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RESUMO 
 

A educação a distância (EAD) é uma modalidade de ensino que vem assumindo, cada vez 

mais, uma posição de destaque no cenário educacional da sociedade contemporânea. A 

presente pesquisa objetiva perceber a importância e o impacto dos referenciais de acreditação 

na gestão da qualidade de cursos superiores, na modalidade a distância. O quadro teórico 

compreende conceitos-chaves provenientes da gestão da qualidade, da educação a distância, 

da avaliação institucional e dos processos de acreditação (Stake, 2005). Trata-se de um estudo 

de caso, em uma instituição pública de ensino superior brasileira, que atua na EAD desde 

2003, e atualmente conta com mais de dez mil alunos em cursos de graduação, além dos 

cursos de aperfeiçoamento, especialização e mestrado. O estudo é de natureza qualitativa e foi 

realizado através da recolha, codificação e análise de dados provenientes de entrevistas 

semiestruturadas realizadas em profundidade com atores da EAD atuantes nos cursos de 

graduação e polos de apoio presencial, incluindo coordenadores de curso, coordenadores de 

polo, coordenador de tutoria, professores, tutores a distância, tutores presenciais e alunos. Os 

dados foram analisados utilizando-se a técnica de análise de conteúdo, com o auxílio do 

software atlas.ti. As falas dos entrevistados foram agrupadas nas seguintes dimensões dos 

referenciais de qualidade do MEC (2007): conceção de educação a distância, conceção de 

currículo, sistemas de comunicação, material didático, avaliação da aprendizagem, avaliação 

institucional, equipe multidisciplinar, polos de apoio presencial, infraestrutura de apoio, 

gestão administrativa e sustentabilidade financeira.  Os resultados mostram que, embora 

existam referenciais de excelência para o ensino a distância, entende-se que os gestores 

precisam desenvolver modelos de gestão para identificar as dimensões a serem gerenciadas 

para melhor uso dos recursos disponíveis, construindo um quadro referencial adaptado, que 

permita atender à demanda interna, bem como o atendimento aos padrões de qualidade dos 

processos de acreditação e os padrões de regulação. Além disso, salienta-se a importância da 

adoção de uma cultura da qualidade que propicie um ambiente harmonioso em relação ao 

processo de avaliação interna e externa, considerando o caráter polissêmico do contexto da 

gestão da qualidade na educação superior. 

  

  

Palavras-chave: Educação à distância; Educação Superior; Acreditação; Avaliação 

institucional; Referenciais de qualidade. 
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ABSTRACT 

Distance Education (DE) or Distance Learning is a mode of delivering education and 

instruction that is becoming more and more important in today’s society.   The aim of the 

present research is to try and figure out the impact and influence of accreditation framework 

on Higher Education course management as regards distance learning. The conceptual 

framework includes key concepts pertaining to the areas of quality management, distance 

education, institutional assessment and accreditation processes (Stake, 2005). It presents a 

study-case carried out in a Brazilian Higher Education institution which has been operating in 

the field of Distance Education since 2003 and currently has over tem thousand graduate 

students, besides offering advanced training courses, specialisation courses and Master 

degrees. A qualitative study was carried out with recourse to collecting, codifying and 

analysing data gathered through semi-structured, in-depth interviews to DE stakeholders from 

graduation courses and on-site support centres, including course coordinators, centre 

coordinators, tutor coordinators, teachers, distance tutors, on-site tutors and students. Data 

were analysed through content analysis using atlas.ti software. Respondents’ answers were 

grouped according to the following quality benchmarks of the Ministry of Education (2007): 

distant education concept, curriculum design, communication systems, didactic resources, 

assessment, institutional assessment, multi-disciplinary teams, on-site support centres, support 

infrastructures, administrative management and financial sustainability.  Results show that, 

despite the excellent benchmarks for distance education that already exist, managers still have 

to develop management models to identify how available resources can be put to a better use, 

building an adapted framework that will meet internal demand as well as quality and 

regulation patterns of accreditation processes.  Furthermore, it is essential that a quality 

culture be adopted so that both internal and external evaluation may develop in an harmonious 

environment, bearing in mind the polysemic nature of the quality management context within 

Higher Education.  

  

Key-words: Distance Education; Higher Education; Accreditation; Institutional assessment; 

Quality Benchmarks 

 

 



 

 

 

VII 

 

ÍNDICE GERAL 

RESUMO ................................................................................................................................... v 

ABSTRACT .............................................................................................................................. vi 

LISTA DE FIGURAS ............................................................................................................... ix 

LISTA DE QUADROS ............................................................................................................ xii 

LISTA DE TABELAS ............................................................................................................ xiii 

 

INTRODUÇÃO ......................................................................................................................... 1 

CAPÍTULO 1 – EDUCAÇÃO SUPERIOR............................................................................. 10 

1.1 Políticas Educativas ............................................................................................................ 11 

1.1.1 Regulação na Educação Superior .................................................................................... 17 

1.1.2 Acreditação ...................................................................................................................... 19 

1.1.3 Avaliação da Educação Superior ..................................................................................... 30 

1.2 A Educação à Distância ...................................................................................................... 34 

1.2.1 Um Pouco da História da Educação à Distância ............................................................. 34 

1.2.2 Conceitos e Características da Educação à Distância ..................................................... 41 

1.2.3 Componentes da Educação à Distância  .......................................................................... 44 

1.2.4 A Universidade Aberta do Brasil .................................................................................... 66 

 

CAPÍTULO 2 – GESTÃO DA QUALIDADE ........................................................................ 71 

2.1 A Qualidade e as Teorias Organizacionais ........................................................................ 72 

2.2 Conceitos e Gerenciamento da Qualidade ......................................................................... 79 

2.2.1 Conceitos da Qualidade ................................................................................................... 80 

2.2.2 Gerenciamento da Qualidade .......................................................................................... 82 

2.2.3 O Modelo EFQM e as Instituições de Ensino Superior .................................................. 91 

2.3 A Qualidade na Educação Superior ................................................................................... 93 

2.4 Referenciais de Qualidade para a EAD .............................................................................. 97 

2.4.1 Referenciais de Qualidade para a Educação a distância do MEC/Brasil ........................ 98 

2.4.2 Modelo de Qualidade em E-learning ............................................................................ 104 

2.4.3 Modelo Conceptual Baseado em Projetos de Benchmarking Internacional ................. 105 

2.4.4 Modelo de Maturidade no E-learning ........................................................................... 106 

2.4.5 Modelo Europeu de Quality Assurance in Higher Education: ENQA .......................... 109 

2.4.6 Análise Comparativa dos Referenciais de Acreditação de EAD .................................. 110 



 

 

 

VIII 

 

