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Introdução 

A ampliação cada vez mais crescente de redes de comunicação e o visível incentivo 

expresso nas políticas educacionais em relação à implementação de cursos a distância, 

em todos os níveis de ensino, têm suscitado a necessidade de discussão sobre o 

significado e as possíveis implicações da formação de docentes a distância. A questão 

que sempre esteve presente nos debates sobre o tema diz respeito à qualidade da 

formação que o ensino a distância poderá proporcionar aos futuros educadores e se essa 

modalidade de ensino propicia o desenvolvimento da reflexão crítica e a autonomia 

intelectual do aprendente, para que ele possa assumir o papel de sujeito cognoscente, de 

que nos fala Paulo Freire (2001, p.28).   

Se o critério é a qualidade, não se pode pensar na educação a distância apenas como 

uma forma de suprir a possível demanda de profissionais para o mercado de trabalho, 

mas concebê-la como uma modalidade de ensino formadora de profissionais reflexivos 

e críticos, estimulados à construção do conhecimento. Sob esse aspecto, o Relatório 

elaborado pela Comissão Assessora para Educação Superior a Distância do MEC, em 

2002, destaca a necessidade de que sejam mantidos, na educação a distância, os padrões 

de qualidade oferecidos no ensino presencial.  

O presente trabalho é parte da pesquisa que está sendo realizada sobre educação a 

distância no ensino superior, centrada nas políticas e práticas, cujo objetivo é investigar 

os processos formativos e conhecer, com base na regulamentação sobre educação a 

distância, como está se dando a formação de professores nos cursos oferecidos nessa 

modalidade. Essas questões são pertinentes quando se pensa na flexibilidade oferecida 

pela metodologia dos cursos a distância e na questão decorrente desta, qual seja, se essa 

flexibilidade está contribuindo, para a autonomia dos futuros professores e sua co-

responsabilidade no processo educacional. 

 

O sistema de Universidade Aberta no Brasil 

A discussão sobre o papel da educação a distância nos processos formativos vem sendo 

realizada há algumas décadas. Contudo, a aprovação pelo MEC de um significativo 



 

 

2

2

número de cursos de graduação a distância, a serem implantados em 2007, parece ter 

encurtado o tempo dessas discussões. E, se considerarmos a importância da ambiência 

de cultura na formação docente de que nos fala Cunha (2005, p.57) e a necessária 

vivência metodológica do docente que pretende utilizar essa modalidade de ensino em 

suas práticas, há que se pensar num tempo de adequação a essa nova cultura. A 

convivência em um espaço de interação exigirá do professor uma reflexão sobre a 

prática e sobre a forma como o conhecimento é adquirido pelo sujeito. 

O decreto No. 5.800, de 8 de junho de 2006, que dispõe sobre o Sistema Universidade 

Aberta no Brasil (UAB), está voltado para o desenvolvimento da educação a distância 

no país e prevê a oferta de cursos de graduação nessa modalidade em várias áreas do 

conhecimento. Trata-se de um programa de educação a distância do qual participam 

universidades federais e instituições particulares de ensino, que tem por meta o 

incentivo à criação de cursos de licenciaturas a distância, com vistas ao aperfeiçoamento 

de professores para a Educação Básica. O objetivo desse programa é não apenas formar 

profissionais para a educação básica (estima-se que no momento haja, 

aproximadamente, trezentos mil professores sem diploma de ensino superior no Brasil, 

atuando como profissionais de ensino), mas também criar programas de educação 

continuada para os profissionais que não tiveram oportunidade de continuar 

desenvolvendo seus estudos.  

Com os cursos aprovados pelo MEC, a educação a distância tornou-se uma realidade 

incontestável, tendo em vista que, em 2007, pelo sistema Universidade Aberta do 

Brasil, serão instalados 297 pólos de ensino no país, com a oferta de 60 mil vagas, 

prevendo-se também aulas presenciais que serão ministradas nos referidos pólos, por 

professores da região. A referência às aulas presenciais está de acordo com o conceito 

de educação a distância que consta na regulamentação, o qual compreende que a 

modalidade de ensino a distância comporta também encontros presenciais. No caso dos 

cursos a serem ofertados pela UAB, esses encontros serão articulados nos pólos de 

apoio presencial, com vistas ao desenvolvimento das atividades pedagógicas e 

administrativas.  Sob esse aspecto, o suporte oferecido nos pólos de apoio presencial 

será significativo para obtenção de resultados positivos, visto que funcionarão como 

escolas, com estrutura, recursos humanos e tecnologias direcionadas à formação 

pedagógica. Poderão também auxiliar na construção da ambiência da cultura a distância 

e no desenvolvimento de processos de interação entre docentes e discentes na 

modalidade a distância, considerando-se que a relação professor-aluno é fundamental 
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em todas as modalidades de ensino. Sob esse aspecto e levando-se em consideração que 

nos pólos implantados nas diversas regiões do país se dará o acompanhamento dos 

alunos nos cursos oferecidos a distância, outra questão se põe, a qual diz respeito à 

formação dos formadores, aspecto a ser desenvolvido em outra etapa da pesquisa.  

