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RESUMO 

lniciou-se este trabalho apresentando o cenario atual da Educa9ao a Distancia, no 
qual se destaca o advento das inovagoes tecnol6gicas da informagao e da 
comunicagao, associadas ao processo de globalizagao que vern transformando a 
realidade mundial e colocando novas desafios para a sociedade e a educagao. 
Outro aspecto mencionado foi sabre as possibilidades e limites que a adogao de 
novas tecnologias traz para a Educagao a Distancia. Essa analise se completa com 
o estudo da politica educacional brasileira em fungao das perspectivas que a 
Educagao a Distancia propicia, respondendo aos desafios colocados pelas 
mudangas. Como o problema levantado, refere-se ao Centro de Educagao de Ponta 
Grossa que oferece cursos de Educagao a Distancia e, este sofre influencias do 
contexto apresentado acima, levantou-se dados referentes a metodologia utilizada 
nesta modalidade e, posteriormente, a pesquisa atraves de urn questionario aplicado 
para urn grupo de trinta alunos do terceiro ana do Ensino Media. Atraves das 
respostas chegou-se a conclusao sabre as causas que concorrem para o problema. 

Vl 
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1. INTRODUCAO 

1.1 TEMA 

Educagao a Distancia. 

A educagao a distancia vem sendo hoje objeto de interesse do sistema 

educative e tambem do setor produtivo. Este impulso vem sendo estimulado pelo 

avango e pelas facilidades oferecidas no campo da tecnologia da comunicagao e de 

informagao e principalmente pelo advento da Internet e da rede mundial de 

computadores. E um recurso de incalculavel importancia como modo apropriado 

para atender um numero grande de alunos de forma efetiva e com qualidade. 

As ag6es desta modalidade consideram as caracterfsticas do mundo do 

trabalho marcado por transformag6es estruturais significativas, exigindo dos 

profissionais flexibilidade para adaptag6es as mudangas, com programas que devem 

contemplar o desenvolvimento e aperfeigoamento de competencias, prevendo e 

criando situagoes que levem o participante a aprender a pensar, a aprender a 

aprender, a mobilizar, articular, colocar em agao conhecimentos, habilidades e 

valores crescentes em nfveis de complexidade. 

Desta forma, acredita-se que a Educagao a Distancia e uma possibilidade 

concreta de promogao e democratizagao do saber desde que sejam assegurados 

todos os princfpios eticos da educagao, nos quais esta inserido os da qualidade. A 

sua aplicagao podera ser feita na educagao formal permanente, na aprendizagem, 

na capacitagao e aperfeigoamento profissional, atendendo assim, a varios 

determinantes sociais. 
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1.2 PROBLEMA 

Quais os fatores de rejeigao dos alunos do 3° ana do Ensino Media na 

aceitagao de cursos da modalidade de Educagao a Distancia do Senac - Ponta 

Grossa? 

1.3 JUSTIFICATIVA 

Considerando que o Centro de Educagao Profissional de Ponta Grossa e 

comprometido com a qualidade da educagao e do desenvolvimento dos cidadaos, e 

que a escola formal nao e a (mica fonte de conhecimento, a modalidade de 

Educagao a Distancia oferecido par esta lnstituigao visa de forma continua atender 

especificamente as necessidades de profissionalizagao. Portanto, com base em 

informagoes e como resultado da analise da pesquisa realizada, buscou-se 

subsidies que servirao de base para o desenvolvimento de urn programa de 

divulgagao e sensibilizagao, sabre as vantagens que esta modalidade de ensino 

oferece, principalmente destacando que tanto o ensino presencia! quanta a 

distancia atendem tambem as necessidade de formagao para a cidadania. 

1 .4 OBJ ETIVOS 

1.4.1 Objetivo geral 

ldentificar os fatores de rejeigao dos alunos do 3° ana do Ensino Media pelos 

cursos da modalidade de Educagao a Distancia. 
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1.4.2 Objetivos especificos 

Analisar se o motivo da rejeic;ao por parte dos alunos do 3° ano do Ensino Medio 

quanta aos cursos da modalidade de Educac;ao a Distancia do Senac Ponta 

Grossa esta relacionado ao custo do investimento; 

Analisar se o motivo da rejeic;ao por parte dos alunos do 3° ano do Ensino Medio 

quanta aos cursos da modalidade de Educac;ao a Distancia do Senac Ponta 

Grossa esta relacionado ao acesso a equipamentos de informatica; 

Analisar se o motivo da rejeic;ao por parte dos alunos do 3° ano do Ensino Medio 

quanta aos cursos da modalidade de Educac;ao a Distancia do Senac Ponta 

Grossa esta relacionado ao grau de coerencia com a demanda do mercado de 

trabalho; 

Analisar se o motivo da rejeic;ao por parte dos alunos do 3° ano do Ensino Medio 

quanta aos cursos da modalidade de Educac;ao a Distancia do Senac Ponta 

Grossa esta relacionado a ideia da falta de qualidade; 

Analisar se o motivo da rejeic;ao por parte dos alunos do 3° ano do Ensino Medio 

quanta aos cursos da modalidade de Educac;ao a Distancia do Senac Ponta 

Grossa esta relacionado ao fato de nao contribuir para o seu acesso ao mercado 

de Trabalho. 

1.5 METODOLOGIA 

Para alcanc;ar o objetivo deste trabalho, buscou-se num primeiro momenta a 

identificac;ao do cenario atual da Educac;ao a Distancia no Centro de Educac;ao 

Profissional de Ponta Grossa e, posteriormente a definic;ao do problema. 
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Desenvolveu-se um estudo descritivo e tambem, para um maior 

aprofundamento sabre o assunto, um estudo de caso de nfvel explorat6rio. Segundo 

Mattar (1996), a pesquisa de nfvel explorat6rio e apropriada para OS primeiros 

estagios da investigagao quando a familiaridade, o conhecimento e a compreensao 

do fen6meno por parte do pesquisador ainda nao e suficiente. 

Para a coleta de informagoes, baseados nas hip6teses que orientaram a 

pesquisa, foi criado um questionario com entrevista pessoal. Foram elaboradas 

perguntas abertas e fechadas. Abertas que revelaram o nfvel de informagoes das 

pessoas que responderam e tambem, aspectos desconhecidos. Fechadas que 

permitiram comparag6es com as respostas dadas. 

Utilizou-se tambem da Escala Likert ou Escala Somat6ria, que diz respeito a 

uma serie de afirmagoes relacionadas ao objeto pesquisado- Educagao a Distancia. 

As pessoas pesquisadas, alem de responderem concordando ou 

discordando das afirmagoes, informaram o seu grau de concordancia ou 

discordancia. 

Chismall (1973) afirma que as Escalas de Likert sao simples de construir e 

permitem obter informagoes sabre o nfvel dos sentimentos das pessoas 

pesquisadas, o que da mais liberdade a elas, pais nao precisam se restringir ao 

simples concordo ou discordo. Ainda tern uma vantagem, oferece diregoes sabre a 

atitude do pesquisado em relagao a cada afirmagao, sendo ela positiva ou negativa. 

Para a aplicagao do questionario, com as caracterfsticas acima citadas, 

buscou-se como universo de pesquisa, alunos do 3° ano do ensino media e, como 

amostragem, que e uma das etapas de grande importancia no delineamento da 

pesquisa, capaz de determinar a validade dos dados obtidos, 30 alunos de um 

Colegio Estadual de Ponta Grossa que estao inseridos ou em fase de insergao no 
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mercado de trabalho, necessitando de qualificagao e/ou aperfeigoamento 

profissional. 

A ideia basica de amostragem refere-se "A coleta de dados relatives a alguns 

elementos da populagao e a sua analise, que podem proporcionar informagoes 

relevantes sabre toda a populagao". (Mattar, 1996. p. 128) 

Segundo Schiffman e Kanuk (1978), um plano de amostragem deve 

responder as seguintes quest6es: quem pesquisar (unidade de amostragem), 

quantos pesquisar (o tamanho da amostra) e como selecionar (o procedimento da 

amostragem). Enfim, a decisao de quem pesquisar exige que o universe seja 

definido de modo que uma amostra adequada possa ser selecionada e proporcione 

as informag6es desejadas. 
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2. FUNDAMENTACAO TEORICA 

Para embasamento te6rico houve necessidade de verificar todo o processo 

hist6rico da Educac;ao a Distancia, seu desenvolvimento no mundo e no Brasil. 

Atraves de bibliografias consultadas, buscou-se entender o cenario atual 

desta modalidade de ensino, relacionados aos recursos tecnol6gicos, focando 

alguns criterios de extrema importancia como: acesso, custo, interatividade, 

estrutura organizacional de grupos institucionais, inovac;ao, velocidade e criterios de 

avaliac;ao de qualidade. 

2.1 SOCIEDADE DA INFORMA<;AO, GLOBALIZA<;AO E EDUCA<;AO 

A DISTANCIA 

A sociedade atual vive uma crise civilizat6ria, uma mudanc;a de paradigma 

decorrente da internacionalizac;ao do mercado, do processo de globalizac;ao e do 

avanc;o das tecnologias de informac;ao e comunicac;ao. Estas transformac;oes 

acarretam uma serie de dilemas para os modelos educativos existentes. 

0 imperative tecnol6gico, determinante que obriga as pessoas a se 

'modernizarem', dita consumo de aparatos tecnol6gicos cada vez mais poderosos. 

Nesta esfera educacional, isto se impoes pela ilusao de que melhores recursos 

tecnol6gicos sao a garantia de melhor aprendizagem. 

A revoluc;ao tecnol6gica do setor produtivo trouxe profundas transformac;oes 

para as relac;oes sociais. De acordo com Schaff (1994), a primeira revoluc;ao 

industrial --final do seculo XVIII e infcio do seculo XIX- substitui a forc;a ffsica dos 
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homens pelas maquinas, e a Segunda revoluc;ao - a microeletr6nica - substitui as 

capacidades intelectuais pela automac;ao. 

