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RESUMO 

 

Esta pesquisa teve como objetivo principal analisar, sob a ótica dos docentes, tutores e 

discentes egressos da turma de 2010.1, o processo de formação acadêmico e profissional no 

curso de Bacharel em Serviço Social na modalidade de Educação a Distância, no polo de 

ensino da Universidade do Norte do Paraná (UNOPAR), na cidade de Paulo Afonso – BA. 

Metodologicamente, optou-se pela investigação do tipo qualitativa, por meio do estudo de 

caso histórico-organizacional, envolvendo o Polo de Ensino presencial no Território de 

Cidadania de Itaparica. Consultaram-se várias fontes de informação como a literatura 

pertinente ao objeto; documentos de instituições vinculadas à temática 

(CFESS/CRESS/ABEPSS, ENESSO, Associação Nacional dos Tutores de Educação a 

Distância – ANATED), sítios eletrônicos com informações sobre o tema. Destaque especial 

foi atribuído às entrevistas focalizadas nos atores sociais (professores especialistas e tutores 

de sala), profissionais envolvidos diretamente com a formação dos estudantes, sendo estes 

egressos do referido curso. Após a análise dos discursos, constatou-se uma “fragilidade” nesta 

implementação de EaD e, ao mesmo tempo, a única forma de acesso a formação superior, 

especificamente neste curso, o que favoreceu a inserção de boa parte destes profissionais no 

mundo do trabalho, em especial no enfretamento da questão social na região do semiárido 

brasileiro. Por fim, o acesso ao ensino superior no país deve ter como princípio a equidade 

entre todos/as os estratos sociais, em diferentes regiões, sendo público de qualidade e 

emancipatório.  

 

Palavras-chave: Ensino Superior. Educação a Distância. Serviço Social. Semiárido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

This researchaimed toexaminethe perspectiveof teachers, tutors, graduatesand studentsof the 

class of2010.1, the process of academic and professionaltrainingcourseinBachelorin Social 

Workin the form ofdistance education, teachingatthe 

UniversitypoloNorthernParaná(UNOPAR), in PauloAfonso-BA. Methodologically, we opted 

fora qualitativeresearchthroughcase study-historical organizational, 

involvingPoloTeachingpresencein the TerritoryCitizenshipItaparica. Lookedupvarioussources 

of information asthe literature relevant toobject; documentsinstitutions linkedto the 

theme(CFESS /CRESS/ABEPSS, ENESSO, National Association ofDistance 

EducationTutors-ANATED), electronic siteswithinformationon the topic. Special 

emphasiswas givento the interviewsfocusedon social actors(specialist teachers and 

tutorsroom), professionalsdirectly involved withthe training ofstudents andgraduatesof 

thiscoursestudents. After analyzing thespeeches, there was a "weakness" in this teaching 

modeland at the sametime, a contradictionby theinclusion ofmost of theseprofessionalsin the 

working world, especially incopingsocial issuesintheBrazilian semiaridregion. Finally, access 

to higher educationin the country, should have theequityprincipleamong all/thesocial stratain 

differentregions, andquality publicandemancipatory. 

 

Keywords: Higher Education. Distance Education. Social Work. Semiarid. 
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INTRODUÇÃO 

 

 O interesse pelo objeto de estudo desta pesquisa teve origem quando participei do 

primeiro Curso de Formação Política do Movimento Estudantil em Serviço Social (I 

CFPMESS) e em especial, a reunião de número XXX do Conselho Nacional de Entidades 

Estudantis em Serviço Social (XXX CONESS), que aconteceu nos dias 22 a 25 de maio de 

2008, no Centro de Formação do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), 

localizado no Povoado Quissamã, em Aracaju-SE. Esse evento foi organizado pelos Centros 

Acadêmicos de Serviço Social da Universidade Federal de Sergipe (UFS), Faculdade José 

Augusto Vieira, Universidade Tiradentes (UNIT), Executiva Nacional de Estudantes de 

Serviço Social (ENESSO) Regional Nordeste III, com apoio do conjunto Conselhos Federal e 

Regional de Serviço Social (CFESS/CRESS) e Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa 

em Serviço Social (ABEPSS) com o objetivo de discutir e aprovar, através de votação, a 

programação do Encontro Nacional dos Estudantes de Serviço Social, previsto para acontecer 

no mês de julho de 2008 em Londrina/PR. 

Nesse encontro, participei como discente do curso de Serviço Social, pela modalidade 

de Educação a Distância. Destaco que os estudantes da EAD que participavam do evento (eu 

e mais três alunas apenas) fomos alvos de calorosos debates, que promoviam a sensação de 

“preconceito” por parte das pessoas que compuseram as bancas de debates e, ao mesmo 

tempo, de desafios para os estudantes dessa modalidade de ensino, que até então era reduzida 

à metodologia utilizada: Ambiente Virtual de Aprendizagem1 (AVA), biblioteca virtual, aulas 

presencias e material didático de uma modalidade, até então, desconhecida por todas as 

pessoas presentes naquele curso. Os discursos que ouvimos dos estudantes da modalidade 

presencial e dos profissionais de Serviço Social, a respeito do ensino a distância, frisavam que 

os seus posicionamentos eram contra o “o sistema capitalista e não contra nós”, sendo assim, 

acredito ter evidenciado o meu objeto de estudo antes de ter concluído a minha formação.  

Nos últimos anos, a formação acadêmica dos/as Assistentes Sociais tem ocasionado 

intensos debates dentro do movimento estudantil e em conjunto com as entidades de classe, 

principalmente em relação à formação de novos profissionais através da modalidade de 

Educação a Distância (EAD), cuja expansão tem ampliado o acesso ao ensino superior, sendo 

                                                             
1

  Conforme a Revista Guia do Estudante, Ed. 1, 2011, p. 14 significa, “Site da instituição de ensino em 

que o aluno tem acesso a conteúdos do curso, como vídeos e textos. No ambiente virtual de aprendizagem, o 

estudante pode ainda, interagir com os colegas e o tutor. Entre as plataformas mais usadas no país estão a 

Blackboard, Moodle e TelEduc”. 
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caracterizada como uma formação “aligeirada” e “precarizada”. É nesse cenário que se insere 

o presente trabalho, cujo objeto é evidenciar a concepção, resistências e desafios de todas as 

pessoas envolvidas nesta modalidade de ensino: discentes, tutores de sala, tutores eletrônicos 

e professores formadores.  

 O presente trabalho centra-se na concepção do direito ao ensino superior de Serviço 

Social que promove o acesso ao conhecimento acadêmico envolvendo o ensino, pesquisa e 

extensão, independentemente da modalidade de ensino, presencial ou à distância, que 

possibilite a construção de relações sociais entre os sujeitos desse processo, pautado no 

respeito seja um principio fundante e esteja em consonância com Código de Ética (Lei 

8.662/93 de regulamentação da profissão da/o Assistente Social) destes profissionais. 

 A concepção teórica que nos inspira é da pedagogia histórico-crítica, que de acordo 

com Saviani (2008, p. 88), “observa-se que a concepção pressuposta nesta visão da pedagogia 

histórico-crítica é o materialismo histórico, ou seja, a compreensão da história a partir do 

desenvolvimento material, da determinação das condições materiais da existência humana.” 

Trata-se de uma abordagem que favorece compreensão do espaço onde os atores estão 

inseridos, no caso, na luta pela qualidade de vida para mulheres e homens que se encontram 

na região do semiárido brasileiro. Nesta perspectiva, busquei os fundamentos ontológicos do 

ser social e as transformações capitalistas recentes de modo a caracterizar a mediação do EaD 

na formação do assistente social.      

As questões da pesquisa são: como os docentes, discentes e tutores vivenciam o 

processo de formação acadêmica e profissional no curso de Bacharel em Serviço Social na 

modalidade de Educação a Distância, ofertado no Polo da Universidade do Norte do Paraná – 

UNOPAR, na cidade de Paulo Afonso–BA? A metodologia adotada pela EAD favorece reais 

condições de autoaprendizado para seus discentes? A estrutura do polo é condizente com a 

formação do estudante? Há disponibilidade de laboratórios, bibliotecas e de espaços que 

promovam um aprendizado contextualizado com a sua realidade? Esse modelo de ensino é 

capaz de favorece a lógica do mercado capitalista na educação e ao mesmo tempo desvelar 

suas contradições.           

Para a construção do objeto deste estudo sobre a formação na EAD em Serviço Social, 

a pesquisa tem como objetivo geral: analisar o processo de formação acadêmica no curso de 

Bacharel em Serviço Social na modalidade de Educação a Distância, ofertado no Polo da 

Universidade do Norte do Paraná - UNOPAR, na cidade de Paulo Afonso BA, sob a ótica dos 

docentes, tutores e os/as discentes egressos da turma de 2010.1.   
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Como objetivos específicos são contemplados: analisar as diretrizes pedagógicas, o 

projeto pedagógico e a grade curricular do Serviço Social – EAD, verificando sua 

consonância com as Diretrizes Curriculares para o curso de Serviço Social proposto pelo 

MEC; Caracterizar o perfil do corpo docente (tutoras de sala) e dos discentes egressos do 

curso de Serviço Social EAD da turma de 2010.1; Identificar os motivos que levaram as/os 

estudantes a inserção no curso de Serviço Social – EAD, destacando os pontos facilitadores e 

interferentes do processo de formação; Analisar como os discentes egressos, professores 

formadores e tutores (mulheres e homens) se relacionam com as Tecnologias da Informação e 

da Comunicação no processo de formação acadêmica e sua inserção no mundo do trabalho. 

 Nessa linha de reflexão, o objeto desta pesquisa, tem uma função investigativa, ao 

revelar estudos já realizados e/ou ser pioneiro neste segmento, no contexto estudando. 

Conforme Eco (2008, p. 21), “definir o objeto significa então definir as condições sob as 

quais podemos falar, com base em certas regras que estabelecemos ou que os outros 

estabeleceram antes de nós”. Eco (2008, p. 22) ainda adianta que “o estudo deve dizer do 

objeto algo que ainda não foi dito ou rever sob uma óptica diferente”. (sic)  

 Considerou-se que as hipóteses são recursos necessários para as ciências sociais e 

humanas e se baseiam em problemas. A formulação de hipóteses, no processo de investigação 

científica, é precisamente a segunda parte deste modo de operar inaugurado pela formulação 

de um problema. Antes de tudo, a hipótese corresponde a uma resposta possível ao problema 

formulado, a uma suposição ou solução provisória mediante à qual a imaginação se antecipa 

ao conhecimento, e que se destina a ser ulteriormente verificada (para ser confirmada ou 

rejeitada). A hipótese é na verdade um recurso de que se vale o raciocínio humano diante da 

necessidade de superar o impasse produzido pela formulação de um problema e diante do 

interesse em adquirir um conhecimento que ainda não se tem. É um fio condutor para o 

pensamento, através do qual se busca encontrar uma solução adequada, ao mesmo tempo em 

que são descartadas progressivamente as soluções inadequadas para o problema que se quer 

resolver. 

 Neste sentido, pode se dizer que a Hipótese é uma asserção provisória que, longe de 

ser uma proposição evidente por si mesma, pode ou não ser verdadeira e que, dentro de uma 

elaboração científica, deve ser necessariamente. Nessa perspectiva, para este estudo, foram 

antecipadas algumas hipóteses orientadoras: 

Os docentes, tutores e discentes egressos da turma de 2010.1 do curso de Serviço 

Social EAD da UNOPAR, consideram que o mesmo atende as diretrizes curriculares do curso 
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de Serviço Social Ministério da Educação (MEC) e da Associação Brasileira de Ensino e 

Pesquisa em Serviço Social (ABEPSS), resultando em uma formação que prepara os/as 

alunos/as para o exercício da profissão;  

O principal motivo que leva o estudante a ingressar no curso na modalidade de 

Educação a Distância é apenas o fato de ocorrer aula presencial em apenas um dia na semana; 

A dinâmica organizacional da sociedade brasileira em sua forma peculiar imprime às 

instituições de ensino o papel de reproduzir as relações capitalistas. Considerar a educação no 

momento atual significa dispor-se a superar as teorias que lhe conferem um caráter 

simplesmente técnico, neutro. Significa assumir o caráter político inerente à ação de educar.  

Entendendo a prática de ensino como uma prática social orientada por objetivos, 

finalidades e conhecimentos, refletir sobre ela requer considerar as múltiplas determinações 

sociais que a circundam no heterogêneo contexto político e sociocultural. No bojo desta 

práxis, a organização curricular ganha espaço privilegiado, pois dela depende o conjunto de 

propostas e atividades que, intencionalmente organizadas, consubstanciarão aquilo que, 

formalmente, constituirá matéria do ensino. Este movimento intencional representa sempre a 

visão de um grupo que, ao selecionar os conteúdos e disciplinas que comporão o currículo, 

estabelecerá concomitantemente as linhas ou eixos que deverão ser perseguidos ao aplicá-lo 

na sala de aula. Neste sentido, o currículo é também um forte instrumento de cultura, pois, 

através dele, podem-se instituir os conhecimentos e, se assim podemos nomear, os perfis de 

saberes que constituem determinada sociedade. 

Estamos vivendo uma época em que não é mais suficiente produzir no ensino discursos 

competentes em torno das questões de cunho filosófico, histórico e social que envolvem o 

sistema educacional brasileiro. É preciso inserir também neste debate a ação produzida na sala 

de aula e articulá-la, de modo mais concreto, às diferentes necessidades da sociedade 

contemporânea, com a finalidade de construir projetos de ensino mais consistentes e 

condizentes com a realidade social do presente. É possível perceber no interior do Serviço 

Social uma cultura discursiva que, geralmente, aparece descolada da realidade, do fazer a 

prática de ensino em sala de aula. Por isso, investigar o processo pedagógico, além de desafio, 

constitui-se necessidade.  Nenhum projeto de curso é aplicado “no abstrato”. Ele é construído 

cotidianamente, no processo de formação acadêmica, nas relações que se estabelecem nos 

espaços institucionais, inclusive, e, principalmente, em salas de aula. Isto faz sentido se 

pensarmos a sala de aula enquanto fenômeno que também pode revelar a própria essência de 

um projeto de formação profissional, de uma concepção de universidade e de educação. 
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Desde 1970, a ABESS (atualmente ABEPSS), vem encaminhando diversos momentos 

de reflexão e revisão curricular. A maioria das discussões e atuais pesquisas por ela 

encaminhadas, diz respeito aos paradigmas e às matrizes teórico-metodológicas que devem 

nortear as direções sociais das disciplinas e dos cursos de Serviço Social. Sem descartar, a 

importância das discussões em torno do caráter político da profissão, de seu significado social 

e histórico, da dimensão social e técnica do curso, há que se considerar também o modo como 

vem sendo concretizada a prática de ensino no curso de Serviço Social. 

 A temática do ensino a distância na formação em Serviço Social no Brasil tem 

produzido tensões e inquietações no conjunto da categoria profissional, em vista dos limites 

identificados nesta modalidade de educação, bem como os rebatimentos na categoria 

profissional e no seu posicionamento político-ideológico frente às estratégias de organização 

do capital. 

No cotidiano, o discurso presente nas falas dos estudantes da modalidade presencial e 

dos profissionais é de que existe uma incompatibilidade com a formação acadêmica e 

profissional nos cursos à distância, em relação ao perfil do assistente social, na sociedade 

contemporânea, e que tal prática não atende as Diretrizes Curriculares construídas pela 

ABEPSS e pelo próprio MEC. De acordo com esse segmento, neste nível de ensino a 

formação profissional se dá de maneira aligeirada. O que não significa dizer que ela provoca 

uma “deformação” com a precarização e a mercantilização do ensino superior, atendendo 

apenas às camadas populares, ou seja, uma modalidade de ensino para os pobres. 

Percebe-se que analisar essa nova concepção de educação, norteada pelos pilares que 

consolidam o ensino superior, com base no ensino, na pesquisa e na extensão, traduz o 

compromisso e a qualidade que os atores sociais esperam, no mínimo, dos centros de 

formação acadêmica: ofertar profissionais qualificados (professores, tutores), bem como, 

material didático, bibliotecas e todos os elementos que garantam uma formação profissional 

de excelência, independente do ensino ser presencial ou à distância. 

O final do século XX foi marcado por diversas transformações de cunho político, 

econômico e social na sociedade contemporânea, como a queda do muro de Berlim, a 

promulgação da nossa Constituição Federal e a cassação do primeiro presidente eleito de 

forma democrática no Brasil; já a ciência se revelou produtora de pesquisas surpreendentes, 

das quais podemos destacar a utilização de células tronco, clonagem, transgênicos, 

biocombustíveis, tudo isso, aliado ao avanço das Tecnologias da Informação e da 
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Comunicação – TIC, tem contribuído para o desenvolvimento humano, cultural, econômico e 

social, consolidando o início do novo milênio como a era do conhecimento. 

 

No entanto, logo que se propagaram e foram apropriadas por diferentes 

países, várias culturas, organizações diversas e diferentes objetivos, as novas 

tecnologias da informação explodiram em todos os tipos de aplicações e usos 
que, por sua vez, produziram inovações tecnológicas, acelerando a 

velocidade e ampliando o escopo das transformações tecnológicas, bem 

como diversificando suas fontes (CASTELLS, 1999, p. 43-44). 
 

A globalização do saber, auxiliada pela internet, com transmissão de dados via satélite, 

possibilitou a implementação da Educação a Distância – EAD, em nível superior com base na 

nova Lei das Diretrizes e Bases número 9.394/96, fundamentada pelo Decreto Nº 5.622, de 19 

de dezembro de 2005, que regulamenta a educação à distância no ensino superior, 

favorecendo a autorização dos cursos de graduação na modalidade EAD pelo Ministério da 

Educação.  

Ao longo da história da humanidade, a educação formal instituiu as escolas e as 

universidades como as únicas formadoras, transmissoras e construtoras do conhecimento que 

impulsiona o desenvolvimento científico e tecnológico das grandes potências e dos países em 

via de desenvolvimento, como o Brasil. Entretanto, no Brasil, a universidade apareceu 

tardiamente e para a elite, sua estrutura visava atender uma demanda para o ensino presencial, 

o que favoreceu o surgimento da EAD no ensino superior. Essas instituições de ensino estão 

dividindo o espaço de formação profissional com instituições (em sua maioria privadas), que 

adotaram a EAD para se expandir principalmente no interior do Brasil, ofertando cursos de 

bacharelados, licenciaturas e tecnólogos.     

O ensino superior, segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) 9.394/96, 

tem por finalidade “estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e 

do pensamento reflexivo” dentro das Instituições de Ensino Superior (IES) seja ela pública ou 

privada; O acesso a essa modalidade de ensino se da através de um processo seletivo, se 

utilizando do vestibular ou do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), que por ser uma 

avaliação pontual e excludente, deixa de fora milhares de jovens que já são excluídos antes da 

realização da prova pela própria taxa de inscrições cobradas, inclusive pelas instituições de 

ensino da rede pública, o que ocasionou, em algumas instituições, a implementação de 

políticas compensatórias e/ou inclusivas, como as cotas e a reserva de cinco por cento de suas 

inscrições gratuitas para estudantes oriundos da rede pública de ensino. Mesmo assim, ainda é 

muito pouco. 
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Insistindo em valorizar sua experiência, suas expectativas próprias, em 

rememorar sua história, fazer valer seus direitos, os diferentes levarem com 

que a sociedade reconheça a diversidade que a compõe e encaminhe políticas 

que as contemple em suas particularidades. Muitas destas políticas são 
polêmicas, como as das ações afirmativas, pleiteadas pelo Movimento 

Negro, porque põem em questão as que atenderiam a um universal, instituído 

com base nos interesses, compreensões, objetivos de uns, garantindo, a estes 
privilégios (SILVA, 2000, p. 28). 

   

 O número de vagas insuficiente nas universidades públicas para acolher a demanda, é 

outro fator excludente, sendo que devido a sua concentração geográfica, em sua maioria, das 

instituições de ensino superior público se concentrar nas capitais dificulta o acesso de 

milhares de sertanejos e sertanejas do interior do país, levando-os a permanecerem apenas 

com o certificado do ensino médio.  

Na Bahia, o maior Estado da região Nordeste e o quinto do país, até o ano de 2003 só 

contava com uma única instituição de ensino superior da rede pública federal, a Universidade 

Federal da Bahia - UFBA e somente no governo Lula é que se instalaram mais duas: a 

Universidade do Vale do São Francisco – UNIVASF em 2004, e a Universidade Federal do 

Recôncavo da Bahia – UFRB em 2005. Para Pinheiro (2004, p. 59),  

 

Não é fácil conviver num país capitalista, como o Brasil, em territórios 

abandonados no atraso, excluídos, com arcaicos processos produtivos, 
carentes de conhecimento e de conquistas históricas da humanidade, 

territórios onde também imperam a pobreza e suas infinitas dificuldades.  

 

Cabe, aqui, registrar a presença das quatro universidades estaduais na Bahia, a 

Universidade do Estado da Bahia (UNEB, Multicampi), a Universidade Estadual de Feira de 

Santana (UEFS), UESC e a UESB. Porém a presença destas instituições não anula a 

responsabilidade do governo federal na oferta do ensino superior no estado e, em especial, na 

região do semiárido. 

 

Desde que a Revolução Industrial começou a produzir seus primeiros frutos, 

trazendo para os donos de capital a possibilidade de ampliar infinitamente 

seus investimentos mediante o uso de inovações tecnológicas e de 

transformações no mundo de produção, tornou-se claro que a existência de 
abundante mão-de-obra era fundamental para alimentar o ciclo de vida do 

capital. (MARTINELLI, 2011, p. 76)  

 

 Nessa perspectiva, teve início uma corrida para a qualificação profissional, dentro das 

novas exigências para o mundo do trabalho, sendo a formação universitária um diferencial 
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entre a mão de obra que vem sendo absolvida pelo mercado. Nos últimos anos, a EAD vem 

ampliando seu número de matriculas nos cursos de nível superior em diversas áreas do 

conhecimento.  De acordo com o último Censo da Educação Superior / 2010 (CENSUP), 

divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

(INEP), ligado ao Ministério da Educação (MEC): 

 

 A oferta de vagas na educação superior brasileira, historicamente, esteve 
localizada em cursos de bacharelado e na modalidade de ensino presencial. 

Diante da necessidade de rápida resposta para a formação de profissionais, e 

com a evolução das novas tecnologias, novos formatos de cursos têm sido 
adotados. A saber, os cursos na modalidade de ensino a distância e os cursos 

de menor duração voltados à formação profissionalizante de nível superior, 

chamados tecnológicos. Ao observar a trajetória do número de matrículas na 

educação superior nos últimos anos, fica evidente o destaque do crescimento 
desses cursos (BRASIL, 2011, p. 04). 

 

No curso de Serviço Social não é diferente. Existe um elevando número de estudantes 

matriculados nesta modalidade de ensino (EAD), através das empresas de consultoria 

educacional, em polos localizados em cidades do interior do país com a parceria de 

universidades particulares que transmitem tele-aulas em um único dia da semana, legitimando 

dessa forma, a mercantilização do ensino superior e a precarização do trabalho docente 

(tutoria).  

 

Os docentes e pesquisadores brasileiros vêm acompanhando criticamente a 
política universitária -, e as medidas delas decorrentes no ensino superior de 

Serviço Social -, na perspectiva de defesa da universidade pública, gratuita e 

de qualidade, direcionada aos interesses da coletividade e enraizada na 

realidade regional e nacional. Os esforços se direcionam para preservar, no 
ambiente universitário, a integração entre o ensino, a pesquisa e a extensão e 

assegurar a liberdade didática, científica e administrativa para produzir, 

difundir conhecimentos -, e realizar a sua crítica-, voltados aos interesses da 
maioria: uma universidade que seja um centro de produção de ciência, de 

tecnologia, do cultivo das artes e das humanidades; também uma instituição 

voltada a qualificação de profissionais com a mais alta competência, para 
além das necessidades do capital e do mercado. (IAMAMOTO, 2010, p. 

432)  

 

 Assegurar essa política universitária sinalizada pela autora nos parece uma utopia na 

região semiárida do nordeste brasileiro, mas sinaliza o anseio de milhares de jovens, homens e 

mulheres que pretendem ingressar no ensino superior público federal, que lhes proporcione o 

acesso ao curso almejado e garanta uma formação acadêmica integral.  
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 As ciências humanas se baseiam nas relações com a sociedade, entender o nosso 

cotidiano, o nosso mundo e nos iluminar a respeito dos mecanismos de mudanças. Entretanto 

é preciso ter claro qual o método que convém ao estudo dos fatos sociais. Para essa pesquisa 

adotou-se a perspectiva histórico-crítica com base na teoria social de Marx, conforme Netto 

(2006, p. 54), em que “o materialismo dialético é uma teoria geral do ser que, em 

contraposição à “metafísica” privilegia o movimento e as contradições e toma o mundo 

material como o dado primário que, na consciência, dado secundário, aparece como reflexo”.    

Metodologicamente, optou-se pela investigação do tipo qualitativa, haja vista que 

“alguns autores entendem a pesquisa qualitativa. Isto significa, por um lado, que ela 

compreende atividades de investigação que podem ser denominadas específicas. E por outro, 

que todas elas podem ser denominadas específicas.” Triviños (2009, p. 134) ainda dispõe que, 

no estudo de caso histórico-organizacional, “o interesse do pesquisador recai sobre a vida de 

uma instituição. A unidade pode ser uma escola, uma universidade, um clube, etc.” 

Neste sentido, a pesquisa envolve uma instituição de ensino superior (UNOPAR) e os 

documentos elaborados pelo conjunto CFESS, CRESS, ABEPSS e a ENESSO, que reúne 

pessoas com diferentes histórias de vida, mas unidas em torno de um ou vários objetivos 

comuns. Segundo Salomon (2004, p. 161), “estudo de casos (um só ou um número limitado 

de casos leva à personalização do processo): interesse voltado à história e desenvolvimento do 

caso: pessoa, família, grupo, instituição social, comunidade”.  

O presente estudo buscou suscitar as indagações inicialmente colocadas e, também 

presentes no meio dos/as profissionais e estudantes do curso de Serviço Social envolvidos 

diretamente nesse contexto da EAD; A pesquisa acontecerá no Polo da Universidade do Norte 

do Paraná – UNOPAR na cidade de Paulo Afonso, na Bahia, distante 480 km da capital, 

situada as margens do Rio São Francisco, que se tornou ilha com a construção do Complexo 

Hidroelétrico pela Companhia Hidroelétrica do São Francisco – CHESF, fornecendo energia 

elétrica para a maioria dos estados nordestinos, situada na região semiárido da Bahia, inserida 

no polígono da maconha (região onde as populares são cooptados para o cultivo da cannabis 

sativa), fazendo divisa com os Estados de Alagoas, Pernambuco e Sergipe, o que se reflete na 

participação de estudantes destes diferentes estados.  

 Ao delimitar o campo empírico da pesquisa, optamos em adotar a configuração 

geográfica proposta pelo Governo Federal, em 2008, na classificação de determinadas regiões 

em Territórios de Cidadania, que ultrapassa os limites geográficos dos estados brasileiros, no 

sentido de garantir a aplicabilidade dos recursos federais, nestes espaços, no enfrentamento da 
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questão social.2 De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), os 

“Territórios da Cidadania tem como objetivos promover o desenvolvimento econômico e 

universalizar programas básicos de cidadania por meio de uma estratégia de desenvolvimento 

territorial sustentável.” (BRASIL, 2012)  

 As cidades que compõem esse terrtório de identidade são as seguintes: Paulo Afonso, 

Glória, Rodelas, Abaré, Chorrochó e Macururé (essas no estado da Bahia), sendo Jatobá, 

Petrolândia, Tacaratu, Floresta, Belém de São Francisco, Itacuruba, Carnaubeira da Penha no 

estado de Pernambuco (ver figura 1). O sítio do MDS disponilbiliza alguns dados que 

considero importante socializa-los neste momento: 

 

A população total do território é de 301.355 habitantes, dos quais 106.851 

vivem na área rural, o que corresponde a 35,46% do total. Possui 16.494 
agricultores familiares, 2.564 famílias assentadas, 9 comunidades 

quilombolas e 17 terras indígenas. Seu Índice de Desenvolvimento Humano 

(IDH) médio é 0,67. (BRASIL, 2012) 
 

 Trata-se de um espaço abandonado pelas políticas públicas voltadas para o ensino 

superior, a ausência de uma universidade federal reflete consideralvemente nos indicadores 

sociais da ragião, que sofre tanto pela ausência de água (períodos longos de estiagem), quanto 

pela de conhecimento (ensino, pesquisa, extensão).  

 

Figura 01 – Área de ambragência do Território de Itaparica 

 

                                                             
2  Expressão utilizada por José Paulo Neto (2007, p. 139) Surgindo na terceira década do século XIX, 

justamente quando a base urbano-industrial do capitalismo começava a se firmar e quando a acumulação dava 

seus primeiros passos consistentes, esse debate prossegue até os dias atuais, quando ideológicos a serviço da 

classe capitalista e mesmo intelectuais desavisados se põem a mencionar uma pretensa “nova questão social”. 

 

 



25 

 

 

  Território de Itaparica 

 Fonte: Secretaria de Cultura do Estado da Bahia. Disponível em:  http://culturabahia.com/2011/10/02/territorio-

de-identidade-itaparica/. 
  

A escolha pelo curso de Serviço Social se deve a minha formação na turma concluinte 

em 2010.1 de Bacharelado em Serviço Social, a primeira formada por esta universidade na 

modalidade EAD. Ademais, durante a minha formação acadêmica ocorreram diversos fatos, 

já evidenciados anteriormente, envolvendo debates em eventos, entre estudantes e 

profissionais da EAD com o conjunto CFESS/CRESS/ABEPSS/ENESSO/ANATED, sendo 

necessária e importante a realização desta pesquisa para estimular os debates acadêmico e 

profissional, seja em relação à educação presencial seja na educação à distância. 

 Optou-se por um estudo de natureza metodológica qualitativa, centrado no estudo de 

caso. Para Gil, o estudo de caso organizacional se caracteriza como: 

 

[...] estudo exaustivo e em profundidade de um ou de poucos objetos, de 
forma a permitir conhecimento amplo e específico do mesmo; acrescenta 

que este delineamento se fundamenta na ideia de que a análise de uma 

unidade de determinado universo possibilita a compreensão da generalidade 
do mesmo ou, pelo menos, o estabelecimento de bases para uma 

investigação posterior, mais sistemática e precisa. (GIL, 1991, p. 74) 

 

Considerou-se que esta modalidade de pesquisa qualitativa pode prescindir as dimensões onde 

os sujeitos da pesquisas se encontram. Nesse sentido, conforme Minayo:  
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a idéia de amostragem não é a mais indicada para certas pesquisas sociais, 

especificamente aquelas de cunho qualitativo. Isso se deve ao fato que o 

‘universo’ em questão não são os sujeitos em si, mas as suas representações, 
conhecimentos, práticas, comportamentos e atitudes. Como se vê, seria 

impossível demarcar o numero total dessas variáveis, muito menos o 

tamanho da amostra que seria representativa dessa totalidade. Diante disso, 

costumeiramente se opta por definir o número de sujeitos por inclusão 
progressiva (sem demarcar a priori o numero de participantes) que é 

interrompida pelo critério de saturação, ou seja, quando as concepções, 

explicações e sentidos atribuídos pelos sujeitos. (MINAYO, 2007, p. 48)  
 

 Foram respondentes da pesquisa quatorze (14) estudantes egressos da primeira turma 

concluinte do curso de Serviço Social em 2010.1,  Uma (01) professora especialistas e as três 

(03) tutoras de sala do Polo de Ensino presencial da Unopar, primeiros atores sociais que 

vivenciaram a experiência de formação profissional na modalidade de ensino à distância na 

referida instituição.  

 O conhecimento produzido teve por base várias fontes de informações, em mídias 

diversas, como: bibliografias (revisão da literatura), envolvendo artigos, revistas e fontes 

documentais produzidas por instituições (CFESS/CRESS/ABEPSS/ENESSO/Associação 

Nacional dos tutores de Educação a Distância – ANATED) e consultas em sítios eletrônicos. 

A realização de pesquisa de campo aconteceu no Polo Presencial da UNOPAR, localizada na 

Rua da Concórdia, 01 – General Dutra – Acampamento CHESF em Paulo Afonso BA. Nos 

anos de 2012/2013. A universidade conta com os seguintes cursos em funcionamento: 

Administração, Contabilidade, Pedagogia e Serviço Social. 

 Os instrumentos de coletas de dados envolveram entrevistas focalizadas, que “é 

bastante empregado em situações experimentais, com o objetivo de explorar a fundo alguma 

experiência vivida em condições precisas” (GIL, 2009, p. 112). Esse importante instrumento 

de trabalho é utilizado em vários campos das ciências sociais, conceituada como o encontro 

de duas ou mais pessoas, onde uma delas obtenha informações a respeito de um determinado 

assunto, mediante uma conversação de natureza profissional.  

O processo de análise dos dados extraídos das entrevistas, após sua transcrição e 

organização de acordo com as categorias observadas, foi efetuado conforme a técnica da 

análise do discurso de Resende e Ramalho (2006, p. 30) que predica: “nesta perspectiva, o 

discurso é visto como momentos igualmente importantes – e que, portanto, também devem 

ser privilegiados na análise, pois o discurso é tanto um elemento do social que constitui outros 

elementos sociais como também é influenciado por eles”. 

Com relação ao Estado da Arte, foi realizada uma busca na Biblioteca Digital de Teses 
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e Dissertações,3 onde encontramos 384 trabalhos envolvendo as categorias Ensino Superior e 

Educação a Distância; em relação à categoria Formação de Profissionais em Serviço Social 

482 trabalhos; e com relação a Formação Profissional em Serviço Social EAD, nenhum 

trabalho foi localizado. Até o momento foi defendida apenas uma dissertação de mestrado na 

Pontifica Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP), com o título Serviço Social e ensino 

a distância (EAD): análise e expansão, autoria de Ana Cristina Borges Pimenta, sob a 

orientação do Prof. Dr. Evaldo Amaro Vieira. Outras publicações, como a Educação a 

Distância e o estado da arte, dos organizadores Frederic M. Litto e Marcos Formiga (2009), 

bem como o livro Psicologia da educação virtual: aprender e ensinar com as tecnologias 

da informação e da comunicação de César Coll, Carlos Monero e colaboradores, 

contribuíram para o entendimento da EAD no cenário atual.      

Consequentemente, para atender ao principal objetivo proposto, esta dissertação está 

estruturada da seguinte forma: introdução, quatro capítulos e as considerações, tendo como 

fundamentação teórica as contribuições de autores como: Belloni (2008), Iamamoto (2008 e 

2010), Moore e Kearsley (2008), Saviani (2008), Pinheiro (2004), Castells (1999), Mercado 

(2010), Schneider (2011), Litto e Formiga (2009), Manrique Castro (2011), dentre outros. 

Na estrutura do trabalho foram sistematizadas partes abordando as especificidades do 

conteúdo. A Introdução aborda a problematização e os pontos principais da pesquisa. O 

Capitulo I, FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA: CONCEITOS E CATEGORIAS, apresenta as 

bases teóricas, evidenciando as categorias do trabalho, seguindo por discussões da educação 

na sociedade do conhecimento, a partir do uso das Tecnologias da Informação e da 

Comunicação nos processos formativos presente no ensino superior dentro da modalidade de 

educação a distância, bem como a utilização do ciber espaço como ferramenta de ensino-

aprendizagem e a legislação pertinente a modalidade de ensino a distância vigente no Brasil.  

O Capítulo II, ENSINO SUPERIOR NO SEMIÁRIDO BRASILEIRO, realiza uma 

analise da realidade sócio-ocupacional deste espaço a da ausência de uma política educacional 

superior durante muitas décadas neste território, que se estende por todos os Estados da região 

Nordeste e inclui parte do norte de Minas Gerais (Vale do Jequitinhonha), discutindo as ações 

afirmativas e a expansão do ensino superior na região com forte predominância da iniciativa 

privada no setor e os programas disseminados no ensino superior (Prouni e Reuni).  

O Capítulo III, FORMAÇÃO PROFISSIONAL EM SERVIÇO SOCIAL, apresenta 

uma discussão histórica sobre o surgimento das primeiras escolas de Serviço Social no Brasil 

                                                             
3  De acordo com informações do sítio eletrônico www.bdtd.ibict.br. Acesso realizado em 19/mar/2013.   

http://www.bdtd.ibict.br/
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e sua constituição como profissão na sociedade contemporânea, consolidando com as 

diretrizes curriculares para o referido curso em vigor. Destacamos toda a luta contraria ao 

curso de Serviço Social EAD, desempenhada pelo conjunto CFESS, CRESS, ABEPSS e a 

ENESSO fortalecendo a partir da campanha “Sobre a incompatibilidade do curso de serviço 

Social na EAD”. Analisamos todos os elementos didáticos presentes na formação a distância e 

a consolidação do referido curso com a conclusão das primeiras turmas formadas pela EAD e 

a atuação da associação dos tutores da EAD frente ao cenário atual.  

No Capítulo IV, SERVIÇO SOCIAL EAD: REALIDADE E PERSPECTIVAS, 

destinado a caracterização do campo da pesquisa, analisamos os dilemas constituintes na 

formação profissional e todo o processo de ensino e aprendizagem nesta modalidade, a partir 

dos dados coletados, o desempenho obtido pelos discentes no ENAD e o desempenho em 

concursos públicos realizados na região, levando em conta as categorias da totalidade, 

contradição e possibilidade presentes neste paradigma de EAD. 
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CAPITULO I – FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA: TIC E OUTRAS TECNOLOGIAS 

 

O caráter coletivo do conhecimento reflete não só o fato de que o 

homem não produz conhecimento sozinho, como o fato de que o 

conhecimento, uma vez produzido, interfere na vida do próprio 

homem. Ao serem formulados e veiculados, as ideias e os 

conhecimentos contribuem para a manutenção e justificativa da 

própria sociedade – nas suas relações, seus costumes e valores – ou 

para sua modificação. 

 
Melania Moroz & Mônica Helena T. A. Gianfaldoni (2006) 

 

 A educação formal tem contribuído de forma significativa para práticas culturais que 

favoreçam a reprodução de papeis sociais que os alunos e alunas devem exercer na sociedade, 

direcionando, assim, os homens para profissões que ainda possui uma grande maioria do sexo 

masculino, como as engenharias e ciências exatas e para as mulheres são indicados cursos na 

área das ciências humanas e, principalmente nas licenciaturas. 

 O contexto que envolve a formação profissional em bacharel/a em Serviço Social é 

visível: a presença em sua grande maioria de mulheres, tanto no exercício da docência quanto 

na sala de aula, torna necessária a compreensão destes elementos para o exercício da 

profissão, que não se limita apenas no enfrentamento da questão social, sendo imprescindível 

a inserção das questões de gênero neste cenário. Para Cruz e França (2011, p. 37-38), “A 

utilização da categoria gênero faz referência a processos de diferenciação e subordinação entre 

homens e mulheres, remete à força do social e abre a possibilidade de transformação de 

costumes e ideias”. 

 A presença feminina no ensino superior já supera o número de matrículas dos 

estudantes do sexo masculino entre 2001 a 2010, de acordo com o Censo do Ensino Superior 

divulgado pelo INEP, “em 2010, do total de 6.379.299 matrículas, 57,0% são femininas e 

entre os concluintes, a participação feminina é de 60,9%”. Esse aumento nas matrículas do 

ensino superior reflete a busca por uma melhor qualificação profissional e consequentemente 

a ascensão à melhores postos de trabalho, aumentando, dessa forma, a renda da família. 

   

Como nunca antes, a formação do universitário, trabalhador e trabalhadora, 
converge com a formação do cidadão e da cidadã, devendo atuar em três 

dimensões fundamentais do desenvolvimento da vida: as relações consigo 

mesmo, as relações com os demais (vida em família e participação no espaço 
social mais amplo) e as relações com o entorno. Em todos os casos é 

requerida a capacidade de expressar-se e comunicar, de tomar decisões, de 
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optar, de compreender o meio no qual atua e valorizar a complexidade, da 

solidariedade, participação, etc. (CRUZ e FRANÇA, 2012, p. 27). 

     

Durante o processo de formação universitária, o/a estudante passa por um processo de 

re(construção) do conhecimento, de maneira que venha adquirir habilidades e competências 

para o exercício de sua futura profissão. É justamente neste período dentro da 

universidade/faculdade que sua identidade profissional vai se delineando, se aproximando dos 

espaços sócio ocupacional aspirantados pelos/as mesmo/as.  

 

A universidade faz parte da totalidade da vida social, portanto, está inserida 

no processo de globalização; não está fora, separada, porém, sim, está dentro 

da tessitura complexa e contraditória da sociedade, em relação de mútuas 

interatuações. Avanços alcançados na esfera da ciência e da tecnologia e 
disfunções da globalização no campo social, econômico, político e ético têm 

claramente efeitos sobre a educação superior, nas taxas de desemprego, 

especialmente entre os jovens, engendrando a recomposição da problemática 
das desigualdades de escolarização entre classes sociais (CRUZ e FRANÇA, 

2012, p. 24).    

    

 A sociedade hodierna tem sofrido fortes impactos relacionados com as crises 

econômicas que vem abalando países da união européia (desemprego, adoção de medidas de 

austeridade fiscal, em especial na política monetária), que possivelmente afetará o Brasil em 

algumas áreas e principalmente na exportação. Entretanto, o quadro tem se mantido estável 

nesse país, que aponta destaque em alguns setores da economia.   

 

Com a reestruturação da economia mundial, começaram a amadurecer e a 

propagar-se fatores que preparam e viabilizam um novo ciclo de crescimento 

– as novas tecnologias, as inovações gerenciais, a consciência dos problemas 
ambientais e as alianças estratégicas empresariais. A reestruturação da 

economia mundial vem desenvolvendo, também, além de outras alterações, 

mudanças nos padrões de competitividade, intensificadas pela Revolução 

Científica e Tecnológica que, pelo conjunto de novos conhecimentos e novas 
tecnologias vinculadas à informática e microeletrônica, à engenharia 

genética, à biotecnologia, aos novos materiais e à química fina estão 

provocando alterações fundamentais na organização da produção que levem 
à redefinição das relações sociais. Com base nessas mudanças, informação e 

conhecimento passam a ser os principais insumos da economia 

contemporânea (CÂMERA, 2000, p. 85).   
 

A globalização de posse das Tecnologias da Informação e da Comunicação passa a 

explorar uma área do mercado até então restrita as universidades: o conhecimento. Nesse 

sentido, Lombardi (2010, p. 42) afirma que “é uma das características do sistema capitalista 

reproduzir desigualdades e contradições internas, tomando como base as diversidades dos 
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grupos humanos, apropriando-se das diferenças culturais, econômicas, religiosas e 

biológicas”. Diferenças evidentes no modo de produção capitalista, onde a concentração de 

renda promove vários tipos de mazelas sociais, principalmente nas regiões mais pobres do 

Brasil, essa mudança de cenário passa essencialmente pelo acesso a educação de qualidade 

em diferentes níveis e modalidades de ensino. 

A Constituição Federal de 1988 assegura o acesso à educação formal como obrigação 

do estado e apresenta as formas como deverão ser admitidas, no Artigo 208 “o dever do 

Estado com a educação será efetivado mediante [...]”, ao referir-se ao ensino superior neste 

artigo, o inciso V afirma o seguinte: “acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e 

da criação artística, segundo a capacidade de cada um”. Percebe-se que o estado neste nível de 

ensino, transfere a sua responsabilidade para o sujeito, conforme a capacidade intelectual de 

cada um/a.  

De acordo com Souza (2001, p.150) o ensino superior consiste “em organizar, 

selecionar, sistematizar, difundir, criticar e relacionar com as necessidades sociais e culturais 

de determinada época e local todo o saber acumulado pela inteligência humana, no passado e 

no presente”. Dessa forma, não podemos limitar essa construção do conhecimento apenas a 

uma modalidade de ensino (presencial), ao mesmo tempo não podemos compartilhar do forte 

modelo mercantilista/privatista do ensino superior em nossa sociedade.    

 

O mercado – por suas leis, lógica e interesses hegemônicos -, ao conectar-se 

com a produção científica, impondo-lhe subordinação, produz na 
universidade profundas alterações das práticas acadêmicas e do trabalho 

universitário. Privilegia a imediatez da prática acadêmicas, desfaz 

compromissos sociais e éticos. Despreza o sentido e o significado, 

historicamente em construção, intrínsecos à prática universitária, na 
elaboração e difusão do conhecimento para a sociedade e na organização da 

cultura (PINHEIRO, 2004, p. 73).  

 

 Para Pinheiro (2004), portanto, a universidade pública brasileira se encontra num 

estágio de cooptação neoliberal, onde seus “atores sociais” legitimam a “supremacia do 

privado sobre o público”, ressaltando que alguns “intelectuais acadêmicos” continuam fiéis 

aos princípios da universidade pública, exercendo seus compromissos sociais, por uma 

“universidade pública, democrática, gratuita e autônoma”.  

 O ensino superior continua sendo o referencial de acesso da “elite intelectual”, como 

forma de apropriação do conhecimento para o exercício de uma futura profissão, para a 

melhoria da qualidade de vida e, de certa forma, para a ascensão social. A conquista de um 
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“canudo” superior possibilita a inserção no mundo do trabalho com melhor remuneração e 

prestigio social. 

 

A grande significação de uma autêntica experiência universitária situa-se 

nesse plano. Ela rasgará novos horizontes, imporá novas exigências 
intelectuais e implicará novas expectativas morais, revolucionando a 

mentalidade do homem, seu amor-próprio e a sua ânsia de renovação. Por aí 

se verifica que a universidade não deve ser vista, no Brasil, como mero 
“instrumento” de progresso e de desenvolvimento; ela aparece e se afirma 

como uma condição de mudança do próprio homem, de ajustamento do seu 

horizonte intelectual ao clima de valores da civilização científica e industrial 

(FERNADES, 1966, p.288). 

 

 O ensino superior representa um papel de mudança, tanto de cunho individual quanto 

coletivo, na medida em que se instala em uma determinada localidade, proporcionando o 

desenvolvimento científico, econômico e social. Nesse sentido, Demo apud Dudesrtadt (2006, 

p. 25) coloca que “numa sociedade crescentemente movida por conhecimento, mais e mais 

pessoas procuram educação como a esperança para um futuro melhor, a chave para bons 

empregos e carreiras, para vidas significativas e realizadas”. A região semiárida se apresenta 

como cenário propicio para a instalação de universidades e faculdades que possam em longo 

prazo reverter esse drástico quadro de estatísticas que envergonham a todos nós.       

 A Educação a Distância definida pelo aprendizado planejado entre professores e 

estudantes que ocupam espaços geográficos diferentes, porém conectados através de 

ferramentas de interação, gerando a transmissão de aulas com possibilidades de intervenção 

por parte do educando em “tempo real”,4 possibilita o aprendizado a mulheres e homens de 

diferentes segmentos sociais, que se encontravam excluídos do ensino superior.  

Para Moore & Kearsley (2008, p.02) “Educação a distância é o aprendizado que 

ocorre normalmente em um lugar diferente do lugar de ensino, exigindo técnicas especiais de 

criação do curso e de instrução, comunicação por meio de várias tecnologias e disposições 

organizadas e administrativas especiais”. Nessa perspectiva, ocorre uma inversão no processo 

de ensino e aprendizagem nesta modalidade de ensino, pois o professor deixa de ser o centro 

na formação do estudante, passando a atuar como mediador/a, e o discente assume uma 

posição de centralidade na construção do conhecimento, interagindo com as diversas 

interfaces das tecnologias da informação e da comunicação. 

