa. Mas o esforço humano a 
completa”. 

(Pe. Fábio de Melo) 

 

Meu nome é Lívia Lopes de Carvalho, sou brasiliense e nasci no ano de 1984 

em uma família simples onde a educação sempre teve um lugar privilegiado. Pois 

meus pais desejavam proporcionar a mim e ao meu irmão (primogênito) o estudo que 

não tiveram. Devido a essa forma de ver a educação lembro-me que desde muito 

pequenina minha mãe me ensinava muitas coisas. Haja vista, ter sido educadora no 

antigo MOBRAL (Movimento Brasileiro de Educação) no interior do estado do Ceará. 

Recordo-me com clareza dela me ensinando os números e a escrever o meu nome. E 

eu sempre os escrevia nos papéis que encontrava pela casa. Quanto ao meu irmão  este 

não gosta muito de estudar e seu sonho é tornar-se caminhoneiro e “conhecendo” 

Summerhil, escola inglesa onde as aulas não são obrigatórias e os alunos decidem por 

meio de assembléias as regras da instituição, apoio a decisão dele. Nesta escola pouco 

importa a profissão que você deseja exercer lá o importante é aprender. 

Ao ingressar na pré-escola fiquei muito feliz. Ficava contando os dias para as 

aulas começarem. No primeiro dia de aula me arrumei e acordei a minha mãe para me 

levar a tão sonhada escola. Chegando lá me senti muito bem e entrei empolgada na 

sala de aula. Ao chegar em casa, todos os dias, após a aula corria e ia resolver os 

deveres de casa. Quando aprendi a ler com fluência lembro-me que fui passear com a 

minha mãe de ônibus e ia lendo todos os outdoors em voz alta em todo o percurso. 

Depois que aprendi a ler e a escrever escrevia cartas para meu grande amor. Criava 

diálogos com o príncipe desconhecido. A imaginação infantil fluía. Acredito que estas 

cartas representavam a mistura de sentimento e criatividade de uma menina que 

sonhava muito e ainda sonha. Sempre estudei em escola pública e até a 4ª série fui 

aluna destaque em todos os bimestres. Acredito ter me destacado por ser o tipo de 

aluna-coruja, ou seja, uma pessoa muito observadora. 

Nos anos finais do ensino fundamental me recordo claramente da minha 

dificuldade com a matemática. Não ficava muito a vontade na presença dos números. 



Aprender as equações de 1º e 2º grau era torturante. Quando cursava a 7ª série o PAS 

(Programa de Avaliação Seriada) foi implementado na UnB e recordo-me que 

perguntava para os meus colegas se iriam fazê-lo. Pergunta ingênua de quem 

desconhecia a dimensão da universidade, mas que desde então expressava à vontade 

de estar aqui. Sempre gostei de ler. Tive um caderno de poesias quando estava na 8ª 

série, as copie do caderno de uma amiga e o guardava com muito carinho. Série em 

que tirei nota baixa em matemática e fiz recuperação final. Fato novo que me deixou 

apreensiva e por essa razão passei as férias inteiras estudando com medo da 

reprovação. Desde então essa fato nunca mais se repetiu.  

Cursei o Ensino Médio e conclui com dezessete anos. Fiz aulas de jazz (na 

disciplina educação física), música, artes plásticas e artes cênicas, pois a instituição 

oferecia estas possibilidades na execução de seu currículo. Passei por “todas” as artes 

porque me sentia confusa ao escolher somente uma delas e de tanta dúvida terminei 

por cursar um pouco de cada uma no decorrer do ano. Possibilidade de escolha que 

aconteceu somente no meu primeiro ano do ensino médio, pois por alguma razão que 

desconheço esse leque de opções foi extinto. Não tenho grandes fatos a contar dessa 

época recordo-me apenas que foi tranquila. 

“Só os caminhos invisíveis do amor libertam os homens.” 

(Antoine Saint-Exupéry) 

Ao terminar o ensino médio me inscrevi no cursinho e fui fazer o vestibular da 

UnB (Universidade de Brasília), lugar almejado por muitos. Tentei várias vezes sem 

sucesso. Vivia triste por tanto insucesso. E percebendo a minha tristeza minha família 

decidiu ir morar no Ceará por algum tempo, pensavam na possibilidade da minha 

aprovação na universidade do estado. Vendemos os móveis, alugamos a casa e fomos. 

Chegando a São Benedito e lá me dediquei ainda mais aos estudos, estudava de seis a 

oito horas por dia sem o auxilio de um cursinho. Inscrevi-me para o curso de história 

na UEVA (Universidade Estadual do Vale do Acaraú) situada em Sobral e fui 

aprovada em 4º lugar, mas não me sentia feliz lá, pois meu humilde coração almejava 

ser uma “UnBsitária”. Diante disso propus aos meus pais de voltarmos, pois tentaria 

transferir meu curso para a UnB por meio da transferência facultativa. Voltamos e na 

terceira etapa da transferência facultativa, conhecimentos específicos, fui reprovada. 

De imediato decidi fazer o vestibular que aconteceria alguns meses depois. 



Inscrevi-me para pedagogia e passei na primeira chamada. Meu coração 

flutuava pelo campus. Tornei-me uma “UnBsitária” , a pedagogia me escolheu. Após 

um ano de adaptação a nova rotina pedi Bolsa Permanência na DDS (Diretoria de 

Desenvolvimento Social) e fui encaminhada para o PIJ ( Programa Infanto Juvenil) 

creche voltada para os filhos dos funcionários da Universidade. Educação infantil de 

fato não é minha área favorita e sabendo disso pedi transferência para outro projeto. O 

professor Renato Hilário me recebeu no GENPEX (Grupo de ensino-pesquisa-

extensão em educação popular e estudos filosóficos e históricos- culturais),mas vi que 

a área de educação de jovens e adultos não provocava em mim entusiasmo para atuar 

como pedagoga. Neste momento mais uma vez pedi transferência do projeto. 

Conheci a professora Leda Fiorentini na Semana Universitária na oficina 

“Vamos fazer um filme?” e conversando com uma de suas bolsistas vi que surgiria 

uma vaga em breve. Conversei com ela e ingressei na Cátedra Unesco de Educação a 

Distância(EaD), momento em que havia descoberto minha área de interesse dentro do 

curso e a qual me proporciona muito prazer ao estudá-la. Descoberta que aconteceu no 

meu 4° semestre na disciplina Pesquisa em Educação a Distância. No primeiro dia de 

aula da disciplina meu olho brilhava e eu tinha certeza que havia escolhido a área certa 

para mim. E desde este momento sempre cursei disciplinas relacionadas a EaD, a 

saber: educação a distância , tecnologias na educação especial, gestão em sistemas de 

educação a distância e projeto 3 também denominado pesquisa em ead. Disciplina na 

qual pesquisei juntamente com a turma o V Curso de Especialização de Educação 

Continuada a Distância ofertado pelo sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB). E 

nesta disciplina aprendi a metodologia aplicada neste trabalho. 

A participação como bolsista na Cátedra UNESCO de EaD me proporcionou 

uma percepção mais real de como acontece essa modalidade de ensino na prática. Pois 

na condição de bolsista tive acesso a documentos históricos dos cursos já realizados e 

por meio destes percebi o quanto esta modalidade de ensino passou por modificações. 

Até hoje na sala temos disquetes com material pedagógicos dos cursos de pós-

graduação realizados há algum tempo atrás.  

Enquanto bolsista na Cátedra Unesco de EaD participei por dois anos 

consecutivos da oficina “Vamos fazer um filme ?” , estas foram realizadas na Semana 

Universitária da universidade e na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. 



Experiência válida, pois aprendi como funciona uma oficina na prática e que edificou 

bastante meu conhecimento como pedagoga. 

No final do oitavo semestre fui aprovada no concurso para professor substituto 

da Secretaria de Educação do Distrito Federal e não pude assumir a vaga por não estar 

formada ainda, mas a minha vaga me aguarda pois assinei um termo de suspensão 

provisória e ao concluir o curso assumirei o meu posto. 

Decidi me formar com nove semestres, pois optei por cursar francês 

instrumental 1 e 2 e assim credenciar a possiblidade de ingressar no mestrado. Escolha 

que me propiciou escrever a monografia sem a pressão de várias disciplinas e assim 

me permitiu refletir melhor sobre o tema escolhido. Desejo que a Virgem Maria me 

conceda a graça de continuar estudando EaD e assim contribuir para o estudo das 

ciências humanas e para o desenvolvimento da educação no país. Pois amo a 

pedagogia e é sempre um prazer pensar em novas estratégias pedagógicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CARVALHO, Lívia Lopes de Educação a distância como possibilidade para novos 

comportamentos nos processos de ensino aprendizagem no ensino superior. Brasília-DF, 

Universidade de Brasília / Faculdade de Educação ( Trabalho de conclusão de curso). 

 

Resumo 

 

 

O presente trabalho se insere no campo de estudos de investigação da educação, tendo como 

objetivo refletir sobre a educação a distância como possibilidade para novos comportamentos 

nos processos de ensino aprendizagem. Neste sentido, o trabalho traz uma reflexão sobre a 

Educação a Distância em seus aspectos históricos e conceituais situando-a no contexto atual 

de oferta de ensino superior no Brasil e na Universidade de Brasília. Busca-se identificar 

como os professores que ofertam disciplinas a distância planejam suas aulas bem como se 

conhecem as legislações pertinentes para a oferta de disciplinas e cursos a distância,   

conforme a  Portaria nº 4059 de dezembro de 2004 que possibilita que 20% do curso pode ser 

ofertado a distância. Os resultados, a partir dos entrevistados indicam que 97%  professores  

conhecem a Portaria n°4.059 ; reconhecem que a EaD modifica suas práticas pedagógicas em 

sala de aula e;  reconhecem o potencial desta como meio inovador para o ensino presencial. 

Apontam dificuldades de acesso à internet pelos alunos, e entraves no processo de 

institucionalização dos cursos de EaD na UnB assim como, a falta de reconhecimento da EaD 

como um processo qualificado de educação. 

 

 

 Palavras – chave: educação a distância – Tecnologias de Informação e Comunicação– 

ensino, aprendizagem 
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Abstract 

 

 

This work belongs to the field of education research studies, aimed to reflect on the distance 

education as a possibility for new behaviors in the processes of teaching and learning. In this 

sense, the work presents a reflection on the Distance Education in its historical and conceptual 

situating it in the context of the current supply of higher education in Brazil and the 

University of Brasilia. Seek to identify how teachers that offer distance learning courses plan 

their lessons well as know the legal possibilities of integration of Information and 

Communication Technology (ICT) in their disciplines anchored by Ordinance No. 4059 of 

December 2004 allows 20% the course can be offered at a distance. The results from the 

respondents indicate that teachers recognize that distance education modifies their teaching 

practices in the classroom and how to recognize the potential of this innovative medium for 

teaching. Point to difficulties in accessing the internet by students, and obstacles in the 

process of institutionalization of  courses at UNB as well as the lack of recognition of DE as a 

qualified education process. 

 

 

Keywords: distance education - Information and Communication Technologies-teaching, 

learning 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Vivemos um momento fecundo na História, marcado por esperanças e temores. 

Transformações, que ocorrem em todas as esferas sociais e atingem a educação na sua 

essência. A busca pelo sentido da educação engloba a educação a distância (EaD) que 

embora contenha especificidades deve ser entendida como prática educativa e que 

portanto, compartilha dos mesmos ideais de uma boa educação.               

A educação a distância (EaD) tem atraído a atenção de muitos educadores 

principalmente em relação as possibilidades de ampliação do acesso ao ensino 

superior. Outros não são tão favoráveis a EaD devido as dificuldades evidenciadas 

para a sua implementação como por exemplo a falta de professores, a falta de acesso 

as TIC, a falta de professores qualificados para o uso das TIC na educação bem como 

a falta de cultura dos estudantes e alunos no uso das TIC em processos de ensino e 

aprendizagem. A partir desta perspectiva, nosso trabalho aponta a necessidade de  

refletir sobre as TIC na Educação como um todo. 

No Brasil, a EaD no ensino superior foi impulsionada pela criação do Sistema 

Universidade Aberta do Brasil (UAB) instituído pelo Decreto nº 5.800/2006 

objetivando prover o desenvolvimento da modalidade de educação a distância com a 

finalidade de expandir e interiorizar a oferta de cursos e programas de educação na 

educação superior no Brasil.Com a UAB governo federal lançou o desafio às 

universidades federais de ofertarem cursos na modalidade à distância principalmente 

para a formação de professores. Diante disso, é que o nosso trabalho é relevante pois 

busca refletir sobre  o processo de implantação da EaD como uma possibilidade para 

novos comportamentos de ensino aprendizagem.  

Segundo MORAES (2010, p.6) 

 Há um outro aspecto, contudo, em que a EaD também é fator de 
desenvolvimento: o da educação presencial .Por definição de origem, a EaD 
já se põe, desde logo, no terreno do novo e da transgressão.(...)Tem a tácita 
permissão para ousar na gestação de métodos, materiais e procedimentos. 
Não por acaso, alguns desses recursos migram em seguida para o ensino 
presencial, fertilizando-o e sugerindo novas metodologias, novas formas 
organizacionais, novos papéis. 
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Diante disso, refletir sobre até que ponto a EaD contribui para as práticas 

educativas presenciais auxiliando no seu desenvolvimento é fundamental.. Utilizar os 

meios de comunicação para estratégia de ensino-aprendizagem priorizando a 

comunicação sobre os padrões de ensino tornar-se importante neste cenário de 

mudanças. 

Segundo BELLONI (2007, p.7) 

Mediatização técnica, isto é, a concepção, a fabricação e o uso pedagógico de 
materiais multimídia, geram novos desafios para os atores envolvidos nestes 
processos de criação (professores, realizadores, informatas etc.), 
independentemente das formas de uso: o fato de que esses materiais possam 
vir a ser utilizados por estudantes em grupo, com professor em situação 
presencial (no laboratório da universidade, por exemplo), ou a distância por 
um estudante solitário, em qualquer lugar e em qualquer tempo, só aumenta a 
complexidade desses desafios. Há que considerar, como fundamento dessa 
mediatização, os contextos, as características e demandas diferenciadas dos 
estudantes que vão gerar leituras e aproveitamentos fortemente diversificados..  

 

Tanto no ensino presencial e na EaD o aluno é o gestor do seu conhecimento, 

este tem autonomia frente ao conhecimento construído coletivamente. Dito isso, o 

trabalho se estrutura da seguinte forma:           

O primeiro capítulo tem como objetivo refletir sobre a EaD e as Tecnologias 

de Informação e Comunicação – TIC na educação.  