CAPÍTULO 3  – METODOLOGIA....................................................................................... 116 

3.1 Caracterização da Pesquisa .............................................................................................. 117 

3.2 Técnicas e Instrumentos de Coleta de Dados ................................................................... 118 

3.2.1 Literatura Técnica ......................................................................................................... 118 

3.2.2 Literatura Não-técnica ................................................................................................... 119 

3.2.3 Entrevistas ..................................................................................................................... 120 

3.2.4 Artefatos Físicos ............................................................................................................ 122 

3.3 Tratamento dos Dados ...................................................................................................... 122 

 

CAPÍTULO 4 –  A SEDIS/UFRN: SUA POLÍTICA E ESTRUTURA DE EAD ................ 125 

4.1 A SEDIS e sua Política de Educação à Distância ............................................................ 126 

4.2 Ações da Secretaria de Educação à Distância na UFRN ................................................. 129 

4.3 Estrutura da Secretaria de Educação à Distância ............................................................. 143 

 

CAPÍTULO 5 – APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS ............................ 146 

5.1 Análise Comparativa dos Referenciais de Qualidade na EAD ........................................ 147 

5.2 Análise Comparativa entre os Referenciais de Qualidade e os Conceitos de Gestão 

da Qualidade da EFQM .......................................................................................................... 154 

5.3 Análise das Perceções dos Atores Envolvidos na EAD sobre os  

Referenciais de Qualidade do MEC ....................................................................................... 158 

5.3.1 Conceção de Qualidade na Educação à Distância ......................................................... 159 

5.3.2 Conceção de Educação e Currículo ............................................................................... 163 

5.3.3 Sistema de Comunicação .............................................................................................. 180 

5.3.4 Material Didático ........................................................................................................... 193 

5.3.5 Avaliação da Aprendizagem ......................................................................................... 197 

5.3.6 Avaliação Institucional .................................................................................................. 199 

5.3.7 Equipe Multidisciplinar ................................................................................................. 202 

5.3.8 Infraestrutura de Apoio ................................................................................................. 206 

5.3.9 Gestão académico-administrativa ................................................................................. 208 

5.3.10 Sustentabilidade Financeira ......................................................................................... 209 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS ................................................................................................. 211 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ................................................................................... 219 

APÊNDICES .......................................................................................................................... 234 

 



 

 

 

IX 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1: Proposta de uma estrutura conceitual ......................................................................... 8 

Figura 2: Cinco gerações de educação a distância ................................................................... 35 

Figura 3: Os componentes da educação a distância ................................................................. 44 

Figura 4: Identidade do aluno com a educação a distancia. ..................................................... 57 

Figura 5: Composição do perfil do aluno EAD ........................................................................ 58 

Figura 6: Fluxograma de elaboração de materiais  .................................................................. 63 

Figura 7: Funcionamento do sistema UAB .............................................................................. 69 

Figura 8: Modelo dos critérios de Excelência da EFQM ......................................................... 90 

Figura 9: Network de discursos da qualidade  ......................................................................... 94 

Figura 10: Linha do tempo dos referenciais de qualidade da EAD do MEC  .......................... 99 

Figura 11: Referenciais de qualidade da educação a distância do MEC  ................................. 99 

Figura 12: Modelo de qualidade em e-learning ..................................................................... 104 

Figura 13: Quadro conceitual da qualidade em e-learning  ................................................... 106 

Figura 14: Relacão entre processos, práticas e dimensões ..................................................... 107 

Figura 15: Triangulação da análise de dados ......................................................................... 122 

Figura 16: Estrutura organizacional da SEDIS - UFRN ........................................................ 143 

Figura 17: Polos de apoio presencial da SEDIS - UFRN. ...................................................... 144 

Figura 18: Perceções dos entrevistados sobre a conceção de qualidade na EAD .................. 160 

Figura 19: Perceções dos entrevistados sobre a conceção de educação e currículo  ............. 165 

Figura 20: Perceções dos alunos sobre a motivação para ingressar na EAD ......................... 165 

Figura 21: Perceções dos ent. sobre o estudante como foco processo de aprendizagem ....... 167 

Figura 22: Perceção dos entrevistados sobre o estágio supervisionado  ................................ 168 

Figura 23: Perceções dos ent. sobre o desenvolvimento de habilidades e competências  ..... 170 

Figura 24: Perceção dos entrevistados sobre a opção epistemológica do curso  ................... 171 

Figura 25: Perceções dos entrevistados sobre o perfil dos alunos ......................................... 172 

Figura 26: Perceções dos ent. sobre a interdisciplinaridade e a contextualização  ................ 173 

Figura 27: Perceções dos entrevistados sobre promoção de acessibilidade e flexibilidade ... 175 

Figura 28: Perceção dos entrevistados sobre as atividades de extensão e pesquisa ............... 176 

Figura 29: Perceção dos entrevistados sobre as dificuldades dos estudantes ........................ 177 

Figura 30: Perceção dos entrevistados sobre a evasão dos alunos ......................................... 179 

Figura 31: Perceção dos entrevistados sobre o sistema de informação. ................................. 181 



 

 

 

X 

 

Figura 32: Perceção dos entrevistados sobre o evento de acolhimento do aluno .................. 182 

Figura 33: Perceção dos entrevistados sobre a interação entre os alunos e a equipe  ............ 185 

Figura 34: Perceção dos entrevistados sobre o ambiente virtual de aprendizagem ............... 187 

Figura 35: Perceção dos entrevistados sobre o acesso ao ambiente virtual ........................... 188 

Figura 36: Perceção dos entrevistados sobre a formação dos grupos  ................................... 189 

Figura 37: Perceção dos entrevistados sobre a interatividade entre os atores da EAD  ......... 191 

Figura 38: Perceção dos entrevistados sobre a função orientadora do tutor presencial  ........ 192 

Figura 39: Perceção dos entrevistados sobre o material didático ........................................... 195 

Figura 40: Perceção dos entrevistados sobre avaliação da aprendizagem  ............................ 197 

Figura 41: Perceção dos entrevistados sobre avaliação institucional ..................................... 201 

Figura 42: Perceção dos entrevistados sobre a equipe multidisciplinar ................................. 202 

Figura 43: Perceção dos entrevistados sobre a coordenação do curso ................................... 204 

Figura 44: Perceção dos entrevistados sobre a coordenação da tutoria ................................. 204 

Figura 45: Perceção dos entrevistados sobre a coordenação do polo .................................... 205 

Figura 46: Perceção dos entrevistados sobre a capacitação da equipe ................................... 206 

Figura 47: Perceção dos entrevistados sobre a infraestrutura de apoio  ................................. 207 

Figura 48: Gestão acadêmico-administrativa do curso .......................................................... 209 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