Estamos diante de uma nova realidade educacional, considerando que os futuros 

professores serão formados por meio do suporte digital, ainda que com alguns encontros 

presenciais. No entanto, a questão de fundo não diz respeito apenas ao uso pedagógico 

do computador, posto que o suporte digital, conforme foi destacado nos estudos de 

Bellonni (1999), Toschi (2001), Barbosa (2004), Assmann (2005), entre outros, poderá 

oferecer condições para o desenvolvimento da autonomia do sujeito. O ponto sobre o 

qual nos debruçamos diz respeito ao processo de formação do futuro educador, seu 

envolvimento com o formato do curso, os materiais desenvolvidos e como se dá o 

acompanhamento do aluno em seu percurso de aprendizagem. 

 

Cursos de Pedagogia a distância 

Se lembrarmos que, em 1998, a oferta de cursos em nível superior na modalidade a 

distância era visivelmente insignificante (apenas uma Universidade Federal, na Região 

Centro Oeste, ofereceu nesse período curso a distância para professores da educação 

básica em caráter experimental), podemos observar que, em menos de uma década, o 

quadro mudou significativamente. Um breve olhar sobre a relação de Instituições de 

Ensino Superior (incluindo instituições federais, estaduais e particulares), credenciadas 

nos últimos cinco anos, mostra um desenho evolutivo da educação a distância em nosso 

país. Enquanto no ano de 2001 apenas seis instituições ofereceram cursos a distância, 

em 2006 esse número cresceu para quarenta e nove, o que é bastante significativo. O 

Programa Universidade Aberta do Brasil (UAB) já conta com a participação de 290 

pólos de apoio presencial, os quais terão atividades iniciadas em 289 municípios 

brasileiros.  

Embora seja significativo o número de instituições estaduais, confessionais e 

particulares, cujos cursos receberam aprovação do MEC para funcionamento em 2007, 

iremos focar neste trabalho os cursos de pedagogia oferecidos pelas instituições federais 

de ensino, considerando que esse recorte poderá ser um indicativo da formação de 

profissionais da educação na modalidade a distância, além de tratar-se de instituições 

com experiência comprovada em ensino a distância. Um mapeamento inicial dos 

documentos publicados pelo MEC sobre cursos de Pedagogia oferecidos pelas 
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instituições federais nos diferentes pólos de apoio presencial possibilitou-nos responder 

às seguintes questões: 1) quais as instituições federais que estão oferecendo cursos a 

distancia e em quais regiões; 2) quais os níveis de curso oferecidos na área da educação.  

O levantamento dos dados possibilitou a elaboração de uma síntese, que tem como 

critério a oferta de cursos por região e cujo resultado parcial é: 06 cursos oferecidos por 

duas instituições da Região Norte; 16 cursos oferecidos por duas instituições do Centro 

Oeste; 64 cursos oferecidos por Instituições da Região Sudeste e 30 cursos oferecidos 

por instituições da Região Sul. Somam, no conjunto, 116 cursos que serão oferecidos 

por instituições federais em 2007, os quais, na sua totalidade, oferecerão 5.800 vagas, 

aproximadamente.  

Especificando a oferta de cursos por instituições de ensino e por regiões, temos o 

seguinte resultado: Região Norte (UNB, UFMT e UFMS- Cursos de Pedagogia); 

Região Nordeste (UFAL,UFOP,UFPB e UFPI- Cursos de Pedagogia); Região Norte 

(UNIR- Cursos de Pedagogia, CEFET-PA - Cursos de Pedagogia Normal Superior); 

Região Sudeste (UFOP, UFES,.UFMG,UFJF,UNIRIO,UNIFI,UFSCar- Cursos de 

Pedagogia, sendo que a UFOP está oferecendo curso de Educação Básica e de Práticas 

Pedagógicas; a UFMG, o Curso Normal Superior e Formação Pedagógica de 

Educadores e a UNIFI, Curso de Educação a Distância. A UFES está oferecendo  Curso 

de Educação para o Ensino Fundamental e Médio e Formação de Educador Rural; a 

UFJF, Curso de Pedagogia Normal Superior); Região Sul (UFPel, UFSM, FURG- 

Cursos de Pedagogia); Região Centro Oeste (UFMT, UNB e UFM - Cursos de 

Pedagogia). 

A nova realidade educacional que se desenha a partir da implantação dos cursos a 

distância, com dimensões ainda incompreensíveis para nós, pressupõe uma nova 

cultura, que envolve parcerias humanas, conhecimento tecnológico e abertura para 

novos saberes.  

 

Algumas considerações 

Com base nos Referenciais de Qualidade para o ensino a distância, a avaliação de um 

curso a distância obedece a critérios previamente estabelecidos pelo MEC, entre eles, a 

comprovação de que as instituições vinculadas podem realizar as atividades específicas 

que lhes forem atribuídas no projeto de educação a distância; a comprovação de que o 

trabalho em parceria está devidamente previsto e explicitado no  plano de 

desenvolvimento institucional, assim como a implantação dos pólos de apoio presencial, 
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os quais devem oferecer a infra-estrutura necessária para o desenvolvimento do curso. 

As questões referentes aos formadores, à formação dos tutores, ao desenvolvimento da 

dialogicidade, aos procedimentos metodológicos, à recepção do material e entre outras, 

permeiam esta investigação, centrada nos processos formativos em suporte digital. 

Concordamos com Toschi (2001, p. 87), quando afirma que não é a modalidade de 

educação que está em jogo, mas a educação, o desenvolvimento do sujeito, a formação 

integral do ser humano. A questão que se põe, portanto, diz respeito à abordagem 

teórica, aos pressupostos que fundamentam os cursos oferecidos e a forma como o 

educador se vê nesse universo, nos quais novas relações humanas e tecnológicas são 

tecidas cotidianamente.  
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