                                                             
4  Termo utilizado para caracterizar a exposição dos conteúdos apresentado, nas aulas virtuais que 

ocorrem ao vivo, onde o educador encontra-se em um estúdio (sala equipada para transmissão da aula) na sede 

da instituição, ou seja, o estudante poderá interagir diretamente: tirar dúvidas, questionar a exposição do docente, 

e este responder os questionamentos levantados durante as aulas. 
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[...] somos os únicos seres que, social e historicamente, nos tornamos capazes 

de aprender. Por isso, somos os únicos em que aprender é uma aventura 

criadora, algo, por isso mesmo, muito mais rico do que meramente repetir a 

lição dada. Aprender para nós é construir, reconstruir, constatar para mudar, o 
que não faz sem abertura ao risco e à aventura do espírito. (FREIRE, 1996, p. 

69) 

 

Evidentemente, as cidadãs e cidadãos desta modalidade de ensino, consolidado pelas 

tecnologias interativas por meio da internet como chats, fórum ambiente virtual de 

aprendizagem, bibliotecas virtuais, dentre outras ferramentas, cravando uma revolução do 

saber e apropriação do conhecimento, através do acesso ao ensino universitário virtual, que 

passa a ofertar os cursos de licenciaturas e bacharelados, até então restritos as capitais e região 

metropolitana, para o interior do país com aulas via satélite (ou por internet) implementado 

pela EAD, para quem tem, não só sede de água, mas também de conhecimento, 

principalmente na região semiárida do Brasil, sentem que a oportunidade está aqui e agora. 

Para Belloni (2008, p. 25-27), o conceito de Educação a Distância envolve deferentes 

perspectivas, onde se amplia para a “educação, ensino ou aprendizagem à distância”, ela 

apresenta diversos conceitos para a EAD, apresentando as diferentes percepções de teóricos 

ao longo do tempo, e apesar da transcrição ser extensa, ela congrega essa reunião de 

definições sobre a EAD: 

 

1) O termo educação a distância cobre várias formas de estudo, em todos os 

níveis, que não estão sob a supervisão contínua e imediata de tutores 

presentes com seus alunos em salas de aula ou nos mesmos lugares, mas 
que não obstante beneficiam-se do planejamento, da orientação tutorial 

(HOLMBERG, 1977).   

2) Ensino a Distância é o ensino que não implica a presença física do 
professor indicado para ministrá-lo no lugar onde é recebido, ou no qual 

o professor está presente apenas em certas ocasiões ou para 

determinadas tarefas (Lei Francesa, 1971). 
3) Educação a Distância pode ser definida como a família de métodos 

instrucionais nos quais os comportamentos de ensino são executados em 

separado dos comportamentos de aprendizagem, incluindo aqueles que 

numa situação presencial (contígua) seriam desempenhados na presença 
do aprendente de modo que a comunicação entre o professor e o 

aprendente deve ser facilitada por dispositivos impressos, eletrônicos, 

mecânicos e outros (MOORE, 1973). 
4) Educação a distância é uma relação de diálogo, estrutura e autonomia 

que requer meios técnicos para midiatizar está comunicação. Educação a 

distância é um subconjunto de todos os programas educacionais 
caracterizados por: grande estrutura, baixo diálogo e grande distância 

transacional. Ela inclui também a aprendizagem (MOORE, 1990). 

5) [Educação a Distância] é uma espécie de educação baseada em 

procedimentos que permitem o estabelecimento de processos de ensino e 
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aprendizagem mesmo onde não exista contato face a face entre 

professores e aprendentes – ela permite um alto grau de aprendizagem 

individualizada (CROPLEY e KAHL, 1983). 
6) [Educação a Distância] é um modo não contíguo de transmissão entre 

professor e conteúdos do ensino e aprendente e conteúdos da 

aprendizagem – possibilita maior liberdade maior liberdade ao 

aprendente para satisfazer suas necessidades de aprendizagem, seja por 
modelos tradicionais, não tradicionais, ou pela mistura de ambos 

(REBEL, 1983). 

7) Educação a Distância é um termo genérico que inclui o elenco de 
estratégias de ensino e aprendizagem referidas como “educação por 

correspondência” ou “estudo por correspondência” em nível pós-escolar 

de educação, no Reino Unido; como “estudo em casa”, no nível pós-

escolar, e “estudo independente”, em nível superior, nos Estados Unidos; 
como “estudos externos”, na Austrália; e como “ensino a distância” ou 

“ensino a uma distância”, pela Open University. Na França, é referido 

como “tele-ensino” ou ensino a distância; e como “estudo a distância” e 
“ensino a distância”, na Alemanha; “educação a distância” em espanhol, 

e “tele-educação”, em português (PERRIAULT, 1996). 

8) Educação a Distância se refere àquelas formas de aprendizagem 
organizadas, baseadas na separação física entre os professores e os que 

estão envolvidos na organização de sua aprendizagem. Esta separação 

pode aplicar-se a todo o processo de aprendizagem ou apenas a certos 

estágios ou elementos deste processo. Podem estar envolvidos estudos 
presenciais e privados, mas sua função será suplementar ou reforçar a 

interação predominantemente a distância (MALCON, 1988). 

9) Educação a Distância é um método de transmitir conhecimento, 
competências e atitudes que é racionalizado pela aplicação de princípios 

organizacionais e de divisão do trabalho, bem como pelo uso intensivo 

de maios técnicos, especialmente com o objetivo de reproduzir material 
de ensino de alta qualidade, o que torna possível instruir um maior 

número de estudantes, ao mesmo tempo, onde quer que eles vivam. É 

uma forma industrializada de ensino e aprendizagem (PERTES, 1973).         
 

 O conceito de Malcon (1988) é o que mais se aproxima do modelo adotado pela 

Unopar. As diversidades de conceitos sobre a EAD evidenciam as diferentes formas de 

interpretar essa modalidade de ensino em períodos distintos, permitindo, ao mesmo tempo, 

que se perceba uma constante, em relação ao fator espaço e tempo, com a finalidade de 

promover o ensino e a aprendizagem permeados pelos meios tecnológicos: hipertexto,5 vídeo 

aula, material impresso, dentre outros. Para Souza e Silva (p. 166), “a chegada de novas 

tecnologias dimensionadas pelo avanço da microeletrônica e da informática tem sido crucial 

para pensarmos o papel do conhecimento na sociedade hodierna”. Na era do conhecimento, 

torna-se essencial o ingresso no universo acadêmico para a consolidação de habilidades e 

competências necessárias no exercício de uma profissão.  

                                                             
5 Conforme Castilho (2011, 130), “Texto organizado em forma de rede (links de acesso), cada uma delas 

permitido uma leitura diversa. Forma um tipo de estrutura em que enorme quantidade de blocos conectados de 

informação pode ser trabalhada de maneira digital e multidimensional”. 
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Na era do conhecimento, na qual pessoas educadas e suas idéias se tornaram 
a riqueza das nações, a universidade nunca foi mais importante e o valor de 

uma educação universitária mais elevada. As oportunidades educacionais 

oferecidas pela universidade, o conhecimento que ela cria e os serviços que 
provê são chave para quase toda propriedade da sociedade contemporânea, 

desde a prosperidade pessoal e o sentir-se bem na competitividade 

econômica, até à segurança nacional, à proteção do meio ambiente e ao 

enriquecimento de nossa cultura (DEMO, 2006, p. 21). 

 

 Houve uma expansão no número de instituições que oferecem o curso de Serviço 

Social na modalidade EAD, com forte predominância nas instituições de ensino superior 

particulares, respaldadas, inclusive, pela implementação de ações afirmativas e políticas de 

inclusão no ensino superior advindas com o Programa Universidade para Todos – Pro Uni. O 

que, para Demo (2006, p. 25), “embora através de mecanismo por vezes generosos de bolsas e 

outros incentivos, muitos alunos mais pobres podem chegar a galgar os patamares mais 

elevados do mundo do conhecimento”.  

Já nas universidades públicas, essa modalidade de ensino ganhou notoriedade a partir 

da implementação do Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das 

Universidades Federais o REUNI, tendo como suporte, os moldes da Universidade Aberta do 

Brasil (UAB), onde passaram a ofertar cursos de licenciaturas, dentro dessa modalidade de 

ensino.  

O saber que se manteve restrito as salas de aulas das universidades começou a saltar os 

muros do conhecimento, através da modalidade de ensino à distância, que vinha se 

consolidando em outros termos, a exemplo dos cursos técnicos de curta duração promovidos 

pelo Instituto Universal Brasileiro, através dos correios, e pelo telecurso2000 (TV) do Sistema 

S em parceria com a Rede Globo. 

 

No Brasil, os meios de comunicação começaram a ser utilizados, como 
ferramenta para a aprendizagem, a partir da década de 1970, com base em 

projetos pioneiros de educação a distância. Naquela época, objetivando a 

necessidade de disseminação do conhecimento para um público 
diversificado, as mídias mais utilizadas eram o rádio e a TV. Hoje, a 

educação a distância cresceu e se potencializou como um campo fértil para a 

inovação, através de criação de ambientes virtuais de aprendizagem, em 

plataformas abertas como o Moodle, Ning e tantas outras no contexto das 
plataformas proprietárias (TORI, 2010, p. 10).  

 

É interessante destacar que a existência desses cursos já na modalidade de Educação a 

Distância não interferiu nos debates a respeito da qualificação profissional, porém a expansão 
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desta modalidade de ensino para o nível acadêmico, ou seja, no ensino superior, ocasionou as 

manifestações de posições contrárias e a favor dos cursos. O que, também, impulsionou outro 

debate em relação à qualidade do ensino entre o público e o privado na graduação, e entre o 

presencial e à distância. 

O curso de Serviço Social tem sofrido alguns reflexos neoliberais que evidenciam a 

mercantilização e a precarização na formação profissional. Nesse sentido Iamamoto aponta 

algumas contribuições e cuidados na elaboração de um currículo mínimo no curso de serviço 

social na atualidade. 

 

O grande desafio na atualidade é, pois, transitar da abordagem teórica 
acumulada ao enraizamento da profissão na realidade, atribuindo, ao mesmo 

tempo, uma maior atenção às estratégias, táticas e técnicas do trabalho 

profissional, em função das particularidades dos temas que são objetos de 
estudo e ação do assistente social. No balanço da formação profissional feito 

pela ABESS, tendo em vista a formulação do currículo mínimo, no cenário 

das dificuldades hoje presentes, foram identificadas três armadilhas das 
quais a categoria se viu prisioneira nos últimos anos – o teoricismo, o 

politicismo e o tecnicismo - sobre as quais é preciso refletir. Mas antes, faz-

se necessário elucidar os pressupostos em que se baseou a procura de firmar 

novos pilares para o exercício profissional e os desvios de rota verificados 
(IAMAMOTO, 2008, 52-53).  

 

Os referenciais exigidos pelo Ministério da Educação de acordo com a Resolução 

CONSEPE de número 558/2006 de 25 de setembro de 2006, que autoriza o funcionamento do 

curso, com carga horária e disciplinas equivalentes aos cursos oferecidos pelas instituições de 

ensino superior pública e particular no Brasil, mostram a relevância desses pressupostos na 

composição do currículo do curso de serviço social, tornando evidente a preocupação da 

formação do profissional em Serviço Social, que venha atender a demanda dos serviços na 

contemporaneidade, previsto nas Diretrizes Curriculares da Associação Brasileira de Ensino e 

Pesquisa em Serviço Social – ABEPSS, construídas a partir de um amplo debate com os 

atores envolvidos e que deixaram de fora importantes elementos que garantia à direção social 

da formação profissional. 

 

 É importante lembrar que as Diretrizes Curriculares legalmente vigente não 
exprimem integralmente o projeto de formação profissional da ABEPSS. A 

proposta das diretrizes curriculares, encaminhada ao então Ministério da 

Educação e do Desporto, foi fruto de uma construção coletiva das unidades 

de ensino, com ampla representatividade, sob a liderança da Associação 
Brasileira de Ensino em Serviço Social (ABESS), hoje Associação 

Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social (Abepss). Esta proposta, 

referendada pela então Comissão de Especialistas de Ensino em Serviço 
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Social, assessora da Secretaria de Ensino Superior -, SESu –, do MEC para 

assuntos relativos ao Serviço Social, foi encaminhada ao Conselho Nacional 

de Educação, onde sofreu uma forte descaracterização (IAMAMOTO, 2010, 
p. 444-445).    

 

A formação profissional em Serviço Social na modalidade de educação a distância se 

encontra respaldada nas Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Serviço Social, 

homologadas pelo Ministério da Educação e do Desporto, em 04 de julho de 2001. Essa 

observância parte do pressuposto adotado na organização da grade curricular do referido 

curso, com base nos três núcleos de fundamentação: núcleo de fundamentos teórico-

metodológico da vida social, núcleo de formação sócio-histórica da sociedade brasileira e 

núcleo de fundamentos do trabalho profissional.  

 

O conteúdo da formação passa a ser submetido à livre iniciativa das 

unidades de ensino, públicas e privadas, desde que preservados os referidos 

dos núcleos. Essa flexibilização da formação acadêmico-profissional, que se 
expressa no estatuto legal, é condizente com os princípios liberais que vêm 

presidindo a orientação para o ensino superior, estimulando a sua 

privatização e submetendo-o aos ditames da lógica do mercado. Esse é um 

forte desafio à construção do projeto do Serviço Social brasileiro. A sua 
materialização na formação universitária exige um especial empenho 

coletivo das unidades de ensino e entidades da categoria (IAMAMOTO 

2010, p. 446). 
 

A formação universitária em Serviço Social EAD, trilha neste cenário com forte 

predominância da iniciativa privada, atendendo a lógica do mercado educacional, de acordo 

com Demo (2006, p. 11), “de maneira similar e coerente, as tecnologias invadem o campo da 

educação, abrindo, de um lado, oportunidades virtuais praticamente inesgotáveis, e, de outro, 

reforçando o cinturão do mercado”. Outro fator importante na formação profissional na EAD 

é a “flexibilidade” em seus estudos (isso não quer dizer facilidade), a forma como o estudante 

irá organizar seu tempo de estudo, visto que neste modelo o professor assumiu um papel de 

“orientador educacional”, sendo o/a aluno/a o protagonista de sua formação profissional.   

 

Como se viu, os desafios da Educação orientam-se na direção de um novo 

paradigma educacional, cujo processo de ensino-aprendizagem esteja 

centrado no aprendiz e que este aprenda, cada vez mais, de forma autônoma, 
tendo o professor como um organizador do conhecimento a ser aprendido e 

como coordenador do processo de aprendizagem do aluno (SCHNEIDER e 

OLIVEIRA, 2011, p. 22).  
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O novo paradigma educacional, “ameaça” as bases de educação tradicional e 

presencial, onde o foco do processo ensino-aprendizagem continuar sendo a figura do 

professor dotado de conhecimento e o aprendiz seu objeto que vai tomando forma, à medida 

que se apropria do saber. Na sociedade do conhecimento, o acesso à educação formal deve 

favorecer elementos que possibilitem uma formação humana, crítica, que conduza o aluno 

rumo a autonomia. Nesse sentido, afirma Schneider (2011, p. 31), “hoje, como nunca, a 

Escola é responsável por formar os cidadão críticos e trabalhadores com o perfil cognitivo 

que lhe possibilite atuar em um Mercado no qual se exige, dentre outras habilidades, a 

capacidade de se estar sempre aprendendo”. Dessa forma, a educação à distância, possibilita 

uma oportunidade para o estudante que não tem acesso a uma universidade/faculdade 

presencial, podendo dar continuidade a seus estudos na “conquista” de um espaço neste 

competitivo mundo do trabalho.  

 

1.1 A EDUCAÇÃO NA CONTEMPORANEIDADE 

   

 As contribuições teóricas sobre a educação na contemporaneidade evidenciam as 

interfaces da sociedade do conhecimento, presentes dentro e fora do contexto educacional, 

onde as Tecnologias da Informação e da Comunicação ocupam um lugar de destaque neste 

novo cenário, pela qual a educação vem trilhando nestes últimos anos do século XX e no 

início deste milênio. 

 

Portanto, é essencial manter distância entre a avaliação do surgimento 

de novas formas e processos sociais, induzidos e facilitados por novas 

tecnologias, e a extrapolação das consequências potenciais desses 

avanços para a sociedade e as pessoas: só análises específicas e 

observação empírica conseguiram determinar as consequências da 

interação entre as novas tecnologias e as formas sociais emergentes. 

Mas também é essencial identificar a lógica embutida no novo 

paradigma tecnológico (CASTELLS, 1999, p. 109). 

 

 Conforme Cruz (2011), a perspectiva histórico-critica adotada para a abordagem do 

processo de formação em Serviço Social e sua relação com o trabalho, envolve considerações 

que dizem respeito ao efeito dos processos que atravessam a totalidade, o conjunto da 

sociedade, e se originam no centro e não na periferia da vida social; exige uma interlocução 

com duas grandes tendências conflitantes que moldam o mundo de hoje: o processo de 

globalização e a identidade.  
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 A partir de meados de 1970, as intensas modificações socioeconômicas relacionadas 

ao processo de globalização das economias capitalistas (ampliado a partir da década de 1980) 

ganharam características próprias, inusitadas, e um assombroso impulso com o enorme salto 

qualitativo ocorrido nas tecnologias da informação. Isso porque as inovações introduzidas nos 

sistemas produtivos (microeletrônica, automação, robótica, telemática, reestruturação 

produtiva) engendraram alterações substantivas na criação de grandes sistemas econômicos 

em larga escala e nas transformações de contextos locais, culturais, com repercussão no 

cotidiano, nas relações sociais. 

 De par com as transformações do capitalismo, a crise dos paradigmas de explicação da 

realidade e a extinção do estatismo, produziu-se uma onda poderosa de expressões de 

identidade coletiva.  

Em essência, a revolução da tecnologia da informação e a reestruturação do 

capitalismo deram origem à sociedade em rede e introduziram a globalização de atividades 

econômicas estratégicas, a flexibilidade e a instabilidade do trabalho e uma cultura da 

instabilidade real, cujos múltiplos efeitos são ainda imprevisíveis. As formas de organização 

da atividade produtiva foram alteradas radicalmente, ultrapassando a busca por mercados 

globais: ela própria passou a ser global, apresentando algumas características essenciais como 

a enorme integração dos mercados financeiros mundiais e o crescimento singular do mercado 

internacional – viabilizado pelo movimento e queda generalizada de barreiras protecionistas. 

Essas mudanças permitiram a reformulação das estratégias de produção e distribuição das 

empresas e a formação de grandes mercados e blocos econômicos (DUPAS, 1999).  

 Em uma análise abrangente do capitalismo contemporâneo, Castells (2000) caracteriza 

o novo momento como a Era da Informação.  Ela se originaria na coincidência histórica, 

desde fins dos anos 60 e meados dos anos 70, de três processos independentes: a revolução 

das tecnologias de informação, a crise econômica tanto do capitalismo quanto do estatismo e 

suas reestruturações subsequente, o florescimento dos movimentos sociais e culturais como o 

antiautoritarismo, a defesa dos direitos humanos, o feminismo e a ecologia. 

   A educação formal historicamente, tem se moldado em torno do modelo de sociedade 

em cada tempo e espaço, esses estágios pela qual passou a humanidade, na era escravista, na 

era feudal, na era industrial e, nesse momento, encontra-se atrelada ao modelo capitalista, 
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baseada na sociedade em rede,6 sociedade digital e/ou sociedade da informação:7 os pilares 

que a norteiam, transitam nas Tecnologias da Informação e da Comunicação.  

Segundo Netto e Braz (2007, p. 61) “cada modo de produção apresenta leis que lhe são 

peculiares, donde a decisiva descoberta de Max conforme a qual cada época histórica, 

marcada pelo modo de produção nela dominante, tem suas próprias leis de desenvolvimento”. 

Dessa forma, o modelo vigente tem suas características nas TIC, conforme apronta Burnham 

(2010, p. 09), “as transformações por que passa o mundo globalizado a partir da década de 60 

do século XX, direta ou indiretamente relaciona-se ao avanço das tecnologias da informação, 

seriam inimagináveis para a maioria dos “mortais”, 50 anos antes”. A constituição de um 

“mundo ciber”, onde circulam informações (dados) por diferentes canais, possibilitam uma 

mudança na compreensão das variáveis espaço e tempo. 

 

No “mundo ciber”, real virtual, os conceitos de tempo e espaço (entidades 

separadas) vão passando a ser compreendidas como espaço-tempo (entidades 

inter-relacionadas) e chegam a se tornar o complexo tempoespaço, 
desafiadoramente questionando como entidade única ou entidade 

indissociáveis. Tempoespaço, a complexa relação do quando e onde, passa a 

ser compreendido como “num lugar, num mesmo instante”, “em todo lugar, a 

todo instante”, o que significa, grafando de modo a traduzir esta 
inclusividade “num/a a todo instante- num/em todo lugar”. Grifo da autora 

(BURNHAM, 2010, p. 10).  

   

 Conforme reflete Giddens (1996), a introdução de novas tecnologias, a automação, os 

sistemas informatizados integrados, a utilização dos meios de comunicação e transportes de 

massa, favorecem a compressão do espaço-tempo e a eliminação das fronteiras. Por isso, a 

noção de compressão do espaço-tempo é considerada altamente instrumental para se analisar 

como a modernidade se constitui e para se entender o “encolhimento” provocado pelos 

sistemas de comunicação, transportes e informações. Se, por um lado, esses sistemas 

impuseram um novo ritmo à sociedade e às políticas sociais, com impactos em diversos 

setores e campos do saber, por outro lado influíram no aumento da percepção fragmentada do 

mundo, expondo indivíduos e grupos a uma quantidade de estímulos e informações sem 

                                                             
6  “[...] redes constituem a nova morfologia social de nossas sociedades e a difusão da lógica de redes 

modifica de forma substancial a operação e os processos produtivos e de experienciais, poder e cultura”. 
(CASTELLS. 1999, p. 565) 
7   “São denominações que explicam de maneira de maneira semelhante a sociedade em rede, quando 

trata dos processos  de produção e de experiência a partir da informação ou de uma conversão da sociedade a 

partir de bit e byte de dados. Importa pensar a sociedade da informação numa perspectiva diferente do 

informacionalismo. Ou seja, é necessário pensar e construir uma sociedade da informação, conhecimento e 

aprendizagem”. (XAVIER, 2010, p. 61) 
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precedentes, com intensidades e impactos desiguais, a depender de sua situação no espaço e 

no tempo (HARVEY, 1994). 

  Cada lugar é, a seu modo, a reprodução de uma realidade que é global, a partir da 

formulação de regras gerais de movimento global, podendo definir a nova estrutura e a nova 

organização do espaço geográfico. A nova lógica global repercute, assim, de forma marcante, 

nos processos de fazer e conviver, introduzindo as lógicas da urgência e da mudança. 

Intimamente relacionadas, elas facilitam o contato com os acontecimentos mundiais numa 

velocidade talvez nunca vista antes na história da humanidade.  

 Essa nova compreensão das variáveis tempo e espaço, a partir da convergência das 

Tecnologias da Informação e da Comunicação, em especial, aliado ao uso do computador 

conectado a internet, derrubam as distâncias geográficas e temporais. Podemos interagir com 

pessoas em outras regiões, explorar as informações recentes e antigas, bem como ampliar o 

conhecimento de forma colaborativa da sua própria residência, no ambiente de trabalho ao até 

mesmo na própria sala da aula. 

   

Com essas transformações, percebe-se o superdimensionamento que tem sido 

dado às tecnologias por meio de estratégias que objetivam talvez a inversão 
não somente de valores, mas, com a exposição do avesso (humanos em 

máquinas e maquinas em humanos), de ocupação espaço físico pelo virtual, 

da imediaticidade, por meio de vetores instituídos na e pela grande rede 
mundial de computadores (Internet/web), representados pelo comércio 

eletrônico (e-commerce), marketing (e-marketing), educação a distância (e-

learning), enfim, representações da efetiva transformações do universo em 
bit e byte de dados, como se estivéssemos em um processo de conversão 

(XAVIER, 2010, p. 47).   

  

 As novas tecnologias e a educação integram outra transformação – a mundialização, e, 

juntas, vão criando um novo paradigma: a era das redes. Essas transformações aumentam as 

oportunidades, assim como, as recompensas sociais, econômicas e de criação de emprego da 

tecnologia, trazendo questionamentos sobre as alterações na forma de criar a tecnologia, quem 

a possui e emprega e como se faz acessível, conformando-se um novo mapa de inovação e 

difusão. 

 Esses fenômenos estão relacionados com a educação, que passa a apropriar-se de 

aportes tecnológicos que vai além do quadro branco e do pincel. É notória a presença de 

outros elementos no espaço da sala de aula, a lousa digital, o projetor de imagens e/ou data 

show, sala de multirrecursos, dentre outros. Esses elementos são fatores de destaque ao 

expressar o compromisso com a educação do futuro, na formação de seus educandos, 
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expressando nestes elementos, o diferencial na proposta pedagógica da instituição educacional 

que irá formar o profissional da era do conhecimento, onde é requerido um perfil 

diferenciado, com habilidades e competências para lidar no mundo do trabalho, como aponta 

Schneider: “flexibilidade mental, aprendizagem autônoma, trabalho em equipe e domínio das 

TIC”. (2011, p. 36-38) E mais: 

 

Podemos acrescentar à lista de valores da sociedade do conhecimento a 

confiança mútua entre as pessoas, condição sine qua non para o trabalho 
colaborativo; a qualidade como diferenciador (e não somente o preço); a 

estética, a qual supera, às vezes, a funcionalidade; a subjetividade em 

detrimento ao comum; a emoção como elemento norteador de decisões, além 
de somente basear-se na razão; a desestruturação do trabalho (com o tele-

trabalho, por exemplo) e do lazer (com a virtualização) e, por último, mas 

não menos importante, a ética (consigo mesmo, com o outro e com a mãe 
gaia). (SCHNEIDER, 2011, p. 36) 

 

 Nesse sentido, não podemos mais retroagir, o caminho da educação para o século XXI 

torna-se um desafio para atual sociedade, para a comunidade escolar onde, professores, 

estudantes e a família passam a assumir novas posturas diante da sociedade do conhecimento.  

Outros autores ratificam as características desta sociedade, onde as políticas educacionais 

assumem um papel de extrema relevância para a construção de uma sociedade mais 

igualitária, onde seus indivíduos tenham mais autonomia e uma melhor qualidade de vida. 

Conforme Perrenoud (2000), Morin (2000) e Castells (1999). Para este último o capitalismo 

integra-se a sociedade informacional cuja expansão encontra-se em ascensão. 

 

Embora a reestruturação do capitalismo e a difusão do informacionalismo 
fossem processos inseparáveis em escala global, as sociedades 

agiram/reagiram a esses processos de formas diferentes, conforme a 

especificidade de sua história, cultura e instituições. Consequentemente, até 
certo ponto, seria impróprio referir-se a uma “sociedade informacional”, o 

que implica a homogeneidade das formas sociais em todos os lugares sob 

novo sistema. É óbvio que essa é uma proposição empírica e teoricamente 

indefensável. Poderíamos, entretanto, falar de uma “sociedade 
informacional” do mesmo modo que os sociólogos estão se referindo à 

existência de uma “sociedade industrial”, marcada por características 

fundamentais comuns em seus sociotécnicos (CASTELLS, 1999, p. 56). 
 

 E ainda, 

 

O Japão, tanto quanto a Espanha, a China, o Brasil e os EUA são e serão, 

ainda mais sociedades informacionais, pois os principais processos de 
geração do conhecimento, produtividade econômica, poder político/militar e 
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a comunicação via mídia já estão profundamente transformados pelo 

paradigma informacional e conectados às redes globais de riqueza, poder e 

símbolos que funcionam sob essa lógica. Portanto, todas as sociedades são 
afetadas pelo capitalismo e informacionalismo, e muitas delas (certamente 

todas as sociedades importantes) já são informacionais, embora de tipos 

diferentes, em diferentes cenários e com expressões culturais/institucionais 

específicas (CASTELLS, 1999, p. 57). 
 

 Diante do exposto, o Brasil precisa melhorar o acesso às Tecnologias da Comunicação 

e da Informação, ampliando-o aos seus cidadãos, principalmente a internet, haja vista que 

milhares de pessoas ainda não dispõem de computador conectado à rede mundial. Esses dados 

ficam mais evidentes no interior do país e, principalmente, na área rural, conforme dados 

divulgados pelo Centro de Estudos sobre as Tecnologias da Informação e da Comunicação 

(CETIC.BR). 

 

Tabela 01– Números de domicílios com acesso a internet no Brasil em 2011 

Porcentagem (%) Sim Não Não soube /Não respondeu 

Total Brasil 36 62 0 

Área 
Urbana 43 57 0 

Rural 10 90 0 

Região 

Sudeste 49 51 0 

Nordeste 21 79 0 

Norte 22 78 0 

Sul 45 55 0 

Centro-oeste 39 61 0 

Fonte: NIC BR Nov 2011/Jan2012. Disponível em http://cetic.br/usuarios/tic/2011-total-brasil/rel-geral-

04.htm. Acesso em 18. dez. 2012. 
 

 Na sociedade do conhecimento a exclusão social assume outra nomenclatura: a 

exclusão digital. Muito já se tem feito para a melhoria das pessoas no acesso das TIC, porém 

se faz necessária a implantação de políticas públicas que beneficiem uma parcela maior da 

população, em especial as que se encontram nas regiões nordeste e norte do nosso país.  

 Conforme Castells (2000), de modo amplo, exclusão social pode ser encarada como 

um processo socio-histórico caracterizado pelo recalcamento de grupos sociais ou pessoas, em 

todas as instâncias da vida social, com profundo impacto na pessoa humana, em sua 

individualidade. 

 Tecnicamente falando, pessoas ou grupos sociais sempre serão, de uma ou de outra 

maneira, excluídos de ambientes, situações ou instâncias. Exclusão é "estar fora", à margem, 

sem possibilidade de participação, seja na vida social como um todo, seja em algum de seus 

aspectos.  

http://cetic.br/usuarios/tic/2011-total-brasil/rel-geral-04.htm.%20Acesso%20em%2018
http://cetic.br/usuarios/tic/2011-total-brasil/rel-geral-04.htm.%20Acesso%20em%2018
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Outro conceito de exclusão social aplicável à realidade de uma sociedade capitalista é 

que "excluídas são todas as que não participam dos mercados de bens materiais ou culturais" 

(XIBERAS, 1993). Em termos dialéticos, é um processo complexo e multifacetado 

(polissêmico), dotado de contornos materiais, políticos, relacionais e subjetivos. Não é uma 

falha, uma característica do processo capitalista, ou de outro regime político-ideológico: a 

exclusão é parte integrante do sistema social, produto de seu funcionamento; assim, sempre 

haverá, mesmo teoricamente, pessoas ou grupos sofrendo do processo de exclusão. 

 Nem todos têm acesso ao intenso volume de informação produzida e disponibilizada 

na internet. Essas informações ficam disponíveis durante todo o dia, basta apenas que a 

pessoa tenha um computador, tablet, celular ou, mesmo, uma televisão com acesso ao Word 

wide web (www) para navegar nas centenas de páginas dos mais variados conteúdos. Por isso, 

a necessidade de incluir as pessoas no mundo digital, haja vista que possuir um e-mail hoje é 

o equivalente a possuir um documento de identidade, são várias as ocasiões, sociais ou 

individuais, em que é solicitado o correio eletrônico da pessoa. 

 

Evidentemente é a disponibilidade da internet e o uso da Word wid web para 

acessar e compartilhar informações que têm impulsionado os educadores na 
direção da educação a distância. Em qualquer ocasião é impossível dizer 

exatamente quantas pessoas podem acessar a internet. Uma estimativa 

(março de 2004) indicou existirem 800 milhões de pessoas on-line (acesse 

HTTP://global-reach.biz/globstats/index.php3). De acordo com algumas 
estimativas, cerca de 50% da população dos Estados Unidos têm acesso a 

internet, porém, a maioria ainda não tem acesso à transmissão por banda 

larga. A tecnologia de banda larga é essencial para aproveitar o enorme 
volume armazenado de informações, e a tecnologia emergente permite a 

transmissão do equivalente a 90 mil coleções de enciclopédias por segundo. 

Pode-se esperar que o acesso se acelere mundial, à medida que o custo 
continue a cair (MOORE e KEARSLEY, 2008, p. 312).  

 

 É preciso disponibilizar o acesso a internet para todas as pessoas, sendo preciso o 

fortalecimento de políticas públicas para a inclusão sócio digital. Já é notória a presença de 

espaços públicos para o acesso a internet gratuita, a exemplo do Programa Telecentrosbr, 

presente na maioria dos estados brasileiros. Porém o desafio ainda prevalece: o custo para o 

cidadão manter esse recurso na sua residência ainda é muito alto em nosso país.     

 Em seu livro “Os Sete Saberes Necessários a Educação do Futuro”, Edgar Morin 

(2000), aborda temas que amarram o compromisso com as transformações sociais necessárias 

a educação do presente e do futuro e expressa, de forma concisa, as atitudes que devemos 

trilhar para que educação do amanhã seja capaz de estabelecer novos significados e sentidos.  

http://global-reach.biz/globstats/index.php3
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Os sete saberes evidenciados por Morin – As cegueiras do Conhecimento – compreendem: O 

Erro e a Ilusão, Os Princípios do Conhecimento Pertinente, Ensinar a Condição Humana, 

Ensinar a Identidade Terrena, Enfrentar as Incertezas, Ensinar a Compreensão e a Arte do 

Gênero Humano. Ele afirma que: 

 

Por isso, a educação deveria mostrar e ilustrar o Destino multifacetado do 
humano: o destino da espécie humana, o destino individual, o destino social, 

o destino histórico, todos entrelaçados e inseparáveis. Assim, uma das 

vocações essenciais da educação do futuro será o exame e o estudo da 
complexidade humana. Conduziria à tomada de conhecimento, por 

conseguinte, de consciência, da condição comum a todos os humanos e da 

muito rica e necessária diversidade dos indivíduos, dos povos, das culturas, 

sobre nosso enraizamento como cidadãos da Terra. (MORIN, 200, p. 59). 
 

 Construir a educação na contemporaneidade, requer o exercício do respeito às 

diferenças individuais e coletivas, seja de raça, sexo, cor ou de condição social. Tecer essas 

relações sociais baseado na “complexidade humana” exige do educador novas posturas diante 

das diferentes identidades (povos e comunidades tradicionais), que ingressam no universo da 

educação em diferentes níveis e modalidades de ensino. Convém recordar que ainda é muito 

“tímido” o acesso destes segmentos sociais ao ensino superior no Brasil. 

 A expectativa é que a Lei das Cotas Raciais e Sociais venha desenhar um novo cenário 

no ensino superior brasileiro, ao reservar 50% das vagas nos vestibulares para a população 

oriunda da rede pública de ensino nas universidades e nas escolas técnicas federais, atuais 

Institutos Federais. Para Morin (2000, p. 78), “Com certeza, cada qual pode e deve, na era 

planetária, cultivar a poliidentidade, que permite integrar a identidade familiar, a identidade 

regional, a identidade étnica, a identidade nacional, a identidade religiosa ou filosófica, a 

identidade continental e a identidade terrena”. Precisamos, portanto, exercitar esse respeito às 

diferentes etnias e culturas presente em nossa sociedade, principalmente em nosso país, onde 

a constituição da nação brasileira tem suas raízes na cultura indígena, européia e africana, 

provocando uma mistura de raças e culturas. 

 

A compreensão é ao mesmo tempo meio e fim da comunicação humana. O 
planeta necessita, em todos os sentidos, de compreensões mútuas. Dada a 

importância da educação para a compreensão, em todos os níveis 

educativos e em todas as idades, o desenvolvimento da compreensão 
necessita da reforma planetária das mentalidades; esta deve ser a tarefa da 

educação do futuro (MORIN, 2000, p.104). 
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 Nesse sentido, entendemos que através da educação podemos desenvolver uma nova 

compreensão, sendo dever da educação, “formar” o cidadão do futuro. Compreendendo ainda 

que a comunicação é o elemento essencial na concepção de novos valores necessários para a 

manutenção da vida na Terra.  

Pois, o modelo atual de desenvolvimento, em que o saber construído não alcança a 

maioria da humanidade, está ameaçando a sobrevivência da espécie no planeta: ondas 

gigantes no Pacífico (tsunami), geleiras derretendo, aquecimento global, períodos de estiagens 

prolongadas no semiárido brasileiro, tempestade e inundações em diversos pontos do globo e 

a eminência de uma catástrofe nuclear após o terremoto que atingiu o Japão recentemente 

seguindo de um tsunami em março de 2011, a tempestade Sandy, nos Estados Unidos, dentre 

outras, já provocaram milhões de vítimas fatais. Para Mészáros, em “Educação para além do 

capital” (2008), o modo de produção capitalista vem contribuído para a destruição do 

ecossistema, o que aumenta o risco da sobrevivência humana na Terra. 

 

É a segunda condição gravemente ameaçadora é que a natureza destrutiva do 
controle sociometabólico do capital em nosso tempo – manifesta pela 

predominância cada vez maior da produção destrutiva, em contraste com a 

mitologia capitalista tradicionalmente autojustificadora da destruição 

produtiva – encontra-se no processo de devastação do ambiente natural, 
arriscando com isso diretamente as condições elementares da própria 

existência humana no planeta (MÉSZÁROS, 2008, p. 107-108).    

  

A educação do presente deve estar atenta as constantes transformações apresentadas na 

sociedade do conhecimento. A escola será norteada por uma educação contextualizada, que 

favoreçam o ensino e a aprendizagem de modo que estas estejam vinculadas às exigências do 

mundo do trabalho, as novas formas de relações entre o ser humano e meio ambiente e ao uso 

das TIC como elemento de inclusão social.   

 A tarefa de preparar os profissionais para atuar neste cenário, recai aos 

professores/educadores, sendo que esse ofício, nos dias atuais, requer novas habilidades e 

competências.  

O sociólogo suíço Philippe Perrenoud (2000), em seu trabalho “As 10 Novas 

Competências para Ensinar”, apresenta essas competências em formas de famílias interligadas 

para a educação do futuro, sendo as seguintes: 1) organizar e dirigir situações de 

aprendizagem; 2) administrar a progressão das aprendizagens; 3) conceber e fazer evoluir os 

dispositivos de diferenças; 4) envolver os alunos  em suas aprendizagens e em seu trabalho; 5) 

trabalhar em equipe; 6) participar da administração da escola; 7) informar e envolver os pais; 
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8) utilizar novas tecnologias; 9) enfrentar os deveres e os dilemas éticos da profissão; 10) 

administrar sua própria formação contínua. Todas essas competências possibilitam a junção 

de um novo profissional rumo à educação do futuro, onde o professor precisa considerar 

algumas intervenções que vai além da sala de aula. 

 

Em um período de transição, agravado por uma crise das finanças públicas e 

das finalidades da escola, as representações dividem-se, não se sabe mais 

bem de onde se vem e para onde se vai. O que importa, então, é relembrar 

caminhos conhecidos e trilhar alguns outros. Sobre temas semelhantes, o 
consenso não é nem possível, nem desejável. Quando se busca a 

unanimidade, o mais sábio é ser bastante abstrato e dizer, por exemplo, que 

os professores devem dominar os saberes a serem ensinados, se capazes de 
dar aulas, de administrar uma turma e de avaliar. Restringindo-se a 

formulações sintéticas, provavelmente todos concordaram que o ofício de 

professor consiste também, por exemplo, em “administrar a progressão das 
aprendizagens”, ou em “envolver os alunos em suas aprendizagens e em seu 

trabalho” (PERRENOUD, 2000, p.13). 

 

 Sendo assim, esse novo panorama do trabalho docente exige uma maior dedicação do 

professor no seu ofício, gerenciado e acompanhando a evolução dos alunos no processo de 

ensino-aprendizagem como parte do seu cotidiano. Essas novas exigências demandam pelo 

uso de recursos tecnológicos na sala da aula: não basta ter o laboratório de informática na 

escola, é necessário explorar as TIC na sala de aula e no planejamento de suas atividades. 

 

É evidente que o progresso das tecnologias oferece novos campos de 
desenvolvimento a essas competências fundamentais (Perrenoud, 1998a) e, 

se dúvida, aumenta o alcance das desigualdades no domínio das relações 

sociais, da informação e do mundo. Extrair daí uma conseqüência das 
relações paradoxal: preparar para as novas tecnologias é, para uma 

proporção crescente de alunos, atingir mais plenamente os ambiciosos 

objetivos da escola (PERRNOUD, 2000, p. 128). 
 

 Nesse sentido, a inclusão das TIC na educação proporcionara aos estudantes contato 

com essas ferramentas que, lhes serão cobrado fora do espaço educacional, ou seja, atende o 

desenvolvimento cognitivo do aluno, auxiliando no processo de aprendizagem e, ao mesmo 

tempo, proporciona habilidades para o mundo do trabalho. Dessa forma, a educação na 

sociedade do conhecimento assumiu o papel da transmissão e construção do conhecimento 

para que seus estudantes tenham condições de competir e ingressar no competitivo mundo do 

trabalho, que atende as demandas da globalização e do perverso modelo de desenvolvimento 

capitalista. 
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 Estamos diante de um novo cenário educacional e, porque não dizer, de um novo 

paradigma educacional, onde as tecnologias passaram a ocupar um lugar de destaque dentro e 

fora da sala de aula, ora como aliada na construção do conhecimento, ora como interferência 

na aula do professor/a (uso do celular) e, por vezes, como fonte de pesquisa, estudo e conexão 

com o conteúdo, com os colegas da turma, de outras turmas e de outras escolas. Esse novo 

formato de “aulas” exige novas posturas do professor/a na sala de aula.  

 Saber explorar essas ferramentas tecnológicas, tornando-as auxiliares no processo de 

ensino-aprendizagem, possibilitará uma convergência entre a cultura escolar e o cotidiano 

educacional, podendo-se extrair bons resultados dessa interação. Porém, encontramos 

resistências quanto ao seu uso, seja por falta de usabilidade (interfaces) ou pelo fato do 

professor não possuir uma formação básica para o uso da TIC no contexto educacional.  

 Essas ferramentas (tecnologias digitais) não são uma novidade nem um fato recente na 

educação, e principalmente na modalidade de Educação a Distância. Em diversos períodos do 

século XX, percebemos a utilização das tecnologias na aquisição do conhecimento e mais 

recente atualizam com o uso das tecnologias digitais, o que vem provocando uma revolução 

no processo de ensinar e aprender na sociedade do conhecimento, a partir da modalidade 

Educação a Distância que possui características próprias em cada etapa.  

 

A educação a distância evoluiu ao longo de diversas gerações, na história. A 
primeira etapa ocorreu quando o meio de comunicação era o texto, e a 

instrução, por correspondência. A segunda geração foi o ensino por meio da 

difusão pelo rádio e pela televisão. A terceira geração não foi muito 

caracterizada pela tecnologia da comunicação, mas, preferencialmente pela 
invenção de uma nova modalidade de organização de educação, de modo 

mais notável nas universidades abertas. Em seguida, na década de 1980, 

tivemos nossa primeira experiência de interação de um grupo em tempo real 
a distância, em cursos por áudio e vídeocoferência transmitido por telefone, 

satélite, cabo e redes de computadores. Por fim, a geração mais recente de 

educação a distância envolve ensino e aprendizado on-line, em classes e 
universidades virtuais, baseadas em tecnologias da internet (MOORE e 

KEARSLEY, 2008, p. 25).     

 

 No Brasil, são consideradas apenas três gerações, conforme dados disponíveis pela 

Universidade Virtual Brasileira (UVB): 

 

Há três gerações da EAD: a primeira geração se se caracteriza pelo ensino 

por correspondência, modalidade que marca o início da EAD em todo o 

mundo e principalmente no Brasil, na primeira metade do século XX; a 

segunda geração caracteriza-se pela Teleducação/Telecursos, modalidades 
que surge no Brasil no final dos anos 1970, com transmissão de aulas ou 

veiculação de programas educacionais pré-gravados por emissoras 
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educativas, preserva o uso do material impresso e incorpora o uso da 

televisão e de videoaulas, audiocassetes e sistemas de telefonia: na terceira 

geração encontra-se os ambientes interativos, inovando pelo uso de redes de 
comunicação, com a web e os sistemas de videoconferência, incorporando as 

mídias anteriores e criando oportunidades para um aprendizado cooperativo 

online (DIAS e LEITE, 2010, p. 11). 

 

 Esse processo histórico nos permite perceber a evolução do uso das Tecnologias de 

Informação e da Comunicação como forma de difusão e socialização do conhecimento para 

aqueles/as que não tinham acesso à educação presencial. No Brasil, em alguns momentos, as 

gerações foram se sobrepondo umas às outras, ou seja, o surgimento de uma geração não 

descartou de imediato a usabilidade da antiga, pelo contrario somou-se a nova geração. A 

primeira geração caracterizada pelo uso da correspondência obteve grande impacto na política 

educacional em nosso país.  

 

Inexistem registros precisos acerca da criação da EAD no Brasil. Tem-se 
como marco histórico a implantação das “Escolas Internacionais” em 1904 

representando organizações norte-americanas. Nos idos de 1934 Edgard 

Roquete-Pinto instalou a Rádio-escola Municipal  no Rio de Janeiro, através 
da qual os alunos tinham acesso prévio a folhetos e esquemas de aulas. 

Utilizavam também correspondência para contato com os alunos. (DIAS e 

LEITE apud ALVES, 2010, p. 10). 

 

 E mais,  

 

Em 1923, Edgar Roquete Pinto e Henry Morize fundam a primeira rádio 

privada brasileira: a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, criada para atuar 
sem fins comerciais. Em 1926 começa a operar a Rádio Mayrink Veiga, no 

Rio de Janeiro. Em 1932 o governo brasileiro edita o Decreto nº 21.111, 

definindo o rádio como “serviço de interesse nacional e de finalidade 

educativa” – o decreto autorizava a veiculação de propaganda, numa 
proporção de 10% da programação. Em 1935 o Brasil assina com Argentina, 

Chile, Bolívia, Paraguai e Uruguai, um tratado de cooperação técnica em 

radiodifusão. Em 1939, a Marinha e o Exército brasileiros iniciam programas 
de ensino a distância, via rádio, para seus soldados. Em 1940 o presidente 

Getúlio Vargas manda encampar a Rádio Nacional e cria o programa “A 

Hora do Brasil” (CASTILHO, 2011, p. 59). 

 

 Essa mesclagem do ensino por correspondência com ao auxilio do rádio prevaleceu 

durante algumas décadas no Brasil e em outros países da América Latina. De acordo com 

Castilho (2011, p. 60): 

 

O rádio teve grande sucesso a ser utilizado, na década de 1950, como 
instrumento de ensino formal, não apenas no Brasil, mas também em quase 
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toda a América Latina (Colômbia, México e Venezuela, por exemplo) 

aproveitou a nova ferramenta para programas de educação à distância. 

 

Com exceção do Instituto Universal Brasileiro (IUB), criado em 1939, na cidade de 

São Paulo, que chegou a profissionalizar centenas de pessoas por todo o país utilizando 

somente do ensino por correspondência, em diversos ramos como, por exemplo: eletrônica, 

mecânica, fotografia, costura, dentre outros. Atualmente o IUB, contínua ofertando cursos só 

que na modalidade on-line. 