O segundo capítulo aborda a legislação brasileira em relação à educação a 

distância, sob a óptica da trajetória, desafios e institucionalização.           

O terceiro capítulo traz  a metodologia e os objetivos da pesquisa realizada. 

O quarto capítulo aborda a análise dos dados. A pesquisa em si refletindo 

sobre os relatos dos docentes pesquisados. As conclusões finais apontam os resultados 

e as perspectivas profissionais. 
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CAPÍTULO UM  

 

2. A EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA E AS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇ ÃO E 

COMUNICAÇÃO (TIC)  

O objetivo deste capítulo é refletir sobre educação a distância e as tecnologias 

de informação e comunicação.  

Saltos sucessivos foram produzidos, sobretudo após a Segunda Guerra. Fato 

que gerou um casamento indissolúvel entre a ciência, a tecnologia e a educação. E 

nesse contexto o potencial das nações para educarem sua população constituiu um 

divisor de águas para a consolidação da divisão do mundo moderno.  

 Segundo LEWIS (1960 apud MORAES)   

 
O desenvolvimento econômico depende tanto do conhecimento tecnológico 
sobre coisas e criaturas vivas quanto do conhecimento social sobre o homem 
e as suas relações com os seus semelhantes. A primeira forma de 
conhecimento é frequentemente acentuada neste contexto, mas a segunda 
tem a mesma importância. O crescimento depende tanto de saber como 
administrar organizações em grande escala, ou de criar instituições que 
favoreçam o esforço para economizar, como ainda de saber selecionar novos 
tipos de sementes, ou construir maiores represas.  

 

O conhecimento formal e informal, codificado e não codificado e a 

compreensão das diferenças e relevância destes tem recomendado a adoção de 

políticas públicas de educação massivas e de ampla cobertura. Trata-se de fazer por 

meio da educação a distância e do uso das TIC  difusão  dos conhecimentos científico-

culturais.  Levando-se em conta, práticas educativas que considerem não somente os 

conhecimentos gerais, mas também aqueles que auxiliem na construção de outros 

saberes.  

Para NELSON, PECK, KALACHECK (1969, p. 26 apud MORAES). 

 

As técnicas relevantes para a maioria dos trabalhos apresentam em comum 
um grande conjunto de elementos construtivos elementares. Serão muito 
simplificados o ensino e a aprendizagem das técnicas se esses elementos 
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mais primários já forem do conhecimento do operário – como, por exemplo, 
se a receita simplesmente especificar que se deve “derramar uma xícara de 
leite”, sem necessidade de explicar o que é o leite ou descrever como medi-
lo e derramá-lo. A educação geral transmite essas habilidades de finalidades 
gerais, bem corno estabelece relações, dados e linguagem.  

 

Assim, os materiais e as metodologias utilizadas pelos professores em cursos e 

disciplinas a distância objetivam não só o conhecimento geral mas a sua construção. 

Cabe também destacar que o estudante dos cursos a distância, no caso, da nossa 

pesquisa, são professores que atuam em sala de aula. 

As sociedades atualmente passam por uma época de aceleradas mudanças na 

natureza da maioria dos trabalhos e das técnicas relevantes para sua execução. Aspecto 

que muda o repertório das finalidades gerais, o ritmo e a forma que o sistema 

educativo tem que prover. Ou seja, a mudança na longevidade das pessoas e as 

mudanças tecnológicas e organizacionais evidenciam a relevância da educação inicial 

e continuada.   

Nesse sentido, o acesso a educação é ampliado como fator de desenvolvimento  

e como  ferramenta de longo alcance como o avião no meio século passado. A EaD 

tem a implícita permissão para ousar na gestão de métodos, materiais e procedimentos. 

Alguns destes recursos migram para o ensino presencial sugerindo- novas 

metodologias, novas formas organizacionais e novos papéis. Aspectos aos quais as 

instituições convencionais devem estar atentas para criarem novos modos de 

organização do ensino e da aprendizagem em consonância com os desafios da 

democratização e qualidade da educação. 

No Brasil, a EaD nas instituições tradicionais de ensino, predominantemente 

presenciais, apresenta características próprias. Geralmente acontece como uma 

atividade isolada de um professor ou pequeno grupo de professores, numa unidade 

acadêmica com uso de infraestrutura interna e sob o mesmo “modelo” do presencial.  

No entanto, pesquisas apontam que os professores e gestores dos cursos e disciplinas 

priorizam a produção massificada de materiais em detrimento do trabalho intelectual e 

pedagógico. 

Nesse contexto, a tecnologia acaba sendo associada à produção em massa. Para 

compreendermos a cultura tecnológica temos que levar em consideração que esta tem 
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tendência para a descontextualização. Significa dizer, que a cultura tecnológica 

considera somente os componentes do problema que tem solução técnica e 

desconsidera o impacto nos indivíduos, na sociedade e no ambiente.. E esta percepção 

tem como consequência a generalização de que apenas os instrumentos de invenção 

mais recentes são tecnologia; e que a tecnologia desumaniza o homem e que a luta 

contra a tecnologia fundamenta-se na recusa do uso de computadores e outros 

aparelhos que sejam novidade e que muitas vezes provocam medo em nós. Nossa 

crença é de que a tecnologia associada aos processos educativos adquire por si só 

outras características que Conforme SANCHO (1998, p.25) 

Algo que diferencia substancialmente a espécie humana do resto dos seres 
vivos é a sua capacidade para gerar esquemas de ação sistemáticos, 
aperfeiçoá-los, ensiná-los, aprendê-los e transferi-los para grupos distantes 
no espaço e no tempo, para avaliar os seus os seus prós e contras e tomar 
decisões sobre a conveniência, utilidade (para um ou para muitos) de 
avançar em direção a alguns ou outros caminhos. 

 

 A trajetória da educação a distância (EaD) apresenta um histórico que 

fundamenta seu surgimento e desenvolvimento no decorrer do tempo principalmente  

baseada no uso das TIC disponíveis em cada momento.Conforme pesquisas sobre o 

tema o desenvolvimento das tecnologias de informação e comunicação sempre 

estiveram atreladas e contribuíram ao processo de desenvolvimento da EaD.Isso se 

traduz nos inúmeros artigos que colocam as “gerações de EaD” relacionadas com o 

desenvolvimento das tecnologias e seus usos na educação, passando por mudanças a 

partir da evolução dos meios de comunicação. Para melhor compreensão deste 

fenômeno faremos esse breve histórico. 

Segundo pesquisas, o primeiro marco da EaD foi o anúncio publicado na 

Gazeta de Boston pelo professor de taquigrafia Cauleb Philips. Em 1856 em Berlim é 

criada a primeira escola de línguas por correspondência. Posteriormente em 1873, em 

Boston, é fundada a Society to Encourage Study at Home. Em 1891 na Pennsylvania, 

Tomas J. Foster inicia um curso sobre medidas de segurança no trabalho da 

mineração. Em 1891 a universidade de Wisconsin autoriza cursos por correspondência 

no âmbito da extensão universitária. No ano de 1892 é criada a Divisão de Ensino por 

Correspondência na Universidade de Chicago, após experiências na preparação de 

docentes nas escolas dominicais. Em 1894 Joseph W. Knipe preparou trinta estudantes 
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para o Certificated Teachers Examination por correspondência. E em 1898 na Suécia, 

iniciam-se os trabalhos do famoso Instituto Hermond. 

O rádio está disponível desde a década de 20 quando a KDKA, primeira rádio 

comercial de Pittburgh, começou a operar. Este permitiu que a voz humana fosse 

transmitida a lugares remotos propiciando assim que a parte sonora da aula pudesse 

ser transferida para tempo e lugares distantes. No final da década de 40 a televisão 

comercial é inventada. Permitindo que a voz e a imagem também cheguem a 

localidades remotas. Invenção que propiciou que uma aula quase inteira fosse 

transportada no espaço e no tempo. O acesso à imagem ampliou as estratégias 

pedagógicas dos professores e favorecendo assim a visualização dos conteúdos pelos 

alunos. 

O primeiro computador foi inventado em 1946, mas somente no final de 1977 

quando os microcomputadores começaram a ser utilizados maciçamente e que este 

passou a ser visto como tecnologia educacional. Os militares e cientistas norte 

americanos desenvolveram nas universidades, na década de 60, a comunicação via 

computadores e esta se tornou base da educação on line. Sobre a entrada dos 

computadores na educação, a  Comissão sobre a Tecnologia Educacional dos Estados 

Unidos 1970 divulga  a seguinte declaração  

É uma maneira sistemática de projetar, levar a cabo e avaliar o processo de 
aprendizagem e ensino em termos de objetivos específicos, baseados na 
pesquisa da aprendizagem e na comunicação humana, empregando uma 
combinação de recursos humanos e materiais para conseguir uma 
aprendizagem mais efetiva. (TICKTON, 1970, p.21 apud PONS,2001,p.53 
apud SILVA, 2002,p.26) 

 

A declaração feita demonstra claramente a possibilidade de se atrelar o artefato 

técnico aos processos educativos. Assim a tecnologia educacional não é constituída 

somente pelos meios por si sós. Esta depende da combinação entre os recursos 

humanos e os recursos tecnológicos para o alcance de uma aprendizagem efetiva. O 

professor deve ter um objetivo claro em seu planejamento em relação ao aprendizado 

do aluno frente ao conteúdo que será explanado. 

O computador possibilitou a comunicação assíncrona (não necessita da 

presença no exato momento da emissão da mensagem) por meio do correio eletrônico 

textos puderam ser enviados com rapidez aos respectivos destinatários. Recentemente 
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com o surgimento da comunicação síncrona através dos bate-papos várias pessoas 

interagem simultaneamente. Ferramenta que amplia as possibilidades da EaD no 

mundo virtual. A web permitiu que o acesso a textos, sons, gráficos e fotografias fosse 

agilizado.          

Segundo Pereira e Moraes (2009. p.70) nas décadas de 60 e 70 a teleducação 

manteve os materiais escritos  e passou a integrar o áudio, o vídeo cassete, o rádio, a 

televisão, o videotexto, o videodisco, o computador e a tecnologia de multimeios com  

no uso de instrumentos com feedback imediato. Tal avanço possibilitou que o 

International Council for Correspondence Education, criado no Canadá em 1938, 

fosse renomeado para International Council for Distance Education (ICDE) em 1982.  

A mudança reflete o reconhecimento de um processo histórico marcado pela 

influência da correspondência, mas que absorveu as contribuições da tecnologia, 

produzindo uma outra forma de ensinar que poderia  ajudar a solucionar as questões  

relacionadas com a crescente  demanda por educação , agilizar o tempo,  flexibilizar os 

espaços, enfim ampliar o potencial educativo das TIC. 

Assim, as Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) perpassam as 

reformas educacionais em escala mundial a partir da década de 1980 nos países 

centrais e em 1990 no Brasil e países periféricos. O uso das TIC na educação superior 

demandou alterações na organização do campo universitário como, por exemplo, 

diante do aumento da demanda e da consolidação da educação superior de massas; das 

alterações na organização do ensino superior frente o impacto das TIC em nível de 

graduação, extensão e pós-graduação; mudança na integração entre ensino e pesquisa; 

mudança no perfil do professor e do processo de formação, ênfase na formação 

continuada; mudanças nas fontes de financiamento da educação superior; impacto da 

mundialização do capital na educação.   

Neste sentido, cabe destacar que as políticas de formação inicial e continuada 

do Governo Federal via EaD tem papel importante e estão no âmago destas mudanças. 

Em linhas gerais há uma reestruturação na educação como um todo. As TIC provocam 

mudanças no processo de produzir, circular, armazenar e comunicar informações, e 

estas apontam para as mudanças na maneira de lidar com a construção do 

conhecimento. 
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A formação de professores em nosso país está alicerçada no modelo de 

expansão do ensino superior implementado em 1990 no âmbito do Estado referenciado 

às recomendações de organismos internacionais. A forma adotada pelos sistemas de 

ensino para a formação dos professores em exercício na educação básica responde a 

essas recomendações atendendo de forma massiva à demanda emergente com custos 

reduzidos. 

As ações do MEC pautam pela continuidade de programas de caráter 

continuado e compensatório voltado para a formação de professores leigos em 

exercício a distância em cooperação com os sistemas de ensino. Aspecto que 

desvaloriza  a percepção social e cultural da EaD enquanto ação educativa de 

qualidade. 

O pressuposto de que na EaD o uso das TIC é parte inerente da proposta 

pedagógica  está referenciada nos seus marcos conceituais. Segundo a UNESCO 

(Organização das nações unidas para a educação) a EaD é um ambiente de ensino 

aberto, flexível, adaptado as diversas necessidades de aprendizagem e de fácil acesso 

para todos em distintas situações.Diante disso, pode-se inferir que as TIC tem papel 

fundamental para a materialização de tal conceito. 

Para RIANO ( 1997, p. 20 apud MAIA, VIDAL) “ A EaD também pode ser 

definida como a “relação professor-aluno ou ensino-aprendizagem mediada 

pedagogicamente e mediatizada por diversos materiais instrucionais e pela orientação 

tutorial”. 

Segundo o  Decreto 5.622/2005  

A educação a distância (EaD) é a modalidade educacional na qual a 
mediação didático-pedagógica nos processos de ensino aprendizagem ocorre 
com a utilização de meios e tecnologias da informação e comunicação, com 
estudantes e professores desenvolvendo atividades educativos em lugares ou 
tempos diversos. 

Para MORAN (2008,p.1)”Educação a distância é o processo de ensino-

aprendizagem, mediado por tecnologias, onde professores e alunos estão separados espacial 

e/ou temporalmente”. 

Para SARAIVA (1996 p. 17 apud NUNES, 2012, p.26) 
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A prática da educação a distância (EaD)  tem sido concretamente uma 
prática educativa, isto é, de interação pedagógica, cujos objetivos, conteúdos 
e resultados obtidos se identificam com aqueles que constituem, nos diversos 
tempos e  espaços, a educação como projeto e processo humanos, histórica e 
politicamente definidos na cultura das diferentes sociedades. 