Estas revoluc;oes tiveram consequencias diferenciadas no setor produtivo. A 

primeira provocou a ampliac;ao do trabalho assalariado. A Segunda ao contrario, 

vem ocasionando a reduc;ao do trabalho assalariado e a extinc;ao de grande numero 

de pastas de trabalho. 

Tambem podemos identificar implicac;oes sociais decorrentes deste processo 

de globalizac;ao nas relac;oes sociais familiares, educativas e culturais. Conflitos ja 

existentes sao acirrados, como o aumento crescente da populac;ao de terceira idade, 

que necessita prolongar seu tempo no setor produtivo, em disputa com a populac;ao 

jovem com bam nivel de escolaridade, mas sem perspectivas de inserc;ao no mundo 

do trabalho formal. Outra area de conflito configura-se com aumento significativo de 

familias chefiadas par mulheres que ainda conseguem se manter no mercado de 

trabalho, ao passo que os homens vivenciam as crises de desemprego. 

Mudanc;as significativas alteram os limites dos espac;os privados e publicos, 

na medida em que proliferam o trabalho informal, o trabalho a domicilio e o trabalho 

aut6nomo. As novas tecnologias tem tambem possibilitado a diminuic;ao da distancia 

entre as meios rural e urbana, atraves da utilizac;ao da tecnologias das fibras 6pticas, 

que ampliam a difusao dos meios da comunicac;ao de massa. 

De acordo com Aparici (1999), a globalizac;ao caracteriza-se como uma 

estrutura basica para interpretar o mundo e o fundamento da nova ordem mundial 

que se esta gerando. Esta nova representac;ao do mundo elimina as divis6es entre 

o que e local, nacional e internacional. Santos (1999) enfatiza a globalizac;ao como 

um processo de globaritarismo, que acentua a desigualdade entre os paises 

produtores e consumidores de informac;oes. 
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A cultura da globalizac;ao apresenta uma serie de desafios, dentre os quais 

destacarfamos a busca de uma sociedade produtiva, que seja justa para a 

coletividade, e a formac;ao de um novo cidadao capaz de articular os contextos local 

e global, pois ainda de acordo com Santos (1999), o mercado global, utilizando esse 

sistema de tecnicas avanc;adas, presididas pelas tecnicas de informac;ao, resulta 

nessa globalizac;ao perversa. lsso poderia ser diferente se seu uso politico fosse 

outro. E, quando digo uso politico, digo uso econ6mico e cultural, porque nesse fim 

de seculo tudo se tornou polltica: a economia e feita a partir de polftica, a cultura e 

base para a polltica e resulta a polltica. Esse e o debate central, o unico que nos 

permite ter esperanc;a de utilizar o sistema tecnico contemporaneo a partir de outros 

paradigmas. 

Esta revoluc;ao acena para a formac;ao de um novo cidadao, que passa a ser 

cidadao do mundo. A cultura e 'internacionalizada', o homem passa a ser nacional e 

internacional simultaneamente 

Todavia, grac;as a globalizac;ao, esta surgindo uma coisa muito mais forte: 

hoje e a hist6ria da maioria da humanidade que conduz a consciencia da existencia 

dessa tercemundizac;ao (que de alguma forma inclui os pafses ricos). Ha uma 

formidavel contradic;ao ern busca de seus interpretes, em busca de um discurso mais 

planetaria e tambem mais nacional e local. Esse discurso e dificultado por esse 

pensamento unico, mas ele pode se fazer. Santos (1999) 

A elaborac;ao de um discurso mais planetaria, que seja ao mesmo tempo local 

e nacional, imp6e que nos apropriemos das novas tecnologias da informac;ao e da 

comunicac;ao, E isso nao significa ter apenas condic;ao de acesso, como tambem o 

poder de produzir, selecionar e distribuir informac;oes. 
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A democratizac;ao da informac;ao nao esta garantida, pois nem todas as 

culturas tern as mesmas condic;oes de produc;ao e distribuic;ao da informac;ao. As 

diferenc;as culturais e tecnol6gicas continuam reforc;ando e legitimando as 

desigualdades socioecon6micas entre os pafses. 

Alguns autores, como Pierre Levy (1999) numa posic;ao otimista ou 

tecnofflica, consideram a Sociedade da lnformac;ao como a possibilidade de 

concretizac;ao da tecnodemocracia, na qual o peao de fabrica e o empresario 

estariam em pe de igualdade, acessando informac;oes no ciberespac;o. Muitos 

profissionais da educac;ao compartilham deste ponto de vista e, de forma acrftica, 

consideram as novas tecnologias como panaceia para a soluc;ao dos problemas 

educacionais, porque acreditam que basta garantir o acesso as tecnologias para que 

todos os problemas educacionais estejam resolvidos. 

Noutro extrema, temos autores, como Nicolas Negroponte, (1996) que -

numa posic;ao tecnof6bica, de total aversao as inovac;oes tecnol6gicas - consideram 

a Sociedade da lnformac;ao como a consumac;ao do totalitarismo, devido ao controle 

dos processes de produc;ao e distribuic;ao de informac;ao, o que ocasiona a 

supremacia de uma determinada fonte de informac;ao sabre as demais. Esta 

concepc;ao tambem encontra ressonancia no campo educative, na medida em que 

considera a tecnologia como causa da desumanizac;ao das relac;oes pedag6gicas. 

2.2 EDUCA<;AO A DISTANCIA 

A Educagao a Distancia surge como uma das modalidades alternativas para 

superar as limitac;oes de atendimento do ensino regular. De acordo com Runnble 

(1987, p. 58), " ... se existe insuficiencia de professores e de escolas disponfveis 
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para satisfazer a demanda, entao se deverao encontrar alternativas diferentes do 

ensino presencia! que se realiza dentro das quatro paredes da escola". A partir da 

Educac;ao a Distancia, torna-se real a possibilidade de milhoes de estudantes terem 

acesso a novas oportunidades educacionais em todos os nfveis de ensino. Existe 

um consenso quanta ao aprendizado, colocando-se a enfase no aluno, em vez de no 

ensino. A intenc;ao primordial e deixar de lado o rigor do sentido em favor da 

universalidade e da simplicidade. 

Gutierrez e Prieto (1994) apontam as seguintes vantagens da Educac;ao a 

Distancia: 

- massividade espacial; 

- menor custo por estudante; 

- diversificac;ao da populac;ao escolar; 

- individualizac;ao da aprendizagem; 

- quantidade sem perda da qualidade; 

- autodisciplina de estudo. 

Estas caracterfsticas apontam para a capacidade da Educac;ao a Distancia 

superar limitac;oes tanto de ordem geografica, quanta de recursos disponfveis e 

permitam, pelo menos, apresentar uma alternativa para a democratizac;ao de ensino. 

As estrategias de ensino-aprendizagem a distancia possibilitam, nao apenas o ritmo 

pessoal de aprendizagem, como tambem as demandas diversificadas de estudo. 

Assim, e possfvel incluir grupos de pessoas impedidas de estudar devido as 

limitac;oes geograficas, ffsicas, sociais e economicas. Em sua grande maioria, estas 

pessoas integram a populac;ao adulta trabalhadora que necessita de formac;ao 

continuada ao Iongo da vida. 
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2.2.1 Origem e hist6rico 

A dispersao das informag6es sabre o percurso hist6rico da criagao e 

institucionalizagao da Educagao a Distancia, em numerosas referencias 

bibliograticas, dificulta sua apreensao como urn todo, seguindo abaixo registro da 

abrangencia internacional da Educagao a Distancia. 

2.2.1.1 Desenvolvimento Hist6rico da Educagao a Distancia no Mundo 

1829 Suecia- lnstituto Uber Hernandes 

1840 Reina Unido - Faculdade Sir Isaac Pitman - primeira escola par 

correspondencia na Europa 

1850 Reina Unido - estenografia I correspondencia 

1856 Alemanha I Berlim - lnstituto Toussaint Y Langens cheidt - estudos de 

idiomas a domicflio 

1873 Estados Unidos I Boston - Society Encourage Study at Honne - estudos a 

domicflio 

1891 Estados Unidos I Universidade da Pensilvania I nternacional 

Correspondents Institute- curso sabre medidas de seguranga no trabalho de 

mineragao 

1892 Estados Unidos - Universidade de Chicago - Divisao de Ensino par 

Correspondencia para preparagao de docentes no Dep. de Extensao 

1894 Reina Unido I Universidade de Oxford- cursos de Wolsenuy Hall 

1898 Suecia- lnstituto Hermond - curso de Unguas par Correspondencia 

1922 Uniao Sovietica- ensino par correspondencia (350.000 usuarios) 

1938 Canada - Fundagao do Conselho lnternacional para Educagao par 
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Correspondencia. 