XII 

 

LISTA DE QUADROS 

 

Quadro 1: Comparação entre os documentos do PARU/CNRS/GERES/PAIUB .................... 25 

Quadro 2: Mapeamento de competências de professor, tutor e aluno ..................................... 45 

Quadro 3: As doze competências do aluno da EAD ................................................................ 58 

Quadro 4: Lista de participantes da pesquisa ......................................................................... 121 

Quadro 5: Comparativo da conceção de qualidade na educação a distância ......................... 147 

Quadro 6: Comparativo da conceção de educação e currículo .............................................  148 

Quadro 7: Comparativo dos sistemas de comunicação .......................................................... 149 

Quadro 8: Comparativo do material didático ......................................................................... 150 

Quadro 9: Comparativo da avaliação de aprendizagem ......................................................... 150 

Quadro 10: Comparativo da avaliação institucional .............................................................. 151 

Quadro 11: Comparativo da Equipe multidisciplinar ............................................................ 152 

Quadro 12: Comparativo da Infraestrutura de apoio .............................................................. 152 

Quadro 13: Comparativo da Gestão acadêmico-administrativa ............................................. 153 

Quadro 14: Comparativo da Sustentabilidade financeira ....................................................... 154 

Quadro 15: Referenciais de qualidade EAD x Conceitos do Modelo de Excelência............. 155 

Quadro 16: Aspetos convergentes da concepção de qualidade na EAD ................................ 159 

Quadro 17: Aspetos convergentes da concepção educação e currículo ................................. 164 

Quadro 18: Aspetos convergentes do sistema de informação ................................................ 181 

Quadro 19: Aspetos convergentes do material didático ......................................................... 194 

Quadro 20: Aspetos convergentes da avaliação da aprendizagem ......................................... 197 

Quadro 21: Aspetos convergentes da avaliação institucional ................................................ 199 

Quadro 22: Aspetos convergentes da equipe multidisciplinar ............................................... 202 

Quadro 23: Aspetos convergentes da infraestrutura de apoio ................................................ 206 

Quadro 24: Aspetos convergentes da gestão acadêmico-administrativa ............................... 208 

Quadro 25: Aspetos convergentes da sustentabilidade financeira ......................................... 209 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

XIII 

 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1: Os dez maiores cursos de graduação, por modalidade de ensino ............................... 6 

Tabela 2: Megauniversidades ................................................................................................... 39 

Tabela 3: Alunos ingressantes nos cursos de licenciatura, tecnólogo e bacharelado ............. 130 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

XIV 

 

LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS 

 

ANDIFES       Associação nacional dos Dirigentes das Instituições Federais do Ensino 

Superior 

BASIS             Banco Nacional de Avaliadores  

BID                  Banco Interamericano de Desenvolvimento 

BIRD               Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento 

BNB                 Banco do Nordeste do Brasil 

CAPES            Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

CEDERJ          Centro de Ciências e Educação Superior a Distância do Estado do Rio de 

Janeiro 

CHEA             Council for Higher Education Accreditation 

CPC                 Conceito Preliminar do Curso 

DED                Diretoria de Educação a Distância 

EAD                Educação a Distância 

ENADE           Exame Nacional de Desempenho de Estudantes 

ENQA             European Association for Quality Assurance in Higher Education 

GTDN              Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento do Nordeste 

ICSID              Centro Internacional para a Resolução de Disputas sobre Investimento 

IFC                  Corporação de Finanças Internacional 

IDEB               Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 

IDH                  Índice de Desenvolvimento Humano 

INEP                 Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

INES                 Indicador dos Sistemas Nacionais de Educação 

LDB                 Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

MBA                Master of Business Administration  

MCTI                Ministérios da Ciência, Tecnologia e Inovação  

MERCOSUL    Mercado Comum do Sul 

MIGA               Agência Multilateral de Garantia 

MEC                 Ministério de Educação e Desporto  

NEAD              Núcleo de educação aberta e a distância 

OCDE              Organização para cooperação e desenvolvimento econômico 

OECE              Organização Europeia para a Cooperação Econômica 



 

 

 

XV 

 

PETI                 Programa de Erradicação do Trabalho Infantil  

PIB                   Produto Interno Bruto 

PISA                 Programa Internacional de Avaliação de Estudantes  

PNB                  Produto Nacional Bruto 

PRELAC          Projeto Regional de Educação para América Latina e Caribe 

PRIE                 Projeto Regional de Indicadores Educacionais da Cúpula das Américas  

RANA              Rede de Agências Nacionais de Acreditação  

RIACES           Rede Iberoamericana para acreditação da qualidade da educação superior 

RN                   Rio Grande do Norte  

SEDIS              Secretaria de Educação a Distância 

SENAC            Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial 

SIRIED            Sistema Regional de Informações Educacionais dos Estudantes com 

Deficiência  

TIC’s                Tecnologia da Informação e Comunicação 

UAB                 Universidade Aberta do Brasil 

UEG                 Universidade Estadual de Goiás 

UEMS              Universidade Estadual do Mato grosso do Sul 

UESC               Universidade Federal de Santa Cruz 

UFAM             Universidade Federal do Amazonas 

UFES               Universidade Federal do Espírito Santo 

UFG                 Universidade Federal de Goiás 

UFLA               Universidade Federal de Lavras 

UFMS              Universidade Federal de Mato Grosso do Sul  

UFMT              Universidade Federal de Mato Grosso 

UFOP               Universidade Federal de Ouro Preto 

UFPA                Universidade Federal do Pará 

UFRN               Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

UFSJ                Universidade Federal de São João Del Rei 

UNB                 Universidade de Brasília 

UNEMAT         Universidade do Estado de Mato Grosso  

UNESCO         Organização das Nações Unidas para a Educação 

WEI                  Indicadores Mundiais da Educação 



 

 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUÇÃO
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O cenário educacional contemporâneo mostra uma forte tendência à crescente inserção de 

métodos, técnicas e tecnologias – sobretudo na esfera da comunicação – que dão suporte ao 

método de ensino educação a distância em nível superior. Observam-se mudanças 

significativas em todos os setores da sociedade, as quais refletem as ações governamentais na 

esfera das políticas econômicas e sociais que vêm sendo implantadas nos países em 

desenvolvimento. Um dos objetivos dessas políticas diz respeito à inserção do país na ordem 

mundial, questão que tem suscitado, no contexto educacional, debates sobre o significado da 

educação global e sobre o papel das tecnologias nos processos formativos (Gilberto, 2009).  