  

Segundo Belloni (1999, p.10 apud Moraes) existem dois modelos de educação 

a distância - que no nosso entendimento também influenciam  a definição conceitual 

da EaD. O modelo taylorista-fordista entende a EaD como um processo industrial de 

trabalho e neste sentido sua estrutura alicerça-se nos princípios de racionalização, 

divisão do trabalho e produção em massa acrescidas da mecanização e automação. A 

lógica da “massa” evidencia-se no âmbito da oferta (universalização da educação) e 

nas estratégias implementadas (grandes unidades, planejamento centralizado, 

otimização de recursos e etc.) Em outras palavras significa dizer que a lógica da 

fábrica é transferida para a educação, aplicação que desvaloriza o potencial de 

aprendizagem das tecnologias da comunicação e da informação (TIC) na educação. 

Além de subjugar o trabalho do educador nesta modalidade de ensino. 

Contextualizando um pouco mais os conceitos Beloni  afirma que  o segundo 

modelo  de EaD surge com a crise do fordismo  que favorece o surgimento de  novos 

modelos de produção industrial (pós-  fordismo e Toyotismo) os quais influenciam a 

concepção e a gestão e todas as dimensões sociais ligadas a ele. Estes modelos 

enfatizam o aprender ao longo da vida, o trabalho em redes e a educação para o 

pensar. Característica que evidencia uma nova óptica pedagógica para a educação. 

O  atual contexto  social e a tecnologização das atividades sociais influencia 

diretamente a educação,seja esta presencial ou a distância.Aspecto que referencia a 

mudança de paradigma na EaD,haja vista a educação ser influenciada diretamente 

pelas mudanças industriais, sociais, culturais, econômicas. 

Assim vale a pena trazer a tona outros modelos de EaD presentes na literatura 

da área. Segundo MEIRELLES e MAIA.( 2002 p.3) o Institute for Distance Education 

classifica a EaD em três modelos, a saber: 

� Salas de Aulas Distribuídas – esta estruturada nas tecnologias 
capazes de levar conhecimentos a diferentes pontos do mundo. A 
instituição controla o andamento do curso e o local de treinamento. 
A comunicação síncrona predomina e as instituições atendem a um 
pequeno número de alunos em cada local.  
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� Aprendizado Independente – neste modelo os alunos fazem o 
curso independente de escala fixa de horários. Estes recebem o 
material didático e o programa do curso. A instituição dispõe de 
tutores que acompanham os alunos e avaliam os exercícios. A 
comunicação entre o tutor e o estudante e estabelecida via 
telefone, fax, correio eletrônico e correio tradicional. Os alunos 
estudam de forma independente seguindo o programa e o material 
do curso é apresentado na forma impressa, CD -ROM e fitas de 
vídeo. 

� Estudo Aberto + Aulas – este modelo utiliza o material impresso 
conjuntamente com as outras mídias. Os alunos se reúnem 
periodicamente para receberem apoio instrucional. Nas aulas 
discutem conteúdos, realizam trabalhos em grupo, executam 
experiências em laboratórios, simulações e outras atividades 
direcionadas para a aprendizagem. 

Para Moran (2009) o Brasil encontra-se na fase de consolidação da educação à 

distância em todos os níveis de ensino e setores. Após a fase de experimentação, busca 

de modelos adequados para cada tipo de instituição, presenciamos uma fase de 

amadurecimento e maior regulação governamental. Atualmente, vivenciamos a fase da 

consolidação onde a EaD passa a integrar as  políticas públicas  para formação inicial e 

continuada dos docentes o que não acontecia no início.  

Para Moran (2008), os modelos predominantes são os de teleaula, videoaula e 

WEB com variáveis e combinações distintas. No modelo de teleaula os alunos são 

reunidos em salas e o professor transmite uma ou duas aulas por semana ao vivo, os 

alunos enviam perguntas e este seleciona para responder as questões mais relevantes. 

Após as teleaulas os alunos reúnem-se nas telesalas em pequenos grupos para realizar 

atividades, discutir e aprofundar questões relacionadas ao conteúdo explanado. As 

videoaulas, segundo modelo, centra o projeto pedagógico na produção audiovisual e 

impressa pronta. Existe o modelo semipresencial com o uso das telesalas e o modelo on 

line que é realizado com as videoaulas acessadas via WEB. E, por fim, o terceiro 

modelo denominado WEB que foca no conteúdo disponibilizado na internet e utiliza 

também o CD e o DVD para armazenar e distribuir o conteúdo produzido. Além do 

material disponível na WEB os alunos tem material impresso. São utilizados ambientes 

virtuais de aprendizagem e há a utilização de web conferências para momentos de 

interações presenciais para orientações, dúvidas e manutenção do vínculo afetivo. 
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Para nosso estudo, caracterizamos a EaD como parte de um contexto maior 

denominado educação.  A partir dos conceitos apresentados acima nosso entendimento  

é que conforme Saraiva ( 1996)  

 a EaD é concretamente uma prática educativa onde a interação pedagógica 
se identifica com aqueles que a constituem nos diversos tempos e espaços. 
Pois, a educação é projeto e processo humanos definida histórica e 
politicamente nas diferentes culturas. Significa dizer que a educação em si é 
de fato processo das mudanças tecnológicas e sociais e que tais mudanças 
não devem permanecer exclusas do sistema educativo. 

Então, refletir sobre a educação a distância significa considerar suas 

peculiaridades e implicações no processo de ensino-aprendizagem. Refletir sobre os 

processos pessoais e sociais e relacioná-los com o ensinado e o aprendido dentro do 

contexto vivenciado individual e coletivamente pelos indivíduos sujeitos neste processo, 

como recursos pedagógicos para o ensino-aprendizagem. 

 Em vários outros Países existem universidades especializadas em EaD que 

ofertam cursos exclusivamente nesta modalidade. Além dessas, há as instituições 

estruturadas por um sistema integrado, com possibilidades de ensino presencial e a 

distância.  

Ainda sobre o histórico da EaD cabe ressaltar que Em 1946 a University of 

South Africa (UNISA) constituiu-se formalmente como uma universidade virtual. É 

primeira universidade virtual do mundo destacando-se por promover um trabalho 

pioneiro e devido a sua tradição figura-se como prática habitual aceita no sistema 

educacional e no mercado de trabalho. Profissionais formados pela UNISA ou outros 

cursos na modalidade a distância ofertados por instituições nacionais  atuam no âmbito 

dos governos federais, estaduais e municipais. 

Nelson Mandela, um dos célebres estudantes formados pela UNISA, obteve sua 

certificação enquanto cumpria pena em Robin Sland e, em 1994, na primeira eleição 

democrática da África do Sul, tornou-se presidente. Mandela relata sua experiência na 

UNISA em uma entrevista após ser eleito:  

Sim, minhas qualificações acadêmicas me foram dadas pela UNISA. 
O estudo, especialmente quando na prisão, foi marcado por ironia. As 
dificuldades que me causavam alguns guardas e o sistema carcerário 
como tal desapareceram diante do sossego no qual se podia estudar e 
enfrentar problemas científicos. 
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 (PETERS, 2001, p.283 apud MARTINS). 

As reformas na China após a Revolução Cultural foram pautaram-se nos ideais 

de modernização e abertura ao mundo. Em 1979 o Estado chinês fundou a Central 

Radio Television University, uma espécie de teleuniversidade onde a mediação 

pedagógica é feita por rádio e televisão. Sistema vantajoso por formar um grande 

número de pessoas com rapidez e custos reduzidos. 

A partir de 1987 a instituição passou a ser denominada por China Central Radio 

and TV University (CCRTVU) o ensino é mediado por televisão aberta e a cabo, 

satélite, internet, rádio, softwares e correspondência. O Ministério de Educação chinês 

que estabelece os padrões, orientações e políticas de ensino. Os governos das províncias 

são responsáveis por oferecer programas de acordo com a necessidade de cada região. A 

produção de programas é centralizada e descentralizada simultaneamente, pois o 

governo reconhece as particularidades de cada província e permite a estas criarem seus 

programas. A EaD no contexto chinês propiciou o acesso ao ensino e foi fundamental 

para a inserção da China no mercado global, pois esta modalidade de educação atende 

as demandas por qualificação da população em um território extenso.  

No ano de 1987 o Parlamento Europeu reconheceu a EaD elemento essencial 

para o desenvolvimento da comunidade européia. Na década de 80 foram estabelecidos 

consórcios de cooperação entre o Leste e o Oeste Europeu fomentando programas 

educacionais alicerçados na EaD.  

Após ser fundada a Open University, britânica, a Espanha cria a Universidad 

Nacional de Educación a Distancia (UNED) e na Alemanha surge a Fern Universität 

ambas na década de 1970. Em 1988 foi fundada a European Association of Distance 

Teaching Universities – Associação Européia das Universidades de EaD , que uniu treze 

universidades da Europa Ocidental além de países nórdicos incluindo a Noruega e a 

Suécia. 

O surgimento da EaD na Europa e o desenvolvimento de sua trajetória no 

contexto mundial explica-se pelo fato dos europeus entenderem que esta modalidade de 

educação é um instrumento estratégico para o desenvolvimento da Europa. Esta passa a 

ser prioridade tanto nas iniciativas públicas quanto privadas. 
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Nos Estados Unidos não há uma universidade nacional virtual que oferta cursos 

a distância, fato respaldado na descentralização do poder político no ensino superior 

norte-americano. Apesar da ausência de uma universidade nacional de EaD os norte-

americanos criaram instituições inspiradas no modelo de universidade aberta. Fundada 

em 1964 na Flórida a Nova University of Advanced Technology exemplifica o 

surgimento das instituições inspiradas nas universidades abertas. Trata-se de instituições 

que ofertam cursos através do sistema dual-mode, ou seja, os cursos são ofertados tanto 

na modalidade presencial quanto a distância.  

As universidades usam esse mesmo sistema para a oferta de seus cursos.   Com 

difusão das TIC as universidades também criaram campus on line. A University of 

Phoenix, instituição privada, oferta cursos de graduação, mestrado e doutorado na 

modalidade à distância. O setor educacional norte-americano apresenta como diferencial 

a mundialização dos serviços de educação na área do ensino superior através de redes 

mundiais de universidades. 

Na Venezuela a EaD começa a aparecer na estrutura organizacional das 

universidades no inicio da década de 70 visando a suprir a demanda por formação 

profissional em áreas prioritárias para o desenvolvimento do país. Em 1977 é criada a 

Universidad Nacional Abierta da Venezuela – UNA, é a maior instituição de EaD no 

ensino superior venezuelano fica localizada em Caracas e oferta cursos na área de 

administração, educação ,engenharia e matemática. São ofertados cursos de 

especialização e mestrado que utilizam conjuntamente material impresso e as TIC. A 

UMA baseia-se na necessidade de educação permanente da população para o 

desenvolvimento socioeconômico do país além da perspectiva de igualdade de 

oportunidades frente à democratização da educação. 

Atualmente percebe-se que a tendência é a convergência do presencial e do a 

distância apontando para uma mudança de paradigmas que contempla processos 

educativos abertos. Nesse sentido, PIMENTEL( 2006 apud NUNES, 2012, p.27) 

 Dessa forma, fazendo referência à Educação Aberta e a Distancia, se estará 
combatendo o comodismo pedagógico de muitos que promovem a Educação 
a Distância. O que se percebe em relação à Educação a Distância é um 
comprometimento excessivo com planejamentos, materiais didáticos e 
desenhos instrucionais impossibilitando muitas vezes os debates de enfoques 
contrários, ou seja, fundamentados nas teorias da educação. Assim, o 
adjetivo “aberto” é antônimo do adjetivo “fechado”, logo, educação aberta 
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sugere significados diferentes daqueles que caracterizam o “ensino comum”. 
A educação aberta não é uma variante do ensino tradicional ou 
convencional, mas sim o seu oposto. E caracteriza-se principalmente pela 
supressão (mais ou menos completa) das restrições, das exclusões e dos 
privilégios pela abolição das barreiras.  

Nesta perspectiva, a inovação na EaD nos aspectos pedagógicos é fundamental 

contribuindo para inovar na produção do conhecimento, na produção de materiais, na 

gestão, nos processos comunicativos e nos sistemas de avaliação e acompanhamento. 

Buscam-se processos educativos abertos para a configuração acadêmica das mudanças 

necessárias á consolidação efetiva de seus sistemas. 

Segundo pesquisas, Na década de 60 surge no mundo uma nova era na 

universidade, denominada universidade aberta. Termo utilizado para definir a oferta de 

cursos abertos à sociedade. Cyber universidade, universidade virtual, universidade on 

line são os novos termos utilizados com o avanço das TIC. Na América Latina a 

universidade aberta surge na década de 70 época favorável de mudanças significativas 

para a configuração do sistema de EaD como instrumento educativo para o ensino 

superior. 

O paradigma central da educação aberta assume a opcionalidade e associa a 

diversidade e a maleabilidade. Segundo BELLONI ( 2009, p. 29 apud NUNES, 2012, 

p.27)  

Um processo de ensino e aprendizagem centrado no estudante será então 
fundamental como princípio orientador de ações de EaD. Isto significa não 
apenas conhecer o melhor possível suas características socioculturais, seus 
conhecimentos e experiências, e suas demandas e expectativas, como 
integrá-las realmente na concepção de metodologias, estratégias e materiais 
de ensino, de modo a criar através deles as condições de autoaprendizagem. 
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CAPÍTULO DOIS  

3. OS MARCOS LEGAIS DA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

O objetivo deste capítulo é apresentar a legislação sobre EaD frente aos 

desafios impostos pelas políticas públicas de educação e pela  sociedade atual.  

Nosso entendimento e  frente ao cenário  de mudanças o poder público deve 

prover o acesso à educação a uma grande parcela da população brasileira, ação esta 

que deve contemplar  o uso de tecnologias da informação e da comunicação, sobretudo 

a internet. 

Conforme pesquisa, na década de 60 surgiram no Brasil as primeiras normas 

sobre EaD , sendo as mais importantes o Código Brasileiro de Comunicações( 

Decreto-Lei nº 236/67) e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB 5.691/71). 

Esta última possibilitava que o ensino supletivo fosse mediado pela utilização do 

rádio, televisão, correspondências e outros meios de comunicação. 

Vários outros atos legislativos foram elaborados pelo Governo Federal, como 

pelos Estados e Distrito Federal. Algumas tentativas de criar Universidades Abertas e 

a Distância e de regulamentação da EaD chegaram no Congresso Nacional, mas não 

tiveram êxito e foram arquivadas por inúmeras razões. 

A nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) de 1996 admitiu a EaD 

em todos os níveis e modalidades em seu Art. 80.Objetivando regulamentar este artigo 

o Governo Federal elaborou o Decreto nº 2.494 de 1998 que foi posteriormente 

modificado pelo Decreto nº 2.561, ambos versam normas quanto ao credenciamento 

dos cursos de graduação, entretanto não contemplando programas de mestrado e 

doutorado. 
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Os decretos referidos acima foram revogados pelo Decreto n º 5.622 de 19 de 

dezembro 2005, modificado posteriormente pelo Decreto nº 6.603 de 12 de dezembro 

de 2007. Os decretos de 1998 são considerados tímidos frente ao Brasil moderno, 

entretanto o texto foi editado devido à pressão de alguns movimentos. Paralelamente a 

Secretaria de Educação Superior criou-se o Grupo de Trabalho EaD no Ensino 

Superior ( GTEADES ) sendo realizados debates, discussões e um seminário em 

março de 2005.O Conselho Nacional de Educação também analisou o assunto 

apresentando subsídios que possivelmente influenciaram a redação final do Decreto. 

O Instituto de Pesquisas Avançadas em Educação, a Associação Brasileira de 

Educação a Distância e a Associação Brasileira de Tecnologia Educacional (ABT) 

apresentaram contribuições para os referidos decretos. A ABT foi a primeira 

instituição a ter um programa de pós-graduação lato-senso, em 1980, reconhecido pelo 

Conselho Federal de Educação e pela Coordenação de Aperfeiçoamento do Pessoal de 

Ensino Superior (CAPES). Podemos afirmar que o decreto foi elaborado por diversas 

mãos mesmo tendo sido alterado pelo Decreto nº 6.303 de 12 de dezembro de 2007, 

foram necessários nove anos para a regulamentação da EaD no Brasil. 

O Decreto nº 5.622 desdobrou-se em algumas consequências. Foi necessário 

um novo Decreto para regulamentar o Parágrafo 4(quatro) do art.80 da LDB, item que 

aborda o tratamento diferenciado da EaD nos meios de comunicação. A CAPES teria 

180 (cento e oitenta) dias para elaborar normas complementares para os cursos de pós- 

graduação strictu sensu (mestrado e doutorado), prazo que foi retirado após 2( dois) 

anos de omissão do órgão. O MEC e os sistemas de ensino teriam 180 (cento e oitenta) 

dias para padronizar a regulamentação para o credenciamento e reconhecimento dos 

cursos o que não aconteceu. Os Conselhos Estaduais de educação revisaram suas 

normas para o funcionamento do programa, sobretudo na educação básica. E por fim 

todas as instituições credenciadas tiveram 360 dias para se adequarem as normas do 

Decreto. 

Em todo o percurso de regulamentação da EaD foram revogadas disposições 

em contrário. A tradição legislativa diz que são sempre revogadas as normas 

conflitantes. Neste caso somente os efeitos dos decretos de 1998 foram extintos. A 

eficácia da Portaria nº 4.059, de 10 de dezembro de 2004, norma que permite o uso da 
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EaD em 20%  da carga horária de conteúdos e disciplinas nos cursos de graduação foi 

integrada a legislação objetivando o uso das TIC no ensino superior. 

O Decreto nº 5.622 está dividido em seis capítulos contendo 37 artigos, tendo 

sido mantida sua estrutura pelo Decreto de 2007. Alguns parágrafos e incisos possuem 

erros materiais que não comprometem o entendimento, mas acarretam falhas no 

âmbito da técnica legislativa. O capitulo II que antecede o Artigo 9º fala “Do 

credenciamento de instruções para a oferta...”. O legislador quis mencionar 

instituições e não instruções como está redigido. Existem algumas agressões a língua 

portuguesa sendo uma excelente oportunidade para fazer os acertos necessários para a 

publicação do Decreto. 

A contemplação de cursos de pós-graduação strictu sensu é um mérito 

relevante, pois já temos um texto legal que contempla a modalidade EaD em 

mestrados e doutorados. Este depende de uma regulamentação da CAPES para o 

credenciamento neste nível de ensino. Mais relevante que a existência dos cursos é o 

reconhecimento político da valorização da EaD. As instituições podem iniciar os 

programas, mas para executá-los dependem da expressa permissão governamental. 

As organizações de pesquisas podem se credenciar para o programa EaD. O 

poder público deixa claro a permissão da existência de organizações de ensino e 

pesquisa e outras que façam ambas atividades e que as mesmas cumpram, 

precipuamente ou não, uma ou outra função. O Decreto corrobora o erro da LDB 

centralizando no Executivo Federal os atos de credenciamento. Há um pacto 

federativo e não há um Sistema Nacional de Educação no país. Os sistemas têm 

autonomia. 

O Decreto refere-se à possibilidade da EaD em diversos níveis e modalidades, 

porém no Artigo 2º combinado com o Artigo 30 não se vê listada a EaD para o ensino 

fundamental e médio. O mesmo admite a EaD como complementação da 

aprendizagem, situações emergenciais ou ministrados no âmbito da educação especial 

ou de jovens e adultos. Restrição que traz prejuízos para as escolas que possuem 

programas credenciados pelos Sistemas Estaduais de ensino. 

O Primeiro Parágrafo do Artigo 20 afirma que “Os cursos ou programas... 

somente poderão ser ofertados nos limites da abrangência definida no ato de 

credenciamento da instituição.” A EaD embora seja destinada as universidades é 
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extensível a demais instituições, ou seja, na prática significa que a instituição só 

poderá matricular alunos que residam dentro da sua área física de atuação( definida 

nos pareceres e portarias do Executivo). 

Contraria o princípio mundial da EaD de nacionalização e até 

internacionalização dos cursos e programas. Impecílio que pode ser superado com a 

criação outras entidades ou cooperações interinstitucionais. 

O Artigo 26 valida a criação de consórcios, parcerias, acordos, contratos e 

outros instrumentos similares. As parecerias podem ser válidas e prejudiciais para 

alunos e instituições, cuidados são necessários permitindo flexibilização com rapidez 

conforme os resultados almejados. 

Os estudos realizados no exterior serão revalidados nas universidades públicas 

que possuam curso ou programa reconhecido pela CAPES em mesmo nível ou nível 

superior na mesma área ou equivalente. Vale ressaltar que os cursos de especialização 

não são avaliados pela CAPES, não há como atender a equivalência desse dispositivo. 

Há a necessidade de um ato para disciplinar de forma clara esse assunto. 

O Artigo 34, Parágrafo Primeiro, exige que as instituições credenciadas a 

ofertar os cursos de pós-graduação lato sensu se sujeitem a um novo procedimento de 

supervisão após solicitarem ao MEC a revisão do credenciamento. 

É necessário o Exame de Certificação para avaliar os alunos oriundos da 

educação de jovens e adultos com duração inferior a dois anos no ensino fundamental 

e um ano e meio no ensino médio. Este deve ser feito pelos governos estaduais 

podendo ser delegado a outras entidades especializadas. Medida que contraria o direito 

das escolas promoverem a avaliação no processo como no ensino presencial. O 

certificado tem validade nacional como no presencial. 

O Decreto afirma que a duração dos cursos em EaD devem ter a mesma 

duração dos presenciais. Contrariando os princípios mundiais que permitem a 

aceleração da aprendizagem. A exigência dos momentos presenciais contraria a 

moderna EaD que dispõe de meios confiáveis para o processo de avaliação. O MEC 

deve manter um sistema de informação aberto ao público disponibilizando dados 

nacionais sobre a EaD , considerável avanço que o referido decreto traz.  
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Quanto ao credenciamento institucional há a inserção de exigências ilegais que 

invade competências dos Estados e do Distrito Federal. Após receber a permissão a 

instituição tem o prazo de um ano para iniciar o curso, sob a pena da perda automática 

do credenciamento. E estas serão descredenciadas no caso de falhas no funcionamento 

dos cursos ou programas. Os cursos de Medicina, Odontologia e Psicologia dependem 

de uma manifestação prévia do Conselho Nacional de Saúde e da Ordem dos 

Advogados do Brasil, no caso o curso de Direito. Entretanto um parecer favorável não 

é condição única e necessária para que o poder público autorize o curso.  

O Decreto nº 6.303, de 12 de dezembro de 2007 alterou os Decretos anteriores 

nos seguintes pontos:  

� Acrescentou ao Artigo 10 dez parágrafos constando as regras operacionais de 

funcionamento das instituições, tanto no Brasil como no exterior; 

� O Artigo 12 foi modificado em seu inciso X letra “c” onde deixou de constar o 

funcionamento dos pólos conjuntamente com outras instituições. Os parágrafos 1° e 2° 

foram modificados acrescendo que no momento do credenciamento é necessário o 

pleito de autorização de ao menos um curso na modalidade. Ficou expresso que se o 

credenciamento do curso tem por base a pós-graduação lato sensu este ficará limitado 

a este nível. 

� O Artigo 14 foi editado e expôs critérios para a transferência do curso para outras 

instituição, deixou claro que os processos regulatórios da educação superior deverão 

ser observados nos casos de credenciamentos e descredenciamentos. 

� O Artigo 15 foi corrigido acrescentando-se mais um parágrafo ficando claro que as 

instituições criadas e mantidas pelos estados e municípios devem ser credenciadas 

pelo sistema estadual , quando atuarem nos próprios estados, e caso tenham polos em 

outros estados devem se submeter ao sistema federal.  

� E por fim o Artigo 25 foi modificado a competência da CAPES em elaborar normas 

acessórias retirando-se o prazo de 180 dias havendo assim flexibilização para o órgão 

e o tempo para tal ação ficou em aberto. 

Segundo COSTA e  PIMENTEL( 2009, p.74) as tentativas de implementação 

de programas de educação à distância no Brasil refletem as dificuldades institucionais 

de estabelecerem um consenso entre si, pois o modelo ideal para esta é discutida em 

todos os âmbitos sociais. As discussões de grande porte sobre a educação superior na 
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área de educação a distancia no ensino superior no Brasil aconteceram em três décadas 

(1970-2005). No Brasil a oferta de EaD começa com o Instituto Monitor e com o 

programa de Rádio Roquete Pinto, em 1932. Somente em 1996 a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação é aprovada e nesta o art.80 trata sobre EaD. 

O programa Universidade Aberta do Brasil (UAB) foi criado pelos Decretos 

n.5800/2006 e n.11.502/2007 e estes definem as competências e a estrutura 

organizacional da Coordenação de Aperfeiçoamento do Pessoal de Nível Superior 

(CAPES), instituição responsável pela estrutura administrativo-financeira e pelos 

recursos humanos da Diretoria de Educação a Distância para a implementação do 

programa UAB na pareceria com as instituições públicas de ensino superior. Programa 

que confirma que a ideia de uma universidade aberta no Brasil não é nova, mas que se 

inova no tempo enquanto proposta educativa. 

O Projeto de Lei nº 1878 de 1974, nele buscou-se instituir uma Universidade 

Aberta sob a égide de que o ensino superior poderia ser ofertado por várias 

Universidades Abertas sob a coordenação do Ministério da Educação com apoio de 

centros regionais, sujeitas a legislação do ensino superior e estrutura interna própria. 

Este não limitava a oferta de cursos e o ingresso seria mediante a comprovação de 

segundo grau, atual ensino médio. Projeto que foi além e ressaltou a relevância da 

formação permanente, mas foi arquivado e reapresentado em 1977 e ao ser 

reapresentado trouxe o adendo que o MEC não deveria ser o único a manter o 

empreendimento, mas este deveria ser estendido a outros órgãos e empresas para 

assim aproveitarem seu patrimônio ocioso. 

O Projeto de Lei nº 1.751 de 1983 autorizava o poder público a instituir um 

sistema de universidade aberta na educação brasileira. Estabelecia que a universidade 

aberta obedeceria as diretrizes do MEC e reger-se-ia por estatutos aprovados por 

decreto do Presidente da República. Destacava as possibilidades de ampliação do 

acesso ao ensino superior no país e como outros projetos também foi arquivado.  

O Projeto de Lei nº 203/87 apontava para a criação da Universidade Nacional 

de Ensino a Distância (UNED), esta seria uma fundação tutelada pelo governo federal 

com sede em Brasília. Era a proposta de uma experiência piloto coordenada pelo MEC 

e, em princípio, destinada a cursos de extensão.  
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Em 1990 o projeto de lei nº 4.592-C/90, do Ministério da Educação, dispôs 

sobre a Universidade Aberta do Brasil vinculada ao Ministério da Educação esta 

objetivava democratizar e ampliar o acesso ao ensino superior . A coordenação e 

supervisão técnica ficaram sob a responsabilidade do Instituto Nacional de Pesquisas 

Educacionais (INEP) e a implantação e funcionamento á Fundação Centro Brasileiro 

de Televisão Educativa (FUNTEVE) e os encargos financeiros seriam vinculados ao 

Ministério da Educação. Este projeto foi aprovado pela Comissão de Constituição, 

Justiça e de Redação. Deste Projeto de Lei derivam o artigo 80 referente á educação á 

distância na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (1996). Em síntese os 

projetos de leis apresentados ao Congresso ressaltavam a relevância do tema e a 

necessidade de criar a Universidade Aberta do Brasil. 

Segundo COSTA e PIMENTEL( 2009, p.6) o lançamento do programa federal 

Salto para o Futuro induziu a criação de coordenadorias de EaD nas Secretarias 

Estaduais de Educação. O Decreto nº 1.237 de 06 de setembro de 2004 instituiu o 

Sistema Nacional de EaD e estabeleceu a primeira ação concreta na institucionalização 

da educação a distancia na esfera federal. Em 1996 foi agregada a estrutura do MEC a 

Secretaria de Educação a Distância (SEED) 1. Esta passou a coordenar as ações do 

MEC na área de EaD e a desenvolver programas como o TV Escola, o ProInfo, o 

Proformação, o Pro-Licenciatura dentre outros e culminou no lançamento da 

Universidade Aberta do Brasil. Neste momento três programas lançados foram: o Tv-

escola o qual utilizava programas de vídeo na sala de aula, o Proinfo voltado para a 

informática educativa e o Proformação que tinha como foco a formação de professores 

leigos. 

O sistema UAB no Brasil iniciou como objetivos com a oferta prioritária de 

licenciaturas e de formação continuada de professores da educação básica; ofertar 

cursos superiores para a capacitação de dirigentes; gestores e trabalhadores da 

educação básica dos Estados, Distrito Federal e municípios; oferecer cursos superiores 
                                                           

 

 

 

1
 A Secretaria de Educação a Distância (SEED) foi extinta em 2011 e seus programas e ações foram vinculados a 

Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECADI). 
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nas diferentes áreas do conhecimento; ampliar o acesso à educação pública superior, 

reduzir as desigualdades de oferta de ensino superior nas diferentes regiões do país; 

estabelecer um sistema nacional de educação a distância e a pesquisa em metodologias 

do ensino superior apoiadas em tecnologias da informação e comunicação frente aos 

desafios impostos pela sociedade mundial.   