1939 Franc;a - Fundac;ao do Centro Nacional de Educac;ao a Distancia- Ensino 

par Correspondencia (184 mil alunos) 

1946 Africa do Sui - Unisa - Universidade da Africa do Sui - primeiros cursos 

superiores em Educac;ao a Distancia 

1948 Noruega - Primeira legislac;ao sabre escolas par correspondencia 

1963 Fundac;ao do Conselho para Educac;ao par Correspondencia 

1963 Ubano I Beirute- criac;ao do Institute Pedag6gico (UNRWA- Unesco) 

1967 Alemanha- Fundac;ao do Institute Alemao para Estudos a Distancia 

1968 Noruega - Fundac;ao da Associac;ao Norueguesa de Educac;ao a Distancia 

(reorganizada em 1984) 

1968 Fundac;ao do Conselho Europeu para Estudos em Casa (CEEC) 

1969 Reina Unido- Fundac;ao da Universidade Aberta (200 mil alunos) 

1972 Espanha - Fundac;ao da Universidade Nacional de Educac;ao a Distancia 

(11 0 mil alunos) 

1972 Tailandia- Sukhathai Thammathirat (300 mil alunos) 

1973 Africa do Sui - Unisa (130 mil alunos) 

1974 Alemanha- lmplantac;ao da Fern Universitat 

1974 Paquistao- lmplantac;ao da Universidade aberta Albama lgbol 

1974 Israel- Fundac;ao da Universidade para todos 

1974 Canada- Reconstituic;ao da Universidade de Athabasca 

1997 Venezuela- Fundac;ao da Universidade Nacional Aberta 

1978 Costa Rica - Universidade Estadual a Distancia 

1978 Japao- Fundac;ao do Institute Nacional de Educac;ao par multimidia 

1978 Tailandia- Fundac;ao da Universidade Aberta Sukho Thai Thammathinat 



1979 China I China TV University System (530 mil alunos) 

1982 India- Fundagao da Universidade Aberta 

1982 Coreia I Kania National Opere University (196 mil alunos) 

1982 Turquia- Anadolu University (576 mil alunos) 

1982 Dinamarca - lmplantagao da Universidade Jysk Aabent 

1982 lrlanda- lmplantagao do Centro Nacional de Educagao a Distancia 

1983 Japao- Fundagao da Universidade do Ar 

1983 Suecia- lmplantagao da Associagao Sueca de Educagao a Distancia 

1984 Indonesia- Universitas Terbirkaxx (353 mil alunos) 

1984 ltalia - Fundagao do Consorcio para Universidade a Distancia 

1984 Holanda- lmplantagao da Universidade Aberta 
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1985 Fundagao da Associagao Europeia das Escolas par Correspondencia 

(AGEC) 

1985 India- lmplantagao da Universidade Nacional Aberta lndina Ganalhi (242 mil 

alunos) 

1986 Decisao do Conselho sabre o Programa Connetl, da Comunidade Europeia 

1987 Decisao do Conselho sabre o Programa Erasmus, da Comunidade Europeia 

1987 Revolugao do Parlamento Europeu sabre Universidade Abertas na 

Comunidade Europeia 

1987 Fundagao da Associagao Europeia de Universidade de Ensino a Distancia 

1987 Franga - Fundagao da Federagao lnterurniversitaria de Ensino a Distancia 

1987 Belgica- lmplantagao do Studiecentrum Open Hoger Onderwiys 

1987 Fundagao de Saturno, Rede Europeia de Ensino Aberto 

1988 Portugal- Fundagao da Universidade Aberta 

1988 Decisao do Conselho sabre o Programa Delta, da Comunidade Europeia 
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1988 Fundagao do Euro Pace, Programa Europeu para Educagao Continuada 

Avangada 

1989 Langamento do Satelite Olympus pela Agencia Espacial Europeia 

1989 Decisao do Conselho sabre o Programa Lingua, da Comunidade Europeia 

1990 Decisao do Conselho sabre o Programa Force, da Comunidade Europeia 

1990 lmplantagao da Rede Europeia de Educagao a Distancia, baseada na 

declaragao de Budapeste 

1991 Relat6rio da Comissao sabre Educagao Aberta e a Distancia na Comunidade 

Europeia 

Se analisarmos o quadro acima, teremos uma visao de abrangencia da 

Educagao a Distancia em relagao as variag6es de contexto e as demandas 

educacionais. 

Pode-se observar que a Educagao a Distancia surgiu em decorrencia de 

dificuldades geograficas, demandas de formagao profissional, acesso a uma 

Segunda lingua, ampliagao do atendimento de escolarizagao e qualificagao 

profissional. 

Algumas das lnstituig6es Educacionais citadas, sao hoje, modelos de 

Educagao a Distancia. 

2.2.1.2 Desenvolvimento Hist6rico da Educagao a Distancia no Brasil 

Como quase todos os demais pafses, o Brasil tambem vern construindo 

alternativas educativas que sao capazes de atender a populagao e a diversidade do 

pals, desde o infcio do seculo XX e talvez desde o final do seculo XIX. Sabemos que 

as experiencias iniciais de ensino por correspondencia ficaram sem registro. Nao ha 
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como provar sua existencia. E par isso que o quadro a seguir registra que a primeira 

experiencia de Educagao a Distancia no Brasil ocorreu apenas em 1922 /1923 como 

mostram as informagoes abaixo: 

1922 Prontel- coordenagao e apoio a Teleducagao no Brasil (MEG) 

1922/ 1925 Radio Sociedade do Rio de Janeiro 

1923 Fundagao Roquete Pinto- Radiofusao 

1939 Marinha e Exercito - Cursos par correspondencia 

1941 I nstituto Universal Brasileiro - Cursos par correspondencia, formagao 

profissional basica 

1950/ 1960 MEB- Educagao de Base 

1967/1974 Projeto Saci I lmpe - Teleducagao via satelite, material de radio e 

impressa, para Ensino Fundamental e Treinamento de Professores. 

1969 TVE do Maranhao - cursos de 58 a 88 serie, com material televisivo, 

impressa e monitores 

1970 lOB - lnformagoes Objetivas Publicagoes Juridicas - ensino par 

correspondencia para o setor terciario 

197 4 TVE do Ceara - cursos de 58 a sa serie, com material televisivo, 

impressa e monitores 

1976 Senac - Sistema Nacional de Teleducagao, cursos atraves de material 

instrucional (em 95, ja havia atendido 2 milhoes de a!unos) 

1979 Centro Educacional de Niter6i - m6dulos instrucionais com tutoria e 

momentos principais, cursos de 1 °e 2° grau para jovens e adultos, 

qualificados de tecnicas 

1979 Colegio Anglo Americana (RJ) - atua em 28 paises, com cursos de 

correspondencia para brasileiros, em nlvel de 1° e 2°graus. 
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1979 UnB - cursos vinculados par jornais e revistas, em 1989 se transforma 

no Cead e langa o Brasil Educagao a Distancia 

1991 Fundagao Raquete Pinto - programa Urn Salta para o Futuro, para a 

forma gao 

continuada de professores do ensino fundamental 

1992 UFMTI FAE I NEAD - programa em nivel de licenciatura plena em 

educagao basica e Servigo de Orientagao Academica 

1993 Senai I RJ- Centro de Educagao a Distancia desenvolve cursos de 

Nogoes Basicas em Qualidade Total, elaboragao de materia! didatico 

impressa (16 mil alunos), cursos a distancia para empresas na 

Argentina e Venezuela. 

1995 Multi Rio (R J) - oferece cursos em nivel de 5° a 8° serie, atraves de 

programas televisivos e material impressa 

1995 

1995 I 96 

1997 

Programa TV Escola 

Laborat6rio de Ensino a Distancia do Programa de P6s-Graduagao em 

Engenharia de Produgao do UFSC 

Escola Brasil- programa de radio AmiOC, ensino fundamental 

A experiencia brasileira com Educagao a Distancia ate o advento das 

telecomunicagoes e da informatica enfatizou as cursos par correspondencia, 

utilizados na Educagao nao-formal e no atendimento das necessidades de 

informagao e atualizagao. A clientela beneficiada tern sido bastante diversificada, 

mas em suas maiorias, e composta de adultos com nivel de escolarizagao variada. 

Muitos projetos tiveram grande repercussao no Brasil: o Projeto Minerva, que 

transmitida pelo radio cursos em cadeia nacional; as da Fundagao Padre Landell de 
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Moura (Feplam/RS), no ambito da radio educativa, propondo-se a suprir as 

comunidades com educac;ao baixa e capacitac;ao profissional. Tambem o Senac e 

Senai, com metodologia integrada de multimeios em cursos de formac;ao 

profissional. 

2.2.2 Concepc;oes de educac;ao a distancia 

As diferenc;as conceituac;oes de Educac;ao a Distancia apresentam aspectos 

recorrentes e variac;oes relativas a enfase dada aos distintos componentes do 

processo de ensino-aprendizagem. 

De acordo com Holmberg (1985), a Educac;ao a Distancia esta baseada em 

metodos em que, devido a uma separac;ao fisica dos alunos e professores, na fase 

interativa. A aprendizagem se realiza mediante elementos impresses, mecanicos ou 

eletronicos. No estudo a distancia, o autor considera a comunicac;ao nao diretiva 

como a caracteristica mais importante e destaca algumas categorias. 

Curso pre-produzido- realizado par meio de material impressa ou outros meios 

- aponta para urn processo auto-instrutivo, que pode incluir o conteudo ou 

apenas apresentar urn guia de estudo; 

Comunicac;ao bidirecional - na maioria das vezes, esta baseado em tarefas que 

sao avaliadas e devolvidas com comentarios. 

Estudo individual - inclusive nos casas em que o ensino implica formac;ao de 

grupos; 

Comunicac;oes massiva - decorrente do grande numero de alunos e da 

necessidade de reduc;ao de custos; 

Metodos de trabalho - implica planejamento, procedimentos racionalizados, 

mecanizac;ao, automatizac;ao, controle, verificac;ao e divisao de trabalho; 
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Forma mediatizada de comunicac;ao - a conversac;ao didatica passa a ser 

informatizada, tendo o dialogo com ponto central nos estudos a distancia. 

0 estudo a distancia e uma inovac;ao dentro da educac;ao porque se 

desenvolve a partir de urn servic;o de apoio, onde a aprendizagem ocorre sem a 

presenc;a do professor, possibilita tambem uma conversac;ao didatica mediante a 

adoc;ao de meios nao diretos de apresentac;ao/comunicac;ao e a instruc;ao 

personalizada e metodos de trabalhos industrializados. Favorece, atraves de sua 

organizac;ao de metodos, o estudo para o adulto, orientando sua formac;ao de 

acordo com o mercado de trabalho. 