Percebe-se que pessoas e instituições começam a abandonar antigos preconceitos 

contra o aprendizado que escapa ao modo convencional, ou seja, o vivenciado no dia-a-dia no 

interior da sala de aula. Sem dúvida, um dos principais estímulos para a mudança tem sido o 

advento das TIC’s – tecnologias da informação e da comunicação – no mundo 

contemporâneo, mediadas com transmissões via satélite, internet e material multimídia, que 

visa facilitar o processo de ensino-aprendizagem e estimular a colaboração e interação entre 

os participantes de um curso (Moore & Kearsley, 2007). 

A inserção das tecnologias da informação e da comunicação em nosso cotidiano, 

com suas contínuas transformações interferem tanto nas formas de ouvir, olhar e sentir, como 

nas relações sociais provenientes delas. Um estudo recente publicado pela UNESCO (2014) 

destaca que a tecnologia permitiu transformações em nosso mundo de formas outrora 

inimagináveis, uma vez que os dispositivos móveis permeiam a vida diária das pessoas, 

provendo um acesso sem precedentes à comunicação e à informação. Nesse sentido, parece 

evidente que a aprendizagem móvel ocorrerá em um mundo mais conectado, com tecnologia 

mais acessível e mais barata. Contudo, revela o estudo que, embora pese a sua ubiquidade e 

utilidade, a tecnologia por si só não será um fator determinante na capacidade da 

aprendizagem móvel beneficiar um grande número de pessoas. “A projeção de intervenções 

efetivas de aprendizagem móvel requer uma compreensão holística da relação entre a 

tecnologia e fatores sociais, culturais e, cada vez mais, comerciais” (UNESCO, 2014, p. 13). 

A definição e avaliação da qualidade da educação superior exigem maior esforço 

mental, devido às características abstratas dos serviços (Canterle & Favaretto, 2008). Além 

disso, em virtude de seu caráter interdisciplinar, a universidade interage com diferentes 

segmentos da sociedade e cenários dinâmicos e sua gestão tem sido parte da agenda de 

discussão em diferentes instâncias, tanto política, como acadêmica.  
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Nesse sentido, o processo de acreditação ganha força, pois tem como noções 

centrais a confiança e a qualidade, e pode ser entendido como: 

 

Um método de estímulo, avaliação e certificação da qualidade, além de se caracterizar 

como um processo educacional que introduz nas instituições a cultura da qualidade e 

analisa e atesta o seu grau alcançado por elas. A acreditação deve ser diferenciada de 

outros processos como o licenciamento, a classificação, a habilitação ou o 

credenciamento pois propõe a participação voluntária, estimulando as instituições a um 

comportamento de procura contínua da qualidade da formação (Hortale, Obbadi & 

Ramos, 2002, p. 1791). 

 

 

Nessa mesma linha de raciocínio, Dias Sobrinho (2008, p. 818), afirma que “acreditar 

é praticar um ato legal certificando que uma instituição, um curso, um programa tem 

qualidade; portanto, seus efeitos são legítimos e publicamente assegurados e validados pelo 

Estado”. Para o autor, acreditar é certificar a qualidade.  

Na educação superior, os processos de avaliação e acreditação são importantes, 

sobretudo face aos crescentes fenômenos de mercantilização, massificação, diversificação, 

fragmentação, internacionalização e transnacionalização, tanto dos programas de graduação, 

como os de pós-graduação (Dias Sobrinho, 2008; Erichsen, 2007). Tünnermann Bernheim 

(2008) salienta que a internacionalização da educação superior vai mais além do fomento das 

relações e da cooperação internacional; o autor refere-se a uma nova função da universidade 

contemporânea, que agrega a dimensão internacional ao seu trabalho. Essa dimensão 

internacional da educação superior requer, segundo Tünnermann Bernheim (2008, p. 314), “a 

existência de sistemas de acreditação, a fim de estabelecer os mecanismos adequados para 

assegurar a qualidade não somente na oferta da educação superior, em nível nacional, mas 

também, aqueles que ofertados além das fronteiras nacionais” (tradução nossa). Portanto, a 

acreditação tem sido considerada uma prática estratégica para controlar e garantir a qualidade 

acadêmica e pedagógica dos cursos ofertados, bem como estabelecer uma regulação 

compartilhada entre atores acadêmicos, de serviço e da sociedade. 

Sistemas de garantia da qualidade começam a ser implantados em vários países, 

com estruturas diversas, mas com o propósito de intensificar a busca pela melhoria da 

qualidade da Educação Superior. Nos Estados Unidos, a avaliação da educação superior é 

feita por meio da acreditação das universidades e faculdades através de associações de 

acreditação previamente reconhecidas, que são a U.S. Departamento of Education (USDE) e 

o Council for Higher Education Accreditation (CHEA). A acreditação das universidades 

americanas é um processo acadêmico profissional opcional, baseado na própria decisão 
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autônoma da Instituição, nos limites da capacidade profissional de cada acreditadora, para o 

realce da qualidade de ensino e benefício do público acadêmico (Brittingham, 2009). 

A dimensão europeia da garantia da qualidade no ensino superior começou a 

emergir de forma significativa, segundo Santos (2010), nos inícios da década de 90, 

acompanhando de perto a evolução dos sistemas de avaliação nos países membros da União 

Europeia e inserindo-se num processo internacional de avaliação. Nesse sentido, destaca-se o 

Processo de Bolonha, que iniciou-se com a assinatura da Declaração de Bolonha em junho de 

1999, o qual estabelece que antes do ano de 2010 houvesse a criação de um Espaço Europeu 

de Educação Superior comum dentro da Europa, sendo competente e competitivo aos outros 

continentes. Para tanto, foi convidada a “Standards and Guidelines for Quality Assurance in 

the European Higher Education Area (ENQA, 2009) para desenvolver um conjunto de 

normas, procedimentos e orientações sobre a garantia da qualidade e explorar formas de 

assegurar uma avaliação adequada entre pares e/ou agências de acreditação ou órgãos que 

informe o andamento do processo ao grupo de ministros que acompanha o Tratado de 

Bolonha. 

Na América Latina, sistemas de garantia de qualidade começam a ser implantados 

nos países com estruturas diversas, mas com o propósito de intensificar a busca pela melhoria 

da qualidade da educação superior nesta região. Além disso, redes de agências de acreditação 

e avaliação da qualidade da educação superior surgem em diversas partes da América Latina 

com fortes propósitos de alcançar, mediante esses processos, integração, cooperação e 

convergência em matéria de educação superior, visando ao desenvolvimento de Sociedades 

do Conhecimento no espaço comum latinoamericano, como é o caso da Rede Iberoamericana 

para La acreditación de La calidad de La educación superior (RIACES), rede responsável pela 

formatação das diretrizes do Sistema MERCOSUL de acreditação dos cursos superiores 

(Santos, 2006). 