 A televisão e o vídeo cassete foram outros instrumentos utilizados na educação a 

distância em nosso país, principalmente a partir de 1970, caracterizando a segunda geração da 

EAD no Brasil. Naquele momento, destacaram-se o Projeto Minerva e o Sistema Nacional de 

Teleducação. 

 

O projeto Minerva era operado pelo Serviço de Rádio Difusão Educativa do 

MEC e entrou no ar, pela primeira vez, em 1º de setembro de 1970. Foi 

instalado pela portaria interministerial nº 408/70 (mais tarde regulamentada 

pela Lei nº 5.692/71), que tornava obrigatória, para todas as emissoras de 
rádio do país, a transmissão de programação educativa. O Objetivo do 

Projeto Minerva era a educação de adultos e não há como discutir que, apesar 

de se prestar a instrumento de interesse econômico dos grupos que detinham 
o poder no regime militar brasileiro, teve alguns resultados importantes, 

dentro das limitações da época. Podemos destacar que contribuiu para a 

renovação e o desenvolvimento do sistema educacional e para difusão 
cultural, conjugando o rádioe outros meios; complementou o trabalho 

desenvolvido pelo sistema regular de ensino; possibilitou a promoção da 

educação continuada e divulgava programação cultural de acordo com o 

interesse da audiência (CASTILHO, 2011, p.60). 
 

 Com relação ao Sistema Nacional de Teleducação, este autor afirma que: 

 

Em 1972, o MEC criou o Programa Nacional de Teleducação (PRONTEL) 

com o objetivo de coordenar as atividades de teleducação no país. Em 
novembro de 1979, o PRONTEL foi extinto e substituído pela Secretaria de 

Aplicações Tecnológicas (SEAT), que tratou de criar o Sistema Nacional de 

Radiodifusão Educativa (SINTED), que em 1983 passou a ser denominado 

Sistema Nacional de Radiodifusão Educativa (SINRED). O objetivo do 
SINRED era fazer com que todas integrantes, diferentemente do que corria 

com as redes comerciais que se limitavam a retransmitir a programação das 

cabeças de rede localizadas, quase sempre, no Rio de Janeiro e em São 
Paulo. Em 1974, a TV Educativa do Ceará começa a transmitir cursos de 5ª a 

8ª série, com material televisivo, impresso e monitores. Em 1976, o SENAC, 

pelo seu Sistema Nacional de Teleducação, transmite cursos com apoio de 
material institucional (CASTILHO, 2011, p. 63). 
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 Outras emissoras também se destacaram neste segmento educacional pelo país. 

Ocorreu um aumento significativo no número de emissoras de TV comunitárias, neste 

período, com finalidades educativas. Porém, a ausência de um planejamento conjunto entre o 

estado (MEC) e as emissoras, bem como a falta de uma regulamentação educacional e 

fiscalização, fez com que essas emissoras fossem parar nas mãos de políticos que não tinham 

nenhum compromisso com a disseminação do conhecimento.  

Segundo Castilho (2011, p. 65), uma iniciativa neste segmento, presente ainda nos dias 

atuais é o Telecurso 2000. O autor aponta que, “o Telecurso 1º e 2º Graus e o Telecurso 2000 

foram iniciativas educacionais de emissoras privadas que tiveram muito sucesso”, resultado da 

parceria do Sistema S no Brasil. 

 Dessa forma, o atual cenário da EaD, apresenta como característica principal a 

convergência tecnológica, onde diversas ferramentas potencializam o processo de ensino-

aprendizagem, o computador (internet), CD-ROMs, transmissão de sinal de televisão por 

satélite (com aulas em tempo real/videoconferência), material impresso, biblioteca virtual, 

dentre outros, são os recursos mais utilizados nesta geração da educação à distância. 

 

Um dos maiores atributos da telemática é o seu poder de convergência 

tecnológica. No que diz respeito à comunicação, as estruturas telemáticas 

viabilizaram a convergência de mídias, possibilitando, numa mesma 
estrutura, a fusão de sons, imagens, textos e dados. Com isso, a denominação 

Tecnologia da Informação e da Comunicação (TIC) passa a designar esse 

espectro de novas possibilidades de comunicacionais das estruturas 
telemáticas (COSTA, 2011, p. 66).         

  

 Nesse sentido, as tecnologias digitais permeiam a educação na sociedade do 

conhecimento como fator de socialização do conhecimento e, mais recentemente, como forte 

presença no mercado educacional, explorando a oferta do ensino superior na modalidade de 

educação à distância, após a regulamentação deste segmento educacional pelo MEC.  

Segundo Lacks (2010, p. 56), “dentre as principais dificuldades enfrentadas nesse 

processo podemos citar em primeiro lugar a apropriação crescente das universidades pelos 

interesses do grande capital”, inclusive com transferência de recursos públicos para a 

iniciativa privada, com o discurso da ampliação das vagas no ensino superior, preconizado no 

primeiro Plano Nacional de Educação.  

  

1.2 A SOCIEDADE DO CONHECIMENTO E AS TECNOLOGIAS DIGITAIS NA 

EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA 
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 A partir do uso das TIC nos processos de ensino e aprendizagem, os espaços de 

construção do conhecimento que durante muito tempo se restringia a sala de aula das escolas, 

institutos, faculdades e universidades, perderam essa exclusividade. Hoje, o conhecimento 

também está na net (rede mundial de computares/internet), há, inclusive, centenas de sítios 

eletrônicos das universidades que disponibilizam banco de monografias, dissertações e teses 

de doutorado, e qualquer pessoa pode acessar “gratuitamente” esse conteúdo, que não se 

encontra necessariamente em sala de aula. O que provoca uma quebra de paradigma nas 

categorias espaço-tempo, no que se refere ao ciberespaço. 

 

Não são, porém, o espaço e o tempo exteriores e interiores de uma concepção 
clássica que aqui nos interessam diretamente, mas o ciberespaço e o 

cibertempo ou o espaço e o tempo cibernéticos e as implicações na cultura, 

na educação e formação do novo cidadão que as instituições e organizações, 
designadamente as do ensino superior, não poderão perder de vista para 

poderem assegurar a sua nova missão socializadora, educativa e formativa 

nas comunidades globalizadas e planetárias emergentes dos nossos dias. 

(TAVARES, 2010, p. 30) 

   

 E mais, 

 

É, talvez, nesta perspectiva, que a articulação entre o ciberespaço e o 

cibertempo assume todo o sentido e atualidade. Sem este novo contexto, que 
possibilita a vinda das realidades existentes e possíveis à presença sob novo 

olhar, não será possível entender o sentido das transformações de uma 

mudança, digamos, de uma verdadeira transmutação no ensino superior e, 
designadamente, nos processos de docência e aprendizagem, de investigação 

e de formação que aqui nos interessa destacar. (TAVARES, 2010, p. 31) 

 

 Dessa forma, devemos compreender que é possível a utilização do ciberespaço no 

binômio ensino-aprendizagem, principalmente no ensino superior, etapa onde o discente já 

dispõe de uma maturidade intelectual para a organização e condução de seus estudos. Nesta 

fase, o/a estudante procura se aprofundar em uma determinada área do conhecimento, onde irá 

construir sua identidade profissional e isso requer compromisso com as disciplinas que 

compõe o currículo do seu curso, independente da modalidade de ensino. 

 

O ciberespaço, dispositivo de comunicação interativo e comunitário, 
apresenta-se justamente como um dos instrumentos privilegiados da 

inteligência coletiva. E assim, por exemplo, que os organismos de formação 

profissional ou de ensino à distância desenvolvem sistemas de aprendizagem 
cooperativa em rede. Grandes empresas instalam dispositivos informatizados 
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de auxílio à colaboração e à coordenação descentralizada (os “groupwares”). 

Os pesquisadores e estudantes trocam ideias, artigos, imagens, experiências 

com interesses específicos. (LEVY, 1999, p. 29)  
 

 Portanto, esse locus, se constitui como um “novo” espaço de construção e socialização 

do conhecimento, sendo explorado, principalmente pelos os estudantes da modalidade de 

ensino a distância, interferindo na sociedade atual de tal forma que vem fortalecendo uma 

cibercultura. A cultura digital tem crescido de forma exponencial, atingindo todas as faixas 

etárias da sociedade: as pessoas compram, vendem, pesquisam, divulgam e relacionam-se 

pelas redes sociais com pessoas de todo o mundo.   

 

O princípio básico da cibercultura é promover a hipertextualidade, que pode 

ser entendida como a capacidade do sujeito em lidar com múltiplos 

acontecimentos simultâneos utilizando noções, métodos e competências de 

uma disciplina dentro da outra ressignificando-a em um novo contexto, 
construindo representações específicas, utilizando-se dos conhecimentos das 

diversas disciplinas de forma articulada. Ou seja, é a condição de estabelecer 

possibilidades múltiplas de conexões entre as diferentes áreas do 
conhecimentos; permitir que o professor universitário se dispa de suas 

vaidades e promova uma verdadeira revolução metodológica para uma nova 

(in)formação do ensino superior (SANTOS, 2009, p. 19). 
 

 Essa revolução já começou. Na atualidade, o ensino à distância já se encontra 

consolidado em diversas instituições de ensino superior, pública e privada, que se utilizam do 

ciberespaço como locus de aprendizagem e construção do conhecimento, empregando 

diversas ferramentas neste processo. Como afirma Xavier (2010, p. 49), “com as interfaces 

hipertextuais web, novos códigos, linguagens, maios ambientes e contexto se hibridizam e 

potencializam novas aprendizagens e novas formas de aprender, por meio de um novo 

contexto de relacionamento”.  

Entretanto, toda essa estrutura disponível para o discente, não anula os processos 

avaliativos, sendo pertinente no desenvolvimento do seu curso a construção de trabalhos 

acadêmicos (resenhas, fichamentos, artigos e o próprio trabalho de conclusão de curso), as 

avaliações de cada disciplina presencial no polo de apoio da instituição e, ainda, o 

envolvimento do/a estudante em projetos de pesquisa e extensão, sempre que possível. 

 

Envolver, de um modo diferente, os professores e os alunos nos processos de 

formação em íntima ligação com a investigação, no dia a dia da vida das 
instituições, será o grande desafio do futuro numa perspectiva de sucesso não 

apenas deste atores, mas também das próprias instituições e sua organização 

e gestão pedagógica, científica, administrativa e financeira. É preciso para 
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isso mais qualidade e excelência para os processos de formação, o que 

implica recursos humanos mais adequados e mais bem preparados, 

instalações adequadas e organizadas, mas meios e, sobretudo, equipamentos 
disponíveis ajustados às diferentes situações. (TAVARES, 2010 p. 37)  

 

 Este deve ser um dos principais desafios das instituições que ofertam cursos na 

modalidade de educação à distância. A busca por uma educação de qualidade implica em 

melhorias na estrutura física do polo educacional, valorização dos professores, tutores e 

demais profissionais presente na instituição e, principalmente, apoio e incentivo à pesquisa na 

graduação, com oferta de bolsas de iniciação científica e estágio extracurricular quando 

possível. Convém esclarecer que o/a discente que se encontra na modalidade EAD possui 

todas as potencialidades dos estudantes da modalidade presencial, o que se percebe é que os 

recursos são aplicados em sua maioria no ensino presencial, o que exige novas posturas nos 

editais de seleção de bolsistas que contemple discentes de ambas as modalidades de ensino.  

 

1.2.1 Internet e educação: e-learning 

 

 Esta última geração da EAD, dispões de uma ferramenta que as gerações anteriores 

não possuíam: a internet. O seu uso têm provocado uma “revolução” nesta modalidade de 

ensino, por agregar diversas formas de interação com o estudante que se utiliza do ensino à 

distância para sua formação acadêmica. Em Pasquale (2009, p.332), a internet assume o 

significado de uma “rede remota internacional de computadores, descentralizada e de acesso 

público, que proporciona transferência de arquivos e dados, juntamente com funções de 

correio eletrônico, para milhões de usuários ao redor do mundo”.  

É a partir da junção entre “arquivos e dados” que a EAD vem explorando esses 

recursos, como forma de interação e construção do conhecimento. Toda essa convergência 

possibilita uma aprendizagem e-learning, em consonância com Kaplan-Leiserson apud Leone 

(2010, p, 68), “O termo e-learning, segundo Eva Kaplan-Leiserson, é muito extenso: abrange 

um largo de aplicações e processos e alude a uma aprendizagem interativa. Considera-se a 

“interatividade” como um ato ou faculdade de dialogo numa comunicação on-line”. Leone 

continua a explorar esse conceito: 

 

O conceito de e-leaning, segundo Eva Kaplan-Leiserson, refere-se a uma das 

definições mais amplamente aceitas de Educação a Distância, como 
comunicação em duas vias entre professor e aluno, separados por uma 

distância geográfica durante a maior parte do processo de aprendizagem, 

utilizando algum tipo de tecnologia para facilitar e apoiar o processo 
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educacional e permitir a distribuição do conteúdo do curso. As tecnologias 

de comunicação utilizadas atualmente são cada vez mais interativas e se 

constituem numa ferramenta valiosa para alcançar estudantes dispersos por 
grandes territórios ou afastados dos centros educacionais. (LEONE, 2010, p. 

77) 

 

 Essa metodologia tem sido adotada pela maioria das instituições que ofertam a EAD 

no Território de Identidade de Itaparica (localizado na região semiárida dos estados da Bahia 

e de Pernambuco). O modelo de EAD assistido pelas instituições de ensino superior 

compreende duas formas distintas: na primeira, os estudantes devem frequentar um dia de 

aula presencial na semana, onde tem o apoio do/a tutor/a presencial, discutem o conteúdo da 

aula (disciplina) e, em seguida, assistem a transmissão da aula ao vivo, ministrada pelo 

professor/a que leciona a disciplina, e que se encontra no estúdio da instituição de ensino; na 

segunda, as instituições também utilizam um dia de aula presencial, porém não tem a 

vídeo/aula,  e o professor/a e/ou tutor/a é quem ministra as aulas para os estudantes da turma. 

O desafio para esse tutor/a é ministrar as aulas de todas as disciplinas presente no currículo do 

curso, o que requer domínio de conteúdos extras que, originalmente, não faz parte de sua 

formação. 

 Apesar do que, ambas possuem uma coisa em comum: o uso da internet (e-learning) 

como base de apoio a formação de seus alunos, ficando a disposição dos mesmos/as o 

ambiente virtual de aprendizagem (AVA), em que se congregam outros links,8 para acessar o 

conteúdo de cada disciplina, fórum virtual, mural de avisos, biblioteca virtual, chat com o 

tutor on-line, dentre outras ferramentas. Essas formas de comunicação exploradas pelas 

instituições de ensino se encontram amparadas nos conceitos de comunicação síncrona e 

assíncrona. 

 

A comunicação pode ser de duas formas: síncrono e assíncrona. A forma 

síncrona aplica-se a projetos de educação a distância em que as aulas 
acontecem em tempo real e conectam estudantes e instrutores através de 

streaming de áudio e vídeo ou uma sala de acesso. A assíncrona é a mais 

comum; aplicada também ao ensino a distância, permite a participação 

individual, independente de horário e de professor. (LEONE, 2010, p. 68)  
 

 Assim, percebe-se que esses modelos de comunicação estão entrelaçados nas formas 

adotadas pelas instituições de ensino superior, havendo momentos presenciais (em que alunos 

e professores se reúnem para cumprir parte da carga horária de cada disciplina) e outros 

                                                             
8  Segundo o Dicionário da Língua Portuguesa, comentado pelo professor Pasquale (2009, p. 362), 

significa “programa que conecta e utiliza aplicativos ou arquivos diversos”. 



56 

 

 

momentos que serão computados no desenvolvimento de atividades on-line no AVA, no 

horário em que for mais conveniente para o aluno, conforme em Mercado (2010, p. 289), “na 

educação on-line, os alunos podem organizar suas atividades formativas em ritmo 

conveniente para eles, com independência do lugar em que se dá a aprendizagem”. O AVA é 

um espaço visitado constantemente pelo aluno, pela sua capacidade de reunir diversas opções 

de estudo em um só espaço. 

 

Esses ambientes colocam à disposição do aluno uma grande variedade de 

ferramentas de aprendizagem, comunicação e colaboração: e-mail, chat, 
provas de autoavaliação, bases de dados de imagens, indexado, áreas de 

apresentação, buscas e indexações automáticas, sistema de anotação de 

paginas, qualificações acessíveis on-line e calendário cujas entradas podem 

serem editadas tanto pelo professor como pelos alunos. Facilitam o 
acompanhamento do professor em relação ao aluno e ao seu desempenho 

enquanto aprendiz. Outros processos, como por exemplo combinar a aula a 

distância com atividades presenciais, ampliar os espaços e atividades 
pedagógicas e estimular a interação de grupos distantes com objetivos 

comuns, são novos desafios da educação on-line para os quais o professor 

precisa estar devidamente preparado para enfrentar (MERCADO, 2010, 

p.290). 
 

 É importante destacar a participação e presença do professor/a e/ou tutor/a na 

formação destes graduandos: o uso das TIC não anula sua presença na sala de aula e/ou na 

tela (vídeo-aula). Nesses momentos, ele/a assume o papel de mediador/a na construção do 

conhecimento, explicando o conteúdo, tirando dúvidas e provocando outras para que o aluno 

não se limite apenas ao que está sendo explorado naquele momento na aula. Estamos diante 

de novas formas de ensinar e aprender, o que requer mudanças na didática desse profissional 

que atua na EAD.  

 

A inserção das TICs (sic) no espaço universitário, principalmente 

decorrentes dos modelos de EAD assumidos pelas IES públicas brasileiras, 

provoca modificações nas estruturas organizacionais, no currículo, nas 

estratégias de ensino-aprendizagem e na avaliação, que repercutem na 
prática do professor, que precisa reelaborar conceitos, práticas, atitudes, 

alterando posturas e criando uma cultura digital que opera no sentido de 

ampliar os espaços de formação e inclusão digital tanto de professores como 
de alunos, haja vista ambos precisam dominar os recursos tecnológicos para 

poderem acompanhar as transformações em curso na sociedade da 

informação. O professor desempenha papel-chave nas mudanças vivenciadas 
na educação com a introdução das TICs (sic) e, como surgimento de novos 

espaços de atuação docente como ambiente virtual de aprendizagem, 

necessitando de uma formação específica que o prepare para os desafios 

dessa nova realidade analisada na experiência. (MERCADO, 2010 p. 285-
286) 
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 São novos espaços de atuação docente que estão se constituído nas instituições que 

ofertam a modalidade EAD, nas IFES são geralmente identificados como tutores, que 

recebem uma bolsa, financiada pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (CAPES), nas instituições privadas recebem o equivalente pelas turmas que o/a 

mesmo/a acompanha, geralmente é contratado pelo/a empresa que representa a instituição de 

ensino e não pela faculdade/universidade que ele representa na sala de aula, fruto do avanço 

neoliberal no ensino superior, precarizando o trabalho docente, neste importante segmento 

educacional, que vêm crescendo em números de matrículas a cada ano, conforme o Senso do 

ensino superior divulgado pelo MEC. 

   

1.2.2 Panorama da legislação educacional para a EAD no Brasil 

    

 O direito a educação superior deve ser respeitado e acessível em todas as regiões do 

Brasil, principalmente no interior do Nordeste, que ainda detém a maior taxa de analfabetismo 

do país, fruto dos baixos investimentos na educação básica e, principalmente, no ensino 

superior, o que resulta no “abandono intelectual”. A presença ainda tímida do ensino superior 

nesta região, com forte predominância da iniciativa privada e, em boa parte, na modalidade 

EAD, promove certa “insegurança” quanto a sua legalidade. Entretanto, existe toda uma 

legislação Educacional, que assegura os atores envolvidos nesse processo de formação 

profissional no Brasil. Segundo Cury (2002, p. 15), “a legislação, então, é uma forma de se 

apropriar da realidade política por meio das regras declaradas, tornadas públicas, que regem a 

convivência social de modo a suscitar o sentimento e a ação da cidadania”.  

Podemos considerar o artigo 205 da Constituição de 1988, a base para o entendimento 

legal na aplicabilidade da modalidade de educação à distância em nosso país, afirmando que 

“a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada 

com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo 

pra o exercício da cidadania e sua qualificação profissional”. Percebemos uma forte conexão 

entre esse artigo e os princípios norteadores da educação à distância na disseminação do 

conhecimento, inerentes a formação profissional dos sujeitos envolvidos. 

Destaque, também, para o artigo 206, que define a forma como o ensino será 

ministrado, mencionando no inciso III, o principio de “pluralismo de ideias e de concepções 

pedagógicas, e coexistentes de instituições públicas e privadas de ensino”. Para Castilho 
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(2011, p. 38), essa menção “deixa claro que novos formatos, novas modalidades, novas 

plataformas e novas tecnologias de educação são bem-vindos, ficando implícito que o ensino 

a distância fica acolhido nesse conceito”.    

A constituição de uma legislação educacional brasileira possibilitou a regulamentação 

para a oferta de cursos de nível superior com fundamentação legal. A Lei de Diretrizes e Base 

da Educação Nacional (LDB) (Lei 9.394/96, de 20 de dezembro de 1996), em seu Artigo 80, 

estabelece alguns critérios e concessões para sua implantação: 

 

Art. 80º. O Poder Público incentivará o desenvolvimento e a veiculação de 

programas de educação à distância, em todos os níveis e modalidades de 

ensino, e de educação continuada. 
§ 1º. A educação à distância, organizada com aberturas e regimes especiais, 

será oferecidas por instituições especificamente credenciadas pela União. 

§ 2º. A União regulamentará os requisitos para a realização de enxames e 
registro de diplomas relativos a cursos de educação a distância. 

§3º. As normas para produção, controle e avaliação de programas de 

educação à distância e autorização para sua implantação, caberão aos 
respectivos sistemas de ensino, podendo haver cooperação e integração entre 

os diferentes sistemas.  

§ 4º. A educação a distância gozará de tratamento diferenciado, que incluirá: 

I – Custos de transmissão reduzidos em canais comerciais de radiodifusão 
sonora e de som e imagem; 

II – Concessão de canais com finalidades exclusivamente educativas; 

III – Reserva de tempo mínimo sem ônus para o Poder Público, pelos 
concessionários de canais comerciais. 

 

Fica evidente a necessidade da instituição de ensino em solicitar o credenciamento 

para ser habilitada na oferta da EAD. No caput deste artigo, a EAD pode ser aplicada “em 

todos os níveis e modalidade de ensino”, percebemos certa incompatibilidade com o artigo 32 

desta mesma lei, no seu § 4º, onde se afirma que “o ensino fundamental será presencial, sendo 

o ensino a distância utilizada como complementar da aprendizagem ou em situações 

emergenciais”. Esse modelo de ensino requer muita disciplina por parte do/a aluno/a, cujos 

estudantes do ensino fundamental ainda não tenham adquirido essa autonomia na condução de 

seus estudos, sendo permitido como complementação e/ou em situações de calamidade. 

Percebemos que as instituições que receberam autorização para oferecerem a 

modalidade de educação à distância estão amparadas pela LDB 9.394/96, mas foi com 

sancionamento do Decreto de número 5.622 de 19 de dezembro de 2005, que se normatizou e 

definiu as responsabilidades e competências para as instituições e seus discentes, garantido de 

fato a implantação de cursos a nível superior de bacharelados, licenciaturas e tecnológicos 
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pelas instituições devidamente credenciadas junto ao Ministério da Educação, órgão 

responsável pela autorização e fiscalização dos cursos nas instituições de ensino superior.   

 

 Art.1º Para os fins deste Decreto caracteriza-se a educação a distância como 
modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos 

processos de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios e 

tecnologias de informação e comunicação, com estudantes e professores 
desenvolvendo atividades educativas em lugares ou tempos diversos. 

§1ºA educação a distância organiza-se segundo metodologia, gestão e 
avaliação peculiares, para as quais deverá estar prevista a obrigatoriedade de 

momentos presenciais para: 

 I - avaliações de estudantes; 
 II - estágios obrigatórios, quando previstos na legislação pertinente; 

III - defesa de trabalhos de conclusão de curso, quando previstos na 

legislação pertinente;  
IV - atividades relacionadas a laboratórios de ensino, quando for o caso. 

Art. 2ºA educação a distância poderá ser ofertada nos seguintes níveis e 
modalidades educacionais: 

 I - educação básica, nos termos do art. 30 deste Decreto; 

 II - educação de jovens e adultos, nos termos do art. 37 da Lei nº 9,394/96, 
de 20 de dezembro de 1996; 

 III - educação especial, respeitada as especificidades legais pertinentes; 

 IV - educação profissional, abrangendo os seguintes cursos e programas: 

 a) técnicos, de nível médio; e 
 b) tecnológicos, de nível superior; 

 V - educação superior, abrangendo os seguintes cursos e programas: 

 a) seqüenciais; 
 b) de graduação; 

 c) de especialização; 

 d) de mestrado; e 

 e) de doutorado. (sic) 

 

 Dessa forma, a EAD em nível de graduação (bacharelados, licenciaturas e 

tecnológicos) e pós-graduação (lato sensu e stricto sensu),9 ganhou impulso com a publicação 

do decreto,que convencionou que as avaliações nesta modalidade de ensino devem ser 

realizadas de forma presencial (na unidade polo de apoio), cabendo o Trabalho de Conclusão 

de Curso (TCC) de forma individual, com defesa do mesmo perante a banca avaliadora.  

 Os mecanismos citados tentaram garantir uma melhor formação aos discentes, porém a 

intolerância a essa modalidade de ensino, em nível superior, suscitou a necessidade de novos 

parâmetros que atendesse toda a complexidade que envolve a EAD no Brasil, resultando, daí, 

um novo documento que passou a nortear as instituições, os profissionais e os estudantes, no 

decorrer do curso, no intuito de garantir uma educação de qualidade e sustentável para seus 

                                                             
9  Para o strictu sensu se faz necessário a autorização, reconhecimento e aprovação por parte do Conselho 

Nacional de Educação, com base em relatório fundamentado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 

de Nível Superior (Capes). 



60 

 

 

discentes em formação, como é o caso dos Indicadores de Qualidade para os cursos de 

graduação à distância.  

Nesse documento, construído com a realização de uma consulta pública, ficou 

demonstrada a importância de suas normas (já que não é uma lei, mas um referencial para a 

prática dessa modalidade de ensino em nível superior), garantido aos envolvidos no processo 

de ensino e aprendizado, um vetor a ser observado na execução dessa modalidade 

educacional. 

 A Portaria nº 4.059 de 10 de dezembro de 2004, possibilita a universidades/ faculdades 

públicas e privadas presencias a inclusão na sua proposta pedagógica de disciplinas 

semipresencial não ultrapassando 20% de sua carga horária. Para Dias e Leite (2010, p. 18), 

as IES “poderão introduzir, na organização pedagógica e curricular de seus cursos superiores 

reconhecidos, a oferta de disciplinas integrantes do currículo que utilizem a modalidade 

semipresencial, desde que esta oferta não ultrapasse 20% da carga horária total do curso”. 

Porém, mesmo com esse enquadramento legal, são tímidas as iniciativas dos professores na 

utilização da EAD essa carga horária, seja como composição e/ou como suporte para 

ampliação da construção do conhecimento da referida disciplina.  

 Toda essa base legal garante, às instituições que ofertam essa modalidade de ensino e 

aos seus estudantes, uma formação que se encontra respaldada na Constituição Federal de 

1988, na Lei 9.493/96, no Decreto 5.622/05, bem como, outros referenciais que nortearam a 

educação a distância em nosso país, elementos que beneficiam a iniciativa privada no âmbito 

da oferta de ensino superior. O professor Castilho (2011, p. 42-43) construiu um quadro 

resumo da legislação educacional brasileira para a educação à distância:  

 

Quadro 1 – Ensino à Distância no Brasil 

 

Portaria nº 301/98 normatiza os procedimentos de credenciamento de instituições para a 

oferta de cursos de graduação e educação profissional tecnológica a distância. 

Resolução CNE/CES nº 1, de 3/4/2001, estabelece normas para o funcionamento de cursos 

de pós-graduação. 

Portaria nº 4.059/04, substitui a Portaria 2.253/01, que normatizava os procedimentos de 

autorização para a oferta de disciplinas na modalidade não presencial em cursos de 

graduação reconhecidos. 

Decreto nº 5.800/06 dispõe sobre o Sistema Universidade Aberta do Brasil. 

Decreto nº 5.622/05 trata da regulamentação do ensino a distância no Brasil. 
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Fonte: Ricardo Castilho. Ensino à Distancia – EAD: atividade e método. 2011, p. 42-43. Elaborado pelo autor 

em 28.11.2012.  
 

 Todo esse panorama da legislação educacional apresentado legitima o 

desenvolvimento da EAD em nosso país, propiciando as IES públicas e privadas a ofertar 

cursos superiores.  Mas, não basta à IES apenas estar credenciada junto ao MEC, fazer a 

seleção (vestibular) e montar as turmas de acordo com os cursos ofertados, é preciso manter 

um padrão de qualidade, que proporcione o aprendizado e uma formação contextualizada, 

onde o estudante vivencie na graduação, o ensino, a pesquisa e a extensão. O próprio MEC 

criou os Referenciais de Qualidade para a Educação Superior a Distância.10 

Entretanto, o MEC como única instituição fiscalizadora das IES, não consegue visitar 

todos os polos de apoio presencial, o que favorece a precarização do ensino superior em nosso 

país. É preciso que os próprios estudantes fiquem atentos a possíveis “descasos” na oferta do 

ensino a distância e os/as mesmo/as realizem a denúncia junto ao MEC ou ao Ministério 

Público para que tenhamos uma educação superior com a qualidade que precisamos. 

   

1.2.3 Universidade do Norte do Paraná: pioneira na oferta de ensino superior na 

modalidade de Educação a Distância 

 

Este ano a Universidade do Norte do Paraná, completou quatro décadas de atuação no 

ensino superior no estado do Paraná. Criada em 17 de fevereiro de 1972, inicialmente com o 

nome de Centro de Estudo de Londrina, tendo a sua frente os professores Marcos Antonio 

Laffranchi e Elisabeth Bueno Laffranchi, com campi em Londrina, Arapongas e Bandeirantes, 

vem contribuído de forma significativa para a formação de profissionais em diversas áreas do 

conhecimento ao longo desse período pelas diversas faculdades que a integram: Faculdade de 

Educação Física (FEFI), Faculdade de Ciências e Artes Aplicadas de Londrina, Faculdade de 

Reabilitação de Londrina, Faculdade de Odontologia do Norte do Paraná, Faculdade de Dança 

e Tecnologias em Processamento de Dados. A junção de todas, deu origem a Faculdades de 

Educação e Formação Integradas do Norte do Paraná e somente em 1991, conseguiu obter o 

título de Universidade do Norte do Paraná, conforme seu histórico no sitio eletrônico.  

 

Em 1990, visando agilizar sua administração, deu-se a primeira tentativa de 

unificação destas faculdades. Reunidas ainda simbolicamente sob a sigla 

"FEFI", receberam o nome de Faculdades de Educação e Formação 

                                                             
10  Disponível no anexo e em: http://portal.mec.gov.br/seed/arquivos/pdf/legislacao/refead1.pdf. 
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Integradas do Norte do Paraná.Em 2 de junho de 1992, o Conselho Federal 

de Educação aprovou a unificação sob a designação "Faculdades Integradas 

Norte do Paraná - UNOPAR", num passo importante rumo à 
Universidade.No ano de 1993 a UNOPAR absorveu os cursos de duas 

instituições sediadas no Município de Arapongas: a Sociedade Educacional 

Centro e Norte do Paraná - SECENP, com os cursos de Matemática, 

Química, Ciências Sociais, Letras e Educação Física ministrados pela 
Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Arapongas - FAFICLA; e a 

Fundação Educacional de Arapongas, com os cursos de Administração e 

Ciências Contábeis, até então ministrados pela Faculdade de Administração 
e Ciências Contábeis de Arapongas - FAC.O credenciamento da UNOPAR 

como universidade deu-se em 03/07/97 através de Decreto Federal publicado 

no Diário Oficial n° 126, de 04/07/97.Em 1999, foi criado e instalado o 

Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas - CCET, cujo objetivo principal é 
o desenvolvimento de programas de alto nível tecnológico, promovendo a 

pesquisa e extensão nesta área.Em 2001, foi inaugurada na PR 445, Km 377, 

as novas dependências do Centro de Ciências Empresarias e Sociais 
Aplicadas.Em 2002 é aprovada, através da Portaria MEC nº 3.052, a criação 

do Campus na cidade de Bandeirantes, iniciando suas atividades em 2003 

(UNOPAR, 2012). 

 

 Com uma sólida experiência no ensino superior presencial e com uma política 

expansionista dentro do estado do Paraná, a Unopar estruturou-se e investiu em tecnologia e 

marketing para desenvolver a modalidade de educação a distância para todo o Brasil, sendo 

pioneira neste segmento educacional.  

Como foi mensionado, a LDB nº 9.294/96 já estabelecia à possibilidade das 

instituições de ensino superior ofertar esta modalidade de ensino, mas foi a partir do decreto 

nº 5622/05, que se definiram as diretrizes e as normas em vigor para a EAD no Brasil. Logo 

após sua publicação, a Unopar passou a ofertar cursos superiores de bacharelados, 

licenciaturas e tecnólogos a nível superior. O MEC concedeu autorização a Unopar através da 

Portaria Ministerial de nº 556, 20 de fevereiro de 2006, conforme previsto no seu “Art. 1º 

Renovar pelo período de 5 (cinco) anos, o credenciamento para a oferta de cursos superiores a 

distância da Universidade do Norte do Paraná, mantida União Norte do Paraná de Ensino S/C 

Ltda., ambas com sede na cidade de Londrina, Estado do Paraná”.      

 Amparada legalmente pelos documentos citados anteriores, a Unopar conseguiu 

espalhar-se rapidamente pelo interior do país, estando presente em todos os estados 

brasileiros, em mais de 450 municípios, com polos de apoio presencial, através de convênio 

com empresas. Essas empresas foram, em sua maioria, escolas/colégios de tradição na cidade 

que possuíam salas livres, no turno noturno, horário em que não havia aulas. As salas 

estavam, assim, disponíveis para as turmas formadas pelo vestibular da Unopar, que ocorre 

presencialmente. 
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 Os cursos são ofertados com a devida aprovação dos alunos no vestibular da 

instituição ou através da seleção feita pelo Enxame Nacional do Ensino Médio (Enem), 

quando se trata de bolsista do Programa Universidade Para Todos (Pro Uni).  Entendemos que 

o ensino superior vai além da sala de aula, não basta apenas uma sala de aula, com o/a tutor/a 

presencial, transmissão das aulas via satélite ao vivo para os alunos/as. É necessário 

investimentos em aquisição de livros para a biblioteca presencial, laboratório de informática, 

entre outros.  

Hoje, a preocupação com a qualidade do ensino ofertado para os discentes desta 

modalidade de ensino, não se restringe apenas aos mesmos: outros profissionais e algumas 

entidades de classe têm realizados duras críticas as empresas que atuam neste setor da 

educação. Um dos parâmetros utilizados para avaliar a qualidade do ensino superior brasileiro 

vem ocorrendo com os resultados obtidos pelas IES públicas e privadas, através do Enxame 

Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade). De acordo com dados divulgados no sítio 

eletrônico da Unopar, a realização do Enade reafirma a qualidade presente na modalidade de 

ensino ora ofertada.   

 

A preocupação com a qualidade é uma constante na Unopar. O Exame 

Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade) avaliou os cursos de 
Serviço Social e Gestão Ambiental da Unopar. Participaram da avaliação 

mais de 14 mil alunos da Universidade. O resultado do Enade 2010, também 

confirma. “Obtivemos a nota 4,0 no curso de Serviço Social na nota do 

Enade 2010 e a nota 3,0 no curso de Gestão Ambiental. É um crescimento 
consciente. O objetivo deste exame é justamente avaliar o desempenho dos 

alunos com relação ao conteúdo que é previsto para os cursos de 

graduação.”, afirma Elisa Maria. A professora explica que o crescimento do 
EaD tem mostrado também a preferência do perfil destes alunos na 

modalidade, na Unopar, os cursos de Bacharelado são a preferência da 

maioria dos alunos, em seguida estão os cursos Superiores em Tecnologia e 

por fim os cursos de Licenciatura. “O curso de Administração é o que possui 
maior número de aluno, seguido pelo curso de Pedagogia. É uma importante 

colaboração da Unopar com a educação superior brasileira com cursos na 

modalidade a distancia de qualidade”, completa a pró-reitora (UNOPAR, 
2012). 

 

 Esse resultado obtido pelo curso de Serviço Social e nos demais cursos evidencia o 

empenho dos seus discentes em superar as dificuldades “presentes” em sua formação 

profissional. Sabemos que a busca por uma qualidade da educação no Brasil, vai além das 

universidades e do ensino superior a distância: quiçá nossas escolas da educação básica 

primassem por um referencial de ensino, melhorando, assim, os sérios problemas relacionados 
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com a língua e a matemática (ortografia, gramática, calculo, raciocínio lógico) presentes em 

“alguns” estudantes que  concluem o ensino médio e ainda apresentam tais dificuldades.      

 A Unopar continua sendo líder em educação superior a distancia no Brasil e, a partir 

de 2009, com a celebração de um convênio denominado “Acordo de Londrina” passou a atuar 

também na América Latina, consolidando dessa forma, a expansão do ensino a distância fora 

do Brasil.  

 

Também em 2009, a Unopar deu um passo histórico para a expansão do 

Ensino Superior na América Latina, no dia 24 de setembro, com o chamado 
Acordo de Londrina - uma união entre Universidades do Brasil, Espanha e 

da América Latina que fundou o Consórcio Universitário para Inovação e 

Desenvolvimento (CUID). O acordo, definido durante a realização da 1ª 

Reunião Internacional de Ensino a Distância, foi firmado entre a Unopar e a 
Universidade a Distancia de Madri (UDIMA), com a participação da 

Universidade Del Mar (UDELMAR), do Chile, CEIPA - Instituicion 

Universitária, da Colômbia, e Universidade Abierta para Adultos (UAPA), 
da República Dominicana. O objetivo do Consórcio é compartilhar os 

trabalhos desenvolvidos pelas Instituições na Educação Superior e levar o 

Ensino a Distância a um maior número de pessoas, pelo menor custo. O 

modelo de Ensino a Distância criado pela Unopar, considerado uma 
referência mundial, está sendo colocado à disposição da UDIMA para que a 

Instituição gere as aulas a partir da Espanha. (UNOPAR, 2012)  

 

 Diante deste cenário promissor, a Unopar vendeu a marca Unopar EAD para a 

empresa da Rede Pitágoras, a Kroton Educacional, que, desde 2009, conta com o apoio 

financeiro da Advent International, passando a ter controle junto aos sócios fundadores. O que 

ratifica mais uma vez a expansão do mercado educacional do ensino superior no Brasil, de 

forma avassaladora, pelo capital internacional. A mesma empresa já havia comprado a 

Uniasselve, sendo, portanto, a maior empresa privada na oferta de EAD no Brasil. Para 

Belloni (2008, p. 49), “a importância do setor privado nesse campo tende a crescer na medida 

mesma do aumento das demandas, investindo na diversidade e sofisticação de seus produtos e 

criando um mercado global e competitivo para as instituições de EaD ”. 

  No seguimento do ensino superior presencial a empresa vem se expandido por todas 

as regiões do Brasil. Hoje ela também representa as seguintes instituições de ensino superior: 

Universidade de Cuiabá (Mato Grosso), União Metropolitana de Educação e Cultura (Bahia), 

Faculdade de Macapá (Amapá), Faculdade Antenas Maranhense (Maranhão), Faculdade 

União (Paraná), Faculdade Sorriso (Mato Grosso).  

A mercantilização do ensino superior vem crescendo em nosso país, com incentivo do 

poder público na oferta de bolsas para estudantes de baixa renda pelo Prouni e agora com o 
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novo FIES, onde o estado financia 100% do valor da mensalidade, sem a necessidade de um 

fiador, sendo que os estudantes dos cursos de licenciaturas que atuarem, depois de formados, 

na rede pública de ensino poderão ser isentos da restituição do valor financiado pelo governo.  

 

Quanto mais “avançada” a sociedade capitalista, mais unilateralmente 

centrada na produção de riqueza reificada como um fim em si mesma e na 

exploração das instituições educacionais em todos os níveis, desde as escolas 
preparatórias até as universidades – também na forma da “privatização” 

promovida com suposto zelo ideológico pelo Estado – para a perpetuação da 

sociedade de mercadorias. (MÉSZÁROS, 2008, p. 80)  

 

 Para Mészáros (2008), esse modelo de educação capitalista não favorece o 

desenvolvimento intelectual do indivíduo, sendo necessária a promoção de uma 

“autoeducação”, ou seja, uma educação que supere os ideais capitalistas, com base na 

educação socialista, para que de fato ocorra a “emancipação humana”. Nesse sentido, a 

educação formal passa a ser vista com uma ferramenta de transformação social dos 

indivíduos, contribuído na formação para a vida (um agente político que pensa, que age e se 

posiciona criticamente diante da realidade) e não para o mercado de trabalho: “a educação 

socialista só pode cumprir seu preceito se for articulada a uma intervenção consciente e 

efetiva no processo de transformação social”. (MÉSZÁROS, 2008, p. 95) 

 Sendo assim, a educação na contemporaneidade apresenta duas faces de uma mesma 

moeda, de um lado a “precarização” do ensino público, com turmas superlotadas, professores 

mal remunerados, infraestrutura precária, ausências de materiais didático-tecnológicos e, do 

outro, a proliferação do ensino privado como modelo de educação de “qualidade”, mas que 

sua meta principal é a preparação para vestibulares e o competitivo mundo do trabalho.       
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CAPÍTULO II - ENSINO SUPERIOR NO SEMIÁRIDO BRASILEIRO 

 

Sabe-se que a educação, embora seja, de direito, o instrumento 

graças ao qual todo indivíduo, em uma sociedade como a nossa possa 

ter acesso a qualquer tipo de discurso, segue, em sua distribuição, no 

que permite e no que impede, as linhas que estão marcadas pela 

distância, pelas oposições e lutas sociais. Todo sistema de educação é 

uma maneira política de manter ou de modificar a apropriação dos 

discursos, com saberes e os poderes que eles trazem consigo.  

 
                                                                     Michel Foucault (2010) 

 

 Pensar sobre a educação superior na região do semiárido brasileiro, nos remete ao 

desrespeito e ausência do Estado na garantia e acesso ao direito à educação formal para 

milhares de sertanejos e sertanejas, que ocupam o bioma caatinga,11 com a sua diversidade 

cultural, tradições e formas de pensar e viver o mundo. Considerado como um dos mais 

importantes direitos individuais e, ao mesmo tempo, coletivo (social), a educação se encontra 

garantida em nossa legislação brasileira, na Constituição Federal – CF, de 1988, em seu 

Artigo 6º: “são direitos sociais à educação [...] na forma desta Constituição”, e na Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação nº 9.394/96, em seu Artigo 4º - Inciso V: “acesso aos níveis 

mais elevado do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada 

um”, respaldando a todos e todas, o acesso, permanência e avanço nos diferentes níveis de 

ensino, incluindo o superior e a pós-graduação, não se limitando somente a educação básica, 

ou seja, a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. 

 

A situação de nove Estados nordestinos, incluindo um dos trechos 

miseráveis e áridos de Minas Gerais – o Vale do Jequitinhonha -, onde 
milhares de brasileiros, aparentemente, também se tornaram “presas fáceis” 

do fenômeno cíclico da longa estiagem, move a busca de respostas às 

indagações complexas num terreno semântico e comum de seca. Indagações 
como: por que a falta de chuvas regulares não provoca comoções e nem 

tragédias sócio-econômico-político-cultural num contexto pátrio-

antropológico em regiões áridas do oriente médio, na Europa, nos 

continentes da América Central e do Norte? Por que o projeto de irrigação e 
os sistemas simples e barato de transposição de água dos rios e nascentes não 

funcionam nas regiões brasileiras onde curiosamente persistem e 

predominam a ignorância intelectual histórica; o analfabetismo político 
cultural; a semi-escravidão; o coronelismo que persiste no século XXI; e os 

                                                             
11  Segundo Marques (2007, p. 12), “As representações sobre o Bioma Caatinga e da Zona Semiárida 

brasileira são, geralmente, marcadas por preconceitos, além de serem extremamente superficiais. Sua 

sóciobiodiversidade é tratada como homogenia, quando possui um número significativo de paisagens únicas; 

tenta-se fazer acreditar que tenha boita pobre em espécies e em endemismo, já que é a mais diversa do mundo se 

considerada as regiões com condições de clima semelhantes”. 
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pequenos feudos de “caciques” que se revezam no poder, em seus clãs, há 

cinco séculos? (FERREIRA, 2002, p. 10). (sic).   

  

 O cenário ainda se encontra presente em boa parte da região do semiárido brasileiro, 

composta por noves estados do nordeste: Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio 

Grande do Norte, Ceará, Maranhão, Piauí e parte da região norte do estado de Minas Gerais 

(Vale do Jequitinhonha). Congrega, ainda, indicadores sociais que merecem a devida atenção 

por parte do Estado na garantia dos mínimos sociais, em especial o fortalecimento do ensino 

superior e de qualidade a esta população brasileira. De acordo com Macêdo (2007, p. 153), “a 

região abrange 70% da área da região Nordeste e 13% do Brasil, com 63% da população 

nordestina e 18% da população brasileira”. 

 

Figura 02 – Região do Semiárido Brasileiro 

 

Fonte: Semiárido brasileiro. Disponível em: http://semiaridobahia.wordpress.com/. Acesso em 19. Jul. 2012.  

  

A região semiárida brasileira, mas uma vez, é manchete nos telejornais devido ao 

longo período de estiagem na região. A ausência das chuvas provoca uma onda de 

“desânimo” nos nordestinos que não realizaram as plantações do milho e feijão no “tempo” 

apropriado, bem como para outras culturas: mandioca (macaxeira), melancia, abobora, dentre 

outros gêneros alimentícios. Para Ferreira (2002, p. 14) “a estiagem prolongada se configura 

http://semiaridobahia.wordpress.com/
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como fenômeno climático com repercussões no meio ambiente e na organização social e 

espacial das comunidades”.  

 A seca modifica a relação do homem/mulher com a natureza, predominando a 

sensação de abandono deste espaço territorial. Somente na Bahia, neste ano de 2012, já são 

aproximadamente 257 cidades que decretaram estado de emergência devido à seca que se 

alastra na região. Em nível de nordeste, de acordo com a Secretária Nacional da Defesa Civil 

(dados atualizados no sítio eletrônico em 03 de julho de 2012), em toda a região 1.075 cidades 

já decretaram estado de calamidade pública devida a ausência de chuva na região. 

 

Tabela 2 - Número de municípios em estado de emergência devido à seca no semiárido 

ESTADOS MUNICÍPIOS 

Alagoas 36 

Bahia 257 

Ceará 178 

Maranhão 03 

Paraíba 196 

Pernambuco 113 

Piauí 131 

Rio Grande do Norte 141 

Sergipe 20 

Total 1075 
 Fonte: Defesa Civil. Disponível em: 

http://www.defesacivil.gov.br/situacao/reconhecimento/2012/index.asp. Acesso em 19. jul. 2012. 