Para melhor percepc;ao da diversidade de concepc;oes de Educac;ao a 

Distancia; observemos esta selec;ao de conceitos: 

0 ensino a distancia e o tipo de metodos de instru<;ao em que os 
procedimentos docentes acontecem a parte dos decentes, de tal modo que 
a comunica<;ao entre o professor e o aluno possa se realizar atraves de 
textos impressos, meios eletronicos, mecanicos, ou outras tecnicas. 
(MOORE, 1972, p. 212) 

Considero como ensino a distancia aquele sistema didatico em que os 
procedimentos discentes, de modo que a comunica<;ao professor-aluno fica 
retardada no tempo, no espa<;o, ou em ambos em uma s6 vez. Trata-se, 
pois, de um processo de ensino-aprendizagem que requer todas as 
condi<;6es gerais dos sistemas de instru<;oes: planejarnento previa, 
orienta<;ao do processo, avalia<;ao e retroalimenta<;ao, mas todos 
subordinados as possibilidades e limites intrinsecos do meio de que se vale 
a comunica<;ao: textos, impressos, telefone, instrutor, radio ou televisao . 
(SARRAMONA, 1979, p. 58) 

0 termo educa<;ao a distancia cobre um amplo espectro de diversas formas 
de estudo e estrategias educativas, que tem em comum o fato de nao se 
realizarem mediante a tradicional contiguidade fisica de professores e 
alunos em locais especiais para fins educativos: esta nova forma educativa 
inclui todos os metodos de ensino em que, devido a separa<;ao existente 
entre estudantes e professores, as fases interativa e pre-ativa sao 
conduzidas mediante a palavra impressa, e/ou elementos mecanicos ou 
eletronicos. (ARMENGOL, 1982, p. 11) 

A educa<;ao a distancia e uma estrategia para operacionalizar os principios 
e fins da educa<;ao permanente e aberta, de tal modo que qualquer pessoa, 
independentemente do tempo e espa<;o, possa converte-se em sujeito 
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protagonista de sua propria aprendizagem, gra<;as ao usa sistematico de 
materials educativos, refor<;ado com diferentes meios e formas de 
comunica<;ao. (MARTINEZ, 1985, p. 2) 

"A educa<;ao a distancia e um processo educativo em que uma parte 
consideravel do ensino e dirigida par alguem afastado no espa<;o e/ou no 
tempo". (PERRATON, apud ARETIO, 1987, p. 58) 

0 ensino a distancia e um sistema de multimeios de comunica<;ao 
bidirecional com o aluno afastado do centro docente, facilitado par uma 
organiza<;ao de apoio, para atender de modo flexlvel a aprendizagem 
independente de uma popula<;ao massiva, dispersa. Este sistema se 
configura com designs tecnol6gicos que permitiu economias de escala. 
(IBANEZ, 1984, p. 477) 

A educa<;ao a distancia e um sistema tecnol6gico de comunica<;ao de 
massa e bidirecional, que substitui a intera<;ao pessoal, em aula, de 
professor e aluno, como meio preferencial de ensino, pela a<;ao sistematica 
e conjunta de diversos recursos didaticos e o apoio de uma organizac;ao 
tutorial, que propiciam a aprendizagem autonoma dos estudantes (ARETIO, 
1987, p. 79) 

0 ensino/educa<;ao a distancia e um metoda de distribuir conhecimentos, 
habilidades e atitudes, racionalizando, mediante a aplica<;ao da divisao de 
trabalho e de princlpios organizacionais, bem como pelo usa extensivo de 
meios tecnicos, especialmente com o objetivo de reproduzir materiais de 
ensino de alta qualidade, que possibilitam instruir um grande numero de 
estudantes ao mesmo tempo e onde quer que eles vivam. E uma forma 
industrial de ensinar e aprender. (ETERS, apud ARETIO, 1987, p. 58) 

Analisando as concepg6es acima podemos verificar que algumas 

peculiaridades sao de muita importancia na Educagao a Distancia, sua 

customizagao, encontros presenciais mesmo que esporadicamente, planejamento do 

material didatico, recursos tecnol6gicos, a comunicagao entre o aluno e institutos 

pode ser iniciativa de ambos no processo . 

Concluindo a observagao acima, podemos citar Lea Fagundes que faz a 

seguinte colocagao sobre a importancia do ensino a distancia: 

Ha bem pouco tempo, ainda fazia uma clara distin<;ao entre ensino 
presencia! e Ensino a Distancia. Essa distin<;ao se referia a possibilidade de 
controle de rendimento do aprendiz e , principalmente, a falta de controle do 
rendimento do aprendiz e, principalmente, a falta de controle sabre seu 
tempo. Quanta as metodologias de ensino e aos conteudos a serem 
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transmitidos, nao se supunham diferenc;as substanciais, a nao ser que em 
Educac;ao a Distancia se podia fazer maior individualizac;ao. (INEP, 1998, p. 
137) 

2.2.3 Polftica nacional de educac;ao a distancia 

As polfticas publicas implementadas no contexte educacional brasileiro 

espelham alguns aspectos constitutivos de nossa sociedade: uma estrutura social 

marcadamente excludente, hierarquizada e autoritaria. Estes aspectos estao 

presentes nas relag6es sociais vivenciadas tanto no contexte macro - das polfticas 

publicas - quanta no contexte micro - das relag6es cotidianas, em que, de fato, se 

concretizam os projetos educacionais. 

0 MEG, em diferentes mementos, interessou-se pela criagao de uma polftica 

de Educagao a Distancia. 0 objetivo era ampliar a oferta e democratizar o acesso ao 

ensino superior. Com esse objetivo, considerava-se grande o potencial relative ao 

parque editorial, as redes e emissoras de radio e TV, e aos sistemas de 

comunicag6es postal, telef6nica, via satelite e digital. Desde o inicio, existia uma 

grande preocupagao em se levar mensagens pedag6gicas aos contingentes 

desfavorecidas da sociedade brasileira, entendendo-se que a Educagao a Distancia 

oferecia condig6es necessarias para disseminar o ensino num pais de dimens6es 

continentais, com not6rias desigualdades sociais e carente da ampliagao das ofertas 

educacionais. Para isso, entretanto, nao bastavam preceitos constitucionais, sendo 

necessaria o comprometimento social, com a democratizagao do ensino e tomada 

de decis6es politicas. 

Desde a Lei n°5.692/71, ja propunha a utilizagao de radio, TV, 

correspond€mcia para atingir urn maior numero de alunos. De acordo com Niskier 

(1999, p. 126), quando se faz uma retrospectiva hist6rica, repara que ha uma clara 

recorrencia em relagao as propostas da Educagao a Distancia. Considera o autor 
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que " ... houve uma lamentavel descontinuidade a partir de 1990 , deixando o tema 

correr solto". Mesmo assim, afirma, nao se deve considerar isto como tempo 

perdido, pais foi este processo que permitiu a criagao de um clima favoravel ao 

desenvolvimento da Educagao a Distancia, com os esforgos sendo retomados a 

partir da LOB. 9.394196. Os antigos cursos de alfabetizagao de Jovens e Adultos -

com utilizagao de materiais de audio e video - foram assumidos pela Fundagao 

Educar. Projetos aprovados pelo grupo de trabalho do lnep, e nao implementados, 

tern sido recuperados pela rede Futura, pelo Senai e Sesi, com recursos do Fundo 

de Amparo ao Trabalhador. 

Em 1993, a cooperagao entre os Ministerios da Educagao e Cultura, da 

Comunicagao, o Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras, o Conselho de 

Secretarias da Educagao e a Uniao Nacional de Dirigentes Municipais de Educagao 

para o desenvolvimento do Sistema Nacional de Educagao a Distancia estabelece o 

convenio Ministerio da Educagao e Cultura I Ministerio da Comunicagao I Ministerio 

da Ciencia e Tecnologia I Embratel, possibilitando a cooperagao tecnica MEG I 

Universidade de Brasilia, para a criagao do Cons6rcio lnteruniversitario Brasil 

Educagao a Distancia. 

Em 1994, e criado o Sistema Nacional de Educagao a Distancia (Decreta n.o 

1.237) e, no mesmo ano, tambem a Coordenadoria da EADIMEC. Em 1996, foi 

criada a Secretaria de Educagao a Distancia, do MEG, que vern desenvolvendo 

varios programas que incentivam a Educagao a Distancia. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educagao Nacional (L.D.B.), Lei n.0 9.394, de 

2011211996, no seu art. 80, atribui ao poder publico o papel de incentivar o 

desenvolvimento e a veiculagao de programas de ensino a distancia, em todos os 

niveis de modalidade, e de educagao continuada. Com isto, o sistema de ensino 
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brasileiro ganha maior flexibilidade para a criac;ao de novas metodologias de cursos, 

e as quest6es relativas a Educac;ao a Distancia passam a Ter maior visibilidade. 

0 Decreta-Lei n.0 2.494, de 10/02/1998, aborda a educac;ao a distancia como 

uma possibilidade de flexibilizac;ao de requisites para admissao, horarios e durac;ao 

de cursos. 0 decreta conceitua Educac;ao a Distancia como uma forma de ensino 

que possibilita a auto-aprendizagem, com a mediac;ao de recursos didaticos 

sistematicamente organizados, apresentados em diferentes suportes de informac;ao, 

utilizados isoladamente ou combinadas, e veiculados pelos diversos meios de 

comunicac;ao. 0 mesmo decreta tambem identifica os nfveis de ensino que poderao 

se estruturar na modalidade de Educac;ao a Distancia e aqueles que ainda deverao 

receber regulamentac;ao propria. 