No Brasil, é possível perceber que a avaliação institucional se tornou um 

mecanismo de regulação que tem orientado as políticas públicas para o segmento da educação 

superior (Francisco et al, 2013). Ao prever um crescimento relevante de instituições, a 

avaliação passou a compor a estrutura estratégica e política do segmento, sendo utilizada 

como referencial básico para o acompanhamento do cenário educacional. Essa ferramenta é 

constituída, atualmente, pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior 

(SINAES), criado pela Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004, com o propósito de inserir as 

instituições de educação superior em um contexto de inteligência competitiva. 
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A partir da Lei de Diretrizes e Bases, Lei nº 9.394/96, a educação a distância 

passou a ser uma modalidade de ensino, tornando-se necessário o credenciamento das 

instituições interessadas na oferta de cursos de ensino superior nessa modalidade. Constitui-se 

prerrogativa do Ministério da Educação e Cultura credenciar, autorizar e renovar autorização 

de instituições para oferta de educação a distância, cujo processo é realizado com base nos 

Referenciais de Qualidade específicos da área (Costa & Oliveira, 2013).   

Além disso, a modalidade de EAD é considerada uma importante estratégia para a 

expansão do acesso ao ensino em todos os níveis. Castro e Cabral Neto (2009, p. 85) 

argumentam que “a modalidade da educação presencial tem-se mostrado incapaz de atender 

ao objetivo prioritário de garantir a educação para todos, intenções declaradas nos planos e 

compromissos assumidos pelos governos nas últimas décadas”. O marco legal da implantação 

da educação a distância no Brasil é a Lei de Diretrizes e Bases (MEC, 2007), cujo artigo 80 

estabelece que o Poder Público incentivará o desenvolvimento e a veiculação de programas de 

ensino a distância, em todos os níveis e modalidades de ensino, e de educação continuada. 

Esse contexto marcou o acelerado crescimento da oferta de cursos nessa modalidade, 

especialmente no setor privado.  

Dados do Censo da Educação Superior revelam que, de 2003 a 2006, o número de 

cursos de graduação a distância cresceu 571%, e a quantidade de matrículas, 315% 

(ABRAED, 2008). Além disso, de acordo com o MEC (ABED, 2013), em 2009 existiam 145 

instituições credenciadas para ofertar cursos superiores a distância, totalizando cerca de 760 

mil alunos inseridos na modalidade. Em 2012, houve um total de 5.777.466 matrículas em 

cursos a distância, incluindo aqueles de aperfeiçoamento profissional, ensino fundamental, 

médio, técnico e pós-graduação, o que significou um aumento de 52,5% em relação a 2011. 

O Resumo Técnico do Censo da Educação Superior de 2009 (INEP, 2010) mostra 

os dez maiores cursos de graduação em número de matrículas por modalidade. Em relação à 

Educação a Distância, o curso de Pedagogia participa com o maior percentual de alunos 

matriculados, 34,2% e o curso de Administração com 27,3% de alunos matriculados nessa 

modalidade. Vale salientar que esses dois cursos detêm 61,5% do total de matrículas de 

alunos de EAD, conforme mostra a Tabela 1. 
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Tabela 1 – Os dez maiores cursos de graduação, por modalidade de ensino – Brasil – 2009 

 

  PRESENCIAL    EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

N° CURSO MATRIC %  N° CURSO MATRIC % 

1 Administração 874.076 17,1  1 Pedagogia 286.771 34,2 

2 Direito 651.600 12,7  2 Administração 228.503  27,3 

3 Engenharia        419.397  8,2  3 Serviço Social       68.055  8,1 

4 Pedagogia        287.127  5,6  4 Letras       49.749  5,9 

5 Enfermagem        235.281  4,6  5 Ciências Contábeis       29.944  3,6 

6 Com. Social        205.409  4,0  6 Matemática       23.774  2,8 

7 Ciências Contábeis        205.330  4,0  7 Ciências Biológicas       19.626  2,3 

8 Educação Física        163.528  3,2  8 História       16.864  2,0 

9 Letras        145.241  2,8  9 Comunicação Social       15.802  1,9 

10 Ciências Biológicas        133.204  2,6  10 Ciências 

Ambientais 

      13.091  1,6 

  Outros cursos     1.795.703  35,1    Outros cursos       85.946  10,3 

Fonte: INEP (2010, p. 14) 

 

Nesse cenário, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN – criou 

em 03 de junho de 2003, a Secretaria de Educação a Distância – SEDIS –, com o objetivo de 

fomentar a educação na modalidade a distância e estimular o uso das tecnologias de 

informação e comunicação como ferramenta de ensino e aprendizagem. A partir dessa data, a 

instituição passou a oferecer cursos de licenciatura e de bacharelado, além dos cursos de 

aperfeiçoamento e pós-graduação na modalidade a distância. Cursos voltados tanto para a 

formação dos professores em diferentes áreas do conhecimento, como cursos de 

Administração Pública, destinados a formação dos gestores públicos. Atualmente, a SEDIS 

conta com 10.077 alunos matriculados em cursos na modalidade a distância, sendo 1.208 no 

curso de Licenciatura em Química, 1.137 no curso de Licenciatura em Física, 1.624 no curso 

de Licenciatura em Matemática, 1.089 no curso de Licenciatura em Geografia, 836 no curso 

de Licenciatura em Biologia, 512 no curso de Licenciatura em Educação Física, 456 no curso 

de Licenciatura em Letras, 881 no curso de Licenciatura em Pedagogia, 236 no curso de 

Licenciatura em História, 1.012 no Curso de Bacharelado em Administração Pública e 496 no 

Curso de Tecnólogo em Gestão Pública. Os polos de apoio presencial atendem aos estados do 

Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas. 

Considerando o contexto até agora apresentado, observa-se a importância não só 

de compreender teoricamente, mas também de vivenciar as construções dinamizadas pelas 

novas tecnologias da informação e da comunicação por intermédio do trabalho empírico. E, é 

a busca de maior assimilação e compreensão da dinâmica informacional relacionada ao 

processo ensino/aprendizagem, que norteia a presente pesquisa, com foco no estudo da gestão 
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de qualidade dos cursos ministrados na modalidade a distância, oferecidos na UFRN, sob a 

ótica dos processos de regulação e acreditação. 

Assim, o questionamento que se faz nesta tese é se o atual modelo de acreditação 

utilizado no Brasil pelo MEC atende aos requisitos necessários à garantia da qualidade dos 

cursos de graduação a distância, à luz da gestão da qualidade. A questão geral conduz a outras 

mais específicas que contemplam os aspetos metodológicos que serão utilizados na condução 

da pesquisa. São elas: 

1. Os referenciais de qualidade utilizados pelo MEC têm relação com os 

referenciais presentes na literatura da área. 