O Decreto nº 5.800/2006 parte da concepção de uma política de expansão do 

ensino universitário incentivando a inclusão social por meio da Educação a distância 

(EaD).Ou seja, este fundamenta-se na oferta de cursos a distância executados por 

instituições públicas de ensino superior em pólos de estudos sustentados pelos 

municípios ou governos estaduais. Estratégia que tem por finalidade ampliar e 

democratizar o acesso ao ensino público superior priorizando a formação universitária 

de professores das escolas públicas e dos jovens trabalhadores. 

A UAB não foi criada com o propósito de ser uma universidade aberta como a 

Open University na Inglaterra e outras que existem em outros países. O programa 

UAB foi instituído por meio de um acordo de cooperação técnica entre o MEC, as 

universidades públicas e os Centros Federais de Educação Tecnológicas - CEFET’s, 

atuais Institutos Federais, visando à democratização e a interiorização da educação 

superior. A UAB representa o incentivo a sistemas bimodais preservando o ensino 

presencial e incentivando a criação de cursos a distância objetivando que estes 

dialoguem entre si para que as universidades repensem suas metodologias de ensino-

aprendizagem. 

De acordo com a legislação brasileira de educação a distância as instituições de 

ensino superior devem obter autorização do MEC (Ministério da Educação e 

Comunicação) para ofertarem cursos na modalidade a distância. Os projetos são 

submetidos às diretrizes do edital público da UAB e se aprovado o projeto estas estão 

autorizadas a ofertar os cursos em caráter experimental.  

Em 2005 o MEC através da Secretaria de Educação a Distância publica o 

Edital número1 organizado nas partes A e B. Na parte A solicitou-se que as prefeituras 

municipais e os governos estaduais a apresentação e candidatura de projetos para 

sediarem pólos presenciais, a parte B era destinada a convidar as Instituições Federais 

de Ensino Superior para oferta de cursos na modalidade a distância. Este edital 
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vinculava as três esferas públicas (municipal, estadual e federal) em um acordo de 

cooperação com o objetivo da implementação de uma ação publica na área de 

educação superior a distância denominada de Sistema Universidade Aberta do Brasil 

(UAB). 

A SEED do Ministério da Educação foi criada pelo Decreto nº 1.917,de 17 de 

maio de 1996. O Decreto nº 5.159, de julho de 2004 alterou a estrutura regimental do 

MEC e que consequentemente reestruturou a SEED. Esta reestruturação foi realizada 

com o objetivo de potencializar os recursos existentes qualificando assim a atuação da 

SEED junto ao público-alvo.  

Segundo COSTA e PIMENTEL (2009, p. 7) a SEED em apoio ao edital 

publicou algumas propostas definindo os elementos estruturais que qualidade que 

deveriam constar na proposta do pólo presencial para a UAB. O edital foi julgado por 

12 especialistas em educação á distância nomeados pelo MEC os quais desenvolveram 

os trabalhos das diretrizes estratégicas, principalmente no que se refere a qualidade 

dos cursos. 

Os cursos escolhidos deveriam enquadrar-se nos referenciais de qualidade para a 

educação a distância e os cursos escolhidos foram prioritariamente na área de formação 

de professores para a educação básica. Os pólos para serrem escolhidos deveriam 

possuir a infraestrutura adequada com observância á necessidade de uma distribuição 

geográfica sustentável e como regra geral a distância mínima entre dois pólos deve ser 

em média 100 km. Foram selecionados 291 pólos de apoio presencial e 245 projetos de 

cursos á distância oriundos de 39 Universidades Federais e 10 Institutos Federais de 

Educação Tecnológica (IFET’s).  

Juntamente com a seleção dos pólos e cursos promovidos no âmbito do edital de 

lançamento da Universidade Aberta do Brasil o poder executivo publicou o Decreto nº 

5.800/2006 que estabeleceu a UAB como um programa da SEED. Após a publicação 

dos resultados do primeiro edital da UAB a SEED responsabilizou-se pela articulação 

dos pólos e as instituições de ensino de modo que os primeiros cursos ofertados pela 

UAB começaram a ser implementados em 2007.  

Em 2006 o segundo edital foi publicado seguindo os moldes do anterior e neste 

as universidades públicas estaduais puderam participar. Nesta nova fase a UAB iniciou 
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em 2009 com 562 pólos definidos dos quais 490 já estão implementados com a 

participação de 45 Universidades Federais, 18 Universidades Estaduais e 11 IFET’s. 

Neste edital o MEC ampliou as diretrizes estratégicas e estabeleceu dois parâmetros 

principais. O primeiro foi a adoção da divisão territorial em microrregiões para a 

orientação equilibrada dos pólos e o segundo a escolha exclusiva de cursos na área de 

formação inicial e continuada de professores. 

O território nacional está dividido em 527 microrregiões. Uma microrregião é 

formada por um conjunto de municípios vizinhos considerando as identidades 

econômicas, culturais e geográficas. Estrategicamente a UAB definiu a necessidade de 

880 pólos para a cobertura de todo o território nacional, sendo cada microrregião sede 

de pelo menos um pólo. Deste total compulsório de 527 pólos restariam 353 pólos 

excedentes os quais seriam destinados às microrregiões que justificassem a necessidade 

de mais de um pólo. 

Para melhorar a educação básica o MEC lançou o “Compromisso Todos pela 

Educação”, uma das etapas do Plano Nacional de Educação (PDE) o qual estabeleceu 

metas para o desenvolvimento da educação – IDEB ( índice de desenvolvimento da 

educação básica). Os dirigentes municipais elaboraram seu Plano de Ação Articulada- 

PAR com o apoio de especialistas do MEC. O PAR é o diagnóstico de cada escola.  

Cada estado da federação manifesta sua adesão a política nacional explicitada no 

decreto e institui seu Fórum Estadual. Compete ao Fórum Estadual diagnosticar a 

necessidade de formação de professores que demanda cada escola em todos os 

municípios do estado e no âmbito do Fórum estabelecer junto às instituições de ensino 

um programa de oferta de formação conforme a demanda qualificada. Este trabalho é 

denominado arranjo educacional local e é submetido a analise crítica da CAPES tendo 

em vista o financiamento.  

Através da Lei nº 11.502 de 11 de julho de 2007 ampliou-se as competências da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) esta além de 

induzir, fomentar e avaliar o sistema de pós-graduação brasileiro foi responsabilizada 

também pela área de formação de profissionais para o magistério de educação básica. E 

após a promulgação desta lei o MEC publicou o regimento interno da CAPES com a 

criação de duas novas diretorias, a saber: a Diretoria de Educação Básica Presencial e a 

Diretoria de Educação a distância. Esta última diretoria passou a atuar em conjunto com 
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a SEED na coordenação nacional da UAB. A Portaria 318 do MEC transfere para a 

CAPES a operacionalização do Sistema Universidade Aberta do Brasil. O 

reconhecimento da UAB possui três pilares que sustentam sua macroestrutura, a saber: 

O MEC com a condução central do processo, as IES com ofertas de cursos na 

metodologia a distância e os municípios e estados sediando os pólos de apoio 

presencial. 

A aprovação da Lei nº 11.502 de julho de 2007, amplia as competências da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Esta agência 

do MEC teve suas incumbências ampliadas além de induzir, fomentar e avaliar o 

sistema de pós- graduação brasileira esta passou a atuar na área de formação de 

profissionais para magistério da educação básica.  

Logo em seguida o MEC publicou o regimento interno da CAPES onde duas 

novas diretorias foram criadas, a saber: a Diretoria de Educação Básica Presencial e a 

Diretoria de Educação a distância. Esta última passou a atuar conjuntamente no âmbito 

nacional com a SEED. 

As Instituições de Ensino Superior (IES) públicas (Universidades Federais, 

Universidades Estaduais e Institutos Federais de Educação Tecnológica) são 

responsáveis pela elaboração do projeto pedagógico, pela gestão acadêmica 

administrativa dos cursos e pela certificação dos alunos. Os projetos pedagógicos devem 

ser estruturados a partir da relação com a necessidade da prática docente do professor na 

escola básica e o uso das tecnologias interativas de comunicação.  

Os pólos, segundo as diretrizes são locais definidos pelos municípios e pelo 

estado a partir de parâmetros estabelecidos pela UAB e deve conter infraestrutura 

necessária adequada para o atendimento ao aluno. Os coordenadores de pólos são 

indicados em lista tríplice pelos prefeitos ou governadores escolhidos pela IES atuante 

no pólo e homologados na direção da UAB. Nos pólos podem atuar uma ou mais IES e 

essa complexidade a organização das IES e do pólo para que as decisões cotidianas 

sejam tomadas. 

Esta sustentação tripartite do processo de decisão da UAB apoia-se no Fórum 

Nacional de Coordenadores da UAB, Fóruns Regionais de Coordenadores de Pólos e 

Forúns de Área de Coordenadores de Cursos da UAB.  
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 Em um país com imensas desigualdades sociais e econômicas é imprescindível 

o apoio da EaD para a inclusão da população no processo de emancipação pela 

educação. Infere-se que a educação a distância não solucionará todos os percalços da 

Educação, mas sim da utilização desta como importante ação educacional. 

 

 

3.1. O SISTEMA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL NA UNIVERSIDADE DE 

BRASÍLIA 

A entrada da UnB para o programa UAB decorreu de atendimento ao chamado 

de editais públicos do MEC/SEED. Em 16 de dezembro de 2005 foi realizada a 

Primeira chamada pública para a seleção de polos municipais de apoio presencial e de 

cursos superiores das IES, na modalidade à distância. 

Em 2006, o Programa UAB na UnB se iniciou com a oferta do curso de 

Administração, em um projeto intitulado Piloto, que previa o convênio com o Banco do 

Brasil. No Projeto Piloto da UAB, no curso de Administração a distância, a UnB 

participou do consórcio nacional abrindo vagas para a região Centro-Oeste e Norte. 

Na sequência das políticas institucionais, em 2006, a Faculdade de Educação 

estabelece parceria com a Secretaria de Estado de Educação do Acre para a oferta do 

curso de Pedagogia, destinado à formação de 800 professores da escola pública básica 

daquele Estado. 

No início de 2007, em virtude das demandas advindas especialmente da 

implantação do Programa UAB, a instituição consolida iniciativas, já em curso, de 

capacitação de docentes para a EaD, dando início a um processo regular de formação 

continuada de professores para a atuação na modalidade educação a distância. Sob a 

responsabilidade da Coordenação da UAB/UnB, em parceria com a Faculdade de 

Educação, o Curso de Formação de Professores da UAB/UnB visa proporcionar aos 

professores o desenvolvimento das habilidades e competências necessárias para a 

autoria e o gerenciamento de suas disciplinas no ambiente virtual de aprendizagem 

Moodle.  

Ainda em 2007, é realizado o primeiro vestibular destinado a selecionar 

candidatos para ingresso em cursos de licenciatura na modalidade de educação a 
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distância da UAB/UnB. Nesse processo seletivo foram oferecidas, no total, 1.080 vagas, 

distribuídas em seis cursos (Artes Visuais, Música, Teatro, Letras/Português, Pedagogia 

e Educação Física), dando a pessoas moradoras de municípios de seis estados brasileiros 

a oportunidade de acesso à universidade. Também nesse 2º semestre de 2007, é 

realizado o vestibular para os cursos de graduação a distância do Programa Pró-

Licenciatura. Os quatro cursos oferecidos – Artes Visuais, Biologia (fase 1 e fase 2), 

Teatro e Educação Física - totalizaram a oferta de 1.311 vagas, destinadas à formação 

superior de professores em exercício no Ensino Fundamental (séries finais) e Ensino 

Médio do sistema público de ensino, que não possuíam a habilitação legal exigida para 

o exercício da licenciatura.  

Em 2008, tem início a primeira turma do curso de Especialização em Educação 

Continuada e a Distância, que conta com 107 alunos matriculados. No final do ano de 

2008, abre-se novo vestibular para os cursos de graduação a distância do Programa 

UAB/UnB, desta vez com o acréscimo de dois novos cursos: Licenciatura em Biologia e 

em Geografia. Os candidatos selecionados iniciaram suas aulas no 1º semestre de 2009. 

No ano de 2009, abrem-se novas oportunidades na área de pós- graduação lato 

sensu. São os cursos de Especialização em Desenvolvimento Humano, Educação e 

Inclusão Escolar e Especialização em Educação de Jovens e Adultos na Diversidade e 

Cidadania.  

Em 2010, iniciam-se na UAB/UnB novos cursos aprovados pelo MEC. Um 

curso de graduação em Administração Pública, com vestibular previsto para o segundo 

semestre de 2009 e dois cursos de pós-graduação lato sensu – Especialização em Gestão 

Pública e Especialização em Gestão em saúde. 

Em abril de 2011, foi criada a Coordenação Operacional de Ensino de 

Graduação a Distância - COEGD, com o objetivo de contribuir para a 

institucionalização da modalidade a distância na UnB e desenvolver um olhar para as 

questões específicas e apontar caminhos de superação aos entraves à expansão e 

consolidação da educação a distância na UnB.  

Afirma Moraes (2010 ) que EaD amplia o alcance da educação e desta forma 

propicia aos indivíduos formarem sua visão critica de mundo e assim posicionarem-se 

perante a realidade que os cerca. Estas premissas que ilustram a reorganização da UnB 

frente a adesão ao sistema UAB. Decisão que submeteu a universidade a mudanças em 
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relação ao processo de ensino-aprendizagem e que envolve todos os sujeitos nesta 

realidade.  

Para Segenreich (2009), o maior problema encontrado nos cursos a distância é 

que muitos deles deixam a desejar na qualidade de seus conteúdos e discussões, seja 

pela falta de preparo profissional, seja por falta de familiaridade do público em questão. 

Para ela uma regulação feita pelo MEC deve preocupar-se em questionar os reais 

objetivos dos cursos que são abertos todos os dias para que se exija o fim de interesses 

meramente mercadológicos e que volte sua atenção às reais necessidades de se 

universalizar o acesso ao conhecimento (de qualidade referenciada socialmente) no país.  