0 Decreta-Lei n.0 2.494 ainda apresenta alternativas diferenciadas de 

flexibilidade de requisites para admissao no sistema educacional. No ensino 

fundamental de jovens e adultos, no ensino media e na educac;ao profissional, a 

admissao nao depende de escolarizac;ao. Ja para os cursos de graduac;ao e p6s

graduac;ao, a admissao depende do preenchimento, comprovado, dos requisites 

estabelecidos. 0 Decreta-Lei n.0 2.494 trata tambem das matrfculas e da validac;ao 

dos cursos de Educac;ao a Distancia. Os alunos serao avaliados mediante a 

realizac;ao de exames presenciais, efetivados por instituic;6es credenciadas e 

especializadas. Estas instituic;6es deverao dispor de um banco de itens para 

avaliac;ao peri6dica. Os certificados e diplomas emitidos pelas instituic;oes 

autorizadas pelos sistemas brasileiros de ensino terao validade nacional, enquanto 

que diplomas e certificados emitidos por instituic;oes estrangeiras terao que ser 

revalidadas. 
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Assim, o decreta apresenta maiores facilidades para a educagao de jovens e 

adultos nos ensinos media e profissional e maior restrigao para a graduagao e p6s

graduagao. De certa forma, ainda perdura a concepgao da Lei n.0 5.692/71, que 

recomendava o uso das tecnologias, nao para os cursos nobres, mas aqueles de 

fungao supletiva. No ensino fundamental, a Educagao a Distancia pode ser 

empregada apenas em carater de emergencia, como complementagao. 

A Portaria n.0 301, de 07/04/1998, regulamenta o Decreta n. 0 2.494/98, 

definindo os procedimentos de credenciamento de instituigoes interessada em 

oferecer cursos de graduagao e educagao profissional tecnol6gica a distancia. 

Segundo a portaria, estas instituigoes deverao apresentar seu hist6rico, qualificagao, 

experiencia das equipes multidisciplinares e da instituigao, avaliagao, bern como sua 

infra-estrutura. A mesma portaria dispoe, tambem, sabre a forma de apresentagao 

do projeto em Educagao a Distancia e as relagoes estatutarias das instituigoes com 

instituigoes parceiras. 

Analisando as polfticas publicas implementadas no contexto educacional, a 

Educagao a Distancia ainda esta sendo estruturada, com necessidade e ser 

norteada com participagao dos profissionais que coloquem como foco a formagao 

profissional a distancia. E imprescindfvel a analise crftica para que se direcione para 

a construgao de urn projeto educativo com ambiente de ensino-aprendizagem e 

levando em conta as polfticas educacionais, das polfticas de formagao profissional e 

do contexto das polfticas publicas. 
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2.3 CENARIO ATUAL DA EDUCACAO A DISTANCIA 

2.3.1 Princfpios da Educagao a Distancia 

0 documento 'Educagao, urn tesouro a descobrir', relat6rio para a Unesco da 

Comissao lnternacional sabre educagao para o SEkula XXI, coordenado par Jacques 

Delors, enfatiza que cada indivfduo deve aprender a aprender. E, tambem aprender 

a compreender as pessoas e o mundo ao seu redor. 0 documento aponta como 

pilares para a educagao no seculo XXI: aprender a conhecer, aprender a fazer, 

aprender a ser e aprender ao Iongo da vida. Desta forma a educagao deixa de ser 

mera transfen§ncia de conhecimentos acumulados pela humanidade para as 

gerag6es mais jovens, e passa a ser uma renovagao constante e necessaria do 

indivfduo ao Iongo de sua vida. 

Esta concepgao possibilita uma retomada dos conceitos da educagao de 

adultos - andragogia, porque ela destaca a necessidade do desenvolvimento 

continuo de habilidades, conhecimentos e experiencias ao Iongo da vida. lsso nos 

remete para o desenvolvimento da educagao permanente e a educagao continuada. 

Neste caso, sao inapropriados os metodos de ensino-aprendizagem desenvolvido na 

educagao da crianga, uma vez que sao metodos baseados na heteronomia, na 

formagao de habitos, no condutivismo, no controle externo ao sujeito da 

aprendizagem. A propria educagao infantil ja vern questionando estes principios, que 

sao mais inadequados quando tornados como referenda para a educagao de 

adultos. 

0 adulto, a partir de suas condig6es devida, busca par si mesmo os 

conhecimentos e habilidades necessarias ao seu contexto social, tanto em nfvel 

pessoal como profissional. E. possfvel considerar o aluno como alguem capaz de 
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fazer as suas opgoes educacionais, controlar seu proprio ritmo de aprendizagem e 

agir ativamente no seu desenvolvimento educacional, de modo que o processo de 

aprendizagem se estrutura a partir do princfpio da autonomia. 

Ensinar e uma arte, e nada pode substituir a riqueza do dialogo pedag6gico. 
Contudo, a revolu<;ao mediatica abre ao ensino vias inexploradas. As 
tecnologias informatizadas multiplicaram as possibilidades de busca de 
informa<;oes, os equipamentos interativos e multimidia colocam a disposi<;ao 
dos alunos um manancial inesgotavel de informa<;oes: 
- computadores de grande capacidade e complexidade; 
- programas de educa<;ao por cabo ou por satelite; 
- equipamento multimidia; 

sistemas interativos de troca de informa<;6es, incluindo o correio 
eletronico e acesso direto a biblioteca eletronicas eo banco de dados; 

- simuladores eletronicos; 
- sistemas de realidade virtual a tres dimensoes. 
Munidos destes novos instrumentos, os alunos tornam-se investigadores. 
Os professores ensinam aos alunos a avaliar e gerir, na pratica, a 
informa<;ao que lhes chega. Este processo revela-se muito mais proximo da 
vida real do que os metodos tradicionais de transmissao do saber. 
Come<;am a surgir nas salas de aula novos tipos de relacionamento. 
(DELORS, 1996, p. 97) 

A Educagao a Distancia esta centrada nos materiais de instrugao, que devem 

Ter precisao, clareza e eficacia superior ao material utilizado no ensino presencia!. 

lsto porque, no ensino presencia!, o professor pode fazer os ajustes necessaries a 

sua proposta de ensino ao Iongo do processo de interagao com os alunos. Ja, na 

Educac;ao a Distancia, todo o material tem que ser planejado, elaborado e avaliado 

para ser distribufdo, possibilitando um ensino de alta qualidade e custos competitivos 

em comparagao como ensino tradicional, ah3m de maior conexao entre educagao e 

trabalho. 

Na nossa sociedade, na qual a cultura educacional legitima os ambientes de 

ensino-aprendizagem baseados na logica presencia!, vivenciamos um forte 

sentimento de desvalorizagao nao so de programas de ensino que utilizam outras 

estrategias, como da propria modalidade de ensino a distancia. Algumas 

experiencias de Educagao a Distancia no nosso contexte sao consideradas de 
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maneira precipitada, como formagao subqualificada, de segunda categoria, na 

medida em que muitas delas se reduzem a uma mera repetigao do modelo 

tradicional, ou a utilizagao de equipamentos tidos como inovadores, sem proposta 

pedag6gica alguma. 

Toda proposta de trabalho, seja ela mediada pelas novas ou velhas 

tecnologias, precisa estar fundamentadas em criterios, que permitam a tomada de 

decisao, quanta a adequada utilizagao dos recursos tecnol6gicos disponiveis. 0 

trabalho de Tony Bates (1995), da Open University, do Reina Unido, nos oferece um 

instrumental que possibilita a tomada de decisoes quanta ao uso dos recursos 

tecnol6gicos a partir de alguns criterios: 

• Acesso - para que o acesso seja assegurado a todos, os interessados, a 

escolha dos recursos tecnol6gicos deverao ser adequados ao publico a ser 

atingido, a sua localizagao, classe social, condigoes de trabalho, escolarizagao, 

etc. E possivel maior adequagao da proposta de trabalho quando se utilizam 

materiais complementares e opcionais, que permitam a inclusao e o atendimento 

a um publico ainda mais diversificado. 

• Gusto - a qualidade do processo de ensino-aprendizagem fica, as vezes, em 

segundo plano, em fungao do foco nas inovagoes tecnol6gicas. E necessaria 

refletir sabre estas inovagoes tecnol6gicas, pais estas poderao nao 

necessariamente, representar inovagoes pedag6gicas, da mesma forma que 

melhores recursos nao garantem melhores aprendizagens. Muitas vezes ha 

transferencia de 'vel has' praticas pedag6gicas para tecnologias 'novas', ou 

desenvolvemos praticas pedag6gicas inovadoras utilizando 'tecnologias vel has'. 

Deve-se considerar que existem profundas diferengas pedag6gicas na utilizagao 
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de recursos tecnol6gicos, sendo necessaria adequar os meios aos diferentes 

tipos de aprendizagem. 

• lnteratividade - na defini<;ao dos recursos tecnol6gicos, ainda utilizamos o 

criteria referente ao tipo de interatividade proporcionados pelo meio. Deve-se 

consideradas as possibilidades de comunica<;ao sfncroma, assfncroma, 

unidirecional, bidirecional, e principalmente, os impactos destas no processo de 

ensino-aprendizagem. 

• Estrutura organizacional - dependendo da estrutura organizacional da proposta 

de trabalho e dos grupos institucionais que irao participar do programa, e 

possfvel identificar que tipo de recurso tecnol6gico e necessaria para viabilizar 

uma comunica<;ao. Este criteria diz respeito a organiza<;ao da proposta e permite 

definir se os custos serao proporcionais ao numero de indivfduos no processo. 

• lnova<;ao- criteria relativo ao aspecto inovador pode ser considerado a menos 

importante na elabora<;ao da proposta de trabalho, mas e, de fato, o que capta 

mais recursos. 

• Velocidade- este e urn criteria importante numa sociedade que vivencia rapidas 

mudan<;as. Devemos considerar que a op<;ao por determinados meios implica 

maior tempo de produ<;ao, maior custo e, muitas vezes, demora na 

disponibilidade do material. 

0 autor enfatiza que todas as tecnologias possuem vantagens e 

desvantagens, necessitando de combina<;oes, para que possamos tirar maior 

proveito educativo. Bates (1995) considera que nao e facil inovar, porque nem 

sempre as inova<;oes atendem os criterios de custo, eficiencia e principalmente, 

garantia de acesso. 