2. Os referenciais de qualidade utilizados pelo MEC atendem aos fundamentos da 

gestão da qualidade. 

3. Os atores da EAD têm a sua perceção alinhada ao processo de avaliação e aos 

referenciais de qualidade do MEC. 

O objetivo geral da pesquisa consiste, portanto, em perceber a importância e o 

impacto do modelo de avaliação utilizado pelo MEC na gestão da qualidade de cursos 

superiores, na modalidade a distância, sob a ótica da gestão da qualidade. O estudo enfoca os 

cursos de graduação, ofertados na modalidade a distância na Universidade Federa do Rio 

Grande do Norte. 

Os objetivos específicos da tese compreendem: 

a) Fundamentar um quadro conceitual sobre referenciais de acreditação para 

cursos de graduação, na modalidade a distância; 

b) Fazer o comparativo entre os referenciais de qualidade utilizados pelo MEC e 

os conceitos fundamentais da gestão da qualidade; 

c) Analisar a perceção dos atores envolvidos no processo de EAD sobre os 

referenciais de qualidade do MEC. 

A estrutura conceitual da tese foi construída a partir da proposta de Stake (2005), 

segundo o qual, quando se trata de um estudo de caso, de natureza qualitativa, deve ser 

organizado em torno de um conjunto de constructos que definam temas relevantes associados 

às questões de pesquisa e ao contexto específico do fenômeno em estudo. Assim, definiu-se 

uma estrutura que identifica o contexto específico e os temas relevantes associados à questão 

de pesquisa (Fig. 1), compreendendo conceitos-chaves provenientes da gestão da qualidade, 

da educação a distância, da avaliação institucional e dos processos de acreditação. 
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Figura 1 - Proposta de uma estrutura conceitual 

 

1.  

2.  

3.  

4. 6.1 – Gestão da qualid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora, 2012. 

 

O estudo parte dos seguintes pressupostos: 

 

 Que o modelo atual utilizado pelo MEC para acreditação de cursos de graduação 

na modalidade a distância é capaz de atender aos referenciais de qualidade 

identificados na literatura internacional, conforme bloco 1 da figura 15. (MEC, 

2007, ENQA, 2009).  

 Que a garantia da qualidade pode ser obtida através de um processo 

permanente de avaliação interna e externa que conduz à acreditação, de forma a garantir a 

excelência dos seus processos, conforme bloco 3, da figura 15 (EFQM, 2006). 

 Que a acreditação do MEC requer um modelo permanente de avaliação que 

retroalimente o sistema de gestão da EAD, conforme bloco 3 da figura 15 (ENQA, 2009). 

 Que a qualidade prática do processo de avaliação do MEC é dependente do 

envolvimento de todos os atores, de forma a atender ao bloco 2 da figura 15 (Masoumi e 

Lindström\, 2012). 
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Este estudo apresenta enfoque diferencial, uma vez que aborda duas dimensões: a 

gestão da qualidade e a educação a distância, cujos processos gerenciais devem ser 

sustentados pelas ferramentas de regulação, acreditação e avaliação institucional. Assim, 

espera-se que o resultado do estudo contribua para o melhor gerenciamento dos cursos de 

graduação, na modalidade a distância, atendendo aos requisitos de acreditação dos 

organismos de certificação.  

O tema desenvolvido nesta pesquisa foi escolhido a partir das inquietações que 

surgiram no momento em que passei a vivenciar, como coordenadora, o cotidiano dos cursos 

a distância. Prática que passou a fazer parte da minha rotina desde o ano de 2006, coadunada a 

outras funções, tais como a de coordenadora de tutoria; conteudista; professora de disciplinas 

e; orientadora dos alunos em seus trabalhos de conclusão de curso. Durante o exercício desse 

compromisso fui capaz de perceber a complexidade que envolve a gerência de um curso a 

distância, em que inúmeros fatores interferem no processo para a obtenção de bons resultados. 

Mas, para tratar dos cursos a distância, não bastava olhar apenas para esse campo, era preciso 

um olhar mais específico. E, nesse ínterim, fui motivada por outra prática, que envolve os 

conhecimentos direcionados aos modelos de excelência em gestão, modelos esses no qual me 

debrucei por mais de uma década, na posição de examinadora do Prêmio Nacional da Gestão 

Pública, promovido pelo Ministério do Planeamento do Governo Brasileiro e Prêmio SESI de 

Qualidade no Trabalho, promovido pelo Serviço Social da Indústria no Brasil. Diante desse 

cenário, surge então o problema que, aqui, desenvolvi como a problemática da pesquisa. 

Quanto à sua organização, esta tese está distribuída nos seguintes capítulos: após a 

parte introdutória, é apresentado o primeiro capítulo 1 que aborda os aspetos teóricos da 

educação superior, incluindo as políticas educativas e a educação à distância. No segundo 

capítulo será apresentada a revisão da literatura sobre a Gestão da Qualidade, incluindo a 

qualidade e as teorias organizacionais, os conceitos de gerenciamento da qualidade, o modelo 

EFQM e as instituições de ensino superior, a qualidade na educação superior e os referenciais 

de acreditação para a educação a distância. O terceiro capítulo apresenta as opções 

metodológicas da tese. No quarto capítulo é apresentada a estrutura e a política de EAD da 

organização que foi objeto de estudo da tese e no capítulo 5 são apresentados os resultados e a 

respetiva análise. Na sequência são apresentadas as referências bibliográficas que foram 

utilizadas durante toda a tese, bem como os apêndices.
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CAPÍTULO 1 - A EDUCAÇÃO SUPERIOR 
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A crescente internacionalização da ciência, inclusive do ensino, a globalização de mercados 

comerciais e de trabalho conduzem a uma perda real do poder definitório do Estado-nação 

(Erichsen, 2007). Este capítulo apresenta a contextualização da educação superior no Brasil e 

no mundo, abordando o papel das principais organizações que tratam do desenvolvimento 

econômico e social, bem como da educação superior. Também serão apresentados os marcos 

regulatórios da educação superior, bem como o processo de acreditação e de avaliação 

institucional. Em seguida, serão abordados os aspetos relativos a educação a distância, como: 

sua história, conceitos, características, componentes da EAD e o papel que a Universidade 

Aberta do Brasil tem desempenhado no desenvolvimento dessa modalidade no país. 

 

1.1 Politicas Educativas 

 

As universidades são, provavelmente, as instituições que promovem mais impactos e 

proporcionam maior valor agregado ao seu território. Seja através do ensino, da pesquisa 

científica, do desenvolvimento humano, social, cultural, político, econômico e da inserção de 

novas ferramentas de inovações. As universidades estão posicionadas como pilares onde são 

alicerçados os novos modelos de sociedade que garantem a qualidade do ensino superior e 

torna-se um assunto de particular importância (Gilli, Armengol, Colombo, Bisco & 

Andreasen, 2013).  