 

 A indústria da seca,12 ainda presente na disputa de verbas do governo federal para 

minimizar os efeitos da seca na região, continua a se perpetuar, período após período de 

estiagem, beneficiando as oligarquias políticas deste chão, com grandes empreendimentos 

como a Transposição do São Francisco – o canal do Sertão. Bem como os programas de 

enfrentamento aos efeitos da seca: o Bolsa Estiagem e o Garantia Safra são projetos que 

visam à dependência do pequeno agricultor/a da “boa vontade” do estado na garantia dos 

mínimos sociais. No entanto, os empreendimentos e programas governamentais nada fazem 

para que as pessoas compreendam a seca como um fenômeno natural, com o qual é preciso 

conviver e não combatê-lo, já que se trata de fatores climáticos e não de “castigo divino”. 

 

O sertão nordestino e, especificamente, o baiano, não tem como problema 

apenas a ausência de chuvas e de políticas estatais sérias ou a presença de 

deslavado clientelismo, corrupção e coronelismo nas estruturas de poder. 

                                                             
12  Termo utilizado para designar a captação de recursos junto ao Governo Federal para realizações de 

obras emergenciais no semiárido em período de longa estiagem, como forma de garantir cestas básicas, carro 

pipas e construção de cisternas para as famílias atingidas pela seca. 

http://www.defesacivil.gov.br/situacao/reconhecimento/2012/index.asp.%20Acesso%20em%2019
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Como diz o sertanejo, o problema maior não é a seca, é a cerca do latifúndio, 

da grilagem, das grandes propriedades privadas. É a opressão dos coronéis e 

das oligarquias locais. É a violenta expulsão da terra. O sertão, em sua 
história, foi marcado pelos grandes coronéis e pelo banditismo. Por lutas e 

resistência do seu povo. (PINHEIRO, 2004, p. 56) 

 

  Diante deste cenário, podemos dizer que nesta região não falta somente água, falta 

conhecimento. Essa necessidade “esbarra” na ausência de investimento em pesquisas e 

projetos que propagem uma educação para a convivência com o semiárido, fortalecendo, 

dessa forma, a permanência do homem e mulher na área rural e com uma melhor qualidade de 

vida. Convém informar que algumas instituições, como o Instituto Regional da Pequena 

Agropecuária Apropriada (IRPAA) e a Rede de Educação do Semi Árido Brasileiro 

(RESAB), desenvolvem alguns projetos de convivência com a seca.  

A mídia retrata essa região e as pessoas que nela vivem, como exemplificado por 

Ferreira (2002, p. 35-36): “encontraremos os paradigmas que formam a construção da idéia 

permanente da seca: população de trabalhadores rurais pobres, casa de taipa, crianças 

barrigudas, terra seca, chão barrento e rachado, carro de boi, caminhão pipa, êxodos rurais, 

miséria, fome e morte”. (sic) A ausência de pesquisa, ensino e extensão no sertão brasileiro 

reflete diretamente nos indicadores sociais da região, durante muitas décadas as Instituições 

Federais de Ensino Superior (IFES), permaneceram instaladas apenas nas capitais de seus 

referidos estados, deixando de fora centenas de sertanejos/as residentes na região do 

semiárido, fora das universidades, como podemos observar na tabela a seguir.  

 

Tabela 3 – Instituições Federais de Ensino Superior no Nordeste 

IFES SIGLA ANO DE 

FUNDAÇÃO
13

 

CIDADE/ESTADO 

Universidade Federal da Bahia UFBA 1808 Salvador/BA 

Universidade Federal da Paraíba UFPB 1955 João Pessoa/PB 

Universidade Federal de Alagoas UFAL 1961 Maceió/AL 

Universidade Federal Rural de 

Pernambuco 

UFRPE 1912 Recife, Serra Talhada 

e Garanhuns/PE 

Universidade Federal de Pernambuco UFPE 1946 Recife/PE 

Universidade Federal de Sergipe UFS 1967/68 São Cristovão/SE 

                                                             
13  Com exceção da UFBA, considerada a primeira escola de ensino superior no Brasil, segundo Souza 

(2001, p. 09), “O nascimento do ensino superior no Brasil tem muito que ver com Napoleão Bonaparte. Não 
houvesse ele decretado o bloqueio continental da Europa, o que impedia o acesso às universidades de Coimbra, 

Bolonha, Paris ou Mont-Pellier dos jovens brasileiros [...] e o Colégio Médico-Cirúrgico da Bahia não teria 

vindo à luz em 18 de fevereiro de 1808”. Para as demais universidades, considerou-se o ano de criação de acordo 

com os decretos regulamentando a junção das escolas/institutos já existentes, passando a estrutura de 

universidade federal de seus respectivos estados, em conformidade com o histórico de cada uma em sítio 

eletrônico. 
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Universidade Federal do Ceará UFCE 1954 Fortaleza/CE 

Universidade Federal do Maranhão UFMA 1961 São Luís/MA 

Universidade Federal Rio G. do Norte UFRN 1960 Natal/RN 

Universidade Federal do Piauí UFPI 1971 Teresina/PI 

Fonte: Portal do MEC/Sítio de cada IES (histórico). Disponível em: www.mec.gov.br Acesso em 23. Jul. 

2012. 
 

 Observa-se que a criação das universidades federais na região Nordeste e a sua 

localização manteve a predominância nas capitais federativas dos respectivos estados 

nordestinos, devido a diversos fatores políticos, econômicos e culturais que favoreceram essa 

característica do ensino superior público, em nosso país. Neste período, quem tinha acesso a 

essa modalidade de ensino? Que classe predominava nas universidades públicas? Qual a 

predominância de pessoas oriundas da região semiárida e qual sua renda familiar? Qual a 

porcentagem de estudantes da rede pública de ensino? Com a presença destas instituições de 

ensino, no nordeste, estava garantido de fato e de direito o acesso ao ensino superior em sua 

totalidade na região, incluindo o semiárido brasileiro, já que a maior parte deste território fica 

na região nordeste?  

 

O abandono provocado por opção política dos governantes que se sucedem e 

por manipulações, das mais hediondas, do poder, utilizando-se das (e 

mantendo as) necessidades básicas que parecem eternizar, tem como 
contrapartida a emergência de diferenciadas experiências autogestionárias, 

estruturadas e organizadas a partir da longa história da resistência e na 

cultura de vida ainda tão compartilhada, solidária e cooperativa. 

(PINHEIRO, 2004, p. 55) 
 

 O cenário permaneceu assim durante algumas décadas, com tímidas iniciativas do 

setor privado e dos governos estaduais com a criação de universidades de sua competência, 

porém com forte presença nas capitais e região metropolitana. O que excluía das 

universidades a maioria da população sertaneja, que continuava tendo acesso apenas ao 

certificado do ensino médio, vítimas deste abandono intelectual.   

Entretanto, com a chegada do novo milênio e a ascensão no governo do Partido dos 

Trabalhadores (PT) com Luis Inácio Lula da Silva, iniciava uma nova política de expansão, 

acesso e permanência no ensino superior brasileiro nas IFES, ampliando o número de vagas 

neste segmento, principalmente com a oferta da educação a distância, com a modalidade de 

educação semipresencial que, segundo o Guia do Estudante (2011, p. 14), refere-se à 

“modalidade de ensino que combina aulas presenciais em uma instituição e recursos da EAD, 

http://www.mec.gov.br/
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como vídeoaulas, teleaulas e conteúdo do curso na internet”. Esse modelo especial tem se 

propagado na rede privada com diversos polos na região semiárida do nordeste brasileiro. 

 

2.1 EXPANSÃO DO ENSINO SUPERIOR À DISTÂNCIA E A “DISTÂNCIA” NO 

ENSINO SUPERIOR 

 

 A transição do século XX para o século XXI apresentou uma series de crises 

econômicas (fruto do sistema capitalista) que desestruturaram as políticas sociais, sendo 

necessária a atuação do governo para socorrer o mercado financeiro, com isenção de 

impostos, redução do Imposto sobre o Produto Industrializado (IPI) e a exploração de outras 

fatias da área social, ainda não cultivado pelo capital: a educação superior.  

Para Sguissardi (2008, p. 10), “existe, entretanto, um fenômeno relativamente no 

modelo de expansão da educação superior no Brasil: é o da sua acelerada mercadorização”. 

Seguindo o mesmo pensamento, Santos (2010, p. 29) afirma que “desde o início da década de 

1990 os analistas financeiros têm chamado a atenção para o potencial da educação se 

transformar num dos mais vibrantes mercados no século XXI”.  

Estas constatações marcam nitidamente a mercantilização do ensino superior no 

Brasil, atendendo as metas estabelecidas pelos organismos internacionais como o Banco 

Mundial e o Fundo Monetário Internacional (FMI), com o discurso de ampliar o numero de 

vagas nas faculdades e universidades, bem como, ocupar as vagas ociosas nas instituições 

privadas: o governo brasileiro tem injetado dinheiro público através dos programas do Fundo 

de Financiamento Estudantil (FIES) e Programa Universidade Para Todos (PROUNI), 

deixando de investir no setor público, privilegiando a iniciativa privada.       

 

A posição do Banco Mundial na área da educação é talvez das mais 

ideológicas que este tem assumido na última década (e não tem sido poucas) 

porque, tratando de uma área onde ainda dominam interações não mercantis, 
a investida não pode basear-se em mera linguagem técnica, como a que 

impõe o ajuste estrutural. A inculcação ideológica servi-se de análises 

sistematicamente enveisadas contra a educação pública para demonstrar que 
a educação é potencialmente uma mercadoria como qualquer outra e que a 

sua conversão em mercadoria educacional decorre da dupla constatação da 

superioridade do capitalismo, enquanto organizador de relações sociais, e da 

superioridade dos princípios da economia neoliberal para potenciar as 
potencialidades do capitalismo através da privatização, desregulação, 

mercadorização e globalização. (SANTOS, 2010, p. 12)  
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 De fato, tem sido esse o posicionamento do governo brasileiro nas últimas décadas: 

transformar o ensino superior em mercadoria, o que pode ocasionar “sequelas na formação 

universitária”, principalmente em relação à qualidade na oferta do ensino, pesquisa e 

extensão, devido à fiscalização “inoperante” por parte do MEC em todas as IES públicas e 

privadas, incluindo as que têm na sua estrutura a modalidade de educação à distância 

espalhados pelo país.  

 A educação a distância tem se propagado pelo interior do país, ofertando cursos 

superiores com duração de dois anos e meio, apenas. Ocorre nitidamente uma presença maior 

do setor privado nesta modalidade de ensino, porém algumas IFES já contemplam alguns 

cursos nesta modalidade, através da UAB. Outro segmento da EAD em expansão nas 

universidades públicas tem sido a oferta de cursos para professores da rede pública de ensino 

que não dispõe de graduação no seu currículo, através da Plataforma Freire. Tudo isso, 

possibilitou um aumento de forma exponencial nas matriculas do ensino superior em nosso 

país nos últimos anos. A primeira edição da revista Guia do Estudante de 2011, apresenta 

como reportagem de capa “EDUCAÇÃO A DISTANCIA: 799 cursos superiores que estão ao 

seu alcance”, onde afirma que: 

 

O Ministério da Educação também registra o crescimento da EAD: o número 
de cursos de graduação oferecidos no nessa modalidade de ensino passou de 

52 para 844 nos últimos seis anos, o que significa uma expansão de 1.523%. 

As matrículas também registraram crescimento exponencial: de 5,3 para 
838,1 mil entre 2001 e 2009. E os alunos da EAD já correspondem a 14,1 do 

total dos estudantes de graduação, de acordo com dados do Censo da 

Educação Superior. (REVISTA GUIA DO ESTUDANTE, 2011, p. 08) 
 

 Os dados referentes ao Censo da Educação Superior de 2011 continuam registrando 

aumento no número de matriculas da EAD. Podemos sinalizar alguns fatores que podem ter 

influenciado esse crescimento: o primeiro deles é a ausência do vestibular (algumas 

instituições realizam apenas uma redação como forma de ingresso e, outras, solicitam apenas 

a documentação necessária para o ingresso no ensino superior); o segundo são os preços 

acessíveis, (as mensalidades nesta modalidade de ensino ficam em média 40% mais barato em 

relação ao mesmo curso na modalidade presencial); e, o terceiro e último fator, se refere a 

educação semipresencial (com aula apenas em um dia da semana), porém isso não quer dizer 
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que o mesmo vai ficar sem “atividades” durante os outros dias da semana, geralmente cabe 

desenvolver o e-learning14 de acordo com a sua agenda. 

 No Território de Itaparica, os dados referentes ao ensino superior são bastante 

escassos, porém no sítio eletrônico do IBGE encontramos os seguintes dados do Censo 2010, 

sobre a população em relação ao ensino superior. 

 

Tabela 04 - Número de habitantes por município e pessoas que frequentaram o ensino 

superior (graduação) no Território de Itaparica  

CIDADE ESTADO 
Nº DE 

HABITANTES 

Nº DE PESSOAS 

QUE 

FREQUETAVAM 

UMA GRADUAÇÃO 

Nº DE 

MATRICULAS NO 

ENSINO MÉDIO 

Abaré BA 17.064 183 823 

Belém do São 
Francisco 

PE 20.253 888 1.326 

Chorrochó BA 10.734 186 622 

Carnaubeira PE 11.758 147 717 
Floresta PE 29.285 1.066 1.835 

Glória BA 15.076 255 645 

Itacuruba PE 4.369 120 319 

Jatobá PE 13.963 418 869 
Macururé BA 08.073 172 397 

Paulo Afonso BA 108.396 4.658 5.205 

Petrolândia PE 32.493 1.028 1.664 
Tacaratú PE 22.068 248 1.229 

Fonte: IBGE@cidades, dados relativos ao ano de 2009. 

    

 Constata-se a universalização do ensino médio em todos os municípios do Território 

de Itaparica, atendendo ao Plano Nacional de Educação 2001-2011, bem como a 

aplicabilidade dos recursos no município através Fundo de Desenvolvimento da Educação 

Básica (FUDEB), na garantia do livro didático, merenda escolar, transporte escolar, dentre 

outros elementos concernentes ao bom desempenho da educação básica.   

 Com relação ao ensino superior observamos uma lacuna, ou seja, um número muito 

abaixo, conforme dados do censo demográfico de 2010 – educação/amostra: pessoas que 

freqüentavam curso de graduação -, com destaque para as cidades que são consideradas 

administrativas de sua região, como Paulo Afonso, na Bahia, Floresta e Petrolândia, em 

Pernambuco. 

 

Quadro 02 – Instituições de Ensino Superior no Território de Itaparica 

                                                             
14  Aprendizado por meio de acesso a conteúdos educacionais (texto, vídeos, músicas, imagens) 

disponíveis na rede mundial de computadores. Sinônimo de on-line learning (GUIA DO ESTUDANTE, 2011, p. 

14). 
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CIDADE IES NA MODALIDADE 

PRESENCIAL 

IES NA MODALIDADE A 

DISTÂNCIA 

PÚBLICA PRIVADA PÚBLICA PRIVADA 

Abaré - - - - 

Belém do S. Francisco - AESA - - 

Chorrochó - - - - 

Carnaubeira - - - - 

Floresta UPE, CEFT e 

IFET 

- - - 

Glória - - - - 

Itacuruba - - - - 

Jatobá - - - - 

Macururé - - - - 

Paulo Afonso UNEB e IFBA FASETE UNEB UNOPAR, UNISA e 

UNIASSELVI 

Petrolândia - Polo AESA - UNITINS 

Tacaratu - - - - 

Fonte: IBGE/INEP 

  

 A distância de instituições que ofereçam ensino superior favorece a ausência de 

profissionais qualificados para o desenvolvimento econômico e social da região. O Território 

de Itaparica encontra-se imerso em uma região denominada “Polígono da Maconha”, onde é 

cultivada a planta Cannabis Sativa em diversas ilhas do Rio São Francisco e/ou em plantações 

próximo as margens do Velho Chico.  

 A prática beneficia as estatísticas da criminalidade, da exploração da mão de obra, 

(homens e mulheres) do trabalho infanto/juvenil, e esse cenário permanece inalterado por 

décadas. No Presídio Regional de Paulo Afonso - BA estão alocados 271 presidiários/as, 

sendo 245 do sexo masculino e 26 do sexo feminino, deste total 140 presos/as respondem pelo 

crime de tráfico de drogas. A tabela a seguir evidência a influência do grau de instrução no 

envolvimento da criminalidade. 

 

Quadro 03 – Grau de instrução dos/as presidiários/as 

GRAU DE INSTRUÇÃO TOTAL PERCENTUAL  

Analfabetos 67 25% 

Alfabetizados 50 18% 

Fundamental incompleto 100 37% 

Fundamental completo 21 8% 

Ensino médio incompleto 16 6% 

Ensino médio completo 18 7% 
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Ensino superior 00 0% 

Fonte: Dados do Presídio Regional de Paulo Afonso BA. Elaborado pelo autor em agosto/2012. 

 

 Essa ausência e/ou afastamento da educação formal, favorece a aproximação com a 

criminalidade. Segundo Castro (2010, p. 208), “as deficiências do sistema educacional 

brasileiro têm se refletido nos índices de evasão, repetência, distorção série/idade, bem como 

no contingente de crianças e jovens que nunca freqüentaram a escola”. (sic). A região foi 

palco de diversas expressões da violência historicamente vivenciadas: cangaço (Lampião), 

Guerra de Canudos (Antônio Conselheiro).  Ambos os movimentos sofreram forte repressão 

por parte do estado e uso extremo da violência para contê-los, com a morte de seus líderes e 

seguidores. O envolvimento com esse tipo de violência começa na adolescência, pois mais da 

metade dos presos tem idade inferior a 30 anos, sendo 90 deles com idade entre 18-24 anos e 

outros 90 com idade entre 25-30 anos.   

 A precária qualificação e formação profissional dos moradores desta região fazem com 

que as fabricas e indústrias se instalem em cidades onde o grau de instrução dos moradores 

seja maior, a exemplo de Juazeiro na Bahia e Petrolina em Pernambuco. 

 A distância do ensino superior presencial público está sendo crucial para a instalação 

de instituições privadas na oferta da modalidade EAD, favorecendo a sua expansão na região 

Nordeste e em todo o interior do país, o que torna necessário conhecer sua metodologia, seus 

recursos didáticos e pedagógicos no processo de ensino e de aprendizagem. A edição da 

Revista Nova Escola, número 227, mês de novembro de 2009, traz a seguinte reportagem de 

capa “Educação A Distância: mitos e verdades”. O fato das pessoas (educadores, estudantes e 

profissionais) não conhecerem como se processa o EAD, faz a maioria optar pela rejeição e 

pelo preconceito com essa modalidade de ensino e com aqueles que os frequentam. Mas, o 

que fazer quando não se tem opção de cursar uma universidade pública, democrática, gratuita 

e de qualidade? 

 

Para quem mora longe de uma universidade ou não pode ir à aulas todos os 
dias, a Educação a Distância (EAD) parece ideal. Por isso, ela tem 

conquistado tanto espaço. Em 2000, 13 cursos superiores reuniam 1.758 

alunos. Em 2008, havia 1.752 cursos de graduação e pós-graduação lato 

senso com 786,718 matriculados, segundo a Associação Brasileira de 
Educação a Distância (Abed). A modalidade de ensino usa ambientes 

virtuais, chats, fóruns e e-mail para unir professores e turmas. Assim, quem é 

de Ribeirão Cascalheiras, a 900 quilômetros de Cuiabá, por exemplo, pode 
se formar em Pedagogia pela Universidade Federal de Mato Grosso 

(UFMT), que mantém polo na cidade. (MARTINS, MOÇO, 2009, p. 53) 
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 A convergência de recursos didáticos disponíveis no AVA tem sido uma ferramenta 

indispensável para o estudante da EAD. Aqui, faz-se necessário desconstruir essa concepção 

de distância: o aluno tem contato direto com o material didático, por disciplina, disponível na 

maioria das instituições que ofertam essa modalidade de ensino, bem como, contato com 

livros na biblioteca presencial ou virtual, a artigos e outros espaços de construção do 

conhecimento como seminários, congresso e oficinas de formação na área de conhecimento 

em que se encontra matriculado.  

 

Em todas essas tendências há em comum as tecnologias interativas e a busca 
por redução de distâncias na educação. Nesse cenário, planejar e 

implementar uma atividade de aprendizagem – com uma composição ótima 

de objetos de aprendizagem, mídias e ferramentas, com adequado 
balanceamento de presencial e virtual, considerando-se diversos aspectos, 

tais como objetivos pedagógicos, perfil do aluno, custos e condições 

contorno-, é uma tarefa que assume complexidade crescente. As tecnologias 
interativas são, e deverão ser cada vez mais, de grande importância dentro do 

processo de ensino-aprendizagem. (TORI, 2010, p. 22) 

 

 É justamente na junção entre as atividades virtual e presencial que o estudante da 

EAD, consegue agregar conhecimento na sua formação profissional. Porém, isso dependerá 

muito do perfil do educando/a e da afinidade que o/a mesmo/a tenha com o curso escolhido. 

Segundo Santos (2010, p. 50), “trata-se do impacto das novas Tecnologias de Informação e 

Comunicação na proliferação das fontes de informação e nas possibilidades de ensino-

aprendizagem à distância”.  

Portanto não se pode negar a existência de estudantes que se encontram nas 

universidades, ainda que sejam universidades (ensino, pesquisa e extensão) à distância. 

Mesmo porque os/as alunos/as na modalidade de educação presencial,15 e/ou na modalidade 

de educação semipresencial estão longe dos parâmetros desejados de ensino, pesquisa e 

extensão.  Claramente, o modelo de universidade destacado, que consegue inserir todos/as os 

estudantes com base no tripé do ensino superior não passa de ideologia acadêmica. O ensino 

superior demonstra sinais de uma crise que, aparentemente, parece ser estrutural, no entanto, 

tem suas raízes no apogeu do neoliberalismo em nosso país. 

 

                                                             
15  Segundo a Revista Guia do Estudante, Ed. 1, 2011, p. 14, compreende a “modalidade na qual 

professores e alunos freqüentam fisicamente uma instituição, onde ocorre o processo de ensino e aprendizagem. 

O MEC autoriza que até 20% do conteúdo de um curso superior presencial seja ministrado a distância”. (sic) 
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A universidade brasileira vive, na atualidade, uma crise que se questiona no 

presente seu próprio futuro. Trata-se de crise estrutural e cultural em seu 

momento limite. É crise que se projeta no caminho da tragédia. Ela, por 
outro lado, também coloca para a universidade a necessidade de rupturas, de 

reviravoltas e de definições estratégicas para seu futuro: o que será, como 

instituição social, qual o seu papel, nos próximos anos, décadas ou quem 

sabe por muito mais tempo? Qual será a natureza do trabalho acadêmico? A 
quem se destinarão os resultados de suas práticas acadêmicas? Quais 

relações e conteúdos serão trabalhados? Quais interesses e causas serão 

predominantes? Quais serão seus compromissos, responsabilidades, sentido 
e significado? São definições centrais e fundamentais. Os caminhos 

colocados como possibilidades são opostos, antagônicos. As escolhas 

determinadas por circunstâncias externas e internas à universidade 

expressam também, como uma possibilidade, os universitários organizados e 
conscientes assumirem, como sujeitos sociais, a capacidade de modificar tais 

circunstâncias, essencialmente ao articular-se com a dinâmica social mais 

ampla da sociedade. (PINHEIRO, 2004, p. 71). (sic) 
 

 Diante deste cenário complexo, nasce a EAD no ensino superior; Todos esses 

questionamentos nos fazem refletir e identificar as fragilidades e desafios posto no ensino 

superior, provocando inclusive, outros questionamentos: Por que motivo a região semiárida 

nordestina possui mais instituições de ensino superior privada e na modalidade de educação a 

distância? Por que o estado demorou tanto para implantar IFES? Por que o MEC fornece 

autorizações desenfreadas para o funcionamento de cursos superiores à distância, a ponto de 

quatro instituições privadas ofertarem o mesmo curso, na mesma cidade, provocando um 

acúmulo de estudantes e profissionais na região?  

Outro elemento preocupante é o trabalho docente na EAD: a ausência de uma 

regulamentação com relação aos salários destes profissionais, os deixam reféns de bolsas que 

geralmente não ultrapassam dois salários mínimos, precarizando, dessa forma, sua identidade 

enquanto docente neste segmento de ensino. Por outro lado, muitos encaram essa atividade 

como um “bico”, pois possuem outra fonte principal da renda familiar, deixando de exercer 

com competência as funções inerentes a seu cargo na formação profissional dos estudantes. 

Para Calderón, tudo isso são reflexos do novo paradigma educacional particular-

individualista presente no ensino superior na atualidade: 

 

O avenço incontrolável do paradigma particular-individualista é resultado da 
crise de financiamento do Estado de Bem-Estar; da hegemonia ideológica do 

liberalismo; das pressões das agências multilaterais, dos empresários da 

educação que querem a ampliação dos mercados, dos donos das indústrias 
que precisam de um ensino superior funcional para reduzir os custos de 

produção e de empregabilidade. A veloz ascendência desse paradigma revela 

a atuação, em diversos níveis, de forças sociais que o fortalecem cada vez 
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mais, atacando por todas as frentes de ação, nas diversas estruturas da 

sociedade. (CALDERÓN, 2007, p.195-196) 

 

 Diante do exposto, fica evidente a necessidade de se instalar na região semiárida 

brasileira IFES, com base nas ações afirmativas que vem emergido no interior das 

universidades públicas, bem como a sua expansão para o interior do estado, beneficiando 

todos aqueles homens e mulheres, jovens ou não, que resistem a seca e as adversidades 

culturais e geográficas presente na região, podendo ser contemplados com o ensino superior. 

 

2.2 AÇÕES AFIRMATIVAS NO ENSINO SUPERIOR 

  

 O ensino superior concebido pela LDB nº 9394/96, tem por finalidade “estimular a 

criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento reflexivo” dentro 

das instituições de ensino superior, seja pública ou privada. O acesso a essa modalidade de 

ensino se dá através de um processo seletivo que, por ser uma avaliação pontual e excludente, 

deixa de fora milhares de jovens que já são excluídos antes da realização da prova – pela taxa 

de inscrição cobrada, inclusive, pelas instituições de ensino da rede pública –, o que 

ocasionou para algumas instituições, a implementação de políticas compensatórias e/ou 

inclusivas, como a criação das cotas e a reserva de cinco por cento de suas inscrições gratuitas 

para estudantes oriundos da rede pública de ensino. Apesar de isto ser, ainda, muito pouco 

para aqueles que se encontram excluídos do universo acadêmico e de uma possível ascensão 

social. 

 

Cabe salientar que essa discussão se insere no debate de um panorama 
nacional sobre políticas de acesso ao Ensino Público Superior, balizadas pela 

democratização e pela equidade nas condições de acesso, combatendo 

principalmente as desigualdades de oportunidades para grupos 

comprovadamente marginalizados do acesso às universidades públicas, 
principalmente pela questão sócio-econômica, étnico-racial e deficiências 

físicas. (MARCON e SOBRINHO, 2010, p. 09)    

 

 Recentemente o governo brasileiro tem utilizado o Exame Nacional do Ensino Médio - 

ENEM, como forma de seleção e inserção nas instituições de ensino superior públicas. 

Utilizado em grande parte pelas universidades federais, a tendência é a adesão daquelas que 

ainda se vale do vestibular para selecionar seus discentes. Na rede privada de ensino, o ENEM 

é utilizado para beneficiar aqueles que alcançaram excelente média, sendo contemplados com 

uma bolsa de estudos de acordo com a política pública do Prouni, beneficiando os estudantes 
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que cursaram o ensino fundamental e médio na rede pública de ensino e que sejam oriundos 

das classes populares,16 garantido assim a sua inclusão e “permanência” no ensino superior.  

 

Entre as transformações que afetaram o sistema de ensino a partir dos anos 

50, uma das que tiveram maiores consequências foi, sem nenhuma dúvida, a 
entrada no jogo escolar de categorias que, até então, se consideravam ou 

estavam praticamente excluídas da Escola, como os pequenos comerciantes, 

os artesãos, os agricultores e mesmo (devido ao prolongamento da obrigação 
escolar até aos 16 anos e de generalização correlativa da entrada em sixième) 

os operários da indústria: processo que implicou uma intensificação da 

concorrência e um crescimento dos investimentos educativos por parte das 

categorias que já utilizavam, em grande escala, o sistema escolar. 
(BOURDIEU e CHAMPAGNE, 1998, p. 220) 

 

 O que esses autores discutem no texto “Os excluídos do interior”, de certa maneira nos 

remete a uma comparação com o cenário atual do ensino superior em nosso país. É expressivo 

o aumento do número de vagas na graduação, bem como, o número de instituições privadas 

na oferta de cursos superiores, em especial na modalidade de educação a distância e 

presencial. Entretanto, esse aumento no acesso ao ensino superior evidência a “distância” 

(professores qualificados, bibliotecas, laboratórios, ambiente satisfatório ao processo de 

ensino-aprendizagem), de uma educação de qualidade nestes espaços, comprometendo a 

inserção dos mesmos no mercado de trabalho. O que significa dizer que toda essa mobilização 

perpassa, necessariamente, por uma reforma em sua estrutura organizacional. 

 

A reforma tem por objetivo central responder positivamente às demandas 

sociais pela democratização radical da universidade, pondo fim a uma 

história de exclusão de grupos sociais e seus saberes de que a universidade 

tem sido protagonista ao longo do tempo e, portanto, desde muito antes da 
atual fase da globalização capitalista (SANTOS, 2010, p. 56). 

 

 As ações afirmativas nas universidades já são uma realidade, porém não basta somente 

incluir o jovem no ensino superior é preciso que o mesmo consiga se manter no curso, 

obtendo desempenho acadêmico elevado para que consiga competir no mercado de trabalho 

em condições paritárias com os estudantes oriundos da rede privada de ensino que, em grande 

parte, estão presentes nos cursos de bacharelados e engenharias, durante o dia. Geralmente os 

estudantes das camadas populares, para se manterem nas universidades, optam pelas 

                                                             
16  Entende-se por classes populares aqueles jovens cuja origem tem raízes nas comunidades tradicionais: 

quilombolas, pescadores tradicionais, fundo de pasto e povos indígenas, identificados em sua maioria como 

grupos minoritários. 
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licenciaturas e em grande parte no turno da noite por terem de trabalharem durante o dia, o 

que “compromete” o processo de ensino-aprendizagem. 

 

Eis aí um dos mecanismos que acrescentando-se à lógica da transmissão do 

capital cultural, fazem com que as mais altas instituições escolares e, em 
particular aquelas que conduzem às posições de poder econômico e político, 

constituem sendo exclusivas como foram no passado. E fazem com que o 

sistema de ensino, amplamente aberto a todos e, no entanto, estritamente 
reservado a alguns, consiga a façanha de reunir as aparências da 

“democratização” com a realidade da reprodução que se realiza em um grau 

superior de dissimulação, portanto, com efeito acentuado de legitimação 

social. (BOUDIEU e CHAMPAGNE, 1998, p. 223)    
 

 A democratização do ensino superior através das políticas afirmativas implementadas, 

principalmente, pelas instituições de ensino superior públicas federais e/ou estaduais 

continuam a reproduzir elementos que fortalecem a posição entre as diferentes camadas 

sociais. Utilizando-se de um discurso de acesso universal, porém precarizando a qualidade 

dos cursos ofertados, principalmente na modalidade de educação a distância ofertados no 

interior dos estados para aqueles que detêm um capital sócio-cultural “reduzido”.  Ampliando 

dessa forma, o número de matriculas no ensino superior, ao mesmo tempo, que tenta legitimar 

para as camadas populares o seu papel social, possibilitando o direito a uma educação pública, 

de qualidade e emancipatória. 

 

Um desses compromissos é seu papel social. Papel de agência de formação 

profissional e, pois, de mecanismo de posicionamento dos indivíduos nas 
estruturas hierárquicas (de classe e de status) em vigor nas sociedades 

contemporâneas. Essa é a expectativa do mercado e dos agentes econômicos, 

mas também dos governos e da população de um modo geral, que veem na 
Universidade um mecanismo de ascensão social importante. É nesse sentido 

que as medidas de ações afirmativas afetam a vida universitária, pois elas 

são pensadas como modo de democratização das chances de ascensão social. 

(NEVES, 2010, p. 32) 
 

 Nesse sentido, todo esse pacote de ações afirmativas: Prouni, Reuni e a UAB servem 

para possibilitar aqueles que até então encerravam seus estudos no ensino médio a passarem a 

idealizar o acesso ao ensino superior como possibilidade de ascensão social e cultural dentro 

de um sistema de ensino extremamente precarizado e vulnerável. As avaliações por parte do 

Ministério da Educação - MEC que elenca o ranking das melhores universidades/faculdades e 

o desempenho dos seus respectivos cursos através do Enade, onde apresenta o Índice Geral de 

Cursos, classificando em conceitos que variam de um a cinco, o que evidencia a “distância” 
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dos estudantes da graduação, mesmo estando dentro do processo de formação acadêmica, 

fortalecendo dessa forma, a ideia da desvalorização dos diplomas na atualidade.   

  

2.2.1 Cotas na universidade 

   

 O ensino superior tem por finalidade “estimular a criação cultural e o desenvolvimento 

do espírito científico e do pensamento reflexivo” (LDB nº 9394/96) dentro das IES públicas 

e/ou privadas.  Esta situação ocasionou a implementação de políticas compensatórias e/ou 

inclusivas, como a criação de cotas e a reserva de 5% (cinco por cento) de suas inscrições 

gratuitas para estudantes oriundos da rede pública de ensino. Apesar do avanço, ainda é muito 

pouco para aqueles que se encontram excluídos do universo acadêmico e de uma possível 

ascensão social. 

 No início do segundo milênio, algumas universidades públicas brasileiras começaram 

a utilizar no seu processo seletivo (vestibular), a reserva de vagas para estudantes oriundos 

das classes populares que se autodeclara como negro e/ou índio no ato de sua inscrição, como 

forma de compensar as desigualdades raciais, sociais e econômicas herdadas ao longo de 

nossa história. 

 

No fundo, o que essas posturas revelam é o fato de que tornou-se 
politicamente incorreto ser contrario às políticas afirmativas na universidade, 

sob o risco de parecer insensível às desigualdades da sociedade brasileira. 

Nesse sentido, podemos afirmar que as políticas de ações afirmativas 

tornaram-se expressões, no imaginário social do país, de formas eficazes de 
lutas contra as desigualdades e discriminações. O que em si, expressa tanto 

desafios quanto conquistas: desafio de não desapontar essas expectativas e 

conquistas no sentido de que a luta contra as desigualdades e discriminações 
estão se tornando cada vez mais presentes nos debates públicos do país. 

(NEVES, 2010, p. 31) 

 

 Nesse sentido, as ações afirmativas expressam o desejo daqueles/as que idealizam a 

formação acadêmica, mas que concorrendo às vagas conjuntamente com os estudantes 

oriundos da rede privada de ensino, tornaria essa possibilidade de acesso ao ensino superior 

uma frustração. Não se faz necessária uma consulta aos dados do INEP para constatar a má 

qualidade do ensino público em detrimento ao ensino privado, e que durante muitos anos o 
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número de matriculas no ensino superior de estudantes que cursaram a educação básica na 

rede privada17 tem sido superior aos da rede pública de ensino.  

A seleção dos primeiros estudantes através das cotas provocou um amplo debate fora e 

dentro das universidades ocasionando, primordialmente, algumas ações na justiça em que foi 

questionada a legalidade deste procedimento. Recentemente foi julgado no Supremo Tribunal 

Federal uma das ações de inconstitucionalidade, tendo apenas um voto contra o sistema de 

cotas raciais e sociais na universidade pública brasileira. 

 O Senado Federal votou e aprovou o Projeto de Lei nº 180, de 2008 (nº 73 de 1999, na 

Casa de Origem), que regulamenta o ingresso nas universidades federais e estaduais e nas 

instituições federais de ensino técnico de nível médio e da outras providências. De acordo 

com a nova lei, fica reservado cinquenta por cento (50%) das vagas para os estudantes que 

cursaram o ensino médio na rede pública de ensino. O referido projeto levou treze anos para 

ser aprovado, e obteve apenas um voto contrário a sua aprovação. 

 

Art. 1º As instituições federais de educação superior vinculadas ao 
Ministério da Educação reservarão, em cada concurso seletivo para ingresso 

nos cursos de graduação, por curso e turno, no mínimo 50% (cinquenta por 

cento) de suas vagas para estudantes que tenham cursado integralmente o 

ensino médio em escolas públicas.  
Parágrafo único. No preenchimento das vagas de que trata o caput deste 

artigo, 50% (cinquenta por cento) deverão ser reservados aos estudantes 

oriundos de famílias com renda igual ou inferior a 1,5 salário-mínimo (um 
salário-mínimo e meio) per capita. 

 

 A nova Lei já foi sancionada pela presidenta Dilma Rousseff, passando a vigorar nos 

processos seletivos (vestibulares), das universidades públicas e dos institutos federais de 

educação neste ano de 2012. O mesmo procedimento deve ser adotado também pelos 

Institutos Federais de Educação (escolas técnicas de nível médio) no seu processo seletivo. As 

instituições terão o prazo de quatro anos para se adequar as exigências da lei, que terá revisão 

após dez anos de sua vigência.  

                                                             
17  O interessante é que ocorre uma migração deste seguimento para o ensino superior público. Questiona-

se, então: se sua formação básica foi sempre privada, por que ao chegar no ensino superior ele busca a rede 

pública de ensino? Neste sentido, Souza (2011, p. 121) apresenta uma contribuição que considero relevante “a 

questão do ensino superior gratuito ou pago só terá sentido real se enfocada contra o pano de fundo de um 

projeto de ataque a esses e outros males, que ameaçam inviabilizar a médio prazo todo o sistema de ensino do 
País. Que na teoria e na prática essa gratuidade já provou ser um absurdo no Brasil e deve ser revista, de modo a 

fazer pagar quem possa e estudar de graça quem deva, não há dúvida nenhuma. Que o aluno carente deva 

merecer amparo do Estado, esteja ele em que escola estiver, oficial ou particular, também parece ser ponto 

pacífico, à luz da racionalidade. O que se deseja é que tudo isso componha um quadro harmônico de medidas, 

com vistas a recuperação da qualidade e da eficácia de ensino superior brasileiro como um todo, sem distorções 

ideológicas que comprometam os ideais de justiça social”. 
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Todas essas medidas, adotadas pelo governo brasileiro, evidenciam novas práticas de 

acesso e permanência no ensino superior, pautadas pela promoção da equidade social com as 

classes sociais excluídas deste seguimento educacional, reservado até então a maioria dos 

estudantes egressos do ensino privado. Espera-se dessa forma, uma universidade com a cara 

do povo brasileiro, com a sua diversidade de etnia, de gênero e culturas, nesta nova etapa que 

se desenha a partir das ações afirmativas dentro da universidade. 

     

2.2.2 – Programa Universidade para Todos - PROUNI 

 

 As estatísticas, relacionadas ao ensino superior no Brasil, retratavam uma radiografia 

preocupante para os gestores governamentais, durante muitos anos, pois o número de 

estudantes que ingressava no ensino superior era desproporcional em relação ao número de 

concluintes do ensino médio: as universidades públicas não dispunham de vagas suficientes 

para atender a demanda da sociedade. Por outro lado, as universidades e faculdades 

particulares se encontravam com um número de vagas ociosas, correndo o risco de fechar, 

inclusive, alguns cursos já em funcionamento. 

 O governo brasileiro para socorrer o ensino privado e, em contra partida, possibilitar o 

acesso ao ensino superior às camadas populares, criou o Programa Universidade para Todos, 

conhecido popularmente como PROUNI, a partir da Medida Provisória nº 213 de 10 de 

setembro de 2004. 

 

Art. 1o Fica instituído, sob a gestão do Ministério da Educação, o Programa 

Universidade para Todos - PROUNI, destinado à concessão de bolsas de 

estudo integrais e bolsas de estudo parciais de cinqüenta por cento (meia-

bolsa) para cursos de graduação e seqüenciais de formação específica, em 
instituições privadas de ensino superior, com ou sem fins lucrativos. 

§ 1o A bolsa de estudo integral será concedida a brasileiros não portadores de 

diploma de curso superior, cuja renda familiar per capita não exceda o valor 
de até um salário mínimo e meio. 

§ 2o A bolsa de estudo parcial de cinqüenta por cento será concedida a 

brasileiros não portadores de diploma de curso superior, cuja renda familiar 

per capita não exceda o valor de até três salários mínimos. 
§ 3o Para os efeitos desta Medida Provisória, bolsa de estudo refere-se às 

semestralidades ou anuidades escolares fixadas com base na Lei no 9.870, de 

23 de novembro de 1999. 
§ 4o Para os efeitos desta Medida Provisória, a bolsa de estudo parcial de 

cinqüenta por cento (meia-bolsa) deverá ser concedida, considerando-se 

todos os descontos regulares oferecidos pela instituição, inclusive aqueles 
dados em virtude do pagamento pontual das mensalidades. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9870.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9870.htm
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 O MEC passou a adotar o Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM, para a 

concessão das bolsas de estudos aos estudantes que se enquadrem nas normas estabelecidas 

pelo programa, podendo ser beneficiado com uma das duas modalidades: parcial ou integral. 

O estudante contemplado com a bolsa integral passa todo o curso sem desembolsar qualquer 

quantia, com isenção na taxa de matrícula em cada início de semestre letivo e, para aquele/as 

que conseguiram apenas a bolsa parcial, caberá a estes complementarem o valor da 

mensalidade junto a instituição. 

  As instituições de ensino superior privadas poderão solicitar seu cadastro para a oferta 

de bolsas pelo Prouni, junto ao MEC, que concede a estas instituições descontos nos impostos 

federais, bem como o recebimento equivalente das mensalidades pelo governo federal. A 

adesão a este programa e de inteira responsabilidade da instituição, que se compromete a 

reservar vagas para os estudantes que pleiteiam esse tipo de bolsa no ensino superior, de 

acordo com a Medida Provisória nº 213, de 10.09.2004: 

 

Art. 5o A instituição privada de ensino superior, com fins lucrativos ou sem 
fins lucrativos não-beneficente, poderá aderir ao PROUNI mediante 

assinatura de termo de adesão, cumprindo-lhe oferecer, no mínimo, uma 

bolsa integral para cada nove estudantes pagantes regularmente matriculados 

em cursos efetivamente nela instalados. 
§ 1o Aplica-se o disposto no caput às turmas iniciais de cada curso e turno 

efetivamente instalados a partir do primeiro processo seletivo posterior à 

publicação desta Medida Provisória, até atingir as proporções estabelecidas 
para o conjunto dos estudantes de cursos de graduação e seqüencial de 

formação específica da instituição. 

 

 O programa destina bolsas para professores da rede pública de ensino que ainda não 

dispõe de uma graduação/licenciatura para o exercício da profissão docente. As bolsas de 

estudos podem ser requisitadas tanto para o ensino presencial, como para o ensino na 

modalidade de educação à distância: cabe ao estudante no momento de inscrição para a 

concessão da bolsa escolher o curso e a modalidade de ensino que pretende realizar.  

O Prouni já atingiu 1 (um) milhão de bolsas de estudos e a cada ano aumenta o 

número de matrículas através deste programa. Na região nordeste o número de vagas 

ofertadas no segundo semestre de 2012 foram distribuídas aproximadamente 12.170 bolsas. 

 

Tabela 05 – Distribuição de Bolsas do PROUNI na Região Nordeste 

UNIDADE DA FEDERAÇÃO 
NÚMERO DE BOLSAS 

Integral Parcial Total 

Alagoas 422 104 526 
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Bahia 2.851 2.318 5.169 

Ceará 1.328 706 2.034 

Maranhão 958 1.403 2.316 

Paraíba 716 658 1.374 

Pernambuco 1.768 639 2.407 

Rio Grande do Norte 574 130 704 

Sergipe 839 127 966 

Total 9.456 6.085 12.170 
Fonte: SISPROUNI. Disponível em: <http://prouniportal.mec.gov.br/images/arquivos/pdf/Quadros_informativos 
/numero_bolsas_ofertadas_por_uf_segundo_semestre_2012.pdf>. Acesso realizado em 27. Ago. 2012. 

 

O estado do Rio Grande do Norte apresenta o menor número de bolsas e a Bahia com 

o volume maior de bolsas em ambas as modalidades. Não podemos omitir a importância 

destas bolsas para os estudantes da região Nordeste. Entretanto, são recursos públicos 

investidos na iniciativa privada, deixados de serem aplicados na expansão das universidades 

públicas no interior dos estados nordestinos, sendo considerada uma política de cunho 

neoliberal que fornece suporte a mercantilização do ensino superior. 

 Outro elemento que merece destaque no Prouni é a política de estágio para os 

estudantes bolsista: a Caixa Econômica Federal, bem como outras empresas de cunho estatal e 

privado disponibilizam vagas para estagiários/as, como forma de inserir os estudantes no 

exercício da profissão durante a sua formação acadêmica.  

 A universidade pública também destina bolsas de estudos no âmbito da política de 

assistência estudantil, destinada aos estudantes que não têm condições de se manterem, como 

forma de acesso, permanência e conclusão do curso escolhido. De acordo com Marcon (2010, 

p. 109):  

 

poucos sabem da existência de inúmeras fontes de recursos que subsidiam 

discentes, como: bolsas trabalho, bolsas de pesquisa, bolsas de extensão, 
entre outros, que podem se tornar mecanismo para viabilidade da 

permanência dos alunos na universidade, independente do turno e do curso 

que escolherem.  

 

O que significa dizer que muitos desconhecem a existência da assistência estudantil e 

deixam de levar adiante o sonho de cursar uma universidade pública, gratuita e de qualidade. 

 

2.2.3 – Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades 

Federais - REUNI 

 

http://prouniportal.mec.gov.br/images/arquivos/pdf/Quadros_informativos%20/numero_bolsas_ofertadas_por_uf_segundo_semestre_2012.pdf%3E.%20Acesso%20realizado%20em%2027
http://prouniportal.mec.gov.br/images/arquivos/pdf/Quadros_informativos%20/numero_bolsas_ofertadas_por_uf_segundo_semestre_2012.pdf%3E.%20Acesso%20realizado%20em%2027
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 O primeiro Plano Nacional de educação (PDE 2001-2011) elencou, como umas das 

suas linhas de ação, a ampliação da oferta de vagas nas universidades públicas federais, o que 

ocasionou na implantação do REUNI, instituído pelo Decreto nº 6.096, de 24 de abril de 

2007. O Ministério da Educação passou a coordenar a sua implantação nas universidades 

federais à medida que as IFES passaram a aderir o Reuni, que apresenta os seguintes objetivos 

e metas a serem alcançadas. 

 

Em sua formulação, o Reuni teve como principais objetivos: garantir às 

universidades as condições necessárias para a ampliação do acesso e 
permanência na educação superior; assegurar a qualidade por meio de 

inovações acadêmicas; promover a articulação entre os diferentes níveis de 

ensino, integrando a graduação, a pós-graduação, a educação básica e a 

educação profissional e tecnológica; e otimizar o aproveitamento dos 
recursos humanos e da infraestrutura das instituições federais de educação 

superior. O Programa Reuni também elencou como principais metas: a 

elevação gradual da taxa de conclusão média dos cursos de graduação 
presenciais para 90%; elevação gradual da relação aluno/professor para 18 

alunos para 1 professor; aumento mínimo de 20% nas matrículas de 

graduação e o prazo de cinco anos, a partir de 2007 – ano de início do 

Programa – para o cumprimento das metas. (BRASIL, 2008, p. 03) 

 

 

 Neste sentido, o REUNI aglutina importantes elementos para a ampliação do número 

de vagas, acesso e permanência do estudante e a expansão de novos campi18 no interior dos 

estados. Assim, estava posto o processo de reestruturação das universidades federais. 