E muito comum encontrar a denominac;ao de Novas Tecnologias da 

lnformac;ao e da Comunicac;ao (NTIC) como a identificac;ao do novo, do moderno, do 

mais avanc;ado em Educac;ao a Distancia. E bam lembrar que, em alguns casas, a 

adoc;ao de determinadas designac;oes se da em func;ao de interesses politicos, de 

oferta de servic;os no mercado de marketing. Na realidade, as novas tecnologias nao 

invalidam as velhas tecnologias, na medida em que elas se complementam. Hoje, 

contamos com uma crescente diversidade de recursos tecnol6gicos que permitem a 

comunicac;ao e o acesso a informac;ao, de modo que, as vezes, e diffcil fazermos 

opc;oes, ou simplesmente adequarmos nossas praticas educativas a determinadas 

inovac;oes tecnol6gicas. 

Na maioria das vezes, os programas de Educac;ao a Distancia se ap6iam na 

pedagogia tradicional, num paradigma condutivista, reforc;ando a fragmentac;ao do 

conhecimento e da pratica pedag6gica. A partir dos princfpios de instruc;ao 

programada, tivemos o desenvolvimento das metodologias de auto-aprendizagem e 

o surgimento da tecnologia educacional. Assim, tivemos a definic;ao dos objetivos 

operacionais, das unidades de aprendizagem, da estruturac;ao sequencia! dos 

conteudos e atividades e da aprendizagem individualizada, segundo o proprio ritmo 

do aluno. Podemos observar, ainda hoje, que muitos programas de ensino. 

informatizados, seguem a 16gica da instruc;ao programada, assim como tambem e 

possfvel identificar uma forte influencia destas nos cursos de Educac;ao a Distancia. 

A Educac;ao a Distancia, s6 se efetua quando garante uma comunicac;ao 

bilateral, pais nao basta colocar material instrucional a disposic;ao do aluno. E 

necessaria um servic;o de apoio, que garanta atendimento pedag6gico. A escola do 

meio mais adequado a cada situac;ao deve-se pautar par criterios que prioriza a 

interac;ao pedag6gica. 
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2.3.1.1 lndicadores de Qualidade para Cursos de Educagao Distancia 

0 desafio de educar e educar-se a distancia e grande, por isso o Ministerio da 

Educac;:ao estabelece indicadores de qualidade (acesso, custo, interatividade, 

estrutura organizacional, inovac;:ao e velocidade de resposta) para a autorizac;:ao de 

cursos a distancia. Seu objetivo e orientar alunos, professores, tecnicos e gestores 

de instituic;:oes de ensino superior que podem usufruir dessa forma de educac;:ao 

ainda pouco explorada no Brasil e empenhar-se por maior qualidade em seus 

processos e produtos. 

A base principal das praticas de qualidade nos projetos e processos de 

educac;:ao e garantir continuamente melhorias na criac;:ao, aperfeic;:oamento 

cientfficos, tecnol6gicos e profissionais que contribuam para superar os problemas 

regionais, nacionais para o desenvolvimento sustentavel dos seres humanos, sem 

exclusoes, nas comunidades e ambientes em que vivem. 

Muitas vezes acha-se que urn indicador ja esta subentendido em urn item 

anterior. De fato, todos eles se articulam harmonicamente, de sorte que a falha em 

urn pode comprometer o bern desenvolvimento do todo. Oaf ser necessaria que a 

instituic;:ao adote uma abordagem global na construc;:ao de seu projeto. 

Outras vezes, os indicadores se assemelham ao que se exige para os cursos 

presenciais. lsto e fato e reflete uma visao de que, com mais ou menos presenc;:a em 

uma sala-de-aula, o que importa para o cidadao e para a sociedade brasileira e Ter 

uma formac;:ao pautada em inquestionavel padrao de qualidade. 
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3. EMPRESA SENAC 

Como este trabalho monografico foca um problema relacionado ao Centro de 

Educagao Profissional de Ponta Grossa, inserido num contexto maior- SENAC, fez

se necessaria descrever a operacionalizac;ao da Educac;ao a Distancia oferecida por 

esta lnstituic;ao: hist6rico e origem, publico alvo, caracterizac;ao, proposta 

pedag6gica, processo de avaliac;ao, de matricula e certificac;ao. 

3.1 HISTORICO E ORIGEM 

0 Servic;o Nacional de Aprendizagem Comercial - Senac e uma das mais 

completas instituic;oes educacionais de carater privado do pais. Criado em 10 de 

janeiro de 1946, por iniciativa dos empresarios do comercio. Seus objetivos e 

atribuic;oes sao definidos pelo Decreta-Lei n.0 8621 e 8622. 

Tern como missao 'desenvolver pessoas e organizac;oes para o mundo do 

trabalho, com ac;oes educacionais e disseminac;ao de conhecimentos em comercio 

de bens e servic;os'. Atua nas areas de gestao, comercio, turismo e hotelaria, saude, 

informatica, comunicac;ao, artes, design, moda e beleza, telecomunicac;oes, lazer e 

desenvolvimento social, idiomas, conservac;ao e zeladoria, meio ambiente e 

tecnologia educacional. 

0 Senac contribui para a formac;ao do profissional/cidadao. Desenvolve 

programas de qualidade de vida, direitos do trabalhador, pratica consciente da 

cidadania e empregabilidade. Com essas atividades o Senac visa atender a 

demanda do mercado de trabalho. 
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E administrado pela Confederac;ao Nacional do Comercio. Ja preparou mais 

de 36,5 milh6es de pessoas para o mercado de trabalho em todo o pals. 

Aqui no Parana, a lnstituic;ao foi instalada em 07 de julho de 1947 e ja 

atendeu aproximadamente 3,5 milh6es de pessoas. 

As ac;6es sao desenvolvidas nos Centros de Educac;ao Profissional 

localizados em 16 municfpios do Estado. Esses municfpios tambem atendem 

cidades da regiao que nao possuem Centros de Educac;ao Profissional. 

Por sua vez, o Centro de Educac;ao Profissional de Ponta Grossa conta hoje 

com urn numero de 19 colaboradores. Atraves da sua programac;ao procura atender 

a todas as areas de atuac;ao da lnstituic;ao, inclusive na modalidade da Educac;ao a 

Distancia, que visa ampliar a oferta de profissionalizac;ao, acompanhando as 

mudanc;as do mercado de trabalho, facilitando o aprendizado com novas 

tecnologias. 

3.2 OPERACIONALIZA<;AO DA EDUCA<;AO A DISTANCIA NO SENAC 

Considerando sua missao institucional e seu compromisso com a qualidade 

da educac;ao e do desenvolvimento dos cidadaos, o Senac prop6e o 

desenvolvimento de ac;6es educacionais na modalidade educac;ao a distancia, 

visando proporcionar ao participante a administrac;ao de seus estudos de forma 

continuada atendendo especificamente as necessidades de profissionalizac;ao. 

Dentro deste contexto os Centros de Educac;ao Profissional em suas ac;6es, 

consideram as caracterfsticas do mundo do trabalho, marcado por transformac;6es, 

exigindo dos profissionais flexibilidade para adaptac;ao as mudanc;as, empenho e 

sensibilidade para contribuir para a melhoria da qualidade de vida. 
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Os programas contemplam, o desenvolvimento e aperfei<;oamento de 

competencias prevendo e criando situa<;6es que levem o participante a aprender a 

pensar a aprender a aprender, a mobilizar, articular e colocar em a<;ao 

conhecimentos, habilidades e valores em niveis crescentes de complexidade. 

A organiza<;ao curricular privilegia, o estudo contextualizado, que agrege 

competencias relacionadas com as novas tecnologias, autonomia para enfrentar 

diferentes situa<;6es com criatividade e flexibilidade. 

0 Nucleo de Educa<;ao a Distancia do Senac/Pr, lotado em Curitiba, apoia o aluno 

com uma equipe de monitores de aprendizagem e tutores especialistas, capacitados a 

Educa<;ao a Distancia e acompanham o processo de ensino-aprendizagem. 

3.3 PUBLICO AL VO 

As a<;6es educacionais na modalidade Educa<;ao a Distancia do Senac - Pr, 

destinam-se as pessoas fisicas e juridicas, jovens e adultos, dos diversos setores, 

priorizando o segmento de comercio de bens e servi<;os. 

T em como objetivo atender a demand a de profissionaliza<;ao de jovens e 

adultos, proporcionar o desenvolvimento e/ou aperfei<;oamento de competencias 

necessarias ao exercicio profissional nas diversas ocupa<;6es, possibilitar o 

atendimento as legisla<;6es especificas, como, par exemplo: a aprendizagem, 

contribuir para o acesso de profissionais ao mercado de trabalho, possibilitar aos 

profissionais desenvolverem a sua condi<;ao de empregabilidade, ampliar a oferta de 

programa<;6es destinadas as diversas areas profissionais e propiciar maior 

abrangencia do Senac - Pr na capacita<;ao de profissionais mediante a oferta de 
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cursos na modalidade de Educagao a Distancia, facilitando o acesso de publicos 

localizados, nas mais diversas regioes. 

3.4 CARACTERIZACAO DA EDUCA<;AO A DISTANCIA- SENAC 

A Educagao a Distancia caracteriza-se pelas agoes educacionais, cujas 

estruturas curriculares proponham realizagao total ou parcial do curso pelos estudos 

a distancia. Portanto dentro desta modalidade estao contemplados cursos 

semipresenciais e cursos totalmente a distancia, sendo: 

- Semipresencial: o processo ensino-aprendizagem realizam em duas fases distintas, 

embora complementares. Numa das fases acontece a relagao direta do instrutor com 

o aluno (momentos presenciais). Na outra ha momentos individualizados dos 

estudos, orientados a distancia, sem a presenga ffsica do instrutor. 