Nos anos 80 e 90 vários países realizaram reformas educativas em seus espaços, 

realçando um processo crescente de globalização das suas políticas educativas, cuja base 

ideológica constitui o aspeto tecnocrático, ao qual influenciou sobremaneira o funcionamento 

das universidades (Gilli et al., 2013). Nesse processo, a redefinição do papel do Estado deu 

origem ao estado avaliador ou ao estado empresário, legitimado por uma ideologia baseada na 

excelência e na meritocracia. Os autores ressaltam que as mudanças na economia global, 

associadas a um declínio do consenso do Estado-Providência Keynesiano e à tese do 

esvaziamento do Estado, traduzida numa transferência de atividades e poder afetaram as 

relações entre o Estado e a educação, uma vez que a globalização econômica aumenta a 

competição internacional e a necessidade de investir nas novas tecnologias (Seixas, 2003). 

Nesse cenário de revolução nas tecnologias de comunicação e informação, 

considerando o grande aparato tecnológico que cotidianamente acelera a supressão das 

distintas fronteiras e a dispersão espacial, gerando espaços e tempos individuais na vida 

social, desembocando no que o geógrafo norte-americano David Harvey (1992) conceitua de 



 

 

  

 

  12 

 

compressão espácio-temporal, a educação torna-se um bem de consumo individualizado 

distribuído num mercado global, potencializado pelo acesso que pode ser feito através de 

ligação por cabo ou por satélite. Esse tipo de impacto se faz sentir com mais intensidade no 

ensino superior, principalmente em determinadas áreas científicas, em que já são visíveis no 

desenvolvimento do ensino a distância e na criação de ambientes virtuais de aprendizagem 

(Seixas, 2003).  

Outro aspeto que merece ser destacado é a crescente mobilidade dos estudantes 

que contribui não só para a internacionalização dos sistemas educativos como para o 

desenvolvimento de mercados internacionais de ensino superior. Seixas (2003) cita os 

programas comunitários desenvolvidos pela União Europeia visando favorecer a mobilidade 

dos estudantes promovendo uma internacionalização dos currículos na medida em que 

implicam a elaboração de planos de transferências de unidades capitalizáveis em nível 

europeu. No Brasil, tem-se o Programa Ciências Sem Fronteira, que “busca promover a 

consolidação, expansão e internacionalização da ciência e tecnologia, da inovação e da 

competitividade brasileira por meio do intercâmbio e da mobilidade internacional” (Portal 

Ciências Sem Fronteira). A iniciativa é fruto de esforço conjunto dos Ministérios da Ciência, 

Tecnologia e Inovação (MCTI) e do Ministério da Educação (MEC), por meio de suas 

respetivas instituições de fomento – CNPq e Capes –, e Secretarias de Ensino Superior e de 

Ensino Tecnológico do MEC. 

Nesse processo de globalização das políticas educativas algumas organizações 

internacionais exercem papel fundamental, como a Organização para cooperação e 

desenvolvimento econômico – OCDE, a Organização das nações unidades para a educação, a 

ciência e a cultura – UNESCO e o Banco Mundial. 

A Organisation for Economic Co-operation and Development – OCDE – foi 

criada no dia 30 de setembro de 1961 para substituir a Organização Europeia para a 

Cooperação Econômica (OECE), formada em 1947 com o objetivo de administrar o Plano 

Marshall no processo de reconstrução dos países europeus envolvidos na Segunda Guerra 

Mundial (1939 – 1945). Tem sua sede localizada na cidade de Paris, França (OCDE, 2014). 

Essa organização consiste num fórum internacional que promove políticas públicas entre os 

países mais ricos do planeta, que apresentam os mais elevados Índices de Desenvolvimento 

Humano (IDH). Auxilia no desenvolvimento e expansão econômica das nações integrantes, 

proporcionando ações que possibilitem a estabilidade financeira e fortaleça a economia 

global. Atualmente, os países membros são: Alemanha, Austrália, Áustria, Bélgica, Canadá, 
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Coreia do Sul, Dinamarca, Eslováquia, Espanha, Estados Unidos, Finlândia, França, Grécia, 

Holanda, Hungria, Irlanda, Islândia, Itália, Japão, Luxemburgo, México, Noruega, Nova 

Zelândia, Polônia, Portugal, Reino Unido, República Tcheca, Suécia, Suíça e Turquia 

(OCDE, 2014). 

No âmbito da OCDE, temos no Brasil o INEP / MEC que participa do programa 

de avaliação PISA – Programa Internacional de Avaliação de Estudantes – e de diversos 

programas de estatísticas educacionais. Um deles é o Indicators of National Education 

Systems – INES –, programa responsável pela construção de indicadores educacionais 

comparáveis internacionalmente, bem como pela elaboração de estudos técnicos, pesquisas e 

levantamentos para a análise da constituição de indicadores. De modo geral, a atuação do 

INES está direcionada a captação de recursos humanos e financeiros para o investimento na 

educação. Suas atividades dividem-se em: 

- Desenvolver, coletar, analisar e interpretar uma grande variedade de indicadores 

internacionais por meio de suas publicações anuais; 

- Fornecer fóruns para a cooperação internacional e a troca de informação sobre 

métodos e práticas de desenvolvimento e uso dos indicadores educacionais para os sistemas 

de formulação de políticas e gestão de sistemas educacionais; 

- Contribuir para a metodologia e prática de avaliação para desenvolver um maior 

número de indicadores válidos e confiáveis, e para uma melhor compreensão de sua utilização 

na formação de políticas. 

Criado em 1998, o programa INES conta atualmente com a participação de 34 

países que são membros da OCDE (Alemanha, Austrália, Áustria, Bélgica, Canadá, Chile, 

Coreia do Sul, Dinamarca, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Estados Unidos, Estônia, 

Finlândia, França, Grécia, Holanda, Hungria, Irlanda, Islândia, Israel, Itália, Japão, 

Luxemburgo, México, Noruega, Nova Zelândia, Polônia, Portugal, Reino Unido, República 

Tcheca, Suécia, Suíça, Turquia) e de 5 países que estão associados à Organização (Brasil, 

China, Índia, Indonésia e Rússia). 