O debate dentro das universidades ficou restrito a um pequeno grupo, o que aponta a 

cautela na forma como o governo federal e o próprio MEC vêm conduzindo esse programa. A 

liberação de recursos financeiros fica condicionada a adesão e ao aumento do número de 

vagas mesmo que de forma “inadequada”. 

  

Avançando na implementação de novas metas para as universidades, o 

governo vem elaborando, em 2007, o Decreto que institui o Programa de 

Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais. 
Interessante destacar que esse programa vem sendo discutido com os reitores 

e os reitores discutem as estratégias de implantação com os assessores e, no 

máximo, com os representantes do Conselho Superior. Ao conjunto que 

forma a universidade (Centros, Departamentos e Conselhos de Professores) 
resta somente aceitar e implementar as exigências da administração 

universitária. Exemplo concreto é a pressão que os reitores estão fazendo 

para a aprovação, nos Departamentos, da formação inicial à distância, 
principalmente dos cursos de licenciatura. A exigência alcança êxito, pois o 

                                                             
18  Conforme o Dicionário da Língua Portuguesa comentado pelo professor Pasquale (2009, p.126) 

Campus (lat campu) sm neol Terreno e edifícios de uma universidade, colégio ou outra escola. Pl: campi. 
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trabalho do professor terá uma remuneração extra (bolsa) e nas condições de 

aviltamento salarial que os professores se encontram, acabam optando pela 

complementação salarial. (LACKS, 2007, p. 133) 
 

 Se de um lado, o REUNI assume sua face autoritária nos rumos da universidade 

pública: se, por um lado, ele se projeta com a expansão dos números e dados dos/as novos/as 

estudantes, por outro, as condições de uma garantia no processo de ensino e aprendizagem 

significativa deixa muito a desejar, dependendo da forma como se encontra estruturado o 

currículo de cada curso superior. Uma das formas mais utilizadas para o aumento de vagas 

nas universidades foi a adoção da modalidade de educação à distância, no caso de algumas 

universidades não disporem de aulas presencias, apenas de suporte no polo presencial e 

orientações online pelo tutor virtual. 

 Por outro lado, as universidades optaram pela construção de novos campi, 

expandindo-se para o interior dos estados, principalmente na região Nordeste: a Universidade 

Federal de Alagoas já se encontra presente na cidade de Arapiraca e em Delmiro Gouveia 

com o Campus do Sertão; a Universidade Federal da Bahia criou dois campi, um em Barreiras 

e outro em Vitória da Conquista e, ainda na Bahia, foram criadas duas novas instituições a 

Universidade do Recôncavo da Bahia e a Universidade Federal do Vale do São Francisco com 

sede em Juazeiro – BA,  Petrolina – PE, São Raimundo Nonato – PI, tendo novos campi em 

Senhor do Bonfim – BA e já com vestibular autorizado para 40 (quarenta) vagas em medicina 

para a cidade de Paulo Afonso – BA, ainda neste ano de 2012; a Universidade Federal de 

Sergipe construiu três novos campi, um em Laranjeiras, outro Lagarto e mais um em 

Itabaiana.  

Para Marcon a UFS superou o número de matrículas devido a sua adesão ao Reuni: 

 

É importante registrar que até ano de 2005 eram apenas duas sedes Aracaju e 

São Cristovão, com 2.010 vagas por ano no vestibular, e em 2010 foram 
ofertadas 4.910 vagas, isto significa que a universidade federal foi se 

interiorizando ao mesmo em que foi ampliando quantitativamente o número 

de vagas nas redes já existentes. A oferta de vagas dobrou em cinco anos. 
Embora por si só esta seja uma forma de ampliação das expectativas de 

muitos jovens acessaram à universidade, a instituição absorveu apenas partes 

da demanda de procura pela universidade pública no estado. (MARCON, 
2010, p. 104) 

 

 Apesar dessa contradição presente, o Reuni conseguiu, de certa forma, expandir os 

campi das universidades públicas federais, bem como ampliar o número de vagas na 

graduação nas universidades que aderiram ao Programa. O cenário atual parece desafiador: 
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uma formação de qualidade não inclui apenas sala de aula e professor. Existem outros 

elementos essenciais como: bibliotecas, laboratórios e uma estrutura que favoreça o exercício 

pleno da formação acadêmica.  

 

2.2.4 – Universidade Aberta do Brasil - UAB 

 

 Como forma de atender as metas previstas no PNE e no Relatório Delors e a 

Declaração Mundial sobre a Educação Superior no Século XXI, onde se encontra expresso os 

quatro modelos de aprendizagem (aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver 

juntos e aprender a ser), bem como aos interesses dos organismos internacionais (Banco 

Mundial), o MEC criou, em 2006, a Universidade Aberta do Brasil (UAB), por meio do 

Decreto nº 5.800, de 08 de junho de 2006,19 para atender especificamente aos professores/as 

da rede pública de ensino que não possuem formação superior na área em que lecionam. Para 

Figueiredo (2009, p. 38),  

 

As reformas com as ações do PNE só vêm favorecer a um projeto capitalista 

alterando o sentido da educação escolar, a partir das reformulações na 
universidade pública, que atinge diretamente a formação de professores, 

desqualificando-a cada vez mais com programas de cunho assistencialistas e 

compensatório.  

 

Segundo esse Decreto, são objetivos da UAB: 

 

I - oferecer, prioritariamente, cursos de licenciatura e de formação inicial e 

continuada de professores da educação básica; 
II - oferecer cursos superiores para capacitação de dirigentes, gestores e 

trabalhadores em educação básica dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios; 

III - oferecer cursos superiores nas diferentes áreas do conhecimento; 
IV - ampliar o acesso à educação superior pública; 

V - reduzir as desigualdades de oferta de ensino superior entre as diferentes 

regiões do País; 
VI - estabelecer amplo sistema nacional de educação superior a distância; e 

VII - fomentar o desenvolvimento institucional para a modalidade de 

educação a distância, bem como a pesquisa em metodologias inovadoras de 

ensino superior apoiadas em tecnologias de informação e comunicação. 
  

Dessa forma, o MEC formou convênio com as IES Federais e Estaduais para 

implementação das ações previstas no âmbito da UAB. Em Paulo Afonso, a Universidade do 

                                                             
19  Documento disponível em www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/decreto/d5800.htm. Acesso 

realizado em 16. Nov. 2012. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/decreto/d5800.htm.%20Acesso%20realizado%20em%2016
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/decreto/d5800.htm.%20Acesso%20realizado%20em%2016
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Estado da Bahia (UNEB), já vêm ofertando os cursos de Administração e Sociologia para 

atender a demanda da região com Polo de Apoio Presencial (PAP), no sentido de possibilitar 

ações de pesquisa e extensão aos estudantes e profissionais envolvidos. 

 

A iniciativa integra importantes políticas públicas para a área da educação e 

tem ênfase em programas voltados para a expansão da educação superior 

com qualidade e promoção de inclusão social. Em sua essência, o sistema 
caracteriza-se pela reafirmação do caráter estratégico desse nível 

educacional, do desenvolvimento científico e da inovação tecnológica para o 

crescimento sustentado do país, além de estabelecer metas e ações para a 
promoção educação inclusiva e cidadã. Trata-se de um marco histórico para 

a educação brasileira e que será amalgamado na produção coletiva de 

iniciativas compatíveis com a necessidade de revigoramento do modelo de 
formação superior no Brasil – tradicionalmente baseado em formação 

acadêmica inicial, não continuada – e no repensar a educação ao longo da 

vida, considerando-se as progressivas e profundas reestruturação das 

relações profissionais, bem como a emergência de novas competências para 
o trabalho, provocadas pelos constantes avanços tecnológicos em nossos 

dias. (MOTA, 2009, p. 300) 

 

 Diante do exposto, as políticas públicas de inclusão e expansão, do ensino superior no 

Brasil, refletem a necessidade do país em se adequar as exigências dos organismos 

internacionais, bem como o fortalecimento das políticas educacionais de cunho neoliberal e da 

exploração do EAD, neste segmento educacional. Para Lacks (2010, p. 63), “nessa linha 

reconhecemos a relevância e importância da função e do papel dos pesquisadores e entidades 

científicas em promover a reflexão, articular as forças e enfrentar uma política destrutiva em 

curso”. Sendo assim, o ensino superior brasileiro apresenta duas faces em desenvolvimento – 

os que defendem mais investimentos no ensino presencial e aqueles/as que apostam no ensino 

a distância como forma de inclusão social para aqueles/as que não conseguiram ingressar no 

ensino superior presencial.          



90 

 

 

CAPÍTULO III – A FORMAÇÃO PROFISSIONAL EM SERVIÇO SOCIAL 

 

O serviço Social surge como um dos mecanismos utilizados pelas 

classes dominantes como meio de exercício de seu poder na 

sociedade, instrumento esse que deve modificar-se, constantemente, 

em função das características diferenciadas da luta de classe e/ou das 

formas como são percebidas as sequelas derivadas do 

aprofundamento do capitalismo. 
 

Marilda Vilela Iamamoto & Raul de Carvalho (2008) 

 

 Neste capítulo iremos analisar o surgimento das primeiras escolas do Serviço Social na 

América Latina e, em especial no Brasil, sua consolidação enquanto profissão que se insere na 

divisão social do trabalho, bem como as “implicações” sobre a formação profissional na 

modalidade EAD, pautada pelas Diretrizes Curriculares para o curso de Serviço Social em 

vigência. 

  O Serviço Social na América Latina nasceu no seio da Igreja Católica em meados da 

década de vinte do século passado, como forma de enfrentar a questão social que se agravava 

com expansão do modo de produção capitalista: a miséria que assolava essa região, o 

desenvolvimento urbano precário, o surgimento das indústrias, do trabalho assalariado e da 

luta de classe entre os operários, movimentos sociais e classe dominante, para que o estado 

adotasse Leis Sociais20 que beneficiasse a classe trabalhadora. Esse cenário tornou propício o 

surgimento de uma profissão inicialmente titulada de Visitadoras Sociais,21 que lançou os 

fundamentos para mais tarde alcançar a titulação de Assistente Social.  

 

A fundação, no Chile, em 1925, de uma escola de Serviço Social inaugura 

uma etapa nova dentro da profissão, tal como vinha sendo exercida, e 

representa um novo patamar de institucionalização que se produz com a 

incorporação do Serviço Social ao espectro das profissões de nível superior. 
Mencionar este momento com “ponto de partida” pode ser útil para 

organizar a memória coletiva no plano ritual e simbólico, propiciando  aos 

assistentes sociais do continente um marco de referência para suas 
comemorações ou para sua reivindicações sobre sua história, contribuição 

social ou estatuto profissional. Neste sentido – uma “certidão de nascimento” 

                                                             
20  “As leis Sociais surgem em conjunturas históricas determinadas, que a partir do aprofundamento do 

capitalismo na formação econômico-social, marcam o deslocamento da “questão social” de um segundo plano da 
história para, progressivamente, colocá-la no centro das contradições que atravessam a sociedade” 

(IAMAMOTO e CARVALHO, 2008, p. 126). 
21  Sob esta orientação, elaborou-se um plano de estudos de três anos de duração, alternando-se cursos 

teóricos e atividades práticas. Durante os dois primeiros anos, os semestres de inverno eram dedicados aos 

estudos teóricos; os de verão, às práticas. No terceiro ano, fazia-se trabalho prático e preparava-se a tese para 

opção pelo título de Visitadora Social (MANRIQUE CASTRO, 2011, p. 79-80). 
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deste gênero não é desprezível. No entanto, quando se pretende recorrer a 

análise histórica para compreender o caráter de uma profissão, seus limites, 

suas possibilidades e para implantar melhor suas contradições internas – 
neste caso, uma tal perspectiva só confunde (MANRIQUE CASTRO, 2011, 

p. 34-35). 

 

 Para o autor, a primeira escola de Serviço Social na América Latina foi fundada pelo 

médico Alejandro Del Rio, em 1925 no Chile para formar profissionais que pudessem dar 

suporte à classe médica, aos advogados, sacerdotes e engenheiros, profissões de grande 

prestígio social naquela época (e ainda hoje). Apesar de sua origem pela iniciativa de um 

médico visionário, coube a Igreja Católica inaugurar as escolas de Serviço Social sucessoras 

no continente latino-americano a partir de sua ação Social,22 desenvolvida neste território. 

 

E é nela que se verifica que a emersão do Serviço Social, enquanto 
protagonista de uma prática diferenciada da assistência pública e da caridade 

tradicional, conecta-se aos objetivos político-sociais da Igreja e das frações 

de classe vinculadas mais diretamente a ela. Os elementos que mais 
colaboraram para o surgimento do Serviço Social têm Ação Católica – 

intelectualidade laica, estritamente ligada à hierarquia católica -, que 

propugna, com visão messiânica, a recristianização da sociedade através de 

um projeto de reforma social. Estes núcleos de leigos orientados por uma 
retórica política de cunho humanista e antiliberal, lançam-se a uma vigorosa 

ação dirigida para penetrar em todas as áreas e instituições sociais, criando 

mecanismo de intervenção em amplos segmentos da sociedade, com a 
estratégia de, progressivamente, conquistar espaços importantes no aparelho 

do Estado (MANRIQUE CASTRO, 2011, p. 47-48).  

 

 Dessa forma, o Serviço Social foi tomando estrutura orgânica enquanto formação 

acadêmica, fortalecendo sua identidade profissional à medida que se criava novas escolas de 

Serviço Social, com a atuação das concluintes do referido curso em vigor naquela época nos 

espaços públicos e privados. A influência da Igreja Católica foi decisiva junto aos leigos que 

buscavam a formação em Serviço Social, pois procurava enquadrá-los nas pastorais e 

movimentos ligados a Igreja, mantendo seu papel junto à sociedade de caridade, 

assistencialismo e evangelização.  

Para Manrique Castro (2011, p. 60), “Assim, sua aplicação não se reduz ao simples 

amor ao próximo ou ao cumprimento da vontade divina. Agora a mensagem está destinada ao 

cumprimento de uma função política que a Igreja católica procura desempenhar”. Dessa 

forma, a Igreja perpetrava uma importante tarefa social junto aos miseráveis, reféns do 

                                                             
22  A Ação Social (e por extensão o Serviço Social) prende-se a um projeto de recuperação da hegemonia 

ideológica da Igreja – incentivado oficialmente pela hierarquia e tendo como suporte as encíclicas papais -, 

lutando contra o materialismo liberal e contra a agitação social de cariz anarco-comunista (MANRIQUI 

CASTRO, 2011, p. 48). 
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próprio modelo de desenvolvimento capitalista “imposto” à sociedade, com forte influência 

junto ao estado e aos empresários. 

 

No caso Chileno, a Igreja não esteve ausente do processo constitutivo do 

Serviço Social e nem poderia estar ausente. A marca da sua presença já 
estava ali desde tempos remotos, já que, como ocorreu em outros países, por 

muitos anos fora ela a principal promotora das obras de caridade e difusora 

permanente de seu pensamento e de sua doutrina e, portanto, campo onde 
fecundaram as protoformas do Serviço Social. Se a primeira escola católica 

chilena de Serviço Social foi fundada depois da primeira escola laica, isto 

não quer dizer que só a partir da criação do seu centro de formação a Igreja 

decidiu intervir neste terreno. Sem dúvida, ela tinha precedência na 
assistência social, exercendo-a sob arraigada inspiração religiosa com seus 

agentes operando um apostolado que sustentava inúmeras “obras de 

misericórdia” com vultosos recursos que dispunha. (MANRIQUE CASTRO, 
2011, p. 72) 

 

 Apesar de a Igreja católica não ser a pioneira na fundação da primeira escola chilena 

de Serviço Social, não significou que ela estivesse ausente de sua ação social no Chile. 

Poucos anos depois de inaugurada a Escola de Del Rio, a Igreja criou a sua primeira escola de 

Serviço Social denominada de Escola Elvira Matte de Cruchaga, em 1929. Para Manrique 

Castro (2011, p. 72), “A formação da Escola Elvira Matte de Cruchaga inscreve-se no 

contexto de interesses globais da Igreja católica, que procurava colocar-se a frente do 

conjunto do movimento intelectual para recuperar o seu papel de condutora da sociedade”. O 

acesso à escola se dava por uma estreita seleção de moças da alta sociedade, não admitido 

pessoas do sexo masculino em seus primeiros anos de funcionamento.  

 A inserção das visitadoras sociais formadas nas instituições e em diversos setores do 

governo, fez com que a direção da Escola Elvira Matte de Cruchaga, composta pela Senhora 

Louisse Joerissen e as Senhoritas Rebeca e Adriana Izquierdo, propagasse sua experiência 

com o apoio da União Católica Internacional de Serviço Social (UCISS), a quem coube a 

missão de criar novas escolas em outros países da América Latina, tendo como referência sua 

atuação já vivenciada no Chile. 

 

A Escola Elvira Matte de Cruchaga recebeu da UCISS a tarefa de fomentar o 

Serviço Social católico na América Latina. Inicialmente, sua atividade 

consistiu no envio de cartas e prospectos sobre a escola. Rapidamente isto 
deu frutos e, em finais de 1935, esteve em Santiago Hortensia de Slaterain, 

que cria a escola em Montevidéu (Uruguai).  

[...] Imediatamente depois da sua viagem a Montevidéu, a Srta. Izquierdo 
dirigiu-se a Buenos Aires (Argentina), para promover ali a criação de uma 

escola católica de Serviço Social. Teve ótima acolhida, especialmente por 

parte do Cardeal Luis Copelo, que se mostrou receptivo à ideia. Em 1940 
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organizava-se, na capital argentina e sob a direção do cardeal, a Escola 

Católica de Serviço Social, contando com o apoio de sua congênere chilena. 

[...] No Peru, a Escola de Serviço Social foi criada em 1937. Na sua gênese, 
teve papel central a esposa do Presidente Oscar A. Benavides, que desde 

1934, solicitara a cooperação da Elvira Matti de Cruchaga. Foi justamente 

uma ex-diretora desta que assumiu a direção da escola peruana, logo que foi 

fundada. 
[...] Também a escola da Venezuela esteve na órbita da Elvira Matte de 

Cruchaga. Foi por sugestões desta que a responsável por sua fundação a Srta. 

Inés Ponte, procurou uma profissional suíça para dirigir o novo centro de 
estudos. Embora a primeira escola cubana só surgisse anos depois, o 

dinamismo das lideranças da Elvira Matte de Cruchaga repercutiu na ilha 

caribenha dando lugar ao entusiasmo de um grupo de pessoas. (MANRIQUE 

CASTRO, 2011, p. 94-96)    
 

 Percebemos dessa forma, a importância desta escola para a propagação da formação 

profissional das assistentes sociais em nosso continente. Ora recebendo fortes influências 

teóricas europeias, conforme Manrique Castro (2011, p. 39), “a influência das ideias da 

Europa na configuração do Serviço Social latino-americano explica-se pelos nexos de 

subordinação estrutural”, ora de outras áreas, a exemplo da arquitetura, educação, forças 

armadas.  

 Faz-se necessário destacar a mudança na nomenclatura (titulação acadêmica), que na 

sua gênese era compreendida como visitadora social, passando para assistente social, pela 

Escola de Serviço Social do Peru (ESSP), denominação, esta, que é utilizada até a atualidade, 

conforme assinala Manrique Castro (2011, p. 119), “e também influi a mudança da titulação 

profissional, visitadora social para assistente social”.  

Esse fato gerou um conflito em relação a real identidade das assistentes sociais, na 

época, principalmente sobre a área de atuação profissional das mesmas. Segundo Manrique 

Castro (2011, p. 119) “evidenciava a indefinição profissional entre visitadoras sociais, 

assistentes sociais, nutricionistas e enfermeiras, na medida em que existia uma constante 

superposição de funções que cada profissão reclamava como suas”. Compreender esse 

processo histórico da constituição das escolas de Serviço Social na América Latina e todo o 

seu contexto político, econômico e social onde se solidificou a profissão do/a assistente 

social, evidência as bases para o ingresso das escolas de formação em Serviço Social em 

nosso país.        

     

3.1 AS PRIMEIRAS ESCOLAS DE SERVIÇO SOCIAL NO BRASIL 
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 O cenário brasileiro entre a década de vinte e início da década de trinta do século XX, 

apresentava por um lado, um rápido processo de crescimento urbano, de graves problemas na 

educação, saúde, habitação e de cunho social. Por outro lado, um forte impulso na 

industrialização e na agricultura, com predominância da exploração de mão-de-obra, 

principalmente de mulheres e crianças, o que provocou uma bandeira de luta de classe naquele 

período.  

 

A luta reivindicatória estará centrada na defesa do poder aquisitivo dos 

salários – num período de constantes surtos inflacionários – na 
redução da jornada de trabalho, na proibição do trabalho infantil e 

regulamentação do trabalho de mulheres e menores, no direito a férias, 

seguro contra acidente e doenças, contrato coletivo de trabalho e 
reconhecimento de suas entidades, que aparecerão com maior ou 

menor ênfase de acordo com a conjuntura e características dos 

movimentos e de suas lideranças. (IAMAMOTO e CARVALHO, 

2008, p. 131) 
 

 A luta travada contra o “capital exploratório” (empresariado) rendeu algumas 

conquistas assinaladas na Assembleia Constituinte de 1934, o que favoreceu um amplo campo 

de trabalho dentro das políticas adotadas pelo estado na contenção da grave questão social que 

assolava o país. Para Iamamoto e Carvalho (2008, p.77), “a questão social não é senão as 

expressões do processo de formação e desenvolvimento da classe operária e de seu ingresso 

no cenário político da sociedade, exigindo seu reconhecimento como classe por parte do 

empresariado e do Estado”.  

 Diante do exposto, se passou a observar as condições de vida do trabalhador, incluindo 

uma agenda de planejamento que resultasse em uma legislação trabalhista e de políticas 

sociais que beneficiasse a classe trabalhadora. Nesse contexto, o estado de São Paulo criou a 

Lei nº 2.497, de 24.12.1935, que deu origem ao Departamento de Assistência Social. 

 

A ele competia: a) superintender todo o serviço de assistência e proteção 

social; b) celebrar, para realizar seu programa, acordos com instituições 

particulares de caridade, assistência e ensino profissional; c) harmonizar e 
distribuir subvenções e matricular as instituições particulares realizando seu 

cadastramento. A esse departamento – subordinado à Secretaria de Justiça e 

Negócios Interiores – caberia, além dos relacionados acima, a estruturação 

dos Serviços Sociais de Menores, Desvalidos, Trabalhadores e Egressos de 
reformatórios, penitenciárias e hospitais e da Consultoria Jurídica do Serviço 

Social. (IAMAMOTO e CARVALHO, 2008, 174) 
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 Todo esse aparato legal proporcionou o surgimento de novos postos de trabalhos para 

as assistentes sociais, o que favoreceu a criação da primeira escola paulista de Serviço Social 

no Brasil, pautada pela atuação do Centro de Estudos e Ação Social.23 

 

Nesse sentido, quando em 1936 é fundada pelo CEAS a primeira Escola de 

Serviço Social, esta não pode ser considerada como fruto de uma iniciativa 

exclusiva do Movimento Católico Laico, pois já existe presente uma 
demanda – real ou potencial – a parir do Estado, que assimilará a formação 

doutrinária própria do apostolado social. (IAMAMOTO e CARVALHO, 

2008, p. 176) 

 

 Dessa forma, começou a formação profissional das assistentes sociais no Brasil. 

Inicialmente receberam o título de auxiliares sociais para atuarem junto as instituições sociais 

privadas e, principalmente, em organismos ligados ao poder público na esfera federal, estadual 

e municipal na implementação e acompanhamento das políticas sociais. Para Iamamoto e 

Carvalho (2008, p. 179), a demanda por essas profissionais perdeu uma característica 

elementar para o ingresso na mesma, “não mais necessariamente será uma moça da sociedade 

devotada ao apostolado social. Progressivamente se transformará num componente de Força 

de Trabalho, possuindo uma determinada qualificação, englobada na divisão social-técnica do 

trabalho”. 

 A segunda escola brasileira de Serviço Social surgiu no Rio de Janeiro, capital do país 

naquele período, que congregava diversos organismos estatais, bancos, portos, e o polo 

industrial mais antigo da região. Em 1936, o Grupo de Ação Social (GAS), promove a 

Primeira Semana de Serviço Social na cidade do Rio de Janeiro, esse evento é considerado a 

base para o surgimento no ano seguinte da Escola de Serviço Social nesta localidade. 

 

Surgem, cronologicamente, em 1937 o Instituto de Educação Familiar e 

Social – composto das Escolas de Serviço Social (Instituto Social) e 

Educação Familiar – por iniciativa do Grupo de Ação Social (GAS), em 

1938 a Escola Técnica de Serviço Social, por iniciativa do Juízo de Menores 
e, em 1940, é introduzido o curso de Preparação em Trabalho Social, na 

Escola de Enfermagem Ana Nery (escola federal). Em 1944, como 

desdobramento masculino do Instituto Social (IAMAMOTO e CARVALHO, 
2008, p. 181). 

 

 Dessa forma, a Escola de Enfermagem Ana Nery e o Juizado de Menores fundaram a 

primeira escola de Serviço Social pública no Brasil, sem a presença direta da Igreja na sua 

                                                             
23  CEAS- Destinados a forjar uma militância católica mercê de uma ampla mobilização direcionada à 

recuperação, pela Igreja, da sua influência e de seus privilégios. O CEAS foi considerado como vestíbulo da 

profissionalização do Serviço Social no Brasil (MARINQE CASTRO, 2011, p. 103). 
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gestão. Entretanto, comungavam fortemente das doutrinas sociais da Igreja católica, como 

afirma Manrique Castro (2011, p. 108), a respeito da influência da Igreja, através do Grupo de 

Ação Social na “Escola de Enfermagem Ana Nery e pelo Juizado de Menores; entretanto, 

mesmo que as duas últimas instituições não estivessem sob a tutela da Igreja, as suas bases 

doutrinárias continuavam sendo a moral e os princípios religiosos católicos”.  

 O contexto profissional em que se inseriram as assistentes sociais tanto na iniciativa 

privada, quanto na esfera pública, provocou uma “ruptura” com o assistencialismo e a 

caridade, e consequentemente com a doutrina social da Igreja. O Serviço Social passou a fazer 

parte da divisão social do trabalho (remunerado) e as/os assistentes sociais passaram a adotar 

o “discurso institucional” de seus mantenedores (empresariado e estado) no seu fazer 

profissional/institucional. 

 

O processo de surgimento e desenvolvimento das grandes entidades 

assistenciais – estatais, autarquias ou privadas – é também o processo de 

legitimação e institucionalização do Serviço Social. A profissão de 
Assistente Social apenas pode se consolidar e romper o estreito quadro de 

sua origem no bloco católico a partir e no mercado de trabalho que se abre 

com aquelas entidades. A partir desse momento só é possível pensar a 

profissão e seus agentes concretos – sua ação na reprodução das relações 
sociais de produção – englobados no âmbito das estruturas institucionais. O 

Assistente Social aparecerá como uma categoria de assalariados – quadros 

médios cuja principal instância mandatária será, direta ou indiretamente, o 
Estado. O significado social do Serviço Social pode ser apreendido 

globalmente apenas em sua relação com as políticas sociais do Estado, 

implementadas pelas entidades sociais e assistenciais. (IAMAMOTO e 
CARVALHO, 2008, p. 308) 

     

 Dessa forma, foi se delineando o fazer profissional da categoria, assumindo uma 

identidade profissional que foi modificando a sua atuação, a partir do setor de trabalho onde 

a/o mesmo estava inserida/o. Para Martinelli (2011, p. 131), “a ausência de identidade 

profissional, de projeto profissional específico, produzia uma grande fragilidade em termos de 

consciência política, de consciência social”.  

Ao tempo em que se ampliava o número de escolas de Serviço Social por diversos 

estados do Brasil: Pernambuco (1940), Paraná (1944), Rio Grande do Norte, Bahia, Rio de 

Janeiro, Minas Gerias, Amazonas, Rio Grande do Sul (1945), desenhava-se uma articulação 

entre a formação e atuação profissional já na década de 1940 na realização do I Congresso 

Brasileiro de Serviço Social, em 1947. Em notas de rodapé Iamamoto e Carvalho (2008), 

registram a expansão das escolas de Serviço Social e sua participação na articulação 

profissional na América Latina. 
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Segundo a intervenção de N. G. Kfouri no II Congresso Pan-americano de 
Serviço Social, em 1949, das 15 escolas de serviço social existentes no país 

naquele momento, 12 teriam sido constituídas sob os auspícios de 

organização católica e 3 de iniciativa do governo. Quatro são filiadas a 
universidades (Universidades Católicas), sendo que 13 são exclusivamente 

para assistentes sociais do sexo feminino e 2 para homens. (IAMAMOTO e 

CARVALHO, 2008, p. 186) 

  

 Desde a sua gênese, as escolas de serviço social eram destinadas apenas para pessoas 

do sexo feminino e, de preferência, moças da alta sociedade, partícipes da Ação Social 

católica. A presença feminina é uma característica presente nas escolas de Serviço Social 

ainda hoje, mas o acesso masculino, no Brasil, ficou registrado conforme citação anterior, 

onde foram destinadas duas escolas específicas para homens, sendo uma profissão que passou 

a respeitar a igualdade de gênero nos seus espaços de formação e atuação profissional. 

 Revisitar esse momento histórico da constituição das primeiras escolas de Serviço 

Social na América Latina e no Brasil possibilitou uma compreensão de um determinado 

momento político, econômico e social, onde emergia o fazer profissional dos/das assistentes 

sociais naquele período. Atualmente, novos desafios são postos para as atuais escolas de 

Serviço Social no Brasil, ou, como discorre Iamamoto (2008, p. 33), “vive-se hoje uma 

terceira revolução industrial acompanhada de profundas transformações mundiais”, o que 

afeta diretamente os serviços prestados pelos/as assistentes sociais e principalmente a 

formação/qualificação para o ingresso no atual mundo do trabalho. Estas questões sociais, em 

muito, favoreceram os debates sobre o projeto profissional que, já na década de 1980, buscava 

subsídio das bases legais para a atuação profissional e a construção coletiva das novas 

Diretrizes Curriculares para o curso de Serviço Social. 

 

Um olhar retrospectivo para as duas últimas décadas não deixa dúvida que, 

ao longo desse período, o Serviço Social deu um salto de qualidade em sua 
autoqualificação na sociedade. Essa adquiriu visibilidade por meio do Novo 

Código de Ética do Assistente Social, das revisões da legislação profissional 

e das profundas alterações verificadas no ensino universitário na área. Mas 
houve, também, um adensamento do mercado editorial e da produção 

acadêmica. Parcela substancial do acervo bibliográfico e primeiras 

publicações do Serviço Social, hoje disponíveis, são resultantes das duas 

últimas décadas. Os assistentes sociais ingressam nos anos 1990, como uma 
atuação que também é pesquisadora, reconhecida, como tal pelas agências de 

fomento. Por outro lado, amadureceram suas formas de representações 

político-corporativas, contando com órgãos de representação acadêmica e 
profissional reconhecidos e legitimados (IAMAMOTO, 2008, p. 51). 
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 Dessa forma, a formação e sua atuação profissional entraram no novo milênio como 

uma profissão reconhecida pela sociedade, com uma legislação que regulamenta a sua 

profissão, a partir da Lei nº 8.662 de 7 de Junho de 1993 e do Novo Código de Ética do 

Assistente Social (Resolução CFESS nº 273/93 de 13 de março de 1993), tendo uma 

participação ativa na atual conjuntura em que o Brasil se encontra, através dos órgãos de 

representação da categoria, o conjunto CFESS, CRESS, ENESSO e a ABEPES, com algumas 

bandeiras de lutas a favor dos direitos humanos, liberdade de expressão e principalmente por 

uma educação profissional de qualidade, o que favorece o posicionamento adotado pelo 

conjunto, em relação a formação profissional na modalidade de educação a distância.  

 Os cursos de Serviço Social na modalidade de ensino a distância, surgiram na segunda 

década do novo milênio, como fruto do modelo neoliberal presente na educação brasileira, 

retrato do “abandono/ausência” do estado em políticas de expansão do ensino superior no 

interior do país e que proporcionaram a sua exploração por parte do setor privado, de forma 

altamente precarizado.    

 

3.2 DIRETRIZES CURRICULARES PARA O CURSO DE SERVIÇO SOCIAL 

 

 Na década de 1990, a Associação Brasileira de Ensino em Serviço Social (ABESS), 

atual ABEPSS, iniciou uma discussão junto as Escolas de Serviço Social para a formulação de 

Diretrizes Curriculares para os cursos de Serviço Social em funcionamento em todo o país, 

ocasionando um amplo debate com todo o conjunto: CFESS, CRESS e a ENESSO, dando voz 

a todos os segmentos envolvidos para a construção das diretrizes, que foi aprovada com base 

no currículo mínimo, em assembleia geral extraordinária, de 08 de novembro de 1996. 

 

A proposta de currículo encontra-se estruturada a partir de núcleos temáticos, 

que articulam um conjunto de conhecimentos e habilidades necessário à 

qualificação profissional dos assistentes sociais na atualidade. São três os 
núcleos temáticos: o núcleo de fundamentos teórico-metodológicos da vida 

social, o núcleo de fundamentos da particularidade da formação sócio-

histórica da sociedade brasileira e o núcleo de fundamentos do trabalho 
profissional. Cada um desses núcleos agrega um conjunto de fundamentos 

que se desdobram em matérias e estas, por sua vez, em disciplinas nos 

currículos dos cursos de Serviço Social das unidades de ensino 

(IAMAMOTO, 2088, p. 71-72).   
  

 Dessa forma, as unidades de ensino passaram a contar com um currículo mínimo, 

comum, a ser desenvolvido ao longo da formação profissional em Serviço Social, referendado 
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pela ABESS e por todas as pessoas que participaram de sua construção. Entretanto, no mês 

seguinte foi aprovada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação de nº 9.694, de 20 de dezembro 

de 1996, onde o MEC optou por construir outra Diretriz Curricular para o curso de Serviço 

Social em vigor nas instituições de ensino superior em nosso país, desconsiderando a que 

estava pronta sob a coordenação da ABESS. 

 A diretriz proposta pela ABESS congregava os anseios do conjunto de toda a categoria 

profissional e discentes em formação, pois a mesma valorizava momentos envolvendo a teoria 

e a prática, além de incluírem atividades extras curriculares que aproximam o/a aluno/a do 

debate acadêmico e do trabalho desenvolvido pelos/as profissionais em exercício. Segundo 

Iamamoto (2008, p. 73), uma das características principais desta diretriz curricular era “que as 

matérias básicas previstas, como áreas de conhecimento necessárias à formação profissional, 

podem ser tratadas em disciplinas, seminários temáticos, oficinas, laboratórios, atividades 

complementares, como monitorias, pesquisa, extensão”. Nesse sentido, ao valorizar a 

participação do discente na vida acadêmica, superava o modelo tradicional, onde a formação 

centrava-se nas disciplinas previstas na sua grade curricular, relativizando tais atividades no 

processo de formação do assistente social.    

 As Diretrizes Curriculares para o curso de Serviço Social aprovada pelo Conselho 

Nacional de Educação, conforme Parecer CNE/CES 492/2001,24 vigora até a atualidade como 

base para a elaboração do projeto político-pedagógico para o curso de Serviço Social, seja 

presencial ou a distância, e apresenta sua organização curricular com base no tripé que 

constituem os núcleos de formação do assistente social: teórico-metodologico, sócio-histórico 

e do trabalho profissional.    

 

 Núcleo de fundamentos teórico-metodológicos da vida social, que 
compreende um conjunto de fundamentos teórico-metodológicos e ético-

políticos para conhecer o ser social; 

Núcleo de fundamentos da formação sócio-histórica da sociedade brasileira, 

que remete à compreensão das características históricas particulares que 
presidem a sua formação e desenvolvimento urbano e rural, em suas 

diversidades regionais e locais; 

Núcleo de fundamentos do trabalho profissional, que compreende os 
elementos constitutivos do Serviço Social como uma especialização do 

trabalho: sua trajetória histórica, teórica, metodológica e técnica, os 

componentes éticos que envolvem o exercício profissional, a pesquisa, o 

planejamento e a administração em Serviço Social e o estágio 
supervisionado. 

 

                                                             
24  Disponível em http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CES0492.pdf. Acesso em 22. jan. 

2013. Seu texto segue apenso. 

http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CES0492.pdf.%20Acesso%20em%2022
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 Dessa forma, as escolas (faculdades e universidades) que ofertam o curso de Serviço 

Social, precisam favorecer os elementos que envolva seus discentes em atividade acadêmicas 

e extracurriculares, além do estágio curricular obrigatório. Essas mudanças no perfil do curso 

demonstram as implicações que a sociedade vem sofrendo, nas últimas décadas, pelo avanço 

do modo de produção capitalista, o que reflete diretamente na formação acadêmica em 

Serviço Social. O curso de Serviço Social ofertado pela Unopar apresenta no seu guia de 

percurso, os seguintes objetivos:       

 

O Curso de Graduação em Serviço Social da UNOPAR, na modalidade 

EAD, pelo sistema de ensino presencial Conectado tem como objetivo 

formar profissionais com capacidade teórica, técnica, política e ética inserida 
e comprometida com o projeto societário emancipatório. O Curso objetiva 

formar profissionais com capacidade de examinar, analisar e interpretar a 

sociedade capitalista – base estrutural da produção da “questão social” – para 

a realização de intervenção profissional comprometida com os valores de 
liberdade e de justiça social. 

O desenvolvimento do curso tem como objetivos específicos:  

I. capacitar o aluno a situar historicamente o ser social apreendendo os 
elementos de continuidade e ruptura no processo de constituição e 

desenvolvimento da sociedade capitalista;  

II. dotar o aluno de formação intelectual, cultural e ética, capacitando-o para 
a intervenção positiva na realidade social;  

III. formar profissionais comprometidos com os valores éticos, que possam 

interceder pelos direitos sociais das comunidades;  

IV. permitir ao futuro profissional aproximar-se dos elementos constitutivos 
do serviço social;  

V. desenvolver habilidades que permitam ao aluno identificar as 

manifestações da “questão social” peculiares à sociedade brasileira;  
VI. oportunizar a compreensão da categoria trabalho como eixo central da 

produção e reprodução da vida social, fundamentado na formação da 

linguagem da consciência, da sociabilidade e da liberdade;  

VII. capacitar o aluno para análise dos elementos constitutivos da realidade 
econômica, social, política e cultural da sociedade brasileira, bem como da 

constituição do estado e as relações estabelecidas com a sociedade civil;  

VIII. fornecer conhecimentos que permitiam ao aluno compreender o serviço 
social como profissão inserida na divisão social e técnica do trabalho 

coletivo, sua institucionalização, legitimação e desenvolvimento;  

IX. permitir ao aluno apropriar-se dos modos de apreensão e intervenção no 
real a partir do desenvolvimento de uma postura investigativa crítica; 

X. garantir a interpretação do projeto ético político profissional nas suas 

dimensões cívica e intelectual;  

XI. oportunizar a análise da ação profissional no âmbito das condições e das 
relações sociais historicamente estabelecidas, como partícipe do trabalho 

coletivo, e que considere: os organismos empregadores, públicos e privados, 

os usuários, os recursos materiais; humanos e financeiros bem como a 
articulação com outros trabalhadores;  

XII. fomentar por meio das atividades de pesquisa e de extensão, as práticas 

de síntese teórico-analítica de um processo de iniciação científica;  
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XIII. formar profissionais capazes de formular, desenvolver e avaliar 

políticas, programas e projetos sociais; e  

XIV. desenvolver competências e habilidades para que o assistente social 
possa intervir na realidade social com as competências e habilidades 

apreendidas no processo de formação profissional, no contexto do projeto 

ético-político profissional (UNOPAR, 2007, p.07).  

 

 As Diretrizes Curriculares, aprovadas pela comissão de especialista de Ensino em 

Serviço Social,25 sinalizam como perfil do egresso do curso de Serviço Social, o profissional 

que seja capaz de: 

 

Profissional que atua nas expressões da questão social, formulando e 

implementando propostas para seu enfrentamento, por meio de 

políticas sociais públicas, empresariais, de organizações da sociedade 

civil e movimentos sociais. Profissional dotado de formação 

intelectual e cultural generalista crítica, competente em sua área de 

desempenho, com capacidade de inserção criativa e propositiva, no 

conjunto das relações sociais e no mercado de trabalho. Profissional 

comprometido com os valores e princípios norteadores do Código de 

Ética do Assistente Social. 

 

 Dessa forma, o perfil do profissional formado com base nesta concepção pedagógica, 

reflete diretamente na sua intervenção profissional. Esse perfil, previsto em sua proposta 

pedagógica, porém, deve considerar as realidades onde os estudantes estão inseridos, de forma 

contextualizada, para sua efetivação. O perfil elaborado pelo projeto pedagógica da Unopar 

contempla: 

 

Como estabelecem as diretrizes curriculares para o Curso de Serviço Social, 

a formação profissional deve viabilizar uma capacitação teórico-
metodológica e éticopolítica, como requisito fundamental para o exercício de 

atividades técnico-operativas, com vistas à apreensão crítica dos processos 

sociais numa perspectiva de totalidade; [...] análise do movimento histórico 
da sociedade brasileira, apreendendo as particularidades do desenvolvimento 

do capitalismo no país; [...] compreensão do significado social da profissão e 

de seu desenvolvimento socio-histórico nos cenários internacional e 

nacional, desvelando as possibilidades de ações contidas na realidade. Um 
profissional que atue nas expressões da “questão Social”, formulando, por 

meio de políticas sociais públicas, empresariais, de organizações da 

sociedade civil e movimentos sociais. Profissional dotado de formação 
intelectual e cultural generalista crítica, competente em sua área de 

desempenho, com capacidade de inserção criativa e propositiva, no conjunto 

das relações sociais e no mercado de trabalho, comprometido com os valores 

e princípios norteadores do Código de Ética do Assistente Social. Sendo 

                                                             
25  Disponível em http://abepss.hospedagemdesites.ws/wp-

tent/uploads/2012/07/legislacao_diretrizes_cursos.pdf. Acesso realizado em 16. Jan. 2013. Texto em apenso. 

http://abepss.hospedagemdesites.ws/wp-tent/uploads/2012/07/legislacao_diretrizes_cursos.pdf.%20Acesso%20realizado%20em%2016
http://abepss.hospedagemdesites.ws/wp-tent/uploads/2012/07/legislacao_diretrizes_cursos.pdf.%20Acesso%20realizado%20em%2016
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assim, ao final da formação profissional o concluinte do Curso de Serviço 

Social SEPC/EaD estará apto a:  

I. elaborar, executar e avaliar planos, programas e projetos sociais;  
II. contribuir para viabilizar a participação dos usuários nas decisões 

institucionais;  

III. planejar, organizar e administrar benefícios e serviços sociais;  

IV. realizar pesquisas que subsidiem formulação de políticas e ações 
profissionais; 

V. intervir, por meio da autonomia, do uso adequado de estratégias, 

instrumentos e técnicas na relação direita com a população usuária dos 
serviços sociais;  

VI. prestar assessoria e consultoria a órgãos da administração pública, 

empresas privadas e movimentos sociais em matéria relacionada às políticas 

sociais e à garantia dos direitos civis, políticos e sociais da coletividade;  
VII. realizar visitas, perícias técnicas, laudos, informações e pareceres sobre 

matéria de serviço social;  

VIII. demonstrar consciência e respeito à diversidade; e  
IX. atuar com ética e compromisso na sociedade (UNOPAR, 2007, p. 07-

08). 

 

 Sendo assim, o perfil indicado pela instituição contempla elementos presentes nas 

Diretrizes Curriculares em vigor. Entretanto, sua internalização dependerá do empenho dos 

professores na escolha dos referenciais teóricos e de sua exploração em sala de aula, como 

expressões didáticas vivenciadas pelos/as discentes, perfazendo uma carga horária de 3.490 

horas26. Portanto, o curso ofertado pela Unopar atende o que preconiza as Diretrizes 

Curriculares para o curso de Serviço Social, sendo que a sua concretude dependerá da 

concepção pedagógica entre teórica-prática desenvolvida durante tudo o curso.    

     

3.3 O POSICIONAMENTO DO CONJUNTO CEFSS/CRESS/ABEPSS E A ENESSO 

FRENTE AO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL EAD 

 

O Ministério da Educação, desde 2006, autorizou as IES, da rede privada, a ofertar o 

curso de bacharelado em Serviço Social na modalidade de Educação a Distância, ampliando o 

número de estudantes cursando o referido curso. Isto tem gerado uma “polêmica” entre os 

profissionais, estudantes das instituições públicas e privadas, que cursam na modalidade 

presencial, com os discentes e profissionais da EAD. 

O documento Sobre a incompatibilidade entre graduação à distância e serviço social, 

lançado em 2010 pelo conjunto Conselho Federal de Serviço Social – CFESS; Conselhos 

Regionais de Serviço Social – CRESS; Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em 

                                                             
26  Segue apenso a Matriz Curricular do curso de Serviço Social EaD / Unopar.  
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Serviço Social – ABEPSS; e Executiva Nacional de Estudantes de Serviço Social – ENESSO, 

afirma que:  

 

A questão a ser problematizada é a “produção” de profissionais em massa e 

em conteúdos banalizados; é a qualidade do ensino que está sendo oferecido, 

que não assegura o perfil das Diretrizes Curriculares; é a educação bancária 
e mercantilizada que não garante o serviço social de qualidade de que o 

Brasil precisa (CFESS/CRESS/ABEPSS/ENESSO. 2010, p.12). 

 

 Outro documento, amplamente divulgado no sítio eletrônico do CFESS, com o 

posicionamento do conjunto de entidades representativas do Serviço Social (CFESS, CRESS, 

ABEPSS e a ENESSO), coloca em “risco” a oferta do curso de Serviço Social na modalidade 

de educação a distância, alimentando uma ideologia da não qualificação do curso nesta 

modalidade de ensino. 

 

Diante do exposto, manifestamos nosso posicionamento contrário à 

implementação dos cursos de graduação à distância em Serviço Social, uma 

vez que se confrontam radicalmente com os nossos compromissos e 
princípios e colidem com os conteúdos, habilidades e competências 

estabelecidas nas Diretrizes Curriculares para os cursos de Serviço Social e 

aprovados pelos CNE/MEC. Assim, solicitamos ao Ministério da Educação 
utilize de sua prerrogativa legal e não autorize a abertura de cursos de  

graduação à distância em Serviço Social.   

 

Diante do quadro, como se desenhará as relações entre os discentes do curso de 

Serviço Social à distância? Como manter uma atitude ética e profissional com a representação 

no movimento estudantil, juntamente ao CFESS e a ABEPSS? Será que a ABEPSS aceitará a 

adesão dos discentes da EAD, como sócios da instituição?  A história mostra que as bandeiras 

de lutas destas entidades sempre foram para a inclusão dos oprimidos, dos menos favorecidos, 

dos que tem “fome” e “sede” de justiça.  