0 langamento na programagao dos cursos semipresenciais serao feitos pelos 

Centros de Educagao Profissional, ficando sob a responsabilidade do Nucleo de 

Educagao a Distancia - Curitiba, a operacionalizagao I monitoramento dos 

momentos a distancia, ou seja, a organizagao e a operacionalizagao dos 

momentos a distancia, ou seja, a organizagao e operacionalizagao dos momentos 

presenciais e de responsabilidade dos Centros de Educagao Profissional. Os 

tutores especialistas sao indicados pelos Centros Educacionais Profissionais, pois 

sao os mesmos que trabalham nos momentos presenciais. 

- A distancia: acontece mediante a separagao fisica entre os envolvidos no 

processo (monitores I tutores e alunos). Estabelece-se uma relagao de 

comunicagao e aprendizagem multidirecional, contando com a avaliagao 

somat6ria presencia! ou a distancia no final do curso, conforme opgao do aluno, 
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imprescindfvel para a sua certificac;ao. Normalmente ha uso de tecnologias 

diferenciadas (carta I telefone I fax I e-mail I internet) que facilitam veneer a 

distancia ffsica. 0 lanc;amento, operacionalizac;ao e monitoramento dos cursos a 

distancia e feito pelo Nucleo de Educac;ao a Distancia - Curitiba. 

Cursos disponfveis: Access 2000, Access XP, Contabilidade Basica, Corel 

Draw1 0.0, Excel 2000, Excel XP, Gestao de Pessoas, lntroduc;ao a Internet, de 

Programac;ao, Matematica Comercial, Matematica Financeira, Photshop 6.0, Power 

Point 2000, Rotinas de Pessoal, Windows 98, Windows XP, Word 2000, Word XP, 

Qualificac;ao profissional de Nfvel Tecnico em Vendedores, Tecnico em, Comercio 

Exterior, Tecnico em Secretariado, Tecnico em transac;oes lmobiliarias. 

3.5 PROPOSTA PEDAGOGICA 

Em atendimento as peculiaridades dos programas de Educac;ao a Distancia, e 

respeitando-se os pressupostos filos6ficos e pedag6gicos que orientam as ac;oes do 

sistema, propoe-se que o ensino profissional de nfvel basico, tecnico e tecnol6gico, 

seja organizado em torno de competencias relacionadas ao exercicio de ocupac;oes 

especificas, em diversos setores da vida econ6mica e social. 

Nos cursos que objetivam qualificar elou habilitar profissionais, a proposta 

curricular compreendera competencias voltadas para o desenvolvimento da postura 

etica, consciencia ambiental, capacidade para o trabalho em equipe e a qualidade na 

prestac;ao de servic;os, tendo em vista as exigencias requeridas no atual mundo do 

trabalho, bern como a solidificac;ao de principios basicos ao exercicio da cidadania. 

A organizac;ao curricular com foco no desenvolvimento elou aperfeic;oamento 

de competencias, conforme proposta neste projeto, supoe uma pedagogia centrada 
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na atividade do aluno e na permanente articulac;ao do processo educativo com o 

mundo, com a sua vida pessoal e profissional, de modo a oferecer condic;oes mais 

favoraveis para agir em situac;6es concretas de vida e de trabalho. 

A modalidade a distancia, dentro de uma proposta pedag6gica e centrada em 

torno da perspectiva construtivista, isto e: " ... a proposta precisa estar adequada 

cognitiva, social e afetivamente ao aluno, mais do que em qualquer outra situac;ao, 

pais o sujeito organizara o seu processo de modo mais pessoal". (LINS, 2000, p. 

112) Deve-se promover a autonomia do aluno, visando nao apenas ao aprender a 

fazer, mas, ao aprender a aprender, ao aprender a ser, a mobilizar, a articular e a 

colocar em ac;ao valores, conhecimentos e habilidades necessarias ao desempenho 

eficiente e eficaz de atividades requeridas pela natureza do trabalho. 

Esta proposta esta comprometida com o estudo e a implementac;ao de 

alternativas educacionais renovadoras, flexfveis com a construc;ao de uma cultura 

marcada pelo equilfbrio entre adaptac;ao e mudanc;a, iniciativa, autonomia, 

criatividade, responsabilidade e etica. Para tanto, o aluno devera dispor de uma 

carga horaria mfnima de estudos semanais, que sera orientada no plano de curso. 

Falar em Educac;ao a Distancia e falar da possibilidade de se educar 

superando a questao espac;o/tempo, e viver o dinamismo de urn processo que se 

adapta ao cliente. 

Educac;ao a Distancia e uma ac;ao sistematica, urn conjunto de recursos 

aliados a tutoria, que oportunizam a aprendizagem aut6noma do aluno, dando-lhe 

independencia na escolha do tempo e do local de estudo, deixando que o aluno 

assuma o seu processo de aprendizagem e agir ativamente no seu desenvolvimento 

educacional. Os alunos tornam-se investigadores nesse processo de ensino. 
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Esforgos serao empregados para realizarem a distancia aluno-instrutor, pelo 

programa de tutoria, monitoramento do processo e pela selegao de tecnologias 

educacionais apropriadas. 

Nos cursos que preveem momentos presenciais, estes terao a finalidade de 

reunir os alunos visando a socializagao do conhecimento, pelo desenvolvimento de 

atividades especfficas, significativas e contextualizadas, de acordo com o conteudo 

de cada componente curricular, eliminando o isolamento do discente e 

proporcionando a elucidagao de duvidas que permanecem. 

0 processo de formagao em Educagao a Distancia e multi, inter e/ou 

transdisciplinar, contando com a selegao de temas e de recursos institucionais que 

asseguram a superagao da distancia ffsica, introduzindo relagoes dinamicas e 

inovadoras, reiterando a importancia do individual sem desconsiderar o coletivo. 

Caracteriza-se metodologicamente pelos seguintes elementos: 

valorizagao da perspectiva de construgao e reconstrugao do conhecimento, da 

agao autOnoma dos alunos, em detrimento de outras possibilidades centradas na 

transmissao e absorgao de conhecimentos. 

Arquitetura dos momentos presenciais focada na agao e na reflexao crftica com 

base nos fundamentos por eles obtidos, gragas ao comprometimento e 

iniciativas estimuladas e referenciadas pelos tutores do Senac I Educagao a 

Distancia, pelo monitor do processo e de possfveis parcerias (empresa). 

Exploragao maxima do potencial pedag6gico e das possibilidades educacionais 

das atividades priorizando o aprofundamento de estrategias articuladas pelos 

projetos individuais e coletivos em construgao. 
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3.5.1 Avalia<;ao e Recupera<;ao 

A avalia<;ao e continua, formativa e somativa, realizada em fun<;ao dos 

objetivos expresses no plano de curso, incluindo a observancia dos aspectos 

cognitivos, afetivos, psicomotores e psicossociais do educando, bern como a sua 

participa<;ao ativa no processo educative, os seus aspectos atitudinais e a 

capacidade de transferencia de conhecimentos em situa<;6es cotidianas reais. 

A avalia<;ao deve obedecer a ordena<;ao e sequencia do processo de ensino

aprendizagem e a orienta<;ao do plano curricular. 

Poderao ser utilizados instrumentos de avalia<;ao conforme caracteriza<;ao 

dos cursos (a distancia ou semi-presenciais) como: atividades dos materiais 

enviados e exercfcios de simula<;ao, problematiza<;ao, dinamicas de grupo, 

desenvolvimento de pesquisas, exames orais e escritos, expressao plastica, teatral, 

musical, gestual, falada e escrita, elabora<;ao e apresenta<;ao de seminaries, 

elabora<;ao de sfnteses, resenhas, projetos, entre outros, de acordo com o 

planejamento dos cursos. 

As estrategias de avalia<;ao a serem empregadas devem ser condizentes com 

o metoda de ensino (a distancia ou semi-presencia!), com as competencias 

especfficas do curso e compreensao pelo proprio avaliado. 

Sera oportunizado ao aluno no ato de sua pre-inscri<;ao, a possibilidade de 

optar e realizar a avalia<;ao somat6ria (ao final do curso) de forma presencia!, em 

qualquer Centro de Educa<;ao do Senac-Pr ou a distancia. 

3.5.2 Processo de Avalia<;ao 

Este processo compreende: 
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Atividades Sao exercfcios, solicitados aos alunos durante o 

desenvolvimento do curso, visando o acompanhamento do processo de 

aprendizagem individualizado, considerados como parte da avaliagao continua. 

Compreendem: estudo de casas, pesquisas, projetos, questionarios, sintese, 

analises, criticas, entre outros. 

As atividades previstas para cada etapa do curso serao encaminhadas 

juntamente com o material. Ap6s analise de cada atividade do aluno, o tutor 

especialista fara suas considerag6es registrando-as em ficha individual do aluno, 

informando o mesmo sabre sua aprendizagem, via Nucleo Educagao a Distancia. 

Durante o desenvolvimento do curso, se o aluno apresentar dificuldades ele 

tera a oportunidade de fazer a recuperagao atraves de exercfcios que o ajudem no 

seu raciocinio acertando seus erros e sanando suas duvidas. 

3.5.3 Processo de Matricula 

Podem ser feitas em todos os Centros de Educagao Profissional existentes 

em todo o pais, por meio do preenchimento de fichas de matricula, mediante do 

pagamento da taxa de matricula. 

Tambem pelo site www.pr.senac.br com o preenchimento da ficha de pre

inscrigao que garantira a vaga por 48 horas ate o pagamento da taxa no banco 

credenciado para recebimento. 

Com relagao ao material, o aluno devera receber no prazo de 5 dias a contar 

da data de inscrigao. 