Vale destacar que a  UAB é fruto de uma política pública adotada pelo governo 

federal para  ampliar o acesso e  ofertar cursos de nível superior aos professores que 

atualmente atuem no ensino superior sem formação para tanto.Trata-se de uma política 

de expansão quantitativa de vagas, pelos números que pretende alcançar e pelos 

mecanismos que adota.  Nosso entendimento é que esta estratégia política é uma “faca 

de dois gumes”, pois se, por um lado a política foi criada para atingir aqueles que não 

contam com oportunidades de ingressar na educação superior da maneira tradicional 

sendo, assim, uma política essencialmente pública, por outro não reserva a garantia da 

qualidade que os cursos presenciais garantem (ou deveriam garantir) ao seu público, 

gerando uma sociedade pensante.     

Kuenzer (apud Segenreich, 2009, p. 28) traz o conceito do termo “inclusão 

excludente” como o conjunto de estratégias que conferem uma certificação vazia e, por 

isso mesmo, constituem-se em modalidades aparentes de inclusão que fornecerão uma 

justificativa, pela incompetência, para a exclusão do mundo do trabalho, dos direitos e 

das formas dignas de existência.  

O compromisso institucional para garantir um processo de formação que 

contemple as duas dimensões desta precisa estar pautadas em um modelo de educação e 

em um referencial de qualidade pré-estabelecido, refletindo, inclusive, o público a que 

se deseja atingir e o cidadão que se pretende formar. 

 

[...] a precarização dos processos de formação é resultado direto da lógica 
expansionista adotada e do reduzido processo de acompanhamento e 
avaliação em curso no país e não, meramente, decorrência da modalidade 
EAD, ainda que a maior parte das experiências nesta modalidade se efetive 
sem as condições objetivas básicas para a formação com qualidade.  
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 ( DOURADO , 2007,p.12 apud SEGENREICH,2009,p.219 )  

Os processos educativos via EaD devem ser intensamente pesquisados em 

termos de política pública de Estado e como modalidade de ensino, pois as diversas 

formas que assume propõem questões de ordem institucional e pedagógica. Faz-se 

necessário a disponibilização de atos normativos e dados que permitam acompanhar, 

avaliar e refletir sobre a implementação destas politicas. A ausência de dados 

estatísticos apenas favorece a massificação e comercialização do conhecimento, 

muitas vezes tornando a EaD uma medida paliativa isenta de relevância para a 

formação humana. Aspecto que não é verdade, pois nos países capitalistas centrais a 

lógica em relação a EaD  tem outro sentido como já foi citado. 

 

 No que se refere às estratégias metodológicas adotadas nestes cursos, as 

estratégias tradicionais (1ª geração de EAD) eram as mais frequentemente 

adotadas, apoiadas por espaços institucionais (pólos) estrategicamente 

localizados perto dos alunos, com o objetivo de proporcionar um espaço de 

aprendizagem mais presencial. (SEGENREICH, 2006, p. 174) 

 

Nesta afirmação percebemos que o trânsito das estratégias pedagógicas da EaD 

para o ensino presencial caminha a passos lentos. Pois transportar o currículo do curso 

presencial para a modalidade a distância influencia a construção das estratégias 

pedagógicas pelos professores. Um curso a distância precisa ser construído com a 

ótica desta modalidade de ensino respeitando suas especificidades. E para uma boa 

estrutura curricular a inserção das TIC no trabalho do professor deve ser inclusa desde 

o currículo.  

 

 

 

 

 

 

 

 



46 
 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO TRÊS  

 

4. OS DOCENTES E AS MUDANÇAS PEDAGÓGICAS 

Este capítulo traz a pesquisa em si tendo como objetivo refletir sobre os 

relatos dos docentes entrevistados. 

  

4.1 METODOLOGIA DA PESQUISA  

A pesquisa realizada esta alicerçada na abordagem qualitativa, pois vislumbra 

analisar o tema proposto enfatizando o mundo real e o sujeito. O universo pesquisado 

abrange 7 (sete professores que atuam na Universidade Aberta do Brasil (UAB) sendo 

4(quatro) professores do Curso de Música UAB e 3 (três) professores do Curso de 

Letras UAB.  

Trata-se de um estudo de caso cujo papel  é refletir sobre o tema estudado para 

em seguida, por meio, do levantamento bibliográfico, entrevistas e questionários 

fundamentar e produzir reflexões sobre o tema . 

 Para Gonsalves (2007, p.69) o método de análise dos dados, privelegia um 

caso particular para a análise do fenômeno visando colaborar com a tomada de 

decisões em relação a questão estudada apontando possibilidades para a 

modificação”..  

Para a coleta dos dados foi utilizado o software de pesquisas gratuito survey 

monkey. Os pesquisados tiveram a opção de serem entrevistados ao vivo, tendo a 

entrevista gravada para posterior análise e/ ou pelo preenchimento do questionário 

online. Dois entrevistados optaram pela entrevista gravada e. E 5( cinco) entrevistados 

responderam ao questionário online  
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Dos 7 (sete) entrevistados, 2  (duas) entrevistas foram gravadas conforme 

opção dos professores  e  realizadas no Instituto de Letras da Universidade de Brasília 

(UnB). Dentre estes 5 (cinco) professores optaram por preencher o questionário online  

sendo 4 (quatro) do Instituto de Artes(departamento de música), e  um do Instituto de 

Letras da Universidade de Brasília. 

A escolha dos sujeitos teve como critério  a docência no ensino superior a 

distância e presencial.A escolha dos cursos por áreas diferentes fundamenta-se na 

possibilidade de verificação dos comportamentos dos docentes em relação as 

disciplinas ofertadas.  

 

4.2. OBJETIVO GERAL 

� Verificar se os professores entrevistados que ofertam disciplinas na UAB conhecem a 

legislação que fixa que 20% da carga horária das disciplinas presenciais podem ser 

ofertadas a distância bem como sua percepção em relação a EaD  na UnB. 

4.3. OBJEIVO ESPECIFICOS:  

� Verificar se o planejamento das disciplinas presenciais é o mesmo da modalidade a 

distância  

� Identificar  quais as dificuldades apontadas pelos professores ao planejar  disciplinas a 

distância  

� Identificar a percepção dos professores em relação a educação aberta e a distância na 

UnB. 
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CAPÍTULO QUATRO  

 

 

5. ANÁLISE DOS RESULTADOS DA PESQUISA  

A análise desenvolvida neste capítulo utiliza as respostas do instrumento de 

pesquisa (apêndice ) respondido pelos professores por entrevista gravada e por  e-mail. 

A seguir, a partir das respostas dos docentes apresentamos algumas reflexões: 

 

A) Sobre a Portaria  

Com o objetivo de orientar o entendimento das respostas destacamos 

os seguintes artigos da Portaria n° 4.059 de 10 de dezembro de 2004 

Segundo o  Art. 1 e  o Art. 2 desta portaria  

Art. 1o. As instituições de ensino superior poderão introduzir, na 
organização pedagógica e curricular de seus cursos superiores reconhecidos, 
a oferta de disciplinas integrantes do currículo que utilizem modalidade 
semi-presencial, com base no art. 81 da Lei n. 9.394, de 1.996, e no disposto 
nesta Portaria.  
§ 1o. Para fins desta Portaria, caracteriza-se a modalidade semi-presencial 
como quaisquer atividades didáticas, módulos ou unidades de ensino-
aprendizagem centrados na auto-aprendizagem e com a mediação de 
recursos didáticos organizados em diferentes suportes de informação que 
utilizem tecnologias de comunicação remota.  
§ 2o. Poderão ser ofertadas as disciplinas referidas no caput, integral ou 
parcialmente, desde que esta oferta não ultrapasse 20 % (vinte por cento) da 
carga horária total do curso.  
§ 3o. As avaliações das disciplinas ofertadas na modalidade referida no 
caput serão presenciais.  
§ 4o. A introdução opcional de disciplinas previstas no caput não desobriga a 
instituição de ensino superior do cumprimento do disposto no art. 47 da Lei 
no 9.394, de 1996, em cada curso superior reconhecido.  
Art. 2o. A oferta das disciplinas previstas no artigo anterior deverá incluir 
métodos e práticas de ensino-aprendizagem que incorporem o uso integrado 
de tecnologias de informação e comunicação para a realização dos objetivos 
pedagógicos, bem como prever encontros presenciais e atividades de tutoria.  
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Parágrafo único. Para os fins desta Portaria, entende-se que a tutoria das 
disciplinas ofertadas na modalidade semipresencial implica na existência de 
docentes qualificados em nível compatível ao previsto no projeto pedagógico 
do curso, com carga horária específica para os momentos presenciais e os 
momentos a distância. 

 

Segundo SOUSA e SOUSA ( 2008,p.3)  a Portaria nº 4.059 de dezembro de 

2004 caracteriza a modalidade semipresencial garantindo que a disciplinas do ensino 

presencial do curso podem ter 20% da sua carga horária ministrada à distância. 

Nosso entendimento é de que a implementação desta portaria no ensino 

presencial pode contribuir para a convergência entre o presencial e o a distância e, 

além disso, é uma forma de integrar as TIC na educação. Possibilitando ao professor a 

ampliação e modificação de suas estratégias pedagógicas na sala de aula frente aos 

conteúdos explanados.  

A pesquisa demonstrou que a maioria (71,4%) dos professores entrevistados 

afirmam conhecer a portaria e utilizá-la no ensino presencial. Para a análise, incluímos  

as resposta que afirmam conhecer  a portaria.  As respostas podem ser categorizadas 

nas seguintes afirmativas:: 

� conhece  mas não analisou detalhadamente (1) 

� usa na Graduação e na Pós-graduação (2) 

� conhece e divulga (2) 

Ao refletirmos sobre as respostas, podemos inferir que apesar das respostas 

afirmativas, na rotina universitária essa afirmação parece não fazer parte da rotina 

acadêmica.  Um exemplo disso é que não há no sistema de matrícula web, nos cursos 

presenciais, opções para matrícula em disciplinas semipresenciais.  Em geral, o 

professor usa a plataforma Moodle para a oferta mas não  dá opção ao aluno sobre a 

modalidade. Além disso, não percebemos nenhuma  resolução ou normatização interna 

para a oferta destas disciplinas.  
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Sobre esse aspecto, embora merecendo um aprofundamento identificamos o 

uso do Ambiente Virtual de Aprendizagem – APRENDER  - que para nossas reflexões 

apresenta a seguinte lógica. Na prática, o que ocorre é que os professores que utilizam 

o ambiente virtual de Aprendizagem APRENDER2 o fazem desconectados do 

ambiente virtual de aprendizagem utilizado na UAB (moodle). O mesmo docente que 

utiliza o APRENDER  também utiliza o Moodle mas não estabelece relações entre um 

e outro uso, embora em muitos casos seja a mesma disciplina.  

O APRENDER, conforme dados pesquisados na Plataforma em 07/2013, 

possui atualmente 5.390 disciplinas e conforme o quadro abaixo o numero de usuários 

tem aumentado consideravelmente desde sua implementação. 

ANO TOTAL DE USUÁRIOS 
2004 842 
2005 7.991 
2006 11.414 
2007 14.006 
2008 15.734 
2009 13.644 
2010 12.744 
2011 13.984 
2012 13.489 

Total de usuários até 2.2012 103.848 
Total de usuários novos em 

1.2013 7.668 
Total de usuários 1.2013 111.516 

Total de usuários ativos em 
1.2013 29.477 

Fonte: www.aprender.unb.br    
17/07/2013 

Fonte: 
www.aprender.unb.br  
17/07/2013 

Ressalta-se que desde 2004 os professores estão utilizando plataformas virtuais 

para oferta de disciplinas presenciais na UnB. No entanto, ao criar-se a UAB em 2006, 

o uso do moodle foi configurado para oferta das mesmas disciplinas, porém sem 

nenhuma vinculação entre uma plataforma e outra. Mas, o que nos chama a atenção é 

que o mesmo professor adota formas e estratégias distintas no planejamento e 
                                                           

 

 

 

2
 O APRENDER é um Ambiente virtual de aprendizagem utilizado pelos professores da UnB desde  2004 cujo 

objetivo é apoiar e complementar as disciplinas presenciais. O professor tem autonomia sobre como fará a 

oferta da disciplina e quais ferramentas utilizará.  O acompanhamento é feito pelo docente da disciplina.  

(http://www.aprender.unb.br) 
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acompanhamento das mesmas disciplinas em ambientes semelhantes e para o mesmo 

conteúdo sem, no entanto otimizá-los.Cabe ressaltar ainda que  não há  nenhuma 

ligação entre a portaria “dos 20%” nas condições de  oferta destas disciplinas na UnB.  

Conforme os professores da UAB, não faz parte da cultura de uso nenhum 

outro uso dos conteúdos  produzidos para o curso a distância,  no presencial. Vale 

ressaltar que, segundo alguns relatos dos professores a forma como a disciplina é  

estruturada é diferente da forma como está estruturada no ambiente virtual 

APRENDER. Há também um outro aspecto na UAB que deve ser levado em conta 

que é a existência do tutor que no presencial não existe. Neste caso, o professor pode 

contar com o Monitor. 

Minha experiência como aluna de Graduação de disciplinas com apoio do 

ambiente virtual APRENDER foram  com  três. No meu entendimento, funcionaram 

como repositório; postagem de atividades; fóruns em alguns casos, fonte de pesquisa e 

acesso aos textos e livros indicados pelos professores. No meu histórico não consta 

como disciplina feitas a distância ou semipresencial,  

Sobre a existência de ambientes virtuais de aprendizagem para apoio e/ou 

suporte às disciplinas presenciais há na UnB vários ambientes com uso de diferentes 

plataformas que são administradas pela próprias unidades acadêmicas. Mas, nenhuma 

delas com uso respaldado pela Portaria n° 4.059/2004.    

Caso o sistema de matrícula web incluísse em seu sistema a opção entre a 

modalidade presencial e semipresencial certamente eu escolheria a segunda, pois esta 

aperfeiçoa o reconhecimento do meu estilo de aprendizagem, possibilita a escolha do 

horário em que farei as atividades e respalda a minha familiaziração com a educação à 

distância. Além de propiciar ao docente a explanação dos conteúdos de forma 

dinâmica e criativa.  

B) Sobre planejamento das aulas  

Para análise das respostas a pergunta sobre se a EaD planeja do mesmo modo 

as aulas no ensino presencial e a distância, incluímos as respostas nos seguintes itens: 

�   a distância, planejo levando em conta as potencialidades das TIC 

� A distância, no planejamento procuro estar informado sobre as novidades 

tecnológicas 
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� No presencial elaboro o Plano de curso tendo em vista as aulas expositivas com 

uso basicamente de data-show ou vídeo 

� Não há dificuldades para planejar as aulas. 