No ano de 2011, o conjunto CFESS/CRESS/ABEPESS/ENESSO continuaram 

demonstrando o seu posicionamento sobre a formação profissional a distância em Serviço 

Social. Nesse ano, o título da campanha foi “educação não é fast-food diga não para a 

graduação à distância em Serviço Social27”, com distribuição em todo o Brasil de cartilhas, 

cartazes e panfletos, o documento expressa o sentimento da categoria defensora da 

modalidade presencial: 

 

                                                             
27  Segue em apenso panfleto da campanha. 
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Ao lado do EAD, crescem os cursos privados, que muitas vezes são de baixa 

qualidade, em que pesem os esforços de jovens e comprometidos docentes, 

em função das condições de trabalho: contrato horista, ausência de pesquisa e 
extensão, turmas enormes, estágios que não asseguram supervisão acadêmica 

e de campo articuladas. Quanto à graduação à distância, sabemos que realiza, 

no máximo transmissão de informações, mas jamais formação profissional, 

como tem denunciado a ABEPSS, o CEFSS e a ENESSO em várias notas 
públicas, inclusive uma que se dirige aos estudantes e profissionais 

envolvidos nesta modalidade, alertando-os e explicando as razões de nossa 

luta, que nada tem a ver com preconceitos ou discriminação (ABEPSS, 
CFESS   ENESSO, 2011, p. 12).  

   

Não podemos negar uma série de irregularidades na oferta de educação à distância do 

tipo estrutural (espaço físico), em especial no curso de Serviço Social pelo Brasil. De fato, o 

MEC fiscaliza de forma lenta e não consegue visitar todos os polos, o que favorece a 

precarização do ensino superior, durante os três anos e meio, não recebemos neste polo, 

nenhuma visita técnica por parte do MEC. O conjunto CFESS, ABEPSS e a ENESSO por 

estar presente em todo o país, vem detectando algumas irregularidades, mas a forma como 

conduziu a campanha daquele ano repercutiu de forma “preconceituosa” com os estudantes e 

profissionais da EAD. 

As entidades ao expor esses conteúdos assumiram um “preconceito oculto” para com 

os estudantes que estão frequentando o curso de Serviço Social na modalidade EAD, o que 

resultou em uma nota divulgada pela Associação Brasileira dos Estudantes de Educação a 

Distância, com o seguinte título “Comunicado aos estudantes e formados em cursos de 

Serviço Social EAD”,28 onde afirma que a campanha possui um discurso “de conteúdo 

altamente preconceituoso e discriminatório, que ofende não só os acadêmicos de serviço 

social, mas também toda a comunidade de Educação a Distância no Brasil”.  

O que preocupa essas entidades é de fato a qualidade do curso? A formação acadêmica 

realmente não está respaldada pelos três pilares da universidade (ensino, pesquisa e extensão) 

ou o que se apresenta é uma “fragilidade” da própria formação presencial? Ou está ocorrendo 

uma concorrência bem maior nas vagas presentes no mundo do trabalho, até então restrito aos 

profissionais egressos dos poucos centros de formação superior presencial, oriundos, em sua 

maioria, das capitais e regiões metropolitanas? 

 

Quanto às classes sociais, é preciso ver nelas, conforme Bourdieu, uma 
pertença que se constrói e se renegocia incansavelmente ao longo das lutas 

históricas; sua atualização ultrapassa a “posição do subjetivismo voluntarista 

e do objetivismo científico e realista”: o espaço social, no qual as distâncias 

                                                             
28  Texto completo deste comunicado em apenso. 
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se medem em quantidade de capital, define proximidades e afinidades, 

afastamento e incompatibilidades, enfim, probabilidades de pertencer a 

grupos que realmente unificados, famílias, clubes ou classes mobilizadas; 
mas é na luta das classificações, luta para impor esta ou aquela maneira de 

recortar esse espaço, para unificar ou dividir, etc. (HAECHT, 2008, p. 36-37)  

  

O que as entidades representativas defendem, representam de fato o desejo das 

mulheres e homens da EAD no curso de serviço social? De que lado eles/elas deve se 

posicionar? Juntarem-se aqueles/as que são contrários a sua formação ou ter o direito de 

continuar estudando o curso que escolheu como campo de formação e atuação profissional? 

Se esta for a resposta, as/os alunas/os vêm superando as barreiras impostas pela metodologia 

da EAD, buscando elementos que agreguem valor ao seu processo de ensino-aprendizagem 

otimizando, assim, a sua relação com o saber acadêmico dentro do seu contexto sociocultural, 

econômico e ambiental. 

 

Crescimento, mesmo forte, pode gerar retrocessos sociais e ambientais. Por 

isso, a análise do desenvolvimento exige critérios qualitativos ao lado de 

indicadores quantitativos. Em qualquer sociedade ou economia, os interesses 
se entrechocam permanentemente e continuamente entre os diferentes atores 

e espaços, fazendo com que as disputas manifestem-se a cada momento, 

assumido as mais distintas conotações e eclodindo sob múltiplas formas. Os 

conflitos de interesses se efetivam diferencialmente, a depender dos 
elementos em jogo, das diferentes posições dos sujeitos, de sua condição de 

gênero/classe/etnia/raça/idade/geração. Aí os conflitos acabam se 

constituindo em instrumentos de agregação/desagregação das relações 
sociais na sociedade/economia (CRUZ e ALVES, 2005, p. 11). 

 

 A cada ano é lançada uma nova campanha, envolvendo a temática da formação 

profissional, desenvolvida principalmente na semana do Assistente Social (15 de maio, dia do 

Assistente Social), promovida pelos CFESS/CRESS em todo o país. Em 2012 o tema foi 

“Serviço Social de olhos abertos para a educação: ensino de qualidade é direito de todo/as”, 

ratificando sua atuação por uma formação de qualidade, cabe destacar que nesta campanha a 

EAD não foi o “foco” como nas anteriores. 

 

Figura 3 – Logo da campanha CFESS/2012 



106 

 

 

 

Fonte: http://www.cfess.org.br/noticias_res.php?id=776 

 

 Não queremos alimentar o discurso existente no meio acadêmico e profissional, 

evidenciando a distância entre o ensino presencial e a distância, entre a universidade pública e 

a universidade privada, entre a educação da classe média e alta e a educação para o pobre. A 

intenção é focar na concepção desses indivíduos: sertanejas e sertanejos que se encontram 

nesta modalidade de ensino, suas dificuldades e anseios na formação acadêmica, refletindo a 

realidade política, econômica e social do semiárido, dialogando dessa forma, com o outro lado 

envolvido. 

 A cada ano aumenta o número de profissionais formados principalmente na 

modalidade EAD. Para indicar esse crescimento os Conselhos Regionais de Serviço Social, 

atualizam a cada ano esses dados através dos números de inscrições originárias no seu banco 

de dados e de acordo com quadro abaixo, envolvendo as duas modalidades: 

 

Quadro 04 - Inscrição no Serviço Social na Bahia e Sergipe 

ANO 
SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO PRINCIPAL 

CRESS 16ª Região29 - AL CRESS 4ª Região - PE 

2008 -- 177 

2009 -- 220 

2010 136 383 

                                                             
29  O CRESS de Alagoas informou apenas os dados referentes aos formando da modalidade de educação a 

distância, por esse motivo não houve registro nos anos de 2008-2009. 

http://www.cfess.org.br/noticias_res.php?id=776
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2011 108 358 

2012 117 506 

Fonte:CRESS 16ª Região / CRESS 4º Região. Elaborado pelo autor em 23. mar. 2013 
 

 Como podemos observar houve um crescimento exponencial de assistentes sociais 

aptos para atuar no mundo do trabalho, ocupando os espaços privativos do assistente social, 

onde, em curto prazo, podemos enfrentar um processo de precarização do trabalho, devido ao 

exército de reservas dos profissionais, fruto do modelo de formação em vigor.   

 

3.4 O CURSO DE SERVIÇO SOCIAL NA MODALIDADE DE EDUCAÇÃO À 

DISTÂNCIA: CONCEPÇÕES, RESISTÊNCIAS E DESAFIOS 

 

 Nos últimos anos, o processo de formação profissional (em Serviço Social e outros) 

deixou de ser exclusividade das escolas presenciais. Com o advento das Tecnologias de 

Informação e da Comunicação (TIC), com base na LDB nº 9.394/96, que reconheceu a 

modalidade de EAD em nível superior e, mediante a autorização do MEC, as instituições de 

ensino superior passaram a ofertar cursos de graduação e pós-graduação em diversas áreas, 

sendo hoje uma realidade concreta nas várias regiões do nosso país, presentes nos sertões e 

nas capitais e regiões metropolitanas, e, no que diz respeito ao curso de Serviço social, 

explorada principalmente pelo setor privado. 

 

Por outro lado, vivemos em um país de dimensões continentais, com 

população acima de 180 milhões de habitantes, distribuída em mais de 5.500 

municípios, combinado a um conjunto de assimetrias regionais, cujos 

desafios educacionais demandam soluções práticas e inovadoras em relação 
à democratização da oferta educacional, especialmente da educação superior. 

Nesse sentido, a educação a distância apresenta especificidades que podem, 

quando implementadas com critérios de qualidade, contribuir sensivelmente 
com a aplicação e, sobretudo, com a interiorização da oferta de educação em 

nosso país (HADDAD, 2009, p. 12). 

 

 Sem dúvida, a modalidade de educação a distância vem contribuindo para a expansão 

do ensino superior principalmente no interior do Brasil onde a presença de instituições de 

ensino era, até recentemente, uma utopia. O surgimento dos polos de apoio presencial no 

Território de Itaparica, em especial na cidade de Paulo Afonso, no estado Bahia, com a oferta 

de cursos que, até então, só existiam nos grandes centros urbanos, alimentou o desejo de 

muitas pessoas em voltar a estudar, fazendo-o numa modalidade de ensino desconhecida por 
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todos/as: tutores de sala, estudantes e pela própria coordenação de polo. Na medida em que se 

avançava na formação dos estudantes, surgiam novos desafios para ambos os segmentos.  

 

Tudo indica que a EAD, no Brasil e no mundo, é uma realidade em 

ascensão. Nas próximas décadas deverá reunir mais alunos do que o da 

educação ‘presencial’ e com formatos mais ricos e mais variados do que 
jamais, anteriormente, foi imaginado. (LITTO e FORMIGA, 2009, p. 13-14) 

 

O curso de Serviço Social foi e continua sendo um dos mais procurados no polo de 

apoio da Unopar em Paulo Afonso - BA. A própria realidade onde os cursos são ofertados, 

apresenta dados que, de acordo com o IDH dos municípios que compõe esse território, 

precisam ser revertidos. Pois, o enfrentamento desta questão social, através das políticas de 

governo (Bolsa Família, Brasil sem Miséria, Paulo Afonso Cidadania, dentre outros) e da 

sociedade civil organizada, é o fator determinante que demanda a procura de profissionais 

qualificados, principalmente de assistentes sociais, para a concretização de projetos e ações 

que possam contribuir para a melhoria da qualidade de vida destas pessoas que vivem no 

Território de Itaparica.  

 

Figura 4 - Tela de acesso ao curso de Serviço Social EAD da UNOPAR 

 

Fonte: Tela do sítio eletrônico da Unopar. Disponível em: www.unoparead.com.br. Acesso em 21. Jan. 2013 

 

Nesta região, apesar de contar com uma universidade pública (UNEB) e a Faculdade 

Sete de Setembro essa privada, em Paulo Afonso-BA, e o Centro de Ensino Superior do Vale 

do São Francisco, na cidade de Belém de São Francisco-PE, também privada, elas não 

http://www.unoparead.com.br/
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ofertam o curso de Serviço Social na modalidade presencial, o que favoreceu a instalação de 

05 (cinco) instituições de ensino superior disponibilizando a oferta deste curso na modalidade 

a distância, sendo todas elas instituições privadas: Universidade do Norte do Paraná (Unopar), 

Uniasselve, Unisa, Ulbra e Unitins; a penúltima formou apenas uma turma e não se encontra 

mais presente na região e a última foi descredenciada pelo MEC, não podendo oferecer mais o 

curso em questão, apenas continuando com a primeira turma em formação. Atualmente só as 

três primeiras se encontram autorizadas pelo MEC oferecerem e darem continuidade as 

turmas em formação no curso de Serviço Social. 

    

3.4.1 Concepções pedagógicas da aprendizagem  

       

 Como foi dito anteriormente, um dos desafios posto para a modalidade de educação a 

distância centra-se no processo de ensino-aprendizagem para os estudantes, pois esses só 

dispõem de um único dia de aula presencial, que é transmitida via vídeo conferência ou com 

um professor na sala de aula, sendo este responsável pela organização dos conteúdos a serem 

desenvolvido em todas as disciplinas da matriz curricular do curso.  

 Como avaliar esse modelo pedagógico? A modalidade de EAD promove uma 

aprendizagem significativa? Estas questões permeiam o percurso da formação profissional do 

estudante da EAD. Convém lembrar que as pessoas que escolhem essa modalidade de ensino, 

já passaram pela educação presencial durante a sua formação na educação básica (ensino 

fundamental e médio) e detém certa “autonomia” intelectual, característica essencial para 

quem escolhe o EAD para a sua formação de nível superior. O cenário é desafiador: 

 

As paredes dos estabelecimentos escolares tendem a tornar-se difusas e no 

futuro os processos educacionais deverão ocorrer onde existam tecnologias 
disponíveis e adequadas para mediar entre aprendizes, professores e 

conteúdo. Nesse sentido, tudo aponta na direção de que podem acabar 

surgindo três cenários paralelos e claramente interdependentes. Em primeiro 
lugar, salas de aula e escolas cada vez mais “virtualizadas”, ou seja, com 

mais e melhores infraestrutura e equipamentos de TIC e com projetos 

pedagógicos e didáticos que tentarão aproveitar as potencialidades dessas 

tecnologias para o ensino e a aprendizagem. Em segundo lugar, uma 
expansão das salas de aulas e das escolas para outros espaços (biblioteca, 

museus, centros culturais, etc.) nos quais será possível realizar, com o apoio 

das TIC, atividades e práticas com finalidades claramente educacionais – e 
provavelmente seja este o cenário que terá um maior desenvolvimento em 

um futuro próximo, como conseqüência do impacto das ferramentas e 

aplicativos da web 2.0 (weblogs, wikis, webquest, portfólios virtuais, 

folksonomias, etc.). Em terceiro lugar e último, um cenário de “megaescola” 
na qual a ubiqüidade das TIC e o desenvolvimento das tecnologias móveis e 
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das redes sem fio tornarão possível o aprendizado em praticamente qualquer 

lugar e situação (COLL e MONEREO, 2010, p. 39). (sic) 

 

 As teorias da aprendizagem – Behaviorismo (Associativa),30 Construtivismo 

(Individual),31 Construtivista Social32 e Libertadora – apresentam elementos que 

fundamentam as formas pelas quais nós aprendemos, envolvendo aspectos cognitivos e 

sociais, bem como procedimentos didáticos que visam desenvolver as habilidades e 

competências necessárias para o desenvolvimento intelectual do estudante. Para Castilho 

(2011, p. 12), “há muito tempo que desapareceram da história da humanidade as corporações 

de ofício. Ninguém pode se desenvolver tendo como foco uma única habilidade. Por isso, a 

discussão contemporânea é focada na educação integral”.  

 Cabe destacar que as teorias de aprendizagem contribuíram e contribuem de forma 

significativa para a educação formal, cada uma com suas particularidades e fundamentos que 

ora são colocados em avaliação e podendo, dessa forma, romper com modelos que não mais 

apropriados para a “sociedade do conhecimento”, principalmente para a educação formal e, 

em especial, a EAD.  

Segundo Castilho (2011, p. 15), ao fazer referência a Educação Libertadora, idealizada 

pelo brasileiro Paulo Freire, “pensava na educação como ferramenta de um homem que 

deveria sempre se considerar inacabado, imperfeito, portanto sempre sujeito a aprender e 

modificar-se”. Dessa forma, a metodologia adotada pela EAD, perpassa por esse modelo de 

educação libertadora. O discente busca durante o curso realizado se adaptar a essa nova 

                                                             
30  “as pessoas aprendem por associação, inicialmente pro meio de condicionamento estimulo/resposta 

simples, posteriormente através da capacidade de associar conceitos em uma cadeia de raciocínio, ou de associar 

passos em uma cadeia de atividades para construir uma habilidade complexa. As teorias associativas não estão 
preocupadas em conceitos ou as habilidades estão representadas internamente, mas em como eles se manifestam 

em comportamentos externos. Como não há janela mágica que permita ver o que acontece dentro da mente 

humana, toda a aprendizagem formal repousa sobre a evidência externa (comportamento) como um indicador do 

que foi aprendido. Principais teóricos, Skiner e Gagné”. (FILATRO, apud BEETHAN, 2009, p. 99). 
31  “as pessoas aprendem ao explorar ativamente o mundo que o rodeia, recebendo feedback sobre suas 

ações e formulando conclusões. A capacidade de construir leva à integração de conceitos e habilidades dentro 

das estruturas de competências ou de conceitos já existentes no aluno. A aprendizagem pode ser aplicada a novos 

contextos e expressa em novas formas. As teorias construtivistas estão mais preocupadas com o que acontece 

entre os inputs (entradas) do mundo exterior e a manifestação de novos comportamentos, isto é, como os 

conhecimentos e as habilidades são integradas pelo aluno. Principal teórico, Piaget”. (Idem, p. 99) 
32  “A descoberta individual de princípios é intensamente suportada pelo ambiente social. Os colegas de 

estudo e os professores desempenham um papel fundamental no desenvolvimento, ao participarem do diálogo 
com o aluno, ao desenvolverem uma compreensão compartilhada da tarefa e ao fornecerem feedback das 

atividades e as representações do aluno. As teorias socioconstrutivistas estão preocupados como os conceitos e 

habilidades emergentes são suportados por outros, possibilitando que os alunos cheguem além do que seriam 

capazes individualmente (aprendizagem na zona de desenvolvimento proximal). A atenção está voltada aos 

papéis dos alunos em atividades colaborativas, assim como à natureza das tarefas que eles desempenham. 

Principal teórico, Vygotsky”. (Ibidem, 99) 
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estratégia de ensino, apropriando-se da aprendizagem colaborativa como forma de enriquecer 

sua formação profissional.  

  

Nas últimas três décadas o aumento da comunicação humana mediada pelo 

computador para fins educativos levou uma proliferação de tecnologias co 
propósito de oferecer ambientes educacionais on-line. Desde o e-mail até os 

chats e as plataformas de aprendizagem educacionais, a comunicação 

humana mediada pelo computador tem sido uma ferramenta de uso crescente 
no ensino superior. Essa inovação trouxe de volta a discussão do papel do 

professor no processo de ensino-aprendizagem. (TELES, 2009, p. 72) 

 

 Dessa forma, percebemos que a aprendizagem colaborativa envolve diferentes espaços 

virtuais onde se processa a aprendizagem, porém com a supervisão direta do professor-tutor.  

    

Ou seja, na aprendizagem colaborativa destaca-se a participação ativa e a 
interação, tanto do dos alunos como dos professores. O conhecimento é visto 

como um constructo social e, por isso, o processo educativo é favorecido 

pela participação social em ambientes que propiciem a interação, a 
colaboração e a avaliação. Pretende-se que os ambientes de aprendizagem 

colaborativos ricos em possibilidades e propiciem o crescimento do grupo. 

(SCHNEIDER e ALVES, 2012, p. 311) 

 

 Compreender as formas como se processa a aprendizagem na EAD envolve as 

contribuições da teoria Vygotskyiana, como aponta Schneider e Alves (2012, p. 316), “o 

sócio-interacionismo apresenta a interação social como variável significativa para o 

funcionamento de processos psicológicos necessários na aquisição de novos conhecimentos 

através da aprendizagem”. E, ainda, como afirma Castilho (2011, p. 15), alguns aspectos da 

educação libertadora: “Paulo Freire imaginava uma nova educação, que não precisava esta 

dentro dos muros da escola (“é possível ensinar até debaixo de uma mangueira”, dizia). Por 

isso também pensou o ensino a distância”. Ambas apresentam elementos pertinentes para a 

compreensão e organização didático/pedagógica no desenvolvimento de um modelo 

educacional na EAD, que promova uma aprendizagem significativa para os estudantes.    

    

3.4.2 Instrumentos didáticos na EAD 

 

 Engana-se quem pensa que, estudando na EAD, o aluno irá encontrar “facilidades” 

e/ou “moleza” durante a sua formação. O fato de a aula ser em um único dia da semana 

implica na realização de atividades no ambiente web site da UNOPAR (leituras de textos, web 

aula, elaboração de trabalhos) nos dias em que não vai ao polo presencial, para pontuar como 
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carga horária prevista na matriz curricular do seu curso, com possibilidade de perda / 

reprovação da disciplina, caso não sejam realizadas as atividades previstas no Colaborar.  

 

Figura 5 - Tela de acesso ao COLABORAR - UNOPAR 

 
Fonte: Tela do sítio eletrônico da UNOPAR. Disponível em: www.unopar.br/unopar/ava/indix.action?t=A. 

Acesso em 21. Jan. 2013.  
 

   Para ter acesso ao ambiente, o discente digita sua matricula e senha pessoal, podendo 

fazê-lo em qualquer hora e de qualquer lugar, desde que esteja conectado a internet. De modo 

geral, os estudantes da EAD já se encontram “inseridos” no mundo do trabalho, sendo 

responsável pela organização do seu tempo de estudo, utilizando-se da internet como 

ferramenta complementar do ensino. Esse modelo de recursos educacionais abertos é 

adequado principalmente para aqueles que trabalham e não dispõe de tempo para frequentar as 

aulas presenciais durante a semana. “Paralelamente a esses aspectos positivo e negativos, há o 

problema social: a necessidade de atender, 24 horas por dia, 7 dias da semana, a dezenas de 

milhares de aprendizes que trabalham e só podem estudar nos espaços abertos” (LITTO, 2009, 

p. 304), o que promove a formação na área almejada pelo estudante, com possibilidade de 

mudanças de função no competitivo mundo do trabalho. 

 

Enquanto a Educação não se apropriar plenamente da internet e das 
tecnologias que a suportam para ensinar e aprender de forma autônoma e 

colaborativa, vai-se continuar a reproduzir as condições que resultam na 

gritante desigualdade social existente no Brasil: brasileiros digitalmente 
incluídos e brasileiros digitalmente excluídos. Em outras palavras, somente 

aqueles que participam de um processo educacional que lhes propicie 

http://www.unopar.br/
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aprender usando as tecnologias digitais, viverão as benesses da Era do 

conhecimento (SCHNEIDER e ALVES, 2012, p. 330). 

 

 Dessa forma, para que o estudante da EAD venha de fato alcançar uma aprendizagem 

colaborativa, será preciso que o mesmo tenha o domínio básico de uso do computador: editor 

de texto, planilha eletrônica, PowerPoint, navegar na internet (envio de e-mail, downloads) 

entre outros aplicativos. Essas ferramentas são de uso frequente durante toda a formação 

acadêmica de quaisquer estudantes, nos ambientes virtuais de aprendizagem: 

 

 Dessa forma, a produção de um ambiente de aprendizagem e, mais 

especificamente, de uma aula deixa de ser responsabilidade de apenas do 

professor de uma disciplina ou módulo, para ser de uma equipe que 

trabalham cooperativamente, na elaboração de um espaço significativo ao 
desenvolvimento e compartilhamento do conhecimento. Essa nova estrutura 

de produção traduz a tendência, na chamada sociedade da informação, de 

trabalhar mediante a formação de redes de ensino e aprendizagem, que se 
inter-relacionam e formam teias de conhecimento na web. E é nessas bases 

que o trabalho cooperativo é assumido como opção para a construção de 

metodologias, tanto para o desenvolvimento de ambientes interativos de 

aprendizagem, quanto, ainda, e elaboração de materiais de suporte a essas 
atividades (SOUZA e BURNHAM, 2010,p. 227). 

 

 Como podemos perceber esses ambientes de aprendizagem envolve, na sua construção, 

uma equipe que vai além dos projetistas, conforme Loyolla (2009, p. 148), “geralmente 

analisam os serviços de suporte em termos de características internacionais planejadas e de 

tecnologias adotadas” e do professor com a parte pedagógica do curso, espaços que precisam 

ser interativos e com uma interface atraente, onde o estudante seja capaz de utilizá-la de forma 

pró-ativa durante sua formação acadêmica e profissional.  

 

3.4.2.1 Tele aulas 

 As tele aulas acontecem de forma presencial no polo de apoio credenciado à instituição 

de ensino, em nosso caso específico à Unopar. Com uma carga horária de 05 (cinco) horas 

semanais, sendo estruturada da seguinte forma: no primeiro momento a turma fica sob a 

responsabilidade do/a tutor(a) de sala, onde irão debater o tema da aula que será explorada 

pelo professor durante a tele aula. No segundo momento, após o intervalo, dar-se início a tele 

aula, onde o professor se encontra no estúdio transmitindo a aula em tempo real para todos os 

polos que ofertam o curso de Serviço Social espalhados pelo país. 

 Cabe destacar que, durante a tele aula, os estudantes participam respondendo os 

questionamentos levantados pelo(a) professor(a) durante a exposição do conteúdo, e as 
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respostas selecionadas são socializados entre os demais polos. Esse procedimento é similar a 

um chat, onde o estudante digita a sua resposta e automaticamente uma equipe repassa para 

o(a) professor(a) que, em seguida, comenta o texto (resposta) enviado. Entretanto, esse 

“debate virtual” não pode se estender muito, pois tudo é cronometrado durante a aula, o que 

“inibe” as discussões prolongadas sobre determinados temas.   

 

3.4.2.2 Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA 

 Esse espaço funciona como um ambiente (espaço virtual) de gerenciamento da 

aprendizagem do estudante da EAD. Trata-se de sua sala de aula virtual, onde o acesso é de 

uso restrito ao aluno, mediante seu login e senha cadastrado no ato da matricula. Neste espaço, 

o estudante tem acesso a diversos serviços disponibilizados pela instituição de ensino: 

solicitação de documentos (atestado de matrícula, revisão de prova, solicitação de matrícula), 

local destinado para o envio/postagem dos trabalhos acadêmicos, mural de avisos, calendário 

acadêmico, material para atividade da aula presencial, acesso a matriz curricular, dentre outros 

serviços essenciais para seu processo de ensino-aprendizagem. 

 

 

Figura 6 - Tela do Ambiente Virtual de Aprendizagem 

 

Fonte: AVA de uma discente do curso de Serviço Social da UNOPAR Polo de Paulo Afonso - BA. Acesso 

exclusivamente com login e senha pessoal. 
 

 Outro espaço disponível no AVA é a web aula, com leitura de hipertextos 

complementares relacionados à disciplina em estudo, com resolução de atividades logo em 

seguida, como forma de fixar e/ou revisar o conteúdo apresentado na tele-aula. Geralmente 
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existe um prazo para seu acesso e realização da atividade proposta. A não leitura e resolução 

da atividade virtual resultam em penalização na média da disciplina ofertada naquele período.  

 A UNOPAR também disponibiliza o acesso a uma biblioteca digital, mediante login e 

senha do estudante (Figura 05).  

 

Figura 5 - Tela de acesso ao acervo bibliográfico da Biblioteca Digital da UNOPAR 

 

Fonte: Tela de busca de livros na Biblioteca Digital disponível em: www.unopar.br/bibliotecadigital/. Acesso 

em 21. Jan. 2013. 

 

 Neste espaço, o aluno tem a sua disposição, os módulos que recebem de cada 

disciplina na forma digital, além de um vasto acervo bibliográfico digital para sua leitura e 

utilização para a construção de suas atividades acadêmicas, bem como acesso as tele-aulas do 

curso, caso tenha faltado ou para revisão do conteúdo.Cabe destacar que além da biblioteca 

virtual encontra-se a disposição dos estudantes a biblioteca presencial, no polo de ensino 

credenciado a universidade. Neste espaço, o aluno pode consultar e fazer carga de livros 

relacionados à sua área de formação para poder levar consigo, mediante prazo de devolução, 

já que o acervo disponível não consta com um grande acervo bibliográfico. 

 

3.4.2.3 Estagio curricular em Serviço Social EaD: da teoria a prática33 

 O Estágio Curricular no curso de Serviço Social é elemento obrigatório durante a 

formação em Serviço Social, devendo constar na grade curricular do curso, contemplando 

uma carga horária específica, em diferentes semestres e contextos, onde o discente possa 

observar, interagir e executar atividades concernentes a atividade profissional do/a Assistente 

                                                             
33  Parte deste texto faz parte de um resumo expandido, apresentado no Vale Humanas, encontro de 

pesquisadores do Vale do São Francisco, promovido pela Univasf, Uneb e UPE. 

http://www.unopar.br/bibliotecadigital/
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Social, com a finalidade de se preparar para intervir na realidade, desenvolvendo sua 

identidade e prática profissional, possibilitando, dessa forma, a sua realização com 

desempenho satisfatório para a efetiva conclusão do seu curso. 

 A formação do assistente social desenvolve habilidades e competências de acordo com 

os três eixos que compõe as diretrizes curriculares para o curso: teórico-metodológico, ético-

político e o técnico-operativo, proporcionando uma visão holística da realidade onde atuará. O 

estágio curricular, componente obrigatório do curso, tem como referência a Resolução de nº 

533, de 29 de setembro de 2008, do Conselho Federal de Serviço Social, que regulamenta a 

supervisão direta de estágio no Serviço Social: 

 

Considerando que a atividade de supervisão direta do estágio em Serviço 

Social constitui momento ímpar no processo ensino-aprendizagem, pois se 
configura como elemento síntese na relação teórica-prática, na articulação 

entre pesquisa e intervenção profissional e que se consubstancia como 

exercício teórico-prático, mediante a inserção do aluno nos diferentes 
espaços ocupacionais das esferas públicas e privadas, com vistas à formação 

profissional, conhecimento da realidade institucional, problematização 

teórico-metodológico. 

 

 Nesse sentido, o Estágio Curricular extrapola o campo acadêmico e interage com o 

campo de atuação do assistente social, revelando os limites e possibilidades do profissional e 

da instituição onde este atua, podendo ser um espaço de autonomia, de reprodução, de 

subordinação ou de transformação. É neste contexto que o profissional atuará, tendo por base 

a reflexão teórica, um posicionamento ético e político e os princípios da instituição de que faz 

parte. 

 Para Iamamoto (2008) o Serviço Social tem se modificado nos últimos anos “atuando 

através de canais administrativos – e, às vezes, disciplinares – o Serviço Social mantém sua 

ação educativa e doutrinária de “enquadramento” da população cliente”. Ao atingir os últimos 

semestres, o estudante parte para a “realidade profissional” que, na maioria das vezes, diverge 

bastante das aproximações estudadas em sala de aula. A esta divergência se deve a 

necessidade da presença de profissionais para auxiliá-lo, em seu espaço de aprendizagem e de 

atuação profissional. Vejamos os principais atores e atrizes envolvidos nesta importante etapa 

da formação profissional de acordo com a Resolução CFESS Nº 533, de 29 de Setembro de 

2008: 

 

A supervisão direta de estágio em Serviço Social é atividade privativa do 

assistente social, em pleno gozo dos seus direitos profissionais, devidamente 
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inscrito no CRESS de sua ária de ação, sendo denominado supervisor de 

campo o assistente social da instituição campo de estágio e o supervisor 

acadêmico o assistente social professor da instituição de ensino. 
  

 É importante destacar que o estágio curricular do estudante da EAD, ocorre em 

ambientes presenciais da mesma forma que o estudante da modalidade presencial vivencia. As 

IES detém um importante papel na execução do estágio curricular obrigatório no curso de 

Serviço Social, bem como as instituições de campo, local onde o estagiário irá desenvolver 

seu estágio, dentro de um espaço que ofereça o pleno desenvolvimento para o exercício 

profissional posterior. Neste sentido, se faz necessário que a instituição acadêmica tenha um 

contato prévio com a instituição de campo para que o estagiário tenha uma assistência 

adequada a construção do seu conhecimento e que contribua com a sua formação profissional, 

obedecendo, assim, a Resolução CFESS Nº 533/2008. 

 

 Artigo 1º. As Unidades de Ensino, por meio dos coordenadores de curso, 

coordenadores de estágio e/ou profissional de serviço social responsável nas 

respectivas instituições pela abertura de campo de estágio, obrigatório e não 
obrigatório, em conformidade com a exigência determinada pelo artigo 14 da 

Lei 8662/1993, terão prazo de 30 (trinta) dias, a partir de sua jurisdição, 

comunicação formal e escrita, indicando: 
I – Campos credenciados, bem como seus respectivos endereços e contatos; 

II – Nome e número de registro no CRESS dos profissionais responsáveis 

pela supervisão acadêmica e de campo; 
III – Nome do estagiário e semestre em que está matriculado. 

 

 Como podemos perceber, a instituição de ensino detém grande responsabilidade antes, 

durante e depois da realização do estágio curricular, seja com os discentes, com a instituição 

de campo e/ou com o Conselho Regional de Serviço Social, no repasse das informações 

referentes ao estágio curricular de seus alunos, para que, ao término do curso, a inscrição no 

CRESS possa ser adquirida sem nenhum obstáculo. Portanto, a realização do estágio 

supervisionado requer uma interação constante entre o supervisor acadêmico, supervisor de 

campo, estagiário e instituições (de ensino, de campo), garantido dessa forma, um espaço de 

construção do conhecimento e de intervenção profissional, capacitando o estagiário para sua 

futura atuação em uma área que requer profissionais qualificados para exercerem as 

atribuições que lhes são inerentes. 

 

3.4.2.4 Avaliação 

 Na modalidade de ensino a distância, os estudantes passam por processos semelhantes 

aos métodos avaliativos presentes no ensino presencial: frequência, postagens de trabalhos 
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(resenhas, artigos, relatórios, planos de estágios), avaliação escrita presencial com questões 

discursivas e de múltipla escolha, construção e apresentação do trabalho de conclusão de 

curso (TCC), como requisito para a obtenção do título de Bacharel em Serviço Social. As 

formas de avaliação no ensino a distância fazem parte do cotidiano da vida acadêmica do 

estudante da EAD.  

 

Nesse novo paradigma, o aluno é sujeito que se faz presente durante todo o 
processo de construção e reconstrução do conhecimento, processo 

vivenciado no ambiente interativo e colaborativo da aprendizagem, mediado 

pelas tecnologias e pela presença do professor tutor. Este modelo 
educacional preconiza a avaliação processual, o monitoramento do 

desempenho acadêmico acompanhado por feedback contínuo, quando a 

preocupação do professor é orientar o processo de aprendizagem, como um 

parceiro, interagindo e facilitando o processo de troca e de crescimento. 
(POLAK, 2009, p. 153) 

 

  E continua, 

 

Dessa forma, a avaliação do aprendiz, tanto na EAD como também no ensino 
presencial, deve ser instrumento de apoio e de contínua motivação necessária 

ao processo de construção do conhecimento. A avaliação nesse cenário deixa 

de ser um termômetro para aferir o grau de conhecimento do aluno e passa a 

ser um instrumento para modificações práticas, redefinição de estratégias de 
aprendizagem, re-planejamento de metas e objetivos, além de ser, também, 

um instrumento de inclusão, e não mais classificatório, restritivo e, muitas 

vezes, punitiva. (POLAK, 2009, p. 153) 

      

 Sendo assim, não podemos alimentar a ideia de que o processo avaliativo no ensino a 

distância envolve “facilidades”: os estudantes são constantemente avaliados em todos os 

aspectos de sua formação acadêmica. Um das dificuldades identificadas pelos discentes 

durante esse processo diz respeito aos trabalhos postados para devida avaliação do professor, 

provocando divergências entre o que foi solicitado por um (o que apresentou a tele aula) e 

avaliado sob o “olhar” do outro, geralmente denominando de tutor eletrônico pela 

universidade, sendo este um/a assistente social. As notas atribuídas no processo de avaliação 

são caracterizadas através de conceitos, conforme expresso no guia de percurso do curso de 

Serviço Social. 

 

O resultado da avaliação é expresso por meio de conceitos, assim 

estabelecidos: 
• EX - Excelente - equivalente entre 90% (noventa por cento) a 100% (cem 

por cento); 
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• MB - Muito Bom - equivalente entre 80% (oitenta por cento) a 89% 

(oitenta e nove por cento); 

• B - Bom - equivalente entre 70% (setenta por cento) a 79% (setenta e nove 
por cento); 

• S - Suficiente - equivalente entre 60% (sessenta por cento) a 69% (sessenta 

e nove por cento); e 

• I - Insuficiente - até 59% (cinquenta e nove por cento). 
 

 O Trabalho de Conclusão de Curso (monografia) é feita individualmente e, geralmente, 

o discente utiliza seu projeto de intervenção, desenvolvido durante o estágio e o transforma na 

sua monografia, que é submetida a uma apresentação para a banca, composta pela tutora de 

sala, coordenadora do polo e a coordenadora pedagógica do polo.     

 

3.4.2.5 O professor formador e a tutoria presencial34 

 O novo cenário de atuação dos profissionais da educação superior na gênese do século 

XXI, têm sido de afirmação do exercício docente e de contradição com relação aos diretos 

garantidos pela legislação educacional brasileira em espaços onde se faz necessário a presença 

deste profissional. No âmbito público, percebe-se avanços considerados no campo de atuação 

legal com a LDBEN nº 9.394/96 e na Resolução nº 03, de 8 de outubro de 1997, onde fixa 

diretrizes para os novos planos de carreira e da remuneração para o magistério dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios e recentemente aprovado a lei que instituiu o piso nacional 

dos profissionais da educação básica, Lei nº 11.738 de julho de 2008. Com relação a atuação 

no ensino superior temos, 

 

A preparação para o exercício do magistério superior far-se-á em nível de 

pós-graduação, prioritariamente em programas de mestrados e doutorados. 

Parágrafo único: o notório saber, reconhecido por universidade com curso de 

doutorado em área afim, poderá suprir a exigência de títulos acadêmicos 
(LDBEN, art. 66).   

 

 Esse conjunto de leis tem possibilitado um avanço na garantia dos direitos aos 

profissionais da educação, porém, com o surgimento do professor-tutor, essas garantias estão 

desestabilizadas, haja vista que este docente assume uma demanda de atribuições durante o 

exercício da docência.  

 

                                                             
34  Parte deste texto incluso no Artigo: SERVIÇO SOCIAL PELO AVESSO: mercantilização e 

precarização do trabalho docente na educação a distância. Apresentado no I Colóquio Nacional de Educação, 

Currículo e Processos Tecnológicos, promovido pelo Grupo de Pesquisa Tecnologias Inteligentes e Educação 

(TECINTED)- UNEB – Campus I, em Salvador - BA. 
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Cabe ao professor-tutor mediar todo o desenvolvimento do curso. É ele que 

responde a todas as dúvidas apresentadas pelos estudantes, no que diz 

respeito ao conteúdo da disciplina oferecida. A ele cabe também mediar a 
participação dos estudantes nos chats,estimulá-los a participar e a cumprir 

suas tarefas, e avaliar a participação de cada um. As dúvidas de cada um 

devem ser divulgadas a todos os participantes em um ambiente apropriado. 

Para isso, o professor-tutor tem que se relacionar constantemente com o 
orientador de ambiente para que as mensagens, contendo as dúvidas dos 

estudantes sobre o conteúdo, sejam trabalhadas e divulgadas em local 

apropriado, que pode ser, nesse caso, um mural virtual ou FAQ – perguntas 
mais frequentes. (GONZALES, 2005, p. 40) 

 

 As atribuições são muitas, mas o reconhecimento profissional e a sua importância no 

processo de ensino-aprendizagem deixa a desejar, e requer mudanças por parte das instituições 

de ensino superior privadas e públicas, com relação ao desenvolvimento da Universidade 

Aberta do Brasil - UAB. A ausência de concursos públicos para o exercício desta função tem 

colaborado para que não haja vínculo empregatício com a instituição, mantendo os 

profissionais atrelados a contratos temporários e/ou bolsas de tutoria.  

No desenvolvimento do curso de Serviço Social na UNOPAR – polo Paulo Afonso-

BA – foram envolvidos os seguintes profissionais na sua formação profissional conforme 

expresso no Guia de Percurso de graduação em Serviço Social da UNOPAR:35 

 

• Professores especialistas – responsáveis por ministrar as teleaulas; 
selecionar, planejar e desenvolver o conteúdo das aulas; elaborar, redigir o 

material de apoio e da aula-atividade; acompanhar a aula-atividade e 

participar no planejamento, na organização e na orientação das atividades de 
estágio e Trabalho de Conclusão de Curso; 

• Tutor Eletrônico – profissional que acompanha o processo de ensino e 

aprendizagem do aluno, sendo mediador e responsável pela aproximação e 

articulação entre os alunos, tutores de sala e professores especialistas. 
Desempenha papel fundamental no atendimento ao aluno, acompanhando o 

processo de construção da aprendizagem. O Tutor Eletrônico tem como 

função, orientar os alunos, por meio eletrônico, na realização das atividades: 
prestando esclarecimentos das dúvidas e procedimentos, orientar os estudos 

independentes e atuar como responsável pela avaliação do aluno nas 

atividades de portfólio, interdisciplinares e de Estágio Curricular Obrigatório, 
sempre seguindo critérios elaborados pelo professor especialista; Em relação 

à aprendizagem, o Tutor Eletrônico, deverá propiciar um ambiente favorável, 

sempre buscando atender aos interesses e necessidades dos alunos; 

acompanhar o desenvolvimento de seus conhecimentos, esclarecerem 
dúvidas junto ao tutor de sala sobre os exercícios (atividades); os 

procedimentos para o envio dos trabalhos propostos pelos professores 

especialistas, orientar para a utilização das várias ferramentas de 
comunicação, tais como: fórum de discussão, chats e portfólios; e  

• Tutor de Sala – responsável pelo assessoramento ao aluno, auxiliando no 

desenvolvimento dos processos administrativos, facilitando ao aluno a 

                                                             
35  Disponível no sítio eletrônico www.unoparead.br. Acesso em 03. Abr. 2012.  

http://www.unoparead.br/
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utilização da tecnologia disponibilizada para comunicação e aprendizado, 

promovendo a integração entre os profissionais de ensino e o aluno. Atua 

como mediador no processo de ensino e aprendizagem encaminhando 
dúvidas, sugestões, comentários e a participação dos alunos durante as 

teleaulas. O Tutor de Sala também é responsável pelo registro da frequência 

dos alunos e deve motivá-los a progredir no curso, como também estimular a 

responsabilidade, comprometimento, disciplina e organização da sala de aula 
(UNOPAR, 2006, p. 11). 

 

 É importante destacar que, de modo geral, os(as) tutores(as) de sala não são vinculados 

diretamente as IES, assinando contrato com empresas terceirizadas (prestadora de serviço, 

franquia), que possuem conexão com essas instituições de ensino, ou seja, o estudante é parte 

integrante da instituição enquanto o professor-tutor, em especial o da sala de aula, não o é. O 

que representa uma ausência de compromisso com o profissional que contribui de forma 

significante no processo de ensino-aprendizagem dos educandos. 

 O que isso representa? Quais as implicações legais e trabalhistas para esses 

profissionais? Existe de fato a profissão professor-tutor ou as pessoas que exercem essa 

função a percebem apenas como um “bico”? Qual o perfil (se possui formação em Serviço 

Social) deste profissional que atua nos cursos de Serviço Social a distância? Percebemos que o 

espaço sócio ocupacional existe e encontra-se e expansão. Em contrapartida, é grande o 

desrespeito com quem desenvolve essa função. Ressalta-se que os direitos garantidos aos 

professores da educação presencial (férias, 13º salário, carteira assinada (FGTS), Plano de 

Cargos e Salários, Licença maternidade) são extremamente precários. A expectativa de todos 

que trabalham neste segmento é de evolução para um processo de fortalecimento de sua 

identidade e das relações no espaço sócio ocupacional. 

 

Embora esta divisão do trabalho docente possa evoluir – seguindo as 

tendências do setor econômico – de um modelo “fordista” centralizado, 

automatizado, hierarquizado e muito e muito especializado para as formas de 
organização mais flexíveis, descentralizadas, com uma divisão do trabalho 

menos especializada e segmentada, está evolução provável não modifica 

fundamentalmente a característica principal do ensino a distância que é a 

transformação do professor de uma entidade individual em uma entidade 
coletiva. Cabe lembrar que a introdução das novas tecnologias na educação 

tende a generalizar esta característica também para o ensino presencial 

(BELLONI, 2008, p. 81).    
 

 Esse modelo de trabalho, posto pelas instituições de educação à distância para os 

profissionais envolvidos neste segmento educacional, precisam ser discutidos e 

regulamentados o mais rápido possível, ou estaremos fragilizando um dos campos da 
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construção do conhecimento que tem crescido muito, principalmente na educação não formal, 

haja vista o número de instituições, empresas e o próprio governo que vem utilizando essa 

metodologia para capacitar seus profissionais em diversas secretarias de Estado.  

Esse olhar crítico deve proporcionar o fortalecimento da identidade dos professores, 

tutores de sala e/ou instrutores deste segmento educacional, analisando a deterioração da 

imagem e status social presente na EAD. Pois, atuar nesta modalidade frente às condições 

impostas pelo capital resulta numa enorme distância, em termos profissionais (e de 

remuneração), em relação aos profissionais do ensino superior presencial. A partir da 

socialização destas reflexões e pesquisas na área é que podemos interferir neste processo de 

fortalecimento da identidade do professor-tutor e garantia de seus direitos. Entretanto, é 

necessário para sua atuação o domínio de algumas competências inerentes para os tutores que 

atuam em ambientes virtuais:  

 

 Capacidade para valorizar positivamente a integração das TIC na educação e 

para ensinar seu uso no nível instrumental; 

 Conhecimento e capacidade para usar ferramentas tecnológicas diversas em 
contexto habituais de prática profissional; 

 Conhecimento do percurso incógnito das TIC, das suas implicações e 

consequências na vida cotidiana das pessoas, assim como dos ricos de 

segregação e exclusão social devido às diferenças de acesso e ao uso desigual 
dessas tecnologias (ONRUBIA, 2010, p. 120). 

 

 Com relação ao campo de atuação do assistente social como tutoria, o conjunto: 

Conselho Federal de Serviço Social – CFESS, Conselho Regional de Serviço Social – CRESS, 

Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social – ABEPSS e a Executiva 

Nacional dos Estudantes de Serviço Social – ENESSO. Essas entidades construíram bandeiras 

de lutas para enfrentar o processo de precarização e mercantilização no que concerne a 

formação e atuação profissional em serviço social. 

 

Ao lado do EaD, crescem os cursos privados, que muitas vezes são de baixa 

qualidade, em que pesem os esforços de jovens e comprometidos docentes, 
em função das condições de trabalho: contrato horista, ausência de pesquisa e 

extensão, turmas enormes, estágio que não asseguram supervisão acadêmica 

e de campo articuladas. Quanto à graduação à distância, sabemos que realiza, 

no máximo transmissão de informações, mas jamais formação profissional, 
como tem denunciado a ABEPSS, o CFESS e a ENESSO em várias notas 

públicas, inclusive uma que se dirige aos estudantes e profissionais 

envolvidos nesta modalidade, alertando-os explicando as razões de nossa 
luta, que nada tem a ver com descriminação (ABEPSS, CFESS, e ENESSO, 

2011, p. 12 ).   
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 Neste sentido, vem ocorrendo uma série de ações que tentam barrar a mercantilização 

e precarização do trabalho docente na modalidade de ensino a distância. Porém, os próprios 

professores tutores dos cursos de bacharelado em Serviço Social estão se submetendo ao 

neoliberalismo na educação, aceitando as determinações imposta pelas instituições, sejam 

públicas ou privadas. O que de certa forma, fragiliza um possível reconhecimento legal desta 

profissão docente. 