Os recursos instrucionais que irao favorecer a aprendizagem dos alunos sao: 

livros, apostilas, videos, COs, softwares, etc. 
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3.5.4 Certifica<;ao 

Nos cursos semipresenciais a certificayao e emitida pelo Centro de Forma9ao 

Profissional que programou e para os cursos inteiramente a distancia fica sob a 

responsabilidade do Nucleo de Educa9ao a Distancia situado em Curitiba. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSAO DA PESQUISA 

Ap6s aplica<;ao da pesquisa, os dados foram tabelados conforme tabelas 

abaixo e, na sequencia foi apresentada a analise das informa<;6es obtidas. 

4.1 RESULTADOS DA PESQUISA 

TABELA 1 - IDADE 

I dade Quantidade % 

16 05 16,7 

17 14 46,7 

18 05 16,7 

19 01 3,3 

20 01 3,3 

Acima de 20 anos 04 13,3 

Total 30 100,0 

Fonte: Dados primanos, 2005. 

ObseNa-se na tabela 1 que 36,6 % das pessoas pesquisadas pertencem a 

uma faixa etaria nao coerente com a escolaridade. 

Ha probabilidade de que estes pesquisados em algum momenta 

interromperam seus estudos. 
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T ABELA 2 - SEXO 

Sexo Quanti dade % 

Masculino 12 40 

Feminino 18 60 

Total 30 100 

' . Fonte: Dados pnmanos, 2005. 

Verifica-se na tabela acima predominancia de 20% do sexo feminino. 

TABELA 3 - TRABALHO 

Trabalha Quantidade % 

Sim 22 73,3 

Nao 08 26,7 

Total 30 100,0 

Fonte: Dados pnmanos, 2005. 

TABELA 4- FUN<;AO QUE DESEMPENHA 

Func;ao Quanti dade % 

Nenhuma 09 30,0 

Industria 05 16,7 

Administrativa 12 40,0 

Aut6nomo 03 10,0 

Comercio 01 3,3 

Total 30 100,0 

Fonte: Dados pnmanos, 2005. 
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Observa-se nas tabelas 3 e 4 que 73,3% dos pesquisados estao inseridos no 

mercado de trabalho exercendo em sua maioria 43,3%, fun<;oes na area 

administrativa e do comercio. 

TABELA 5- RENDA FAMILIAR 

Renda Familiar Quantidade % 

01 a 03 salarios 10 33,3 

03 a 06 salarios 14 46,6 

06 a 09 salarios 05 16,7 

Mais de 09 salarios 01 3,4 

Total 30 100,0 

Fonte: Dados primaries, 2005. 

Na tabela 5, constata-se que 79,9% dos pesquisados, possuem renda familiar 

inferior a 06 salarios mfnimos. 

TABELA 6- ACESSO A COMPUTADOR 

Acesso a computador Quantidade % 

Sim 21 70,0 

Nao 09 30,0 

Total 30 100,0 

Fonte: Dados pnmanos, 2005. 



43 

TABELA 7- LOCAL DE ACESSO AO COMPUTADOR 

Local de acesso Quanti dade % 

Trabalho 08 26,6 

Cas a 10 33,4 

Outros 03 10,0 

Nao possui 09 30,0 

Total 30 100,0 

Fonte: Dados primarios, 2005. 

Verifica-se nas tabelas 6 e 7 que 70% dos pesquisados tern acesso a 

computador e, desta porcentagem 36,6% s6 tern este recurso disponfvel no trabalho 

e em casa de amigos e parentes. 

TABELA 8-0 QUE VOCE SABE SOBRE EDUCA<;AO A DISTANCIA 

0 que sa be sabre Quantidade % 

Educac;ao a Distancia 

Nao sabe nada 09 30,0 

Sa be 10 33,3 

Cursos para fazer em casa 11 36,7 

Total 30 100,0 

Fonte: Dados primarios, 2005. 

Verifica-se na tabela 8 que somente 33,3% dos pesquisados sabe o que 

realmente vern a ser Educac;ao a Distancia. 
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TABELA 9- GRAU DE CONCORDANCIA COM AS INFORMA<;OES 

AFIRMA<;AO 1. Discordo 5. Concordo 

... ~ forte mente fortemente 

Um curso de Educa<;ao a Distancia tem a 

mesma qualidade que um curso de Ensino 1 (26,6) 2 (40,0) 3 (23,4) 4(10,0) 5 (0,0) 

Presencia! 

Um curso de Educa<;ao a Distancia do 

Senac contribui para o enriquecimento de 1 (10,0) 2 (13,4) 3 (30,0) 4 (20,0) 5 (26,6) 

meu curriculum 

Participando de um curso de Educa<;ao a 

Distancia posso organizar meu horario e 1 (13,3) 2 (6,6) 3 (23,4) 4 (33,3) 5 (23,4) 

formas de estudar. 

Os cursos de Educa<;ao a Distancia do 

Senac estao coerentes com o que pede o 1 (3,3) 2 (3,3) 3 (53,4) 4 (33,4) 5 (6,6) 

mercado de trabalho. 

Os custos dos cursos de Educa<;ao a 

Distancia do Senac sao de custo 1 (13,4) 2 (30,0) 3 (33,3) 4 (20,0) 5 (3,3) 

acessfveis. 

Fonte: dados pnmanos, 2005. 

4.2 DISCUSSAO DA PESQUISA 

Diante do contexto apresentado, observou-se que a rejeic;ao dos alunos do 3° 

ano do ensino media, para com a modalidade de Educac;ao a Distancia do Senac -

Ponta Grossa, esta relacionado, principalmente pelo fato de que esta forma de 

aprendizagem ainda e um conceito novo que nao esta devidamente difundido, 

abrindo margens para preconceitos e desinformac;ao. 

Os pesquisados possuem um conhecimento superficial e muito desinteresse 

e, desta forma nao tem subsidios para avaliar a qualidade. 

Da amostragem de 30 pessoas, a maioria, 70% que ja esta inserida no 

mercado de trabalho. Apenas 43,3% desempenham fungoes que tem relac;ao com 
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os recursos de qualificagao/aperfeigoamento da modalidade de Educagao a 

Distancia do Senac, portanto limitando o mercado para insergao deste produto. 

Quanta aos recursos de informatica que servem de ferramenta para participar 

dos cursos oferecidos, 70% afirmam ter acesso ao computador, o que e 

questionavel, pois 36,6% tern acesso limitado em fungao de utilizarem equipamentos 

da empresa que trabalham , parentes e amigos, desmotivando assim a participagao. 
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5. CONCLUSAO 

0 tema tratado neste trabalho problematiza a questao da rejeic;ao reladonada 

a Educac;ao a Distancia oferecida pelo Centro de Educac;ao Profissional de Ponta 

Grossa. 

Na pesquisa realizada identificaram-se algumas questoes criticas com 

predominancia, e que influenciaram para esta realidade. Dentre elas a questao da 

desinformac;ao pelo publico pesquisado. Nao conhecem profundamente nesta 

modalidade de ensino e suas vantagens, portanto nao possuem urn referendal para 

avalia-la. A qualidade e considerada inferior se comparada ao ensino presencia!. Ha 

desinteresse em agir, pensar a partir de urn novo referendal. Esta tarefa nao e facil e 

c6moda, envolve profunda mudanc;a de mentalidade. E mais fadl uma abordagem 

tradicional que da enfase a transmissao de conteudos diretamente do professor para 

o aluno. 

Outro aspecto critico e a questao de recursos tecnol6gicos, falta de 

disponibilidade de equipamentos de informatica. 

Sabemos que a utilizac;ao destas inovac;oes neste tipo de programa educativo 

e fundamental. Esta forma de tecnologia como parte de nossa cultura e 

imprescindivel para a participac;ao num curso desta modalidade de ensino. 

Nao podemos ignorar tambem que, a tecnologia da informatica multiplica 

progressivamente a possibilidade de buscar informac;oes e conhecimentos, 

facilitando assim a construc;ao de nossa realidade. 

A impressao de que a sociedade da informac;ao e a globalizac;ao criam 

oportunidades iguais para todos os ddadaos, de acesso a informatica e falsa. Quem 



47 

nao tern condigoes de se apropriar de novas tecnologias nao tern acesso a 

informac;ao. 

Ao finalizar este trabalho e importante lembrar que, nesta sociedade marcada 

por profundas e rapidas transformac;oes tecnol6gicas, resultantes de um jogo das 

relagoes sociais, o mais importante e a construc;ao do humano em todas as suas 

dimensoes. 

A Educac;ao a Distancia se apresenta como uma alternativa de grandes 

potencialidades, no sentido de possibilitar o acesso a uma melhor qualidade de 

educac;ao, nao podendo perder de vista a formac;ao do cidadao. 
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7· ANEXO 



ANEXO 1 

Com o objetivo de verificar sua opiniao sabre a modalidade de "Educagao a 

Distancia", gostaria de receber suas informagoes que servirao de base para o estudo 

monografico que pretendo apresentar como conclusao do curso de p6s-graduagao 

em Marketing. 

Agradego a sua colaboragao. 

Nome 

(opcional). _________________________ _ 

ldade: ____ _ 

Sexo: ( ) feminine 

Trabalha: ( ) sim 

( ) Masculine 

( ) Nao ( ) Qual fungao? ________ _ 

Renda Familiar: ( ) de 01 a 03 salaries minimos 

( ) de 03 a 06 salaries minimos 

( ) de 06 a 09 salaries minimos 

) mais de 09 salaries minimos 

Tern acesso ao computador? 

( ) Sim ( ) Nao 

Caso a resposta seja afirmativa assinale o local: 

( ) casa ( ) Trabalho 

1) 0 que voce sabe sabre "Educagao a Distancia" ? 

2) Os cursos de "Educagao a Distancia" oferecidos pelo Senac sao cursos de seu 

interesse? 

( ) Sim ( ) Nao 

3) Voce gostaria de participar de um curso de "Educagao a Distancia" do Senac? 

( ) Sim ( ) Nao 