Um dos entrevistados afirma que após integrar o quadro de professores da 

UAB/UnB repensou o uso do ambiente de aprendizagem, Moodle, nas suas aulas 

presenciais e on line. A experiência com a EaD  ampliou  sua percepção sobre a 

potencialidade o uso das TIC no processo de ensino-aprendizagem, conforme relato 

abaixo 

(...) depois da experiência com a UAB eu não utilizo a plataforma como 
depósito, aquilo que antes era a primeira tendência no APRENDER. Colocar 
assim artigos grandes para que o pessoal não tenha que ir à fotocopiadora , 
quem quiser pode imprimir na própria casa, ou no trabalho e era só isso. 
Agora na minha disciplina eu coloco vídeos e dever de casa, tarefa pra eles 
fazerem. Então não só utilizo assim como um arquivo, como muitas pessoas. 
A primeira coisa que a gente pensa na plataforma como suporte na aula 
presencial a gente pensa em um arquivo, um grande arquivo não é mais pra 
mim. (Professora 1,  Curso de Letras UAB) 

                  

 O relato acima  corrobora com a afirmação de  Gonçalves (2012)  que: 

 a popularização do ensino a distância fortaleceu o tema tecnologia da 
informação e da comunicação na educação. Os debates e as soluções 
encontradas para a EaD tem beneficiado ,inclusive, o ensino presencial. O 
ensino presencial vem apresentando mudança nos hábitos nos docentes e 
discentes apresentando melhoria nas aulas e o aumento de interesse por 
soluções tecnológicas. O uso das TIC é igualmente útil às duas modalidades 
de ensino. 

 

A dimensão conceitual do planejamento define a natureza, o nível de alcance 

do curso estando inserida dentro do contexto de seus objetivos, valores e filosofias de 

aprendizagem e educação. A EaD exige estratégias de ensino-aprendizagem que lhe 

garantem uma identidade própria, pois a utilização dos recursos tecnológicos exige a 

reconstrução do papel do professor. A dimensão didático-pedagógica refere-se à 

sincronia entre a dimensão conceitual e os elementos didáticos que serão utilizados 

frente à construção do conhecimento. Ou seja, o professor organiza todas as suas ações 

antes de colocá-las em prática e após efetivá-las deve está preparado para a 

substituição destas conforme as dificuldades apresentada pela turma e o acesso aos 

recursos tecnológicos. 
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Para JUNGES, POVALUK e SANTOS (2009 apud ARNOLD, 2003, p.178) 

É fundamental, entretanto, que o planejamento em EaD transcenda o mero 
desenho de um plano sequenciado, coerente, que inclui uma série de fases 
ordenadas e interdependentes. Ele pode e deve constituir uma oportunidade 
para reflexão sobre a nossa prática educativa de forma geral e sobre a nossa 
corresponsabilidade no estabelecimento de prioridades políticos-
educacionais que incluam todos os cidadãos, independente do seu estrato 
econômico e social, garantam sua inserção, de forma crítica e permanente na 
sociedade..  

Comprometer-se com a construção do conhecimento é de suma importância 

para os professores, sobretudo os que mantêm contato com a EaD, tendo em vista esta 

ser via de transformação da Educação em si. A seleção de conteúdos e a escolha das 

estratégias pedagógicas estão diretamente ligadas. Compete ao professor refletir sobre 

as indagações e recursos midiáticos que propiciarão a construção do conhecimento de 

forma prazerosa e efetiva. E a partir dessa reflexão indagar se estas estratégias são 

viáveis ao contexto do ensino presencial e suas especificidades com o intuito de 

transformar a prática pedagógica na sala de aula a partir do uso das TIC. 

Os professores entrevistados (97%) afirmam que não planejam a disciplina da 

mesma forma para a modalidade à distância e para a modalidade presencial. Somente 

14,2 % planeja de forma semelhante. Os professores que planejam de forma 

diferenciada as aulas distância refletem sobre as especificidades da EaD incluindo em 

sua prática pedagógica ferramentas que a Web oferece tais como links, repositórios 

on- line e materiais de apoio. A fala do Professor 2 do Curso de Música UAB 

corrobora as premissas acima  

Não planejo da mesma forma, pois procuro atentar para as especificidades 
do ensino a distância. Quanto as atividades são fóruns, de informações 
acerca da disciplina, disponibilização de material de apoio, de links para 
repositórios online, de entrega de tarefas e de provas, chats, web 
conferências, vídeos dentre outros”.Há também o planejamento para os 
encontros presenciais. 

Há professor que não hesita em trocar a ferramenta virtual utilizada caso a 

turma não se adapte, mostrando assim sua adaptação as especificidades do uso das TIC  

no processo de ensino- aprendizagem. Como afirma a Professora 3 do Curso de Letras 

“As aulas são planejadas de acordo com o perfil da turma e com o objetivo da 

atividade proposta. Assim, escolha a ferramenta mais adequada e não hesito em alterá-

la se perceber que a turma não se adaptou, ou se exige outra forma de abordagem”. 
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Houve depoimentos afirmando que “ a EaD tem mudado sua percepção sobre 

sua prática pedagógica , pois os resultados colhidos no ensino a distância o conduzem 

a refletir e resignificar suas estratégias pedagógicas no ensino presencial” (Professor 4 

Curso de Letras)               

Ainda sobre o planejamento, um dos entrevistados cita o seguinte,“ a EaD 

exige uma nova forma de planejamento para as aulas , ou seja, as etapas destas são 

elaboradas antecipadamente”.(Professor 5 Curso de Letras)          

Em relação ao planejamento da aula para o ensino presencial nota-se a 

utilização de recursos “comuns” na didática da maioria dos cursos presentes na 

universidade. Aspecto que expõe a relevância e importância do uso das TIC na 

educação, pois na web encontramos uma série de recursos e o docente não precisa 

ficar preso somente ao ambiente virtual de aprendizagem. Ponto relevante para 

refletirmos sobre a prática pedagógica, a inovação no ensino e o uso das TIC na 

educação. A fala do Professor 1 do Curso de Música representa o uso de recursos 

“comuns” para o processo de ensino a aprendizagem,veja:  

Procuro - a partir do tema da aula - discutir com os alunos e tentar construir 
o conhecimento através dos debates e discussões. Para tal me valho de 
ferramentas como: apresentações em PowerPoint, visualização de filmes, 
audição de música, dentre outras. 

Sobre as dificuldades em planejar, principalmente levando em conta o uso das 

TIC  os entrevistados apresentam pontos de vistas diferentes quanto a essa questão e 

não apontam dificuldades pessoais ao lidar com o Ambiente Virtual de Aprendizagem 

(AVA). Na realidade as dificuldades citadas são a baixa capacidade das redes de 

comunicação no Brasil, aspecto que dificulta a comunicação assíncrona e síncrona.  

Outra dificuldade levantada relaciona-se a dificuldade de aprendizagem do 

aluno em si, pois na EaD este nem sempre manifesta suas incompreensões e por essa 

razão limita a readequação do recurso virtual escolhido pelo professor.. 

Segundo a Professora 3 do Curso de Letras UAB  

(...) quando você planeja o curso e ele começa no presencial geralmente você 
identifica as dificuldades imediatamente, assim que precisam ser feitas;  e na 
disciplina  a distância,  até o aluno manifestar a dificuldade  pode levar 
algum tempo, na verdade você percebe o ritmo do aluno ao mesmo tempo 
em que ocorre. Até o aluno  expressar isso você  leva um tempo. 
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Afirmação que demonstra que as dificuldades para com a disciplina somente 

serão identificadas quando esta estiver em andamento e assim o professor corrigirá a 

inadequação de recurso tecnológico por ele escolhido para o processo de ensino-

aprendizagem. Ou seja, durante o semestre professor e aluno identificam suas reais 

dificuldades no contexto da educação a distância e o professor empenha-se em 

melhorar suas estratégias pedagógicas. A falha na escolha do recurso tecnológico é 

identificada em um maior espaço de tempo, aspecto que exige do professor um 

conhecimento mais elevado sobre os recursos tecnológicos dispostos e uma reflexão 

consistente sobre a adequação destes com o conteúdo a ser ministrado. 

Para o Professor 4 do curso de Música a principal dificuldade em relação ao 

ensino a distância consiste no processo de ensino- aprendizagem. 

 Na  EaD  a prática educativa foca principalmente o aluno e reestrutura o 
posicionamento do professor em relação a aprendizagem. É válido ressaltar 
que a aprendizagem interativa acontece tanto na EaD quanto no ensino 
presencial, pois em ambas há interação embora estas aconteçam em tempos 
distintos em cada uma delas. 

 

C) Sobre a percepção da  educação aberta e a distância no Brasil  

Pensar em educação aberta e a distância significa pensar na universidade do 

futuro, espaço onde os estudantes estabelecem combinações entre o ensino presencial 

e o ensino a distancia.  

Quando perguntados a maioria (97%) dos docentes entrevistados ressaltam que   

a que para que a educação a distância seja concretizada no Brasil existem alguns 

empecilhos, haja vista a EaD avançar a  passos lentos no processo de 

institucionalização frente a legislação brasileira, que embora precise ser revista já 

esteja contemplada na LDB no seu artigo 80 desde 1996 . 

Segundo, um dos professores entrevistados  um dos problemas  são as 

estruturas  físicas e humanas  dos polos de apoio presencial e a falta de  redes de 

comunicação;Outro professor aponta as falhas da internet nos pólos e até mesmo a 

falta desta como um empecilho, mas afirma que com uma boa estrutura, este modelo 

de educação a distância  funcionaria no país.  

Dentre os entrevistados há os que reconhecem o conceito de aprendizagem 

aberta e de educação aberta associando-as a autonomia e ao gerenciamento do 
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aprendiz na sua formação. O termo aberto também parece estar relacionado  com a 

ampliação do acesso. Assim afirmam os professores sobre a educação aberta : 

Educação aberta me parece um conceito mais amplo. Tenho lido algumas 
coisas recentemente, sobre Recursos Educacionais Abertos. O aprendiz tem 
muito mais autonomia no gerenciamento de sua formação. Educação a 
distância amplia as possibilidades dos sujeitos acessarem educação formal, 
pela flexibilidade no gerenciamento do tempo. 

(Professora 2– Curso de Música UAB) 

Educação aberta e a distância não significa educação distante e muito menos 
livre. Há que conscientizar os estudantes e professores que essa educação 
exige uma metodologia adequada e que não é simplesmente uma 
transferência de espaço acadêmico, assim como exige disciplina de todos os 
atores envolvidos nesse trabalho. 

(Professora 7  – Curso de Letras UAB) 

A fala das entrevistadas acima ressalta que os professores compartilham de 

uma percepção semelhante quanto ao entendimento de educação aberta e a distância.  

Há uma consciência bem estruturada nos apontamentos mostrando que  a mudança na 

concepção de EaD não é simples como parece tendo em vista que o mesmo vem  

sendo construído historicamente. 

Segundo a Professora 2 do Curso de Música a educação a distância neste curso 

acontece da seguinte forma:  

A nossa experiência no departamento de Música nos coloca mais em um 
patamar de semi-presencialidade, pois é exigida bastante a presença do aluno 
no polo. O curso de música devido a sua demanda prática exige uma 
reflexão mais ampla e detalhada sobre sua transposição para o ambiente 
virtual de aprendizagem. É um desafio escolher os recursos tecnológicos e 
garantir de fato a aprendizagem efetiva dos alunos. O aluno é desafiado na 
sua autonomia e o professor no seu apoio e orientação pedagógica.  

 O Professor 6 do curso de Música reconhece que a educação aberta e a 

distância no país tem um longo caminho a ser percorrido e cita que : 

o mais incomoda nos cursos a distância é o paternalismo que impera nesta 
modalidade de ensino. E em sua fala ressalta que os coordenadores do curso 
devem rever seu posicionamento em relação aos alunos. acima...O que mais 
me incomoda é o paternalismo que impera nos cursos a distância. Os 
coordenadores tendem a ser muito mais condescendentes e assistencialistas 
para com os alunos dos cursos a distância do que dos presenciais. 

Na busca pela qualidade do processo de ensino e aprendizagem é preciso que 

reconheçamos as limitações humanas e que cada um caminha com ritmo próprio. E a 

utilização das TIC na educação requer o domínio não somente dos recursos 
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tecnológicos e das teorias que regem a aprendizagem, mas também o conhecimento e 

o domínio de si próprio. Caso contrário, os esforços serão em vão. 

A história humana, então, é, por um lado, a história do domínio cada vez 

maior do homem sobre a natureza através da invenção de instrumentos e do 

aperfeiçoamento da tecnologia e, por outro lado, é a história do gradual 

controle do homem sobre si mesmo (...).(DUARTE apud VAN DER VEER 

& VALSINER, 1996, p. 242). 

 

 

O Professor 7 do curso de Música expõe que esta modalidade de ensino 

propicia o acesso ao ensino superior a alunos que tem dificuldade de ter acesso na 

modalidade presencial e reconhece que os cursos à distância aumentam a qualidade de 

vida destas pessoas. No entanto, será preciso desenvolver a cultura da 

autoaprendizagem e da disciplina e melhorar os hábitos de estudos..  

 

É importante para dar acesso a um conteúdo de qualidade  que alguns alunos 
teriam dificuldade em ter acesso de outra forma. Isso certamente pode 
contribuir  para a melhoria  da qualidade de vida dessas pessoas. Todavia, 
ainda é preciso desenvolver a cultura da autoaprendizagem e disciplina para 
dedicar algumas horas semanais para estudar o conteúdo. O problema é que 
muitos dos estudantes que fazem o EaD não possuem essas características e 
muitos não parecem se esforçar em desenvolvê-las. 

(Professor 4 – Curso de Música UAB) 

Assim com a afirmação acima o professor reconhece o papel do aluno, no 

entanto chamamos a atenção para o papel do professor e dos conteúdos e das 

metodologias para efetivar o aprendizado. Pois as especificidades da EaD exigem do 

educador a reflexão sobre sua práxis, para assim migrar para o ensino presencial novos 

comportamentos para o processo de ensino-aprendizagem. 