 

3.4.2.6 A atuação da associação dos tutores da EAD 

 O avanço da EAD no ensino superior envolvendo profissionais (professores, tutores), 

pesquisadores e estudantes ocasionou o surgimento de duas associações, uma para os tutores e 

outra para os estudantes respectivamente: Associação Nacional dos Tutores da Educação a 

Distância (ANATED) e a Associação Brasileira dos Estudantes de Educação a distância 

(ABE-EAD). A primeira nasceu a partir da atuação de tutores no estado de São Paulo em 

2006, passando a atuar oficialmente em 2009, com sede na cidade de Indaiatuba – SP, já a 

segunda representa os estudantes da EAD, em todo o território nacional, fundada em 

Assembleia Geral, em 2008. De acordo com informações disponíveis nos sítio eletrônico, a 

ANATED36 “é uma entidade sem fins lucrativos, que representa seus tutores associados no 

território nacional e internacional, tendo como objetivo principal fortalecer, organizar, 

incentivar e difundir nas comunidades científicas, acadêmicas e na sociedade em si”. O seu 

estatuto estabelece as seguintes ações de sua competência: 

 

Artigo 2º. No desenvolvimento de suas atividades, a ANATED observará os 

princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, 

economicidade e da eficiência, com as seguintes finalidades: 
a. Defender, organizar, incentivar e difundir o trabalho do tutor nas 

comunidades científicas, acadêmicas e na sociedade em si; 

b. Promover iniciativas que possam contribuir para o desenvolvimento da 

educação a distância no Brasil e no exterior; 
c. Desenvolver atividades culturais, sociais, educativas, de pesquisa, de 

formação, qualificação e aperfeiçoamento profissional, de orientação, de 

atualização, de experimentação, e outras ligadas com os objetivos da 
ANATED; 

d. Combater toda forma de discriminação e preconceito na educação a 

distância. (ANATED, 2013) 
 

 Em 2011, a ANATED entrou com uma ação na Justiça Federal da 3ª Região, contra o 

conjunto CFESS, ABEPSS e a ENESSO pela proibição da veiculação da campanha Educação 

                                                             
36 Disponível em: http://tutor.anated.org.br/_site/page/?p=anated_quem_somos-2. Acesso em: 26. jan. 

2013. 

http://tutor.anated.org.br/_site/page/?p=anated_quem_somos-2


124 

 

 

não é Fast Food. A ANATED entendeu que a campanha era preconceituosa com os 

estudantes do curso de Serviço Social e prejudicial aos demais estudantes da modalidade 

EAD, de acordo com o Processo nº 0009128-57.2011.403.6105:37  

 

(1) seja recolhido todo o material gráfico impresso e informatizado 

(disponível para baixar via internet): cartaz, cartão postal, marcador de 

página de livros, adesivos - colocados em circulação e que se relacionam 
com a campanha Educação não é Fast Food; (2) seja retirado de exibição 

todos os vídeos que compõem a campanha Educação não é Fast Food, 

disponíveis nos sites dos réus e em todas as redes sociais acessíveis ao 

público; (3) que os réus se abstenham de reproduzir o spot Educação não é 
Fast Food em todas as emissoras de rádio do país.Alega a requerente que 

representa seus associados (tutores) em âmbito nacional; que os réus 

lançaram em maio de 2011 a campanha preconceituosa, discriminatória e 
difamatória cujo slogan é Educação não é Fast Food - Diga não à graduação 

à distância em serviço social; que referida campanha publicitária está sendo 

levada ao público com falsas informações sobre a educação à distância por 
meio de vasto material gráfico, vídeos e spot de rádio; que os profissionais 

em geral e alunos de educação à distância estão sendo expostos à 

discriminação e humilhação; que as informações veiculadas pelos requeridos 

ultrapassam o campo ideológico e caracterizam falsas informações induzindo 
milhões de pessoas em erro, agravado pela forma irônica e debochada por 

meio de impressos, imagens e sons, abalando a honra, a dignidade e a 

imagem dos profissionais que neste segmento atuam. 
 

 O Juiz federal substituto Haroldo Nader, da 8ª Vara da Subseção de Campinas (SP), 

acatou o pedido da ANATED, suspendendo de imediato o uso de todo o material disponível 

em mídias diversas (meios eletrônicos, vídeos, impressos), relacionado à campanha “educação 

não é fast-food diga não para a graduação a distância em Serviço Social”. Em nota, no sítio 

eletrônico do CFESS, o conjunto avalia a decisão da justiça como uma censura, adotando uma 

mensagem com o título “abaixo a censura”. Para a atual presidente do CFESS,38 Sâmya 

Rodrigues Ramos, a intenção da campanha era “dialogar” sobre a política adotada em nosso 

país para o ensino superior. Em seu discurso, ela destacou que: 

 

Nossa campanha não é excludente, muito menos discriminatória. Lançamos a 

‘Educação não é fast-food’ para provocar o debate público acerca da política 
brasileira de ensino superior que, no nosso ponto de vista, é profundamente 

mercantilizada e discriminatória, já que não garante o acesso ao ensino 

superior presencial, público e gratuito para todos os brasileiros; denunciar os 
problemas e irregularidades detectados nas pesquisas realizadas pelos 

Regionais em diversos cursos de graduação à distância em Serviço Social; e 

                                                             
37  Disponível em: http://tutor.anated.org.br/_arquivos_fck/liminar.pdf acesso 25. jan. 2013. O mesmo 

segue em apenso. 
38  Texto disponível no sítio eletrônico do CFESS: http://www.cfess.org.br/noticias_res.php?id=671. 

Acesso realizado em 26. Jan. 2013.  

http://tutor.anated.org.br/_arquivos_fck/liminar.pdf%20acesso%2025.%20jan.%202013
http://www.cfess.org.br/noticias_res.php?id=671
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tornar público nosso posicionamento de defesa da democratização do ensino, 

mas com garantia de qualidade na formação. (CFESS, 2013) 

 

 A ABE-EAD também se posicionou com um comunicado impresso aos estudantes dos 

cursos de Serviço Social EAD, solicitando que eles se pronunciassem a respeito da peça 

publicitária “Educação não é fest foot”, da campanha promovida pela associação de serviço 

social. Em contrapartida, o comunicado da ABE-EAD lançou a sua campanha: “sim para a 

educação, não para discriminação”.     

 

Figura 08 - Logo da campanha da ABE-EAD 

 

Fonte: http://www.estudantesead.org.br/2012/05/08/ead-x-cfess/ 

 

 Presenciamos, dessa forma, um intenso debate entre aqueles que são contra e a favor 

da formação profissional de Serviço Social na modalidade EAD. Porém, os resultados ainda 

são bastante “incipientes” para um posicionamento mais firme, tanto de um lado quanto do 

outro. Cabe destacar que estamos apenas iniciando um novo modo de formação no ensino 

superior, principalmente para centenas de pessoas que não podem cursar uma modalidade 

presencial, seja pela distância geográfica da oferta do curso e/ou por não poder pagar os custos 

oriundos em uma universidade/faculdade pública ou privada, em uma capital ou região 

metropolitana, sendo a modalidade EAD a única alternativa para uma formação superior. 

 

 

 

 

 

 

http://www.estudantesead.org.br/2012/05/08/ead-x-cfess/
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 CAPÍTULO IV – SERVIÇO SOCIAL EAD: REALIDADES E PERSPECTIVAS DO 

ESTUDO DE CASO 

 

 Este capítulo apresenta uma análise sobre a concepção do processo de formação em 

Serviço Social na modalidade de educação à distância a partir dos dados coletados junto aos 

professores formadores, tutores de sala e estudantes concluintes no ano de 2010.1, do referido 

curso, no polo de ensino presencial da UNOPAR na cidade de Paulo Afonso-BA, 

contextualizando dessa forma, o objeto de estudo, como parte integrante deste Estudo de 

Caso. Para Triviños (2009, p. 133), “o Estudo de Caso na pesquisa qualitativa caracteriza-se 

fundamentalmente, do ponto de vista da medida dos dados coletados que ele apresentava, pelo 

emprego, de modo geral, de uma estatística simples, elementar”. 

 Nesse sentido, a materialidade dos dados fornece a reconstrução das categorias 

analisadas visando ao atendimento dos objetivos mencionados anteriormente na introdução do 

trabalho, procurando evidenciar o processo de formação acadêmica e profissional no curso de 

Bacharel em Serviço Social na modalidade de Educação a Distância. A UNOPAR utiliza a 

metodologia do Sistema de Ensino Presencial Conectado39 e está presente em mais de 

quatrocentos municípios brasileiros, configurando-se como a maior instituição de ensino a 

distância do Brasil.  

 O material coletado encontra-se organizado da seguinte forma: caracterização do polo; 

experiências docentes das professoras formadoras, tutoras de sala e dos discentes egressos, 

coletadas através de entrevistas,40 que foram realizadas de forma individual, gravadas e 

posteriormente transcritas, com exceção da professora formadora, cuja entrevista ocorreu de 

forma online, após contato por e-mail (conseguido através do currículo lattes, localizado na 

Plataforma Freire), e que respondeu ao contato, facilitando o posterior envio do questionário 

para seu e-mail, formalizando uma entrevista online, assíncrona, conforme citação seguinte: 

 

                                                             
39  De acordo com o Guia de Curso “O Sistema de Ensino Presencial Conectado é um modelo Bimodal, e 

multimidiático. O aluno tem atividades presenciais que são desenvolvidas no pólo de ensino do município 

escolhido pelo aluno (veja a relação das unidades de ensino e cidades atendidas pelo sistema), aulas que 

acontecem conforme cronograma e calendário fornecido pela Universidade. Além disso, o aluno tem atividades 

não presenciais desenvolvidas via Web, no ambiente virtual de aprendizagem, para as quais pode organizar seu 

horário de estudo de acordo com sua disponibilidade e atender assim os prazos definidos para a entrega das 

atividades propostas no curso”. Disponível em: http://www.unoparead.com.br/unopar/nosso-sistema.jsp. 

Acesso em: 05. abr. 2013. 
40  De acordo com Richardson e Colaboradores (2011, p, 207), “a entrevista é uma técnica importante que 

permite o desenvolvimento de uma estreita relação entre as pessoas. É um modo de comunicação no qual 

determinada informação é transmitida de uma pessoa A a uma pessoa B”. 

http://www.unoparead.com.br/unopar/nosso-sistema.jsp
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A entrevista online pode ser organizada de forma síncrona ou assíncrona. No 

primeiro caso, o entrevistado deve estar em tempo real respondendo as 

perguntas emitidas pelo pesquisador que entra em contato com o 
participante. Essa coleta pode ser obtida pela participação escrita (textos), 

oral (áudio) ou áudio visual (por videoconferência ou conferência web). No 

segundo caso, o pesquisador pode enviar as suas perguntas escritas em forma 

de texto, áudio ou vídeo para o entrevistado, e este, pode respondê-las de 
acordo com a sua conveniência. Não há necessidade de que o participante da 

interação esteja online simultaneamente. Em ambas as situações, a entrevista 

pode ser realizada via e-mail, chat, fóruns, ferramentas de conferência web 
tais como o Skype. (COSTA e PARAGUAÇU, 2011, p. 10)   

    

 Sendo assim, para o entendimento do processo de formação em Serviço Social EAD, 

se faz necessário a análise de tais categorias: ensino-aprendizagem/avaliação e qualificação 

profissional/interatividade. Para Mattar (2009, 112), “a interatividade é dos fenômenos mais 

importantes da modernidade, que estaria provocando uma revolução na educação”. Dessa 

forma, a investigação do objeto estudado, apresenta neste momento os elementos e categorias 

necessários para a compreensão das suas particularidades e de sua totalidade.      

  

4.1 CARACTERIZAÇÃO DO POLO DE ENSINO 

 

 A Universidade do Norte do Paraná, sediada na cidade de Londrina, no estado do 

Paraná, passou a ofertar cursos superiores na modalidade de educação à distância a partir dos 

seguintes documentos: Parecer CES/CNE 402/02, Portaria nº 3496/02, de 13 de outubro de 

2002, publicada em 16 de dezembro de 2002, e recredenciada através da Portaria nº 556, de 20 

de fevereiro de 2006 – Diário Oficial da União de 21 de fevereiro 2006/MEC. A instituição 

possui atualmente XX unidades polos espalhados pelo país. 

 O curso de Serviço Social na modalidade de educação a distância ocupa o terceiro 

lugar em quantidade de alunos com 74 mil matriculados, em segundo lugar encontra-se o 

curso de Administração com quase 130 mil e, em primeiro lugar, se destaca o curso de 

Pedagogia com mais de 273 mil matrículas em todo o país, segundo dados publicados pela 

ABE-EAD/INEP,41 o que comprova a demanda de cursos superiores pela população 

desassistida de educação superior pública, seja pela ausência de IES ou pela limitada oferta de 

vagas nos cursos existentes. Por trás desse crescimento, aparece o forte processo de 

mercantilização do ensino superior, onde as instituições de ensino mantem convênios com 

empresas de consultoria educacional, utilizando a logomarca da universidade.  

                                                             
41  Dados disponíveis em www.ead.br/ead-cursos-mais-procurados. Acesso em 10. jan. 2013. 

http://www.ead.br/ead-cursos-mais-procurados.%20Acesso%20em%2010
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 A Maxims Consultoria, empresa que representa a UNOPAR na cidade de Paulo 

Afonso – Bahia, atua desde 2006 na oferta de cursos superiores: Licenciatura em Pedagogia, 

Bacharelado em Administração, em Bacharelado em Serviço Social, Bacharelado em 

Contabilidade e tecnólogos em Gestão Ambiental, Normal Superior, Administração de 

Pequenas Empresas e Processos Gerenciais. Atualmente, os cursos tecnólogos não se 

encontram com turmas em funcionamento. O polo UNOPAR - Paulo Afonso, conta com uma 

equipe de profissionais conforme tabela abaixo: 

 

Tabela 6 – Quantidade de funcionários do Polo UNOPAR, Paulo Afonso-BA 

QUANTIDADE FUNÇÃO 
SEXO 

MASCULINO FEMENINO 

03 Auxiliar administrativo 01 02 

02 Serviços gerais - 02 

01 Coordenadora pedagógica - 01 

01 Técnico em informática 01 - 

07 Tutoras de Sala Serviço Social - 07 

02 Pedagogia 01 01 

01 Administração - 01 

01 Análise e Des. de Sistemas 01 - 

18  04 14 

Fonte: Polo UNOPAR de Paulo Afonso BA. Elaborado pelo autor, Jan/2013. 

 

 Os profissionais envolvidos diretamente com a formação dos discentes no curso de 

Serviço Social, compreendem aqueles/as que estão presentes no polo da instituição (tutora de 

sala/supervisora acadêmica) e demais profissionais (professores especialistas e tutor à 

distância). A função desempenhada pelo tutor à distância envolve o acompanhamento do 

processo de ensino-aprendizagem, em espaços geográficos diferentes, porém, integrados pelas 

TIC, com atribuições específicas para cada função, conforme disponível no guia de percurso 

do curso de Serviço Social da instituição. 

 A pesquisa envolveu os profissionais que atuaram na formação da primeira turma do 

curso de Serviço Social da Unopar/Polo de Paulo Afonso-BA, no Território de Cidadania de 

Itaparica. A amostra, composta por dezoito pessoas, sendo uma professora formadora, três 

tutoras presenciais e quatorze estudantes egressos do curso de Serviço Social EAD da Unopar, 

turma 2010.1.  

  O processo de escolha das pessoas envolvidas adotou, como principal critério para a 

composição da amostra da pesquisa, tendo como premissa, as pessoas que fizeram parte 

diretamente do processo de ensino-aprendizagem do referido curso. Dessa forma, os docentes 
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selecionados participaram de forma direta das aulas, ou na condição de professora formadora 

ou como tutora de sala no polo analisado e os estudantes foram formados na turma concluinte 

do curso de Serviço Social EAD de 2010.1. Cabe destacar, que o pesquisador também fez 

parte desta turma, vivenciando todo o processo de formação, o que favoreceu a sua entrada no 

campo da pesquisa, pois já conhecia as pessoas envolvidas, cujos contatos foram agendados 

previamente para a coleta de dados através das entrevistes. 

 

4.2 AS EXPERIÊNCIAS DOCENTES DO/A PROFESSOR/A FORMADOR/A 

 

 O papel do/a professor/a formadora e/ou especialista no curso de Serviço Social da 

Unopar, congrega uma diversidade de atribuições, já mencionadas anteriormente. Ele/a é 

quem seleciona, planeja e apresenta os conteúdos na tele aula. O que significa dizer que é a 

pessoa responsável em colocar o discente em contato direto com o conhecimento a ser 

explorado conforme a matriz curricular42 do curso.  Todo o material deve atender as Diretrizes 

Curriculares para o curso de Serviço Social, no sentido de garantir uma formação que 

contemple a complexidade da sociedade contemporânea.  

Ao responder à questão cinco, do roteiro da entrevista,43 que versou sobre as Diretrizes 

Curriculares para o curso de Serviço Social, a Professora A44 informou que “não a que eu 

trabalhava na época, tentei mudar, mas não houve interesse e nem sequer foi cogitado pela 

pró-reitoria da época e que continua sendo a mesma até hoje”. Fator esse, que poderia 

comprometer o perfil do profissional formado nesta instituição.  

Ao ser questionada se a formação do profissional em Serviço Social EAD, na sua 

concepção, formava um bom profissional, ela foi bastante sintética ao afirmar que “não”. Essa 

afirmação possui um significado importante, pois a entrevistada estava vivenciando na ponta 

todas as discussões na sede da Unopar (reitoria, coordenação do curso, laboratórios, dentre 

outros espaços, inclusive pedagógico). O que aponta o avanço do neoliberalismo presente no 

ensino superior, precarizando inclusive o trabalho docente, como afirma a Professora A, na 

resposta da questão seis, versando sobre as condições de trabalho e remuneração. 

 

Não existe salário digno para professores, a exploração pelo capital, o 

trabalho precário impera em qualquer política econômica no interior de uma 

sociedade capitalista, e essa relação de exploração somente pode se findar 

                                                             
42  Disponível no anexo deste trabalho. 
43  O roteiro da entrevista com a professora A segue apenso, como Apêndice A. 
44  Entrevista realizada em 05. mar. 2013. 
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com a eliminação do sistema capitalista e o fim dos antagonismos de classe 

(PROFESSORA A, 2013). 

 

 Sendo assim, a Unopar passou a atender os interesses do capital, visando apenas o 

lucro, como afirma a Professora A: “absolutamente visando o lucro!! e o curso de Serviço 

Social é o “carro chefe” da UNOPAR”.  

Conforme já visto anteriormente e de acordo com o censo do ensino superior, extraído 

do INEP pela ABED45, entre os trintas curso mais procurados na modalidade de educação à 

distância, o curso de Serviço Social ocupa a terceira posição em alunos matriculados. Esse 

fato vem mobilizando o conjunto CFESS/CRESS, na tentativa de barrar o funcionamento dos 

cursos de Serviço Social nesta modalidade.  

Ao ser questionada sobre essa mobilização por parte da categoria profissional e qual a 

sua posição a respeito, a entrevistada informou que:  

      

Sim, o conselho federal e os estaduais são contrários ao ensino a distância, 

alegam fragilidade no conteúdo, nos estágios e contrários ferrenhos contra o 

sistema privado de educação. Em minha opinião, os conselhos criticam o 

EAD e no entanto estamos cheios de universidades que não funcionam, com 

profissionais incompetente, que passam em concurso simplesmente pelo fato 

de ter amigos no departamento, sem contar na supervisão direta de estágio 

supervisionado que isso não existe, reforço, algumas universidades, em 

universidades  sérias isso não acontece. Por outro lado, não compete aos 

conselhos a fiscalização do ensino e sim do exercício profissional, o que eles 

fazem pelo menos no Paraná com muita deficiência. (PROFESSORA A) 

 

 Dessa forma, a contradição presente envolvendo o CRESS no âmbito de sua 

competência, que é a fiscalização do exercício da profissão, com “indícios” de tratamentos 

diferenciados com as instituições de ensino, privada e públicas, sejam as mesma da 

modalidade de ensino presencial ou a distância, remete a reflexão sobre as contribuições que o 

conjunto CFESS/CRESS podem conferir no que concerne a formação profissional na 

modalidade EAD.   

 Por fim, a nona questão diz respeito ao uso da TIC (AVA, Chat, e-mail) como 

ferramentas que favorece a formação na EAD e a Professora A resumiu sua resposta a: “sim 

                                                             
45  Conforme dados da ABED, sobre os trintas cursos de ensino a distância com maior número de 

matrículas. Disponível em: www.ead.br/ead-cursos-mais-procurados. Acesso em 20. jan. .2013. 

http://www.ead.br/ead-cursos-mais-procurados.%20Acesso%20em%2020
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com certeza, inclusive o moodle para atividades de monitoria no ensino presencial, os alunos 

adoram e o retorno é bem melhor, auxilia na compreensão dos textos, pois pode-se lançar 

questões sobre o conteúdo estudando. Não tive dificuldades em usar”. Esse, talvez seja um 

ponto de consenso na formação a distância, essa interatividade favorece o processo de ensino-

aprendizagem, desde que seja bem explorada. 

  

4.3 AS EXPERIÊNCIAS DA TUTORIA PRESENCIAL  

 

 Na modalidade de educação a distância, o tutor presencial e/ou tutor de sala assume 

um papel preponderante na formação profissional dos discentes. Ao ser entrevistada, 

conforme a questão três do roteiro das entrevistas (Apêndice B) sobre o papel da tutora na 

sala de aula, a Tutora C,46 afirmou que “o papel da tutora é de orientar os estudantes, facilitar 

o empenho na sala de aula”. Em seu depoimento, ela esclareceu que: 

 

A primeira vez que eu escutei falar de sobre o papel do tutor, foi em uma 

explanação em sala, a pessoa falava que nós éramos os mediadores daquele 

conhecimento, entre os alunos e o doutor ou mestre que apresenta a matéria 

na sala de aula e o tutor é aquele que vai está dialogar mais com o aluno, de 

forma presencial, onde o professor atua a distância e o tutor é esse mediador 

entre o conhecimento do mestre que está explanando e o aluno. (TUTORA 

B)47 

 

 Dessa forma, a sua atuação é com os discentes na sala de aula, sendo às vezes 

chamada de professora por assumir essa atribuição de socialização do conhecimento e sua 

experiência como profissional. Convém destacar que todas a Tutoras envolvidas nesta 

pesquisa realizaram seus cursos em escolas presenciais, uma em Salvador-BA, pela 

Universidade Católica de Salvador, a outra pela Universidade Tiradentes em Aracaju-SE, 

ambas instituições privadas, e, por fim, apenas uma teve sua formação em uma instituição 

pública, a Universidade Federal de Pernambuco, em Recife-PE.  

Ao serem questionadas sobre a sua identidade (professora, tutora, mediadora) em sala 

de aula, obtivemos as seguintes respostas: “hoje, eu me considero não só orientadora, como 

tutora e também professora, porque a gente busca o conhecimento particular para repassar 

                                                             
46  Entrevista realizada em 10. Jan. 2013. 
47  Entrevista realizada em 09. Jan. 2013. 
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para os alunos coletivamente”. (TUTORA A)48 Porém, a Tutora C discorda dessa opinião: “eu 

me considero uma orientadora, na verdade tutora, agora professora não, porque a aula já vem 

pronta para a gente, isso é papel de um professor.” E mais, 

 

Eu me considero tutora e também orientadora, até mesmo na elaboração de 

trabalhos científicos os alunos encaminhavam e-mail para os orientadores, 

mas eles demoravam muito para responder e depois de formar duas turmas 
eu também me considero orientadora. (TUTORA B)  

 

  Dessa forma, percebemos que não existe um consenso, entre as tutoras sobre o seu 

papel a sua identidade em sala de aula. Até pelo volume de responsabilidades atribuídas no 

contexto de formação na modalidade de ensino a distância, por ser o a pessoa mais próxima 

do discente, ela termina transpassando essa identidade que lhe é atribuída em sala, como 

professora, tutora e orientadora. Apenas uma faz a ressalva que não se considera uma 

professora, por não selecionar e elaborar as aulas (conteúdo). 

 Todo esse acumulo de funções (tutoria, orientação do TCC, supervisão acadêmica), 

termina favorecendo o trabalho precarizado. A direção do polo se utiliza da justificativa que 

tutor não é professor, que não planeja as aula e, apenas, colabora com as discussão em sala, à 

respeito do conteúdo desenvolvido pelo(a) professor(a) que se encontra na sede da instituição 

formadora, para assegurar uma bolsa, cujo valor não é condizente com as responsabilidades 

assumidas pelas Tutoras. Nesse sentido, ao serem questionadas sobre se o salário pago pela 

instituição é digno para o exercício da tutoria, bem como, se seus direitos trabalhistas eram 

respeitados, afirmaram o seguinte: 

 

Não é digno e esses direitos são respeitados em parte. O salário não é viável, 

é insuficiente para os profissionais de nossa categoria, até porque as 
demandas são muito grande, as responsabilidades maiores ainda. Hoje sabe-

se que a maior contratação é por parte do poder púbico e a renda, o salário 

que se paga pela instituição não é condizente com a nossa realidade 
econômica (TUTORA A).   

 

 E mais,  

 

Não. Eu vejo assim, nós recebemos um valor irrisório, mas ao mesmo tempo 
esse valor não atinge a minha ética profissional, porque tem aqueles 

profissionais que fazem por fazer, mas independente daquele salário que não 

é esse, que ta fixado, que é mínimo, mas eu tenho essa exigência, como 

                                                             
48  Entrevista realizada em 08. jan. 2013. 
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dever profissional, de estar ali com os meus alunos. Fora o salário, mas a 

questão da ética e de meu ser profissional (TUTORA B). 

 

 Sendo assim, percebemos no discurso da Tutora B, a existência de profissionais que 

encaram a tutoria como um “bico”, quando ela afirma - “porque tem aqueles profissionais que 

fazem por fazer”. O comportamento destes profissionais compromete a qualidade da 

formação dos futuros assistente sociais.  

 Em relação à formação em Serviço Social EAD, conforme a questão quatro, 

obtivemos as seguintes respostas: de acordo com a Tutora A “Sim, desde que esse aluno de 

fato seja comprometido, busque o conhecimento e, não se detenha apenas ao encontro 

presencial, apenas uma vez por semana”; A Tutora B, sintetizou a sua resposta, afirmando que 

“sim”. Convém informar que a Professora formadora, foi enfática em sua resposta, ao garantir 

que a modalidade de ensino compromete a formação do discente. Mas, conforme a Tutora B, 

 

Sim, eu tenho muitos casos de alunos que se superaram em sala de aula, 
assim como formado. O profissional formado a distância e o presencial, eles 

tem diferenças, o da a distância ele apresenta alguns requisitos que são 

colocados para eles, tipo dois dias em sala de aula, mas ao mesmo tempo 

isso não interfere no seu saber acadêmico. O ensino a distância veio trazer o 
novo para os profissionais. (TUTORA B) 

      

 Dessa forma, cabe destacar que duas Tutoras reforçam a necessidade do discente 

buscar outras formas de ampliar seu conhecimento, não se limitando apenas as tele aulas e ao 

AVA. O compromisso com a formação deve ser do/a discente, cabe a ele/a identificar as 

lacunas de conteúdo e procurar superá-las durante a sua formação. O que remete a adequação 

da metodologia de ensino empregada pela instituição, pouco “aberta” às mudanças.    

 Todas essas transferências de responsabilidade da qualidade do ensino centrada no/a 

discente, provocou outra questão, relacionada à mercantilização do ensino superior em nosso 

país, sendo a modalidade de educação a distância que mais cresce neste segmento. Segundo a 

Tutora C, “Não, para ser sincera eles estão preocupados muito com os estudantes, não só o 

lucro”. No final de sua fala, percebe-se que o lucro também faz parte da instituição, 

explorando a educação como mercadoria. 

É incontestável que se busca de fato o lucro, entendeu, tem de melhorar 

muita coisa, é com relação à parte de estrutura está adequada, mas a questão 
de recursos materiais e didáticos tem que se melhorar. O aluno tem de estar 

mais respaldado com relação a direção e coordenação da instituição. 

(TUTORA A) 
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 E mais,  

 

Em Paulo Afonso BA, hoje avançou, quando a gente iniciou era muito, 

estava ainda aprendendo, até mesmo na parte administrativa, mas hoje eles 
levam o aluno a ter esse compromisso junto ao tutor, ao respeito à questão 

administrativa e à questão mesmo de formação que eles vão até o fim com os 

alunos. Eu vejo que a questão da descrença no polo daqueles alunos 
inseguros, não existe mais e, que realmente estão comprometidos a irem até 

o final. (TUTORA B) 

 

 As TIC são recursos indispensáveis na educação à distância e algumas das principais 

ferramentas concentram-se no Ambiente Virtual de Aprendizagem (biblioteca virtual, fórum, 

chat, web aula, portfólio). A interação se faz necessária tanto por parte dos professores/tutores 

e quanto por parte dos educandos. Nesse sentido, as Tutoras de sala entendem que esses 

espaços contribuem com a formação do discente. Conforme a Tutora A: “a princípio é 

satisfatório. Acredito que poderia ser mais ágil e ter feedbacks mais rápido, porque às vezes 

tem questão que demoram a serem respondidas e não são respondidas de forma adequada, da 

forma que nós gostaríamos de saber”. Percebe-se a necessidade de melhorar os canais de 

comunicação entre os/as discentes e os tutores responsáveis pelas avaliações dos trabalhos e 

das questões relativas as dúvidas dos alunos. Conforme afirma a Tutora C “favorece sim, eu 

acho que o ruim é que a quantidade de tutores virtual não são suficiente para atender os 

alunos, demora muito nas respostas”.  

 

Favorece o empenho do aluno, no polo de Paulo Afonso, nós temos um 

laboratório, onde o aluno pode usar a qualquer momento, nós temos um 

técnico que realmente ele foi um grande facilitador dos trabalhos de TCC, 
orientando junto ao tutor. O AVA facilita, claro que tem aqueles alunos que 

não tem muita facilidade, mas tem o técnico uma pessoa especializada para 

orientar.  
 

 Com relação às dificuldades com o uso dessas ferramentas, duas demonstraram terem 

dificuldades no início: a Tutora C, que explanou que “no início sim, no começo, porque não 

tinha o costume né lógico, até eu me adaptar eu tive dificuldade, mas agora já está de bom 

tamanho”, e a Tutora B, que admitiu ainda ter problemas com os instrumentos de TIC:  

 

Ah, tive muitas, até hoje eu tenho, porque geralmente até dizem “há o 

assistente social é aquela pessoa que só vivem a prática”, mas não é verdade, 
temos que está sempre se aperfeiçoando, eu tive uma aluna que fez o TCC 

sobre TI (Tecnologia da Informação), ela colocou isso, fez entrevistas e foi 

muito positivo, quando ela diz “que todos nós devemos avançar na área das 
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tecnologias”, foi onde eu adentrei nessa área, não sou perita ainda, mas to 

recomeçando (TUTORA B).  

 

 A formação em Serviço Social nesta modalidade de ensino só foi possível pela adesão 

das assistentes sociais como tutoras de sala. O que de início resultou em campanhas já 

referenciadas, promovidas pelo conjunto CFESS/CRESS. Nesse sentido, quando questionadas 

sobre a posição desses segmentos frente à formação profissional em Serviço Social EAD, foi 

assim respondido: 

 

Tem seus pontos positivos e negativos. Positivo, é importante que se 

pressione para que as universidades do ensino a distância, busquem uma 

melhor qualidade na oferta do curso de Serviço Social. O negativo, porque a 

democratização do ensino está aí para quem quiser buscar (TUTORA A). 
 

 E mais, 

 

Eu analiso isso da seguinte forma, no início eu também tive uma resistência, 

mas com o cotidiano na sala de aula é que você percebe o quanto é 
importante também o ensino a distância, porque do mesmo jeito que o aluno 

pode ser bom no presencial, ele pode no ensino a distância, isso vai depender 

muito do aluno (TUTORA C).   

 

 Sendo assim, caminhamos para o fortalecimento desta modalidade de ensino, que vem 

crescendo a cada novo censo do ensino superior, mesmo apresentando cenários que não 

favorecem o trabalho docente (independente de ser presencial ou a distância), nem uma 

formação comprometida com a qualidade do ensino, caracterizando-se pela forte presença do 

setor privado. As iniciativas das instituições públicas necessitam melhorar as suas plataformas 

de ensino, pesquisa e extensão, para que os discentes matriculados nesta modalidade possam 

vivenciar de fato o ensino superior.  

 

4.4 AS EXPERIÊNCIAS DAS/OS DISCENTES  

 

 A primeira turma do curso de Serviço Social EAD, ofertada pela UNOPAR, teve a 

duração de três anos e meio, na cidade de Paulo Afonso BA, reuniu estudantes oriundos dos 

estados de Alagoas, Bahia, Pernambuco e Sergipe, sendo a localização do polo de ensino no 

Território de Cidadania de Itaparica. A turma começou com 119 alunos matriculados, sendo 

que apenas 70 conseguiram concluir o curso em 2010.1, deste, 62 eram mulheres e apenas 08 
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homens. Do total, foi retirada uma amostra para a coleta de dados composta por 13 mulheres e 

01 homem que participaram das entrevistas (Apêndice C).  

 A presença feminina no curso de Serviço Social EAD, não é diferente das instituições 

de ensino superior presencial, a presença de homens cursando este curso é bastante inferior, 

mas essa característica é histórica como afirma Paulo Neto (2009 p.88): “parece esta a relação 

entre a institucionalização profissional do Serviço Social e o fenômeno, universalizado e 

indiscutível, de ele apresentar-se como “profissão feminina”. 

 A metodologia, adotada pela modalidade de ensino, em que as aulas acontecem uma 

vez por semana possibilitou o acesso de pessoas que pararam de estudar ao fim do ensino 

médio, de trabalhadores/as e donas de casa, que não dispunham de tempo para frequentar um 

curso de nível superior presencial, em que as aulas ocorrem durante a semana toda, com 

horário integral.  

Conforme a Discente “J”,49 “a vantagem realmente é a disponibilidade, para mim a 

questão de tempo: mãe, esposa, trabalhava de turno e por escala. Então, por ser só uma vez 

por semana, para mim a EAD caiu perfeito.” A presença de estudantes com idade superior a 

trinta anos de idade, evidência o retorno de pessoas que estavam excluídos das universidades 

brasileiras e que cursavam a sua primeira graduação. 

 

Tabela 7 – Quantidade de discentes por média de faixa etária  

FAIXA ETÁRIA QUANTIDADE DE DISCENTES (%) 

Entre 20 a 30 anos 03 (21%) 

Entre 30 a 40 anos 07 (5%) 

Entre 40 a 50 anos 03 (21%) 

Entre 50 a 60 anos 01 (7%) 

Fonte:Elaborado pelo autor em 15. Jan. 2013. 

  

De acordo com a Discente E50, essa metodologia foi decisiva para seu retorno aos 

estudos. 

 

O curso de Serviço Social para mim sempre mim chamou a atenção, pela 

beleza em si da profissão, de estar é vendo a realidade de uma família, dos 

usuários, de tentar ajudar a transformar esse meio. Porém, a distância foi 

mais uma opção pessoal, porque fiquei vinte anos parada, sem estudar, 

foi a melhor forma que eu encontrei de voltar aos estudos, por incentivo 

                                                             
49  Entrevista realizada em 16. Jan. 2013 
50  Entrevista realizada em 16. jan. 2013. 
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do marido e da família, então eu voltei a estudar. (DISCENTE “E” - grifos 

nossos) 

 

 Sendo assim, a turma tinha uma diversidade ímpar. Essa convivência de diferentes 

gerações na sala de aula provocava discussões “tensas” envolvendo temas polêmicos como 

homofobia, o uso de substâncias entorpecentes, novos arranjos familiares. Isto favoreceu a 

quebra de paradigmas e novas concepções foram geradas para a compreensão dos fatos 

sociais na sociedade contemporânea. 

 Outra característica da Educação a Distância são os baixos valores das mensalidades, 

favorecendo o acesso daquelas pessoas que não poderiam cursar o ensino superior em uma 

instituição presencial/privada, devido ao custo elevado das mensalidades. Porém, esse fato, 

não caracteriza a EAD como uma modalidade que atende, preferencialmente, a população de 

baixa renda, conforme o CFESS/CRESS/ABPESS e ENESSO (2010, p.08) atacou: “uma 

política de ensino superior pobre para pobres, já declaradamente a EAD está associada à 

oferta de ensino para segmentos pauperizados”. 

  

Tabela 8 – Renda média dos discentes 

 SALÁRIO MÍNIMO RENDA FAMÍLIAR 

Até um salário - 

Entre 2 e 3 salários 04 (29%) 

Entre 4 e 5 salários 07 (50%) 

Acima de 5 salários 03 (21%) 

Fonte: Elaborado pelo autor em 15. Jan. 2013.  

 Como podemos perceber a presença de pessoas com baixa renda na turma é bastante 

insignificante, o que não caracteriza a educação a distância como modalidade de ensino para 

uma população de pobres. Percebe-se, a presença de pessoas que trabalham e investem parte 

do seu ordenado no ensino superior como forma de poder alcançar melhores salários, através 

de concursos e seleções. De acordo com a Discente “D”,51 essa característica torna-se uma das 

vantagens: “a principal é você ter contato com vários professores mestre e doutores, outra 

facilidade é que consegue pagar um valor irrisório”. 

 

                                                             
51  Entrevista realizada em 16. Jan. 2013. 
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4.4.1 Analisando a organização da formação em Serviço Social EAD: o binômio ensino-

aprendizagem/avaliação 

 

 As cidades que compõe o Território de Cidadania de Itaparica apresentam poucas 

instituições de ensino superior na modalidade presencial, como já evidenciado anteriormente, 

no capítulo dois, essas instituições não estavam autorizadas a ofertar o curso de bacharel em 

Serviço Social, o que favoreceu o oferta desses cursos na modalidade EAD. Convém lembrar 

que o curso de Serviço Social presencial, em instituições superior de ensino públicas mais 

próximas deste Território de Cidadania, em 2007, eram as cidades de Aracaju-SE, Maceió-AL 

e Recife-PE.  

Neste sentido, quais foram os principais motivos para a escolha do curso nesta 

modalidade, conforme a primeira questão do roteiro das entrevistas com os discentes. 

 

Na realidade, por me identificar com o curso em si, com a profissão, talvez 
porque eu queria muito fazer esse curso e no município onde eu morava não 

tinha só existia a modalidade da educação a distância, talvez se existisse a 

modalidade presencial eu tivesse feito por ela. Como era uma questão de 
afinidade com a política do curso, então eu fiz a distância. (DISCENTE 

“I”)52 

 

Na verdade foi falta de opção na cidade, eu era técnica de enfermagem 

durante 12 anos, queria enfermagem, mas também não tinha na cidade esse 
curso disponível, o que chegava próximo era o curso de Serviço Social. A 

questão de ser a distância era a facilidade de ser um dia na semana, não 

atrapalhava no meu trabalho, então foi o que levou a fazer Serviço Social a 
distância. (DISCENTE “J”) 

 

Eu escolhi o curso de Serviço Social porque sempre tive vontade de fazer 
esse curso, já tive a oportunidade de fazer outro curso, inclusive fiz teologia, 

mas a minha preferência era mesmo Serviço Social e a questão da 

modalidade EAD é porque na cidade onde eu moro, não tem o curso em uma 

faculdade presencial, então foi uma necessidade. (DISCENTE “K”)53 
 

Na verdade, eu pensei em ter o terceiro grau, não escolhi especificamente o 

curso de Serviço Social e a modalidade EAD, porque seria mais fácil ou 
mais difícil, eu queria ter o terceiro grau por conta do mercado de trabalho. 

Mas acabei concluindo que era o que eu já fazia e me apaixonei pelo curso 

de Serviço Social. (DISCENTE “L”)54 
 

                                                             
52  Entrevista realizada em 17. Jan. 2013. 
53  Entrevista realizada em 17. Jan. 2013. 
54  Entrevista realizada em 17. Jan. 2013. 
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 Os motivos pela escolha do curso entre os demais, a questão mais evidenciada por 

elas/es foi justamente à falta de opção na modalidade presencial, seguida pela afinidade com o 

curso, por curiosidade e o anseio de possuir o terceiro grau. Esses aspectos motivacionais são 

determinantes para a formação do discente, sabendo que durante a formação, o contato com a 

fundamentação teórica metodológica do Serviço Social, provocou, sem sombra de dúvidas, 

seus aspectos quanto aos anseios iniciais da formação em Serviço Social - EAD, como afirma 

a Discente M:55 “quando eu escolhi, eu não sabia bem o que era o Serviço Social, mas pelo 

pouco que conhecia me identifiquei”.  

 Esse modelo de ensino do curso de Serviço Social tem provocado debates no entorno 

da qualidade da educação ofertada no ensino superior, envolvendo inclusive outras áreas do 

conhecimento. A necessidade de avaliar seus impactos positivos e/ou negativos na formação 

do estudante deve acontecer de forma gradual por parte das pessoas envolvidas neste 

processo. Segundo Carlini e Ramos (2009, p. 161), “a avaliação de cursos a distância tem sido 

objeto de consideração e análise tanto dos educandos quanto do público em geral, desde que 

essa modalidade de ensino se tornou gradativamente mais disponível a amplas parcelas da 

população.” Os discentes que vivenciaram essa metodologia de ensino, apontaram os 

seguintes aspectos: 

 

Então, é desafiador... Um aspecto positivo que eu poderia trazer que nós 
tivemos professores de alto nível, material didático de qualidade, mas hoje, 

com a maturidade profissional que eu adquiri ao longo do tempo, eu vejo 

que os pontos dificultadores foram esses: falta de interação com professores 
em sala de aula, porque o tutor, ele estaria para mediar o ensino-

aprendizagem, mas ele não tem a mesma qualificação que o professor. 

Tivemos acesso a materiais bons, nós não tivemos um trabalho com 
bibliografias que geralmente são recomendadas no presencial, então a nossa 

formação se dá de forma autônoma, o aluno que tem a coragem de buscar 

outras fontes, de beber em outras fontes. Ele ir atrás, adquirir livros, buscar 

orientações com pessoas, mas aqueles que não tinham uma disciplina de 
estabelecer horário para estudo nesse processo de aprendizagem, eles sempre 

eram mais penalizados. Essas condições, elas se materializavam conforme 

passavam o tempo do curso porque era perceptível o nível das pessoas, o 
nível da maturidade profissional estava acontecendo, então nos tínhamos 

posturas profissional antiéticas, nós tínhamos pessoas que se quer sabia o 

que era o curso, então tudo isso atrapalha um pouco, porque a meu ver não é 

aceitável que o aluno já no quarto, quinto semestre, preste a entrar no estágio 
não saber nem a definição do curso do qual ele se encontra e isso vai rebater 

fortemente no momento em que ele estiver saindo da graduação, porque se 

ele não tiver uma formação de qualidade, ele vai transferir toda essa 
incompetência técnica no seu ambiente profissional e isso não vai fragilizar 

                                                             
55  Entrevista realizada em 18. Jan. 2013 
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somente a esse profissional, mas também todas as questões de luta que vem 

se perdendo com o passar do tempo. (DISCENTE “A”)56 

 
O aspecto positivo é a questão da carga horária, a facilidade, de você 

precisar ir na faculdade apenas uma vez na semana e você ter acesso ao 

conteúdo, as ferramentas pela internet em casa, então isso fortalece muito, 

principalmente no mundo de hoje que todo mundo trabalha, filhos, então isso 
foram os pontos bem positivos e também, eu vejo que na modalidade EaD 

como chamar mais para a responsabilidade o aluno, porque a nossa formação 

depende muito da nossa busca com todas essas ferramentas que são 
oferecidas. Negativos, uma das coisas que dificulta muito é de você não ter o 

presencial, a questão de você tirar dúvidas, as vezes agente tinha 

dificuldades das ferramentas do tempo real, de você, quando aparecer a 

dúvida de você tirar ali naquele momento, para em tempo real, você tirar 
essa dúvida, porque muitas vezes agente deixava essa dúvida para um outro 

momento e outras dúvidas iriam surgindo, eu vejo como ponto negativo só 

esse mesmo. (DISCENTE “C”)57 
 

Aspectos positivo seriam o seguinte, como a gente não tem aulas todos os 

dias, ele exige mais do aluno, acaba sendo uma auto formação, até que ele 
tem de buscar das mais amplas maneiras possíveis é informações, isso 

instiga ao aluno a correr atrás, a buscar conhecimento, tendo em vista, 

querendo ou não, uma certa lacuna, por não ter professor acompanhando ele 

diretamente, não só pelo fato de ser a distância, pelo fato de a carga horária 
que precisa está no curso presencial uma vez por semana. Então, o ponto 

negativo que eu considero seria essa interação entre o professor e o aluno 

durante um período mais prolongado, a gente não tem essa vivência de estar 
cara a cara, de estar testa a testa com o professor e, além disso nós só 

precisávamos estar uma única vez na semana, eu acho assim, que para 

algumas pessoas, isso era vantajoso, não ocupava muito o tempo, podia 
administrar a faculdade com outras atividades, mas eu particularmente 

preferia que fosse mais que um dia em sala de aula. Por ser a distância já trás 

uma certa dificuldade, é compromisso a mais para a gente, deveria sim, 

acrescentar um dia a mais. (DISCENTE “I”) 
 

Negativo é a questão de ser uma só vez na semana não é, poderia ser mais 

vezes também, a questão dos tutores, eles também não se preparam tanto 
para tirar dúvidas, não somente o tutor que vai lá só para digitar a presença. 

Os tutores deveriam se preparar mais, interagir, tirar dúvidas, mas também 

não sei se o papel deles é esse, mas devemos tem um professor e não um 

tutor quem sabe. Eu acredito que a parte negativa foi essa, acaba não 
puxando muito do aluno e que realmente tem interesse vai procurar e quem 

não tem, vai ter aquela formação de qualquer jeito, Como a gente sabe que 

muitos tem e a parte positiva como eu acho que o meu caso e de outros 
alunos é que por ter essa deficiência de professores, então a gente procura 

realmente se empenhar mais. Existe também aquele preconceito, que faz 

com que a gente venha a superar, então a gente procurava estar atrás de tudo, 
me esforçando para não ser mais um EAD no mercado de trabalho. 

(DISCENTE “J”)  

 

                                                             
56  Entrevista realizada em 15. Jan. 2013. 
57  Entrevista realizada em 15. Jan. 2013. 
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 A predominância das aulas ocorrerem apenas em um dia da semana, imperou como 

ponto negativo nas contribuições dos discentes, como também, a ausência do professor, falta 

de preparo das tutoras de sala (domínio da turma) e entre os pontos positivos foram citados: 

localização do Polo de Ensino, material didático, tele aulas presenciais, qualificação dos 

professores e facilidade de continuar os estudos dos conteúdos apresentados em casa com o 

auxílio da internet. 

 

Essa noção de várias vozes, que se articulam e debatem na interação, é 

crucial para a abordagem da linguagem como espaço de luta hegemônica, 
uma vez que viabiliza a análise de contradições sociais e lutas pelo poder 

que levam o sujeito a selecionar determinadas estruturas lingüísticas ou 

determinadas vozes, por exemplo, articulá-las de determinadas maneiras 

num conjunto de outras possibilidades. (RESENDE e RAMALHO, 2006, p. 
18) (sic) 

  

 Todas essas vozes no entorno da formação profissional em Serviço Social, favorece 

que, em alguns momentos, sobressaiam as “vantagens” deste processo de ensino. Ao 

questionar os discentes sobre esse quesito, encontramos os seguintes elementos apresentados 

nas suas falas: para a Discente “A”, “bem a vantagem aparentemente divulgada seria mesmo a 

questão do período para estudo, que tem apenas um dia de aula na semana de 

responsabilidade e o seu ritmo autônomo de estudo, então você programa o seu tempo”. 

Outros discentes, fazem maiores considerações: 

 

O tempo, você otimizar esse tempo, em você não ter de estar todos os dias na 

universidade, isso ajuda muito a medida que você vai uma vez por semana e 

você tem outras ferramentas para você acessar, então você ajusta o seu 
tempo  a sua realidade, o curso nesta modalidade lhe dá essa facilidade você 

ajustar os seus horários a sua realidade com a faculdade, porque você pode 

acessar e responder os trabalhos a noite, de madrugada, no horário de 
almoço do trabalho, então isso facilita muito. (DISCENTE “C”) 

 

O tempo para quem trabalha, mas a surpresa em si são os conteúdos para a 

gente pesquisar, a própria faculdade disponibilizava, tanto em vídeo, como a 
própria biblioteca. Os livros citados eram muitos ricos e facilitou muito, 

porque não precisava sair de minha casa para estudar, eu estudo dentro da 

minha casa e me sinto capaz da mesma forma de quem fez presencial. 
(DISCENTE “L”) 

 

As vantagens realmente no meu ponto de vista, eu estudei um ano na Fasete 
e o meu serviço é muito cansativo eu trabalho no sol todo o dia, o dia todo, 

quando chegava na Fasete, fazendo o curso de Letras, eu não acompanhava 

eu ia dormir, não vou mentir dormia mesmo na cadeira, o ar condicionado 

ligado e aí pronto eu dormia. Por isso, que não dava no sábado e domingo eu 
ainda trabalho. Na EAD não, eu poderia dormir hoje e amanhã eu estudar, 
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porque assim, os trabalhos no começo é complicado, mas depois não. Eu só 

tive que voltar um trabalho meu e esse eu mandei só para não perder o prazo 

e ele voltou, o resto todos foram aceitos e agora assim, como eu fazia com as 
próprias palavras, eles mandavam dizer “olha tá excelente, mas faltou usar 

fonte de outros autores” é aquilo que eu usava coisas do dia a dia, faça mais 

referências. (DISCENTE “H”)58  

 

 Dessa forma, a categoria tempo, foi uma unanimidade nas respostas, entretanto, a 

Discente “M”, faz a seguinte inferência “Você pode estudar e trabalhar, por ser uma vez por 

semana, isso seria vantagem e desvantagem ao mesmo tempo” (grifos nossos). O fator 

trabalho também aparece nas falas, como sendo um obstáculo para o ensino presencial, o que 

pode ser conciliado na modalidade EAD. 

 Outro aspecto relevante na formação profissional em Serviço Social está relacionado à 

dimensão ténico-operativo, que envolve o contato do estudante com o campo de atuação 

profissional através do estágio supervisionado, como disciplina obrigatória, presente na matriz 

curricular do curso. A referida turma obteve contato com esse ambiente profissional de forma 

“adversa” por se tratar da primeira turma de Serviço Social na região, sendo necessário firmar 

convênio com as instituições públicas, privadas e do terceiro setor que disponibilizassem de 

assistentes sociais no seu quadro pessoal para atuarem como supervisoras de campo dos 

estagiários/estudantes. Ao serem questionadas/o sobre o cumprimento da carga horária 

obrigatória referente à disciplina Estágio Curricular, obtivemos as seguintes contribuições: 

 

Sim, porque a gente realmente se esforçou a terminar, mas o lado positivo é 

essa determinação de fazer o estágio. Porém, eu achei dificuldade pelo fato 

das portas estarem fechadas na época, as tutoras de campo não se colocavam 

a disposição. Para mim houve uma barreira de dialoga e doação porém, eu 
mim coloquei assim, como curiosa que sou, ficava tentado aprender aquilo 

ali, mim esforçando, tentando fazer o estágio da melhor forma e também eu 

peguei livros, fui atrás de outras pessoas que já tinham passado por esses 
espaços de estágio e mim facilitou muito aprendizado, claro que todo dia 

você tem que ta se aperfeiçoando. (DISCENTE E)  

 

O que foi estabelecido, eu achei que a gente deveria ter tido mais tempo, o 
aprendizado teria sido melhor, mas como todo estágio, esse não é o primeiro 

que faço, a gente não aprende tudo o que a gente quer. A prática é que nos 

proporciona isso. O estágio é só uma base, seja ele qual for, você vai 
aprimorar na pós-graduação ou no trabalhando na área. (DISCENTE L) 

 

 A maioria dos estudantes afirmou terem conseguido realizar a carga horária, prevista 

para o Estágio Curricular Obrigatório, com exceção da Discente “J”: “teoricamente sim, mas 

                                                             
58  Entrevista realizada em 17. Jan. 2013. 
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assim, na realidade mesmo, de ir todos os dias e cumprir com a carga horária não. Teve 

aquele ajeitadinho com o professor devido ao meu trabalho, não cumpri ao pé da letra mesmo 

não”. O estágio supervisionado ocupa um lugar de extrema importância na formação do 

estudante, devendo o mesmo estar enquadrado com a Resolução de número 533 de 29 de 

setembro de 2008, do CFESS/CRESS, para que os estudantes não encontrem dificuldades ao 

solicitar a sua inscrição originária junto aos Conselhos Regionais de Serviço Social (CRESS) 

de sua região. 

 O processo de oferta do ensino superior à distância, tem adotado fortemente a 

mercantilização do ensino superior no Brasil. Porém essa postura adotada pelo MEC em 

autorizar o funcionamento de cursos de graduação (licenciaturas, bacharelados e tecnólogos), 

tem seus resquícios deste a década de 1990. É indiscutível a forma como o capital 

especulativo apropriou-se deste direito social, passado a explorar com tanto “incentivo” e falta 

de fiscalização por parte do MEC. 

 

Estamos falando, para dizê-lo da maneira mais breve possível, do argumento 
segundo o qual, no novo cenário social, econômico, político e cultural da 

Sociedade da Informação – muito facilitado pelas TIC e outros 

desenvolvimentos tecnológicos que estão ocorrendo desde a segunda metade 
do século XX -, o conhecimento passou a ser a mercadoria mais valiosa de 

todas, e a educação e a formação são as vias para produzir e adquirir essa 

mercadoria. (COLL, MAURI e ONRUBIA, 2010, p. 67-68)  

 

 E mais,  

 

Todavia, como a política educacional nos anos 1990, seguiu os ditames da 

política econômica e do ideário neoliberal, numa dinâmica com vistas à 
mercantilização do ensino superior, o Serviço Social não ficou de fora de tal 

processo, constatando um avanço das ESSs privadas e não-universitárias, 

principalmente durante os governos privatistas de Fernando Henrique 

Cardoso. (PIMENTA, 2009, p.149) 

 

 Essa tendência instalou-se principalmente nas regiões em que o ensino superior 

público presencial está ausente. Cabe destacar que as instituições públicas também ofertam 

essa modalidade, porém ainda muito “tímida”. Em relação a privatização do ensino, a questão 

cinco do roteiro das entrevistas indagou os discentes sobre o compromisso da instituição com 

a formação, ou se a mesma utilizava a EAD visando apenas o lucro. 

 

Bem eu posso dizer que o capital seria o principal objetivo, tendo em vista 
que eles não demonstravam em momento algum durante a formação 

interesse em resolver questões paulatinas e principalmente com relação aos 
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estágios, uma vez que os próprios alunos tinham que se responsabilizar em 

buscar os campos de estágios, em buscar os profissionais que viessem a 

orientá-los em está dialogando com as instituições, mesmo sabendo que lei 
que regulamenta o estágio, ela responsabiliza a instituição de ensino por essa 

atribuição e, também com relação ao acompanhamento das atividades, 

porque nós tínhamos uma ineficiência por parte da tutoria eletrônica, por 

parte dos professores e porque não dizer por parte do tutor de sala que se via 
assoberbado de atribuições que não era dele e acabava tendo de responder de 

uma forma inadequada aos anseios dos alunos. (DISCENTE “A”) 

Não, eu vejo que a Unopar, por ser uma novidade na cidade em relação ao 
estágio e todo novidade, tudo que é novo tem as dificuldades, de ajustes. 

Mas sempre via que a Unopar tinha muita responsabilidade, a gente via nos 

currículos dos profissionais, dos professores a distância, com currículos 

excelentes e nos dava a capacidade de contato, tirar dúvidas, mas tinha 
algumas falhas principalmente com relação ao estágio muito grande, mas 

não vejo isso como eles visando o lucro não. Acho que foram dificuldades 

normais da implantação, via como mais facilidade de trazer mais uma 
oportunidade de capacitar a população com a modalidade EaD. (DISCENTE 

“C”) 

  
Olha, a gente foi a primeira turma em Serviço Social, mas eu não conhecia 

nada sobre a EaD, mas eu acredito que eles visam um pouco a qualidade do 

ensino, mas a questão do lucro também, porque quando a gente estava se 

formando, a questão do estágio, de conseguir local para estagiar, alguns 
alunos sofreram muito na nossa época e depois da gente também muitos 

ainda encontraram essa dificuldade. (DISCENTE “D”) 

 

 No conjunto dos depoimentos, 43% dos discentes consideram que a instituição 

demonstrava compromisso com a formação do estudante, 21% que a mesma tinha uma visão 

no capital, ou seja, no lucro, e 36% apresentaram algumas ponderações como no discurso da 

Discente “F59”: “em parte, eu acredito que a formação do aluno é valorizada, mas são muitas 

lacunas, vejo também muita falta de interesse na questão de coisas que seria da parte 

pedagógica e/ou técnica e que repassava isso para os estudantes, nesse sentido.” Já para a 

Discente “I”: “no caso específico da EaD, acredito que tenha, porque existe um mercado, na 

realidade da EaD. Mas no caso específico da Unopar eu percebo que há um compromisso com 

o aluno.”  

 Dessa forma, podemos perceber uma “imaturidade” neste discurso, o mercado 

presente no macro da EAD, reflete também no micro, de certa forma, sendo necessária uma 

visão crítica e maior cobrança das responsabilidades por parte da instituição, no que concerne 

a formação qualificada para seus discentes.   

 

                                                             
59  Entrevista realizada em 16. Jan. 2013. 
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4.4.2 Analisando a organização da formação em Serviço Social EaD: o binômio 

interatividade/qualificação profissional 

 

 A necessidade de analisar as categorias de interatividade e qualificação profissional, 

como resultados da formação profissional em Serviço Social na modalidade de educação a 

distância, surgiu nos discursos envolvendo os profissionais, professores e os próprios 

discentes em formação nesta modalidade. Outro elemento importante foi o documento 

elaborado pelo conjunto CFESS/CRESS/ABEPSS e a ENESSO “sobre a incompatibilidade 

entre graduação a distância e Serviço Social.” Desta forma, compreendemos que a 

interatividade é um dos eixos central no ensino a distância, pois ele envolve outros atores e 

instrumentos na construção de um currículo mais “flexível” e adequado às novas situações de 

aprendizagem. 

 

Um dos desafios para os cursos de EAD é atingir um equilíbrio adequado 

entre estudos independente e atividades interativas, inclusive do ponto de 

vista financeiro. Cursos a distância expositivos e sem interação podem ser 
batizados, como já vimos, de ABED – educação bancária a distância. 

Entretanto, como também vimos, a interação em EAD não é como sinônimo 

apenas de interação professor/aluno. Há diversos tipos de interatividade e 

diversas tecnologias que podem ser utilizadas e que, não necessariamente, 
envolvem custos elevados. Cada mídia tem características interativas 

próprias e custos específicos, o que deve ser levado em consideração no 

planejamento da interação em cursos de EAD. (MATTAR, 2009, p.118) 
 

 A qualificação profissional envolve os aspectos cognitivos individuais, cabendo ao 

discente avaliar de forma particular a sua evolução durante a formação nesta modalidade de 

ensino. Neste sentido, ao serem questionados sobre a qualificação para o exercício da 

atividade profissional no mundo do trabalho, obtivemos as seguintes colocações:  

 

Me sinto, porém, com a consciência que preciso me capacitar mais, porque 

assim, a gente sempre tem, qualquer que seja a graduação, fica faltando algo 
e eu não sei se pelo preconceito que a gente tem enfrentado por ser da EaD e 

toda essa discussão que existe entre o EaD e o presencial, a gente acha que 

fica faltando alguma coisa. Então assim, mim sinto capaz, até porque eu 
tenho a consciência do profissional que eu ajudei a formar, mas não é o 

suficiente, que isso não seja, não me deixa achar que eu não preciso alcançar 

mais. (DISCENTE “C”) 
  

Para mim, foi a metade do curso, sou sincera, saí meio que despreparada a 

nível de prática mesmo, que era de se esperar e isso não é somente por ser a 

distância, mas em qualquer faculdade. A parte teórica você sai embasada, 
mas na parte prática só vai estar se consolidando quando você começar a 

exercer. Então assim, me senti insegura, mas assim, hoje como meu dia a dia 
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eu consegui ter mais segurança naquilo que eu faço. Mas eu digo que a 

faculdade foi metade, está sendo completado com a minha atuação 

profissional. (DISCENTE “F”) 
  

Sim, me sinto sim, mas sem dúvida, independente da modalidade de sua 

formação, não querendo ser alienada, mas independente disso, acho que 

qualquer profissional que entra no mercado de trabalho recém formado ele 
trás as suas inseguranças, as suas inconstâncias em relação a sua formação, 

própria da profissão, os questionamentos que a gente faz por ser uma 

profissão que na sua essência é questionadora. Então, pelo fato da profissão 
trazer isso mais disso e da gente como recém formada, entrando no mercado 

de trabalho. Assim, isso trás insegurança para qualquer tipo de formação 

acredito. (DISCENTE “I”)  

 

 A maioria das/os discente afirmou estarem qualificadas/os, mas como podemos 

perceber, sempre justificaram a sua afirmação, no sentido de melhorar sua atuação 

profissional a partir da prática, e que a formação é um processo contínuo, não acaba com o 

final da graduação, sendo necessário se aprimorar, principalmente em relação ao setor de 

trabalho em que atua. Apenas uma discente informou está insegura em relação a sua 

qualificação profissional, a Discente “D” expôs o seu problema: “olha eu tenho dúvida, eu 

não trabalhei na área ainda e fico com medo em ter uma oportunidade e não ter a qualificação 

necessária, eu tenho medo!” 

 A primeira turma de Serviço Social nesta modalidade de ensino colou grau em agosto 

de 2010, recebendo logo em seguida o diploma de Bacharela/el em Serviço Social, o que 

habilitava as/os discentes a solicitarem o seu registro nos Conselhos Regionais de seus 

respectivos estados, para, então, começarem a atuar como assistentes sociais na região. Entre 

as pessoas entrevistadas nesta pesquisa 80% já estão com seus registros em mãos, 10% 

aguardando receber e 10% ainda não deram entrada junto ao CRESS, porque atuam em outras 

funções e não na área em que se formou. 

 Para a maioria, a inserção no mundo do trabalho ocorreu de forma gradual, sendo que 

as prefeituras lideram as contratações das assistentes sociais na região. No terceiro setor e na 

iniciativa privada ainda é bastante tímida a atuação do assistente social na região.  

 

Sim, então estou na área há quase dois anos, atuando na Assistência Social, 

sou contratada, trabalho no município, tenho um contrato em Regime 

Especial de Direito Administrativo (REDA), foi um pouco difícil porque 
aqui no município foi umas da EAD a consegui se inserir de imediato, 

primeiro porque existe o preconceito. (DISCENTE A)  

 
Eu atuei sim como assistente social. Fiz concurso público para alguns 

municípios, foram dois, eu fui aprovada nos dois concursos públicos, um 

tinha três vagas e eu passei em segundo lugar e o outro apenas uma vaga e 
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eu fui aprovada em primeiro lugar. Assumi esse concurso público e fiquei no 

município, amando, apaixonada pelo que fazia durante sete meses na função. 

Porém, surgiu uma outra oportunidade de emprego, mas não na minha área. 
Porém, ela era satisfatória e pertinente no momento, por ser na cidade onde 

eu moro, tinha algumas vantagens que para mim e eu decide sair do 

município e assumir esse outro concurso, pela questão da renda também. 

(DISCENTE I) 
 

 O setor público é o maior empregador das assistentes sociais na região: no conjunto 

dos discursos 64% das assistentes sociais já estão inseridas no mundo do trabalho e 36% não 

estão atuando na área em que se formou. Com relação a sua forma de ingresso, a maioria foi 

contratada por seleção pública simplificada: em média 53% encontram-se neste segmento, 7% 

ingressarem por concurso público e 40% estão atuando em áreas diferentes. 

 Durante o processo de formação, os discentes tiveram que enfrentar diversas situações 

de “preconceitos” em relação ao modelo de educação adotado/a pelos/as mesmo/as. Reflexo 

do enfrentamento pela categoria contra a precarização e mercantilização do ensino superior 

em nosso país. Essa percepção ficou bastante evidente ao serem questionadas/o sobre o 

posicionamento da categoria em relação à formação profissional em Serviço Social- EAD.  

 

É uma questão a se analisar, porque em muitos momentos nós percebemos 

que a crítica, ela tem fundamentos, mas em outros momentos fica bem claro 

que é uma questão mesmo preconceituosa e infundada. Acredito que para se 
fortalecer a categoria, essas entidades, elas deviam se unir aos estudantes, até 

porque eles são culpabilizados pelo sistema, eles não estão nesta modalidade 

somente por uma escolha, mas por enes condições e eles acabam que sendo 
excluídos dos processos de decisão. Eles não conseguem debater de igual 

para igual, eles não conseguem trabalhar na perspectiva de formalizar uma 

agenda de luta, um projeto coletivo de lutas que possa fortalecer a categoria 

como um todo. O fato é que não importa a modalidade de onde ele veio. 
Apartir do momento em que ele concluir a graduação é um profissional 

como outro qualquer, ele tem direito de estar presente nessas lutas, de sugeri 

e de criticar, até porque apartir do que ele entra se inscreve no conselho, ele 
contribui financeiramente, então porque não de forma ideológica, 

fortalecendo o projeto ético-político, fortalecendo as lutas pela classe e de 

fato fortalecendo o exercício profissional que hoje é o maior desafio com 
todo esses percalços na formação profissional, que não advêm somente da 

EaD, mas também do sucateamento das universidades públicas e das 

faculdades privadas. Quando elas deixam de atender o objetivo da formação, 

da autonomia, da transformação social e passam a atender a uma formação 
de cunho metodológico que visa somente o lucro. (DISCENTE “A”) 

  

No quesito preconceito, de estigmatizar eu considero preconceituosa, quando 
direciona assim: é EAD. Então se dá um olhar diferenciado, na questão 

quando eles alegam a questão técnica de fato, a falta de qualidade durante o 

estágio. Hoje eu vejo que realmente está existindo essas lacunas, eu 

concordo em tese, mas assim, o preconceito com que faz EaD, aquele olhar 
diferenciado, de estigmatizar porque fez EaD eu acho lamentável, porque 
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conheço profissional da presencial e deixam também apresentar dificuldades 

em quesitos que eu também sinto. Então, nada disso colocou eles acima de 

mim de maneira alguma. O que eu sei: existe sim uma razão em pontos 
como o estágio, provas, onde algumas faculdades não fazem nem a prova de 

redação para ingressar. (DISCENTE “F”) 

  

Existem algumas colocações que são bastantes pertinentes, a gente tem de 
analisar, filtrar e tentar trabalhar para que as instituições tenham 

compromisso com os alunos, em sua formação. Porém, existem alguns 

radicalismo também que eu acho talvez se não ficassem tão preocupada nas 
críticas, já que é real, já existe essa modalidade e a gente não vai ter como 

mudar isso de alguma forma repentina. Então, já que ela existe e está 

formando a cada ano, semestre forma mais assistente socais, então tem de 

procurar uma forma que possa melhorar, ele seja satisfatório, para que os 
profissionais saiam das universidades com um melhor conceito e conteúdos 

trabalhados, para que ele possa fazer um bom trabalho. (DISCENTE “I”) 

 
Eu vejo como preconceito, inclusive quando aluna, participei de um 

encontro, você também estava presente e a gente se sentiu assim, muito 

descriminado, porque nós fomos colocados como a aberração do ensino. Eu 
vejo que eles não estão preocupados com as pessoas, eles estão preocupados 

com os alunos? Você tem que ver, a casos e casos, tem pessoas que fazem 

uma universidade a distância por enes motivos, trabalha, muito ocupada, 

dentre outros. Mas assim, no nosso caso foi pela necessidade, foi relatado 
nesse encontro um caso da Amazônia que a pessoa estava lá do outro lado do 

rio e não tinha como vir a estudar, então ele estudava lá mesmo pelo 

computador dele, era uma pessoa dedicada, que realmente queria aprender. 
Mas o que fazer? Vamos excluir essa pessoa, vamos deixá-la a margem, sem 

conhecimento. Então eu acho que eles tem uma visão muito preconceituosa e 

não taxar todo mundo, achar que é um processo irresponsável, que não tem 
compromisso, mas eles poderiam preservar aqueles que fazem com 

qualidade, com responsabilidade como a Unopar. (DISCENTE “K”) 

 

 Os discursos na sua maioria fazem referências aos preconceitos vivenciados durante e 

depois do curso, na atuação profissional, nos espaços de trabalho. Essa referência da EAD, na 

formação de cada um possui um “estigma” que ela/e carrega por onde passa. O que irá 

evidenciar de forma positiva ou negativa, será a sua competência/incompetência profissional. 

A prática exercida no espaço sócio ocupacional é que poderá quebrar esse obstáculo, 

principalmente o ingresso no mundo do trabalho, nas disputas com os “iguais/diferentes” nas 

vagas ofertadas para o exercício da profissão. 

 O estudante do ensino a distância precisa ter o domínio no uso das ferramentas 

tecnológicas, sendo extremamente necessário que o/a mesmo/a seja alfabetizado/a 

digitalmente. Aqui, o processo de ensino-aprendizagem gira em torno dos ambientes virtuais e 

interativos.  
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Os recentes desenvolvimentos tecnológicos propiciam um novo auge neste 

âmbito de estudo, com trabalhos centrados nas características específicas que 

podem ter um valor cognitivo agregado para usuários, domínios e tarefas 
concretas. A possibilidade de combinar diferentes, e até mesmo múltiplas, 

formas de representação, as facilidades para transitar de uma forma para a 

outra, os materiais de hipermídia, as animações e a realidade virtual abriram 

novas interrogações sobre os efeitos das representações visuais nos 
processos de ensino e aprendizagem. Do ponto de vista educacional, o 

conhecimento dos diversos sistemas utilizados para representar, processar, 

transmitir e compartilhar informações que as tecnologias digitais 
possibilitam e, muito especialmente, o conhecimento de seus usos como 

instrumentos de construção do conhecimento, são, inegavelmente, aspectos-

chave dos processos de alfabetização digital atualmente. (COLL, ENGEL e 

BUSTO, 2010, p. 277) 
 

 Com o discente do curso de Serviço Social EAD, não foi diferente. Durante todo o 

curso, era preciso interagir com umas ou mais destas ferramentas. Ao serem questionadas/o 

sobre o uso das TIC no auxílio de sua formação, obtivemos os seguintes discursos. Para a 

Discente “F”, “ajudou muito, porque quando eu não tinha a pessoa física para tirar minha 

dúvida eu recorria a esses recursos, ajudaram sim, muito, todos os textos e os conteúdos 

disponíveis.” As ferramentas de TIC, foram sempre colocadas como importantes no processo. 

 

Sem dúvida, porém é necessário um aprimoramento, até na própria sala de 

aula, quando a gente tinha algum questionamento, utilizando o recurso do 

chat, demorava, ou então aquele município não recebia a resposta a contento, 
não houve tempo de está recebendo para o professor responder. Então, 

acredito ainda, que se possa avançar nesse sentido, não sei como eles fariam, 

mas as tecnologias fosse um pouquinho mais avançada, para um retorno 
mais de imediato, mas próximo para que todos esses municípios pudessem 

se posicionar durante a aula, até para tornar a aula mais interativa, mas sem 

dúvida, o AVA contribuíram bastante com a formação. (DISCENTE “I”)  
  

Apesar de ter horas que a gente não conseguia acessar, quando a gente 
queria tirar dúvidas em tempo real, mas assim, eu usava mais os livros 

indicados por eles mesmos. O fórum era ótimo porque nós obtínhamos 

respostas. O chat eu não consegui entrar, acho que foi uma dificuldade 
minha, eu mesma não dei muita importância, mas o fórum era excepcional, 

porque a gente via a opinião de outras pessoas que nem a gente sabia quem 

era de lugares diferentes e suas respostas, as críticas postadas. Mas o que 
mais me motivou no Serviço Social foram as críticas, sempre me chamavam 

de pessoa crítica e quando Serviço Social me mostrou que isso era uma 

qualidade, foi o que me despertou no Serviço Social, porque a crítica faz 

você analisar a necessidade como um todo. (DISCENTE “L”)  

 

 A maioria dos discentes não apresentou dificuldades quanto ao uso dessas ferramentas. 

Apenas no início, algumas pessoas que se enquadram como os migrantes digitais, encontram 

dificuldades, como afirma a discente “E”: “no início eu tive [dificuldades], porque estava 
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vinte anos sem estudar. Porém, eu achei fácil depois, com pouco tempo eu aprendi 

normalmente. Só não se forma bem, quem não quer.”  

 Ao analisar os discursos aqui socializados, percebe-se uma transferência de 

responsabilidade, que recai sobre o discente, sendo ele responsável pelo seu sucesso ou 

insucesso no curso. Essa contradição presente, isenta a instituição, o professor, o tutor de sala, 

pois a busca pelo conhecimento é atribuição do discente: os demais atores apresentam-se 

como mediadores do processo de ensino e aprendizagem, ao contrário, todos são 

responsáveis. Para Triviños (2009, p. 54), “a categoria essencial do materialismo dialético é a 

contradição, que se apresenta na realidade objetiva. E a lei fundamental também é a Unidade e 

luta dos contrários, a Lei da Contradição”. 

 Enfim, o processo de formação a distancia em Serviço Social não é o modelo ideal 

para àqueles/as que estão distantes das IES públicas e presenciais, mas é a única escolha real 

(senão irá ficar somente no sonho e no desejo) para continuar seus estudos, podendo participar 

de forma democrática dos concursos públicos para acesso a melhores condições de trabalho e 

consequentimente de sua qualidade de vida.     
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O presente trabalho teve como objetivo analisar o processo de formação acadêmica e 

profissional no curso de Serviço Social na modalidade de educação à distância, ofertado no 

Polo de ensino da Universidade do Norte do Paraná, na cidade de Paulo Afonso-BA, sob a 

ótica dos/as docentes, tutores e discentes egressos do ano de 2010.1. Demonstrando nas 

experiências vivenciadas pelos mesmos/as no processo de formação acadêmica nessa 

modalidade.  O interesse foi considerar o papel que o ensino superior assume na formação dos 

sujeitos (homens e mulheres) para o exercício da profissão, contribuindo assim com o 

desenvolvimento humano, científico, econômico e cultural da sociedade brasileira.  

 O cenário descrito, de incertezas e contradições presentes na formação em Serviço 

Social na modalidade EaD e, também reflexo da política neoliberal no ensino superior 

brasileiro, de cunho mercadológico, com a expansão do número de vagas para o ensino 

superior à distância nas IES públicas e privadas nas Faculdades, Institutos Superiores ou 

Escolas Superiores, sendo essas últimas instituições voltadas mais para o ensino. Deixando a 

pesquisa e a extensão a desejar. Aliado a tudo isso, não existe por parte do INEP/MEC (órgão 

responsável pelas diretrizes de ensino no país), uma política de fiscalização sistemática, nem 

ações que tornem viável um ensino de qualidade, fomentando a pesquisa e a extensão como 

vivências acadêmicas durante a formação no ensino superior, nas instituições credenciadas 

para a oferta de cursos nessa modalidade de ensino.  

 A forte presença do ensino superior à distância, principalmente nos territórios 

(semiárido), onde o ensino presencial não existe como forma alternativa de acesso em níveis 

elevados de formação (graduação e pós-graduação), provoca anseios entre os candidatos que 

se inserem nesta modalidade de ensino como forma de ascensão profissional e social, cujo 

objetivo, a depender do grau de envolvimento do discente no processo de ensino e 

aprendizagem, poderá se tornar uma frustração ou realização pessoal.  

 Em consonância com Pinheiro (2004), a universidade brasileira passa por uma crise no 

seu interior “Universidade dilacerada: tragédia ou revolta? tempo de reforma neoliberal” cujos 

reflexos estamos vivenciando neste momento, sendo ensino à distância uma das formas mais 

visíveis de sua expressão, envolvendo a precarização do trabalho docente, sobrecarga de 

atribuições nos/as tutores de sala, formação em larga escala, ambientes com estruturas 

inadequadas. O que favorece uma visão pessimista da EAD, como afirma Carlini e Ramos 

(2009, p. 161), “as referências ao ensino de baixa qualidade ou aligeirado, proporcionado por 
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algumas iniciativas de EAD, ainda são muito fortes”. Tais expressões poderão comprometer a 

qualidade na formação profissional. 

 A oferta do ensino superior na modalidade de Educação a Distância, encontra base 

legal na LDBEN, (9.394/96), através de seu Artigo 80º e com os Decretos nº 2.494/98 e nº 

5.622/05, o primeiro abre campo da EAD para a rede privada e o segundo dispõe sobre a 

regulamentação do ensino superior neste âmbito. Todos esses documentos respaldam as IES 

que encontram cominho fértil para a exploração deste capital social, imprescindível na 

sociedade do conhecimento.  

 Conforme demonstramos no decorrer da pesquisa, a EAD a cada ano vem registrando 

um aumento de forma avassaladora no número de matrículas neste segmento educacional. De 

acordo com o Censo do Ensino Superior 2010, divulgados pelo INEP/MEC, a EAD obteve um 

aumento de 14,6% do total das matrículas neste nível de ensino, “a educação a distância, por 

sua vez, soma 426.241 matrículas de licenciaturas, 268.173 de bacharelado e 235.765 

matrículas em cursos tecnológicos.”  

 Cabe destacar, algumas dificuldades encontradas ao longo da pesquisa, o deslocamento 

do interior da Bahia para a cidade de Aracaju/São Cristovão para assistir as aulas presenciais 

no Núcleo de Pós-graduação em Educação da Universidade Federal de Sergipe, os cursos de 

mestrado e doutorando permanecem centralizados nas capitais, em sua maioria inclusive; o 

contato com as professoras formadoras, que residem no estado do Paraná, de cinco professoras 

contactadas através do e-mail disponível no currículo lattes, apenas uma respondeu e aceitou 

contribuir com a pesquisa e por fim, o acesso ao número de estudantes com concluiu 

oficialmente na turma de 2010.1, bem como a quantidade de alunos que foram formados 

posteriormente e quantos estão matriculados (cursando), o referido curso no polo da Unopar 

em Paulo Afonso BA.    

 A mediação entre a fundamentação e os discursos apresentados pelos integrantes desta 

pesquisa (professora especialista, tutoras de sala e discentes egressos do curso de Serviço 

Social, docentes e discentes vinculados ao Polo de ensino da UNOPAR na cidade de Paulo 

Afonso-BA), que congregava estudantes dos estados de Alagoas, Bahia, Pernambuco e 

Sergipe apresentou elementos que sinalizam a “fragilidade”, especificamente nesta turma 

analizada, no processo de formação profissional em Serviço Social, contrapondo-se ao projeto 

de formação profissional defendido ao longo dos anos pela categoria profissional, como 

aponta Iamamoto (2008, p.195), “um projeto de formação profissional que aposte nas lutas 

sociais, na capacidade dos agentes históricos de construírem novos padrões de sociabilidade 
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para a vida social”. Porém, pontos relevantes aparecem nas experiências dos discentes, como 

o acesso ao ensino superior, adequação do tempo de estudo a sua dinâmica profissional e a 

presença do uso das TIC como suporte na aquisição do conhecimento.  

 A fundamentação teórica partiu do pressuposto de que a formação profissional deve 

proporcionar uma educação emancipatória e libertadora para a compreensão e intervenção 

crítica da sociedade contemporânea, superando as formas de fragmentação na construção do 

conhecimento. Entretanto, não podemos generalizar a EAD como processo formativo que não 

agrega conhecimentos aos seus alunos, pois identificamos a inserção dos formados no mundo 

do trabalho, seja através de concursos ou seleção pública, em que 64% dos/as estudantes 

egressos da turma de Serviço Social EAD do Polo de Paulo Afonso da Universidade do Norte 

do Paraná estão atuando na sua área, seja, na assistência social, em diversos espaços sócios 

ocupacionais existentes na região.         

 Sendo assim, considero pertinente apresentar alguns elementos perceptíveis ao longo 

da formação e na construção deste trabalho:  

 

I - Aspectos positivos da modalidade de Ensino à Distância: 

 Democratização do acesso ao ensino superior nas regiões onde há ausência de IES 

presenciais públicas e/ou privadas; 

 Autonomia acadêmica, que dá ao estudante a responsabilidade pela sua formação, 

buscando aprimorá-la ao logo do seu tempo de estudo individual, ou seja, torna-se 

um autodidata; 

 Convergência de saberes, que apresentam fontes alternativas para a construção do 

conhecimento além das discussões (conteúdos apresentados) em sala de aula, através 

da internet: AVA, web aulas, fórum de discussões, biblioteca virtual, dentre outros; 

 Proximidade/localização, o estudante não precisa se deslocar para a capital e/ou 

região metropolitana, podendo estudar em sua moradia (nas proximidades de um 

polo de ensino), sem se ausentar do núcleo familiar e do seu convívio social; 

 O estudante pode conciliar seus estudos com o horário de trabalho, sem que um 

venha prejudicar o desenvolvimento do outro. 

 

 II - Aspectos que precisam de uma atenção maior durante a formação dos discentes: 
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 O uso da biblioteca: em alguns polos esse espaço é utilizado como “sala de leitura”, 

ou seja, existe um excelente acervo bibliográfico, mas o discente não pode levar o 

livro para casa, só é permitido fazer o seu uso na biblioteca; 

 Acesso ao laboratório de informática de forma sistemática: para aqueles/as que não 

dominam o uso das TIC, como forma de inseri-lo/a através do letramento digital;  

 Ampliação de campos de estágio (por parte da instituição e não pelo discente): em 

algumas instituições estão utilizando-se de projetos sociais nos primeiros semestres 

para contar como carga horária do Estágio Curricular Obrigatório, o que distancia os 

estudantes do contato direto com o campo técnico-operativo; 

 Fiscalização nos polos de ensino por parte do MEC: essencial para uma melhor 

adequação das instituições às normas estabelecidas nos Referências de Qualidade 

para a Educação Superior a Distância; 

 Participação e envolvimento dos estudantes desta modalidade de ensino, junto a 

ENESSO, exercendo sua cidadania no processo de decisões no âmbito estudantil.  

 

 III - Aspectos que precisam ser revertidos nesta modalidade de ensino: 

 Regularização do trabalho docente em relação ao exercício da tutoria em sala de aula: 

o tutor tem seu trabalho precarizado junto à empresa conveniada, sem nenhum vínculo 

com a IES, sendo necessário respeitar os direitos trabalhistas já conquistados pela 

classe de trabalhadores a que pertence. 

 Estrutura física do espaço aonde ocorre as aulas: geralmente em colégios da educação 

básica que não ofertam aulas no turno da noite ou em espaços que não são adequados 

para uma universidade/faculdade; 

 Reduzir o número de cursos de Serviço Social no mesmo município: em Paulo Afonso 

existem três IES que ofertam o referido curso, não comportando todos os estudantes 

nos campos de estágios existentes, precarizando a formação acadêmica e profissional.      

  

  Sendo assim, a formação dos/as assistentes sociais deve contemplar as normas 

estabelecidas nas Diretrizes Curriculares para o curso de Serviço Social, que venha a 

contemplar em seus conteúdos os eixos de fundamentos teórico-metodológicos da vida social, 

da formação sócio-metodológica, ético-política e o eixo de fundamentos da formação sócio-

histórica da sociedade brasileira. No intuito de que, após a conclusão do curso, o/a mesmo/a 

possa intervir no enfrentamento da questão social, utilizando as técnicas e instrumentos 
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próprios do exercício profissional, de acordo com a Lei que regulamenta a profissão do 

Assistente Social e com os princípios éticos construídos ao longo da atuação profissional, 

explicitado em seu Código de Ética. 

  Portanto, o acesso ao ensino superior deve ter como princípio a equidade entre 

aqueles/as que desejam continuar seus estudos superiores, devendo o estado garantir a 

expansão para todos os Territórios de Cidadania. Esperamos que, em breve, isto se torne uma 

realidade, pois constatamos durante a pesquisa que a cidade de Paulo Afonso está sendo 

contemplada com um campi da Universidade Federal do Vale do São Francisco, já com 

previsão de vestibular 2014 para o curso de Medicina e outros que ainda não foram definidos, 

possibilitando, dessa forma, a inclusão dos sertanejos/as, ribeirinhos/as e caatingueiros/as no 

ensino superior público, de qualidade e emancipatório.     
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APÊNDICE A 

ROTEIRO PARA ENTREVISTAS COM A PROFESSORA 

 

Questão 01 – A senhora(o) é formando/a em Serviço Social? Qual instituição? 

 

Questão 02 – Há quanto tempo atua/ou como professora do curso de Serviço Social na 

modalidade EaD? 

 

Questão 03 – Qual são as atribuições da professora no processo de ensino-aprendizagem na 

modalidade EaD? 

 

Questão 04 – Com relação a formação em Serviço Social EaD, na sua concepção, da para 

formar um bom profissional? 

 

Questão 05 – Com relação a Grade Curricular do curso, você acredita que a mesma atende as 

Diretrizes Curriculares para o Curso de Serviço Social.   

 

Questão 06 – Diante do avanço do neoliberalismo na educação superior e das relações de 

trabalho na EaD, você considera o seu salário digno de sua função e as garantias trabalhistas 

são e/ou foram respeitadas (décimo terceiro salário, férias, carteira assinada) pela instituição 

de ensino? 

 

Questão 07 – As categorias representativas do Serviço Social são contrários a formação em 

Serviço Social na modalidade EaD, como você encara essa situação? 

 

Questão 08 – A instituição demonstra e/ou demonstrava compromisso com a formação do 

estudante ou utiliza a EaD visando apenas o lucro (capital)? 

 

Questão 09 – O uso das Tecnologias da Comunicação e da Informação: Computador, internet, 

AVA, e-mail, chat como elemento base da EaD, são ferramentas que favorece um 

desempenho satisfatório na formação ou o seu insucesso. Você teve e/ou tem dificuldade em 

usá-las? 
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APÊNDICE B 

ROTEIRO PARA ENTREVISTAS COM A(S) TUTORA(S) DE SALA 

 

Questão 01 – A senhora(o) é formando/a em Serviço Social? Qual instituição? 

 

Questão 02 – Há quanto tempo atua como tutora do curso de Serviço Social? 

 

Questão 03 – Qual é o papel da tutora de sala com os estudantes? 

 

Questão 04 – Com relação a formação em Serviço Social EaD, na sua concepção, da para 

formar um bom profissional? 

 

Questão 05 – Com relação a sua identidade em sala de aula você se considera Tutora, 

Professora ou apenas orientadora? 

 

Questão 06 – Diante do avanço do neoliberalismo na educação superior e das relações de 

trabalho na EaD, você considera o seu salário digno de sua função e as garantias trabalhistas 

são respeitadas (décimo terceiro salário, férias, carteira assinada)? 

 

Questão 07 – As categorias representativas do Serviço Social são contrários a formação em 

Serviço Social na modalidade EaD, como você encara essa situação? 

 

Questão 08 – A instituição demonstra compromisso com a formação do estudante ou utiliza a 

EaD visando apenas o lucro (capital)? 

 

Questão 09 – O uso das Tecnologias da Comunicação e da Informação: Computador, internet, 

AVA, e-mail, chat como elemento base da EaD, são ferramentas que favorece um 

desempenho satisfatório na formação ou o seu insucesso. Você teve e/ou tem dificuldade em 

usá-las? 
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APÊNDICE C 

ROTEIRO PARA ENTREVISTAS COM AS/OS ESTUDANTES 

 

QUESTÃO 01 – Qual foi o principal motivo pela escolha do curso de Serviço Social na 

modalidade de Educação a Distância? 

 

QUESTÃO 02 – Como avalia o processo de formação profissional na modalidade EaD com 

relação aos aspectos de positividade e negatividade?  

 

QUESTÃO 03 – Qual a/as vantagens de fazer o curso de Serviço Social na modalidade EaD? 

 

QUESTÃO 04 – Com relação ao Estágio Curricular você conseguiu cumprir a carga horária 

estipulada no Plano de Curso? 

 

QUESTÃO 05 –A instituição demonstra compromisso com a formação do estudante ou 

utiliza a EaD visando apenas o lucro (capital)? 

 

QUESTÃO 06 – Após conclusão do curso em Serviço Social EaD em 2010.2, você se sente 

qualificada para ingressar no mundo de trabalho? 

 

QUESTÃO 07 – Você já está atuando como Assistente Social? Como você ingressou no 

mundo do trabalho, através de concurso ou por contrato? 

 

QUESTÃO 08 –  Como você avalia as críticas das categorias representativas do Serviço 

Social ao processo de formação na modalidade EaD? 

 

Questão 09 – Você teve e/ou tem dificuldade em usar as Tecnologias da Comunicação e da 

Informação no processo de formação em Serviço Social no curso EaD? 

 

Questão 10 – Como avalia o uso das Tecnologias da Comunicação e da Informação: 

Computador, internet, AVA, e-mail, chat como ferramentas da formação em Serviço Social 

no curso EAD?  
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APÊNDICE D 

CARTA DE SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES AO CRESS 

 

Paulo Afonso, 21 de janeiro de 2013. 

 

Prezada(o) Coordenadora(o), 

 

 Nos últimos anos, o processo de formação profissional em Serviço Social deixou de 

ser exclusividade das escolas presenciais (universidades e faculdades), públicas ou privadas. 

Com o advento das Tecnologias de Informação e da Comunicação (TIC), e com base na Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação, Lei nº 9.394/96, reconhecendo a modalidade de Educação 

a Distância a nível superior, sendo hoje uma realidade em concreta em nosso país, explorada 

principalmente pelo setor privado, em relação ao curso de Serviço Social. 

 Como a intenção de analisar esse modelo de formação, estou desenvolvendo uma 

pesquisa, através do Núcleo de Pós-graduação em Educação, Pela Universidade Federal de 

Sergipe, com o seguinte tema: Representações Sociais de Docentes e Discentes do Curso de 

Serviço Social E@D: o caso Unopar no Território de Itaparica. Nesse Sentido, venho 

solicitar deste Conselho Regional de Serviço Social, dados que possam contribuir com a 

construção desta pesquisa, relacionados aos últimos 05 (cinco) anos de SOLICITAÇÃO DE 

INSCRIÇÃO ORIGINÁRIA, se possível especificar dessa forma: 

 

ANO NÚMERO DE SOCILITAÇÃO DE INSCRIÇÃO ORIGINÁRIA 

Homem Mulher 

2008   

2009   

2010   

2011   

2012   

 

ADAILTON SOARES DA SILVA 

Licenciado em Pedagogia – Uneb 

Bacharel em Serviço Social – Unopar 

Especialista em Pedagogia Social – Finom 

Mestrando em Educação – UFS  

(75) 8826-2356 (oi) (75) 92001326 (TIM) 
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ANEXOS 
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ANEXO 1   

MATRIZ CURRICULAR DO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL DA UNOPAR/EAD 

 

1º SEMESTRE 

FORMAÇÃO BÁSICA – FUNDAMENTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS 

DAS RELAÇÕES SOCIAIS 

Educação a Distância 20 

Antropologia 80 

Formação Social, Política e Econômica do Brasil do Serviço Social I 80 

Fundamentos Históricos, Teóricos e Metodológicos do Serviço Social I 80 

Psicologia Geral 80 

TOTAL 340 

 

2º SEMESTRE 

FORMAÇÃO BÁSICA – FUNDAMENTOS INSTRUMENTAIS 

Filosofia 80 

Fundamentos Históricos, Teóricos e Metodológicos do Serviço Social II 80 

Psicologia Social 80 

Sociologia 80 

Seminários Temáticos I  40 

TOTAL  360 

 

3º SEMESTRE 

FUNDAMENTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS E A QUESTÃO SOCIAL 

Ciência Política  80 

Economia Política  80 

Fundamentos Históricos, Teóricos e Metodológicos do Serviço Social III  80 

Oficina de Formação – Questão Social  80 

Seminários Temáticos II  40 

TOTAL  360 
 

4º SEMESTRE 

FUNDAMENTOS BÁSICOS DO TRABALHO PROFISSIONAL 

Ética e Legislação Profissional  80 

Fundamentos Históricos, Teóricos e Metodológicos do Serviço Social IV  80 

Políticas Sociais I  80 

Oficina de Formação – Instrumentalidade do Serviço Social 80 

Seminários Temáticos III  40 

TOTAL  360 

 

5º SEMESTRE 

O TRABALHO PROFISSIONAL: INSTRUMENTAÇÃO PARA INTERVENÇÃO I 

Direito e Legislação Social  80 
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Planejamento Social  80 

Políticas Sociais II  80 

Trabalho Profissional I  80 

Seminários Temáticos IV  40 

Estágio Curricular Obrigatório I  150 

TOTAL  510 

 

6º SEMESTRE 

O TRABALHO PROFISSIONAL: INSTRUMENTAÇÃO PARA INTERVENÇÃO II 

A Realidade Regional e o Serviço Social  80 

Oficina de Formação: Projeto de Intervenção  80 

Políticas Sociais III  80 

Cultura, Família e Sociedade  80 

Seminários Temáticos V  40 

Estágio Curricular Obrigatório II  150 

TOTAL  510 

 

 

7º SEMESTRE 

O TRABALHO PROFISSIONAL: INSTRUMENTAÇÃO PARA INTERVENÇÃO III 

Estatística e Indicadores Sociais  80 

Oficina de Formação: Tecnologia da Informação  80 

Metodologia da Pesquisa Científica  80 

Processos de Trabalho e Serviço Social 80 

Seminários Temáticos VI  40 

Estágio Curricular Obrigatório III 150 

TOTAL  510 

 

8º SEMESTRE 

O TRABALHO PROFISSIONAL: INSTRUMENTAÇÃO PARA INTERVENÇÃO IV 

Comunicação Social na Prática do Assistente Social  80 

Gestão Social  80 

Serviço Social e o Terceiro Setor  80 

Trabalho Profissional II  80 

Seminários Temáticos VII  40 

Trabalho de Conclusão de Curso  80 

TOTAL  440 

 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES OBRIGATÓRIAS 100h 

TOTAL DE HORAS DO CURSO: 3.490h 
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