Ao ampliarmos o conceito de EaD principalmente numa educação aberta o 

foco passa a ser os processos de aprendizagem considerando também os processos de 

ensino, pois ambos são importantes e  não devem ser pensados de forma segregada 

independente da modalidade de educação. A aprendizagem aberta visa a construção do 

conhecimento e a capacidade de desenvolver a autonomia do aluno e apresenta alguns 

desafios, conforme . (NUNES, 2012 apud OKADA, 2007, p 25) 
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(...) Os desafios da aprendizagem aberta na educação formal são vários. Os 
aprendizes precisam estar abertos para um processo mais autônomo, ter 
habilidades iniciais para uso das tecnologias que podem facilitar seu 
processo de aprendizagem, e visão crítica para selecionar o que é 
significativo e relevante. A equipe pedagógica, por usa vez, precisa oferecer 
suporte maior, tanto na preparação de conteúdos mais claros, organização do 
ambiente para aprendizagem colaborativa e ações que possam guiar os 
aprendizes no processo de construção de conhecimentos. 

 A EaD baseada no uso pedagógico das TIC modifica as estruturas de ensino 

aprendizagem  já que as limitações de tempo, lugar, ocupação e idade são 

resignificadas neste contexto. Há um novo jeito de aprender e ensinar há um novo 

olhar sobre o docente e o discente. As estruturas para a aprendizagem são repensadas, 

a prática pedagógica vinculada as TIC é meio para a reflexão e atualização do trabalho 

docente. O professor e aluno equilibram suas escolhas e a aprendizagem sob a 

perspectiva desse paradigma é resignificada. O estudante é o protagonista do seu 

processo educativo nesse processo. A educação aberta vai além da EaD , ao oferecer 

ao estudante a autonomia para gerenciar suas atividades educativas conforme  todos os 

meios e ambientes disponíveis. 

Portanto, a afirmação de (PETERS, 2001, p.382 apud PIMENTEL, 2006, apud  

NUNES , 2012,p.23).  

A universidade do futuro emprega tanto componentes do ensino com 
presença quanto do ensino a distância e desse modo consegue com vistas às 
formas de ensino e aprendizagem, uma flexibilidade jamais vista. 
Dependendo da inclinação e da necessidade, os alunos podem decidir entre 
os seguintes modos de estudar: seminários, aulas práticas,trabalhos com 
cursos de ensino a distância autoinstrutivos,estudo digital em todas as suas 
formas (por exemplo, multimídias, hipertexto e teleconferências), estudo 
autônomo aberto, bem como estudo fechado com pacotes de ensino 
rigorosamente estruturado.Também podem fazer combinações com esses 
modos de ensino, tanto paralela quanto sequencialmente. É possível 
inclusive fazer uso das ofertas de várias instituições ao mesmo tempo. 
Trabalha-se com módulos de ensino. Créditos obtidos em diferentes 
instituições são acumulados e servem de base para graduações. Pode-se 
recorrer tanto a uma assessoria intensiva de ensino quanto a uma assistência 
tutorial competente na respectiva área, especialmente como complementação 
do estudo autônomo aberto. Ambas as formas têm uma importância que 
jamais puderam ter no tradicional ensino em presença ou ensino a distância. 
A universidade do futuro é a escola superior flexível por excelência.  

 

A universidade do futuro depende principalmente da reflexão do docente em 

relação ao uso das TIC na educação, pois estas são fonte de diálogo entre a 

modalidade presencial e a distância. Somente neste transito de saberes entre estas 
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modalidades de ensino alcançaremos a universidade do futuro, realidade alicerçada, 

sobretudo no reconhecimento da identidade de cada estudante em relação a construção 

do conhecimento. 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Refletir sobre a educação a distância significa estar disposto a colocar cada 

elemento em seu lugar e assim não responsabilizar o aluno por todo o processo de 

aprendizagem. Cabe a cada sujeito e suas estruturas responsabilizarem-se pelo 

processo de ensinar e aprender. Os professores precisam estar aptos ao uso das TIC na 

educação, pois é infértil pensar que a crise mundial da sociedade e  da educação não 

influencia as estratégias pedagógicas.   

No cenário do uso das TIC caminhamos para uma convergência entre 

presencial e a distancias e as TIC são estruturantes para este processo ocorrer A 

informação cada vez mais acessível amplia as possibilidades de aprendizagem e 

compete ao professor agregar a sua prática elementos que dinamizem o aprendizado. 

As aulas expositivas tradicionais são importantes e podem ser dinamizadas com o uso 

de recursos tecnológicos que garantam a autonomia do aluno na construção do 

conhecimento. 

 A flexibilidade com o uso das TIC pode ser transferida e adaptada a 

modalidade presencial mas para que esta funcione de fato o professor deve repensar 

sua práxis para então inovar na sala de aula,  ainda que apresente um pequeno de leque 

de opções de escolha para seus alunos na disciplina este já estará fazendo a diferença.  

 Conforme nossa pesquisa os professores compreendem a EaD como um 

instrumento eficaz para a inovação no ensino presencial, muito embora ainda seja 

pautado no presencial.. O uso das tecnologias requer segundo dos professores maior 

acesso a tecnologia, domínio das evoluções tecnológicas   e planejamento adequado. 

Além disso, na cultura existente em relação a EaD ainda predomina  o fato do 

desconhecimento das possibilidades pedagógicas e legais de uso das TIC para oferta 

de cursos e disciplinas presenciais. Embora tenham dito que conheciam o decreto que 

normatiza o uso de 20% da carga horária do presencial para a EaD não há evidencias 
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do seu uso institucionalmente. Parece-nos que a iniciativa é do docente 

individualmente e ao aluno não resta outra opção em muitos dos casos. Do mesmo 

modo que os institutos e faculdades parecem ignorar que parte das disciplinas são 

ofertadas a distância não merecendo registro e acompanhamento e nem mesmo 

avaliação institucional pela UnB. 

 

  Quanto a integrar no planejamento das aulas  o uso de diferentes estratégias  

com plataformas virtuais de forma a contemplar disciplinas presenciais e a distância. 

O desafio é de lançar  novo olhar sobre a prática pedagógica  que  deve prever a 

formação para o uso das TIC na educação presencial e a distancia.  

Ressaltamos a importância da formação inicial e continuada contemplar as TIC 

para modificar o professor, sujeito que educa e é educado simultaneamente. A inclusão 

das TIC nas suas estratégias promove esta ressignificação dos conceitos que permeiam 

processo de ensino-aprendizagem. 

Enfim, a convergência dos paradigmas presencial e a distância integra a idéia 

de uma universidade do futuro pautada por uma educação aberta  que garante, 

sobretudo,  no contexto educacional aspectos que serão essenciais aos critérios de 

qualidade da  boa educação. 

Nessa direção o MEC lançou a Política Nacional de Formação de Profissionais 

do Magistério da Educação Básica por meio do Decreto nº 6.755 de janeiro de 2009. 

Este tem a finalidade de organizar o regime de colaboração da União com os Estados e 

Municípios, a demanda de formação de profissionais nas escolas e a oferta dessa 

formação pelas instituições públicas de ensino superior. Os pilares deste decreto são o 

regime de cooperação entre os federados e a instituição de Fóruns Estaduais. 

Neste sentido é necessário o posicionamento da UnB em relação à efetivação da 

Portaria 4.059/2004 na universidade, para tanto, faz-se necessário que os docentes da 

Faculdade de Educação reúnam-se para decidir sobre qual o melhor meio para a 

normatização da portaria nos campus. Haja vista, a disciplinas semipresenciais serem de 

fundamental importância para todo o desenvolvimento projeto político pedagógico da 

universidade e para a formação de todos os profissionais em formação.  
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Para o funcionamento da Portaria nº 4.059/2004 na Universidade de Brasília 

cabe a esta desencadear nos campus um processo de mudança sociocultural em relação 

as mentalidades e práticas sociais relacionadas ao preconceito docente e discente em 

relação a EaD e ao uso das TIC na educação, tanto na graduação e na pós graduação 

ofertadas nesta universidade,pois reconhecemos a EaD como uma prática educativa 

necessária para a otimização da qualidade da educação como um todo. 

Inicialmente a Portaria n°4.059/2004 pode ser reconhecida e efetivada pelos 

docentes através do uso dos recursos disponíveis na universidade, por exemplo o uso 

pedagógico da UnBTV. Nas suas estratégias pedagógicas os docentes podem trazer para 

o ensino presencial a experiência de uma web conferência com os alunos por exemplo e 

através do uso das mídias desafiar os alunos em seus trabalhos finais das 

disciplinas.Estimulando tanto a criatividade quanto o desejo de aprender dos 

mesmos.Enfim estes são apenas alguns apontamentos possíveis para a inovação didática 

dos professores presos a metodologia convencional. 

Nosso trabalho aponta para a necessidade de pesquisas envolvendo os 

processos de ensino e aprendizagem com uso das TIC seja no presencial ou a 

distância. Aprofundar estudos sobre o tema estudado torna-se relevante em tempos e 

que as TIC estão presentes sendo utilizadas para ensinar e aprender em processos 

formais não formais de educação.  
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7. PERSPECTIVAS PROFISSIONAIS 

A educação sempre teve papel importante na minha, desde criança desejei ser 

professora. Amor á aprendizagem nunca faltou. Reconheço que a humildade é a 

virtude principal para o exercício desta profissão que embora seja desvalorizada 

encontra em seus profissionais vocacionados terreno fértil para gerar bons frutos. A 

Pedagogia me escolheu e eu abracei esta vocação com muito amor.  

 Em todo o meu percurso escolar, sobretudo na graduação aprendi que a sala de 

aula é terreno propício para florescermos e sabendo disto quero seguir lecionando. 

Quero trabalhar simultaneamente no ensino presencial e no ensino a distância visando 

aprimorar o meu olhar a cada dia para esta vocação que gera vida, pois bons 

professores gestam alunos fecundos para o meio social. Reconheço que temos que 

passar pela vida das pessoas e deixar o suave perfume da transformação ainda que esta 

esteja nos detalhes mais imperceptíveis. 

 Quero atuar como tutora na educação à distância e assim agregar experiências 

a minha carreira como educadora. Amo a EaD e sei que esta sempre trará ótimas 

realizações para mim. Pois reconheço nesta a minha motivação para pesquisar. 

Pesquisa palavra que me deixa com borboletas no estômago e a EaD é terreno fértil 

para tal paixão. Chego a imaginar as várias pesquisas que irei realizar junto aos meus 

alunos e que surgirão ao longo da minha carreira acadêmica. 

 Desejo atuar na secretaria de educação como professora ou como orientadora 

educacional, pois o concurso está para abrir e vejo neste órgão um local propicio para 

o aprendizado. Sei que a experiência que vivenciarei lá aperfeiçoará minha carreira 

como educadora. 

Desejo iniciar especializações na área de educação à distância e já penso no 

meu projeto de mestrado. Quero ser doutora em educação e assim contribuir para o 

aperfeiçoamento da educação no país. Espero formar profissionais com uma percepção 
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crítica sobre o campo educacional e suas peculiaridades motivando-os a mudança 

social que tanto almejamos no país. 

 Reconheço que é um longo caminho e que não será fácil percorrê-lo. Os 

obstáculos existem e estes são a minha motivação para ir adiante. Acolho a minha 

vocação com amor ágape e desejo fazer a diferença. Reconheço minhas limitações e 

desejo ardentemente superá-las, pois um bom professor é estimulado pelos desafios da 

sua práxis. 
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Apêndice 

Entrevista Professores 

 

1. Você conhece a Portaria nº 4.059 de dezembro de 2004 que garante que 20% das aulas da 
disciplina podem ser ofertadas a distância na modalidade semipresencial? 

2. Você planeja do mesmo modo suas aulas no ensino presencial e a distância?  
3. Como você planeja sua aula no presencial? Como você planeja sua aula a distância? 
4.  Você tem dificuldade de planejar sua aula a distância? Quais dificuldades você tem? 
5. Qual sua percepção sobre a educação aberta e a distância no Brasil? 
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Anexo 

PORTARIA Nº 4.059, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2004 

(DOU de 13/12/2004, Seção 1, p. 34) 

O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições, considerando o 

disposto no art. 81 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e no art. 1o do Decreto no 

2.494, de 10 de fevereiro de 1998, resolve:  

Art. 1o. As instituições de ensino superior poderão introduzir, na organização pedagógica e 

curricular de seus cursos superiores reconhecidos, a oferta de disciplinas integrantes do 

currículo que utilizem modalidade semi-presencial, com base no art. 81 da Lei n. 9.394, de 

1.996, e no disposto nesta Portaria.  

§ 1o. Para fins desta Portaria, caracteriza-se a modalidade semi-presencial como quaisquer 

atividades didáticas, módulos ou unidades de ensino-aprendizagem centrados na auto-

aprendizagem e com a mediação de recursos didáticos organizados em diferentes suportes de 

informação que utilizem tecnologias de comunicação remota.  

§ 2o. Poderão ser ofertadas as disciplinas referidas no caput, integral ou parcialmente, desde 

que esta oferta não ultrapasse 20 % (vinte por cento) da carga horária total do curso.  

§ 3o. As avaliações das disciplinas ofertadas na modalidade referida no caput serão 

presenciais.  

§ 4o. A introdução opcional de disciplinas previstas no caput não desobriga a instituição de 

ensino superior do cumprimento do disposto no art. 47 da Lei no 9.394, de 1996, em cada 

curso superior reconhecido.  
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Art. 2o. A oferta das disciplinas previstas no artigo anterior deverá incluir métodos e práticas 

de ensino-aprendizagem que incorporem o uso integrado de tecnologias de informação e 

comunicação para a realização dos objetivos pedagógicos, bem como prever encontros 

presenciais e atividades de tutoria.  

Parágrafo único. Para os fins desta Portaria, entende-se que a tutoria das disciplinas ofertadas 

na modalidade semi-presencial implica na existência de docentes qualificados em nível 

compatível ao previsto no projeto pedagógico do curso, com carga horária específica para os 

momentos presenciais e os momentos a distância.  

Art. 3o. As instituições de ensino superior deverão comunicar as modificações efetuadas em 

projetos pedagógicos à Secretaria de Educação Superior - SESu -, do Ministério da Educação 

- MEC -, bem como inserir na respectiva Pasta Eletrônica do Sistema SAPIEns, o plano de 

ensino de cada disciplina que utilize modalidade semipresencial.  

Art. 4o. A oferta de disciplinas na modalidade semi-presencial prevista nesta Portaria será 

avaliada e considerada nos procedimentos de reconhecimento e de renovação de 

reconhecimento dos cursos da instituição.  

Art. 5o. Fica revogada a Portaria n. 2.253/2001, de 18 de outubro de 2001, publicada no 

Diário Oficial da União de 19 de outubro de 2001, Seção 1, páginas 18 e 19. Art. 6o 

. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

TARSO GENRO 
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