Outro importante indicador desenvolvido e coordenado pela OCDE é o 

Programme for International Student Assessment – PISA –, uma iniciativa internacional de 

avaliação comparada, aplicada a estudantes na faixa dos 15 anos. Idade em que se pressupõe o 

término da escolaridade básica obrigatória na maioria dos países. No Brasil, o Pisa é 

coordenado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – 

INEP. O objetivo do Pisa é produzir indicadores que contribuam para a discussão da 
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qualidade da educação nos países participantes, de modo a subsidiar políticas de melhoria do 

ensino básico. As avaliações acontecem a cada três anos e abrangem três áreas do 

conhecimento – Leitura, Matemática e Ciências, sendo que a cada edição é dada maior ênfase 

em cada uma dessas áreas. Em 2009, o Pisa iniciou um novo ciclo do programa com o foco 

recaindo sobre o domínio de Leitura, em 2012 foi Matemática e em 2015, será Ciências 

(INEP, 2014). 

Além de observar as competências dos estudantes em Leitura, Matemática e 

Ciências, o PISA coleta informações para a elaboração de indicadores contextuais, os quais 

possibilitam relacionar o desempenho dos alunos a variáveis demográficas, socioeconômicas 

educacionais. Essas informações são coletadas por meio da aplicação de questionários 

específicos para os alunos e para as escolas. Os resultados desses estudos podem ser 

utilizados pelos governos dos países envolvidos como instrumento de trabalho na definição e 

refinamento de políticas educativas, procurando tornar mais efetiva à formação dos jovens 

para a vida futura e participação ativa na sociedade. 

Como país parceiro e sob a coordenação do INEP, o Brasil, além de fornecer os 

indicadores nacionais para a publicação Education at a Glance, participa das seguintes 

instâncias do INES: UOE Data Collection; Working Party; Network on the Outcomes of 

Learning (LSO); Network for System - Level Information (NESLI). Com base nos resultados 

do Education at Glance, o Inep elabora anualmente um resumo com a análise dos dados 

publicados no EAG, comparando as estatísticas do Brasil com os resultados globais. 

A UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e 

Cultura) foi fundada logo após o fim da Segunda Guerra Mundial, com o objetivo de 

contribuir para a paz e segurança no mundo, através da educação, da ciência, da cultura e das 

comunicações. A sede da UNESCO fica em Paris, na França, e conta atualmente com 190 

estados membros que se reúnem a cada dois anos, na sua Conferência Geral, para discutir e 

deliberar sobre questões importantes no âmbito do seu mandato. 

A UNESCO colabora para a formação de professores e contribui para a 

construção de escolas e à doação de equipamento necessário para o seu funcionamento, além 

de promover atividades culturais para as comunidades valorizarem seu patrimônio cultural 

através da preservação das entidades culturais e tradições, assim como a promoção dos livros 

e a leitura. 

Essa organização promove inúmeros estudos, reflexões e reuniões com os 

governos, dirigentes e especialistas dos países que a integram. As coletas de dados da 
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Unesco são conduzidas pelo Instituto de Estatísticas da Unesco – UIS. Entre as coletas de 

dados conduzidas pelo UIS, de que o Brasil participa, encontram-se as coletas do 

questionário Educational Attainment, que informa sobre a população, classificando-a por 

nível de escolaridade, e do Literacy Statistics, sobre a população alfabetizada e não-

alfabetizada (INEP, 2014). 

O Grupo Banco Mundial (The World Bank) foi criado em 1944, sendo uma 

agência especializada independente do Sistema das Nações Unidas, é a maior fonte global de 

assistência para o desenvolvimento, proporcionando cerca de US$ 60 bilhões anuais em 

empréstimos e doações aos 187 países-membros. Sua missão evoluiu a partir do Banco 

Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) como facilitador da reconstrução 

do período de pós-guerra e de desenvolvimento para o mandato atual de redução da pobreza 

em todo o mundo, em estreita coordenação com seus afiliados, a Associação Internacional de 

Desenvolvimento, e outros membros do Grupo do Banco Mundial, a International Finance 

Corporation (IFC), a Agência Multilateral de Garantia (MIGA) e o Centro Internacional para 

a Resolução de Disputas sobre Investimentos (ICSID). Sua equipe é multidisciplinar e 

diversificada incluindo economistas, especialistas em políticas públicas, especialistas do setor 

e cientistas sociais. Vale salientar que, atualmente, mais do que um terço da equipe de pessoal 

é baseada nas representações nos países (The World Bank Group, 2014). 

Esses organismos internacionais exerceram influência significativa na elaboração 

e execução das políticas educacionais no Brasil, com especial destaque para a reforma 

educacional, realizada por meio da nova Lei de Diretrizes e Bases, em 1996. Essa lei 

provocou transformações consideráveis no sistema nacional de educação, dentre elas, a 

maciça privatização do ensino e o aumento da padronização da estrutura e dos processos 

educacionais, fortalecendo a interferência do governo no setor. 

Vale ressaltar o que aponta Vahl (1980), segundo o qual, o ensino superior no 

Brasil nasceu em 1908, sob a forma de estabelecimento isolado e a primeira universidade, 

surgiu em 1920, com a aglutinação das escolas superiores isoladas existentes na cidade do Rio 

de Janeiro. Até 1941 a legislação estimulava a livre iniciativa em prol da educação superior e 

os estabelecimentos destinados a ministrar cursos de ensino superior podiam ser fundados e 

mantidos pelos poderes públicos locais, pelas pessoas físicas e pelas pessoas jurídicas de 

direito privado. Cabia ao governo federal a autorização prévia do funcionamento dos cursos, 

mesmo quando integrados às universidades. Após o segundo ano de funcionamento deveria 

ser requerido o reconhecimento do curso, pois poderia ser cassada a autorização. Os 



 

 

  

 

  16 

 

procedimentos para conceder a autorização dependiam do parecer do Conselho Federal de 

Educação, fundamentado nos critérios fixados pelo Decreto- Lei nº 421/38. 

Com o passar dos tempos foram implantadas as políticas de educação nacional no 

Brasil, que são definidas como Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), que 

foram sendo reformuladas até chegar ao modelo atual, datado de 1996. As alterações 

ocorreram de acordo com os governos que se sucederam. Nesse sentido, a educação brasileira 

passou pelas seguintes leis: 

 Lei Nº 4.024, de 20 de dezembro de 1961 - Fixa as Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional. 

 Lei Nº 5.692, de 11 de agosto de 1971 - Fixa Diretrizes e Bases para o Ensino 

de 1º e 2º graus, e dá outras providências. 

 Lei Nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 - Estabelece as Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional. 

A Lei de Diretrizes e Bases explicitou uma série de medidas visando à melhoria 

dos índices de aprendizagem e da qualidade da educação. Dentre elas, a progressão 

continuada - que tem o objetivo de evitar a retenção do aluno nas séries iniciais, respeitando 

os ritmos individuais de aprendizagem de cada aluno – e os ciclos de escolarização – que 

podem ser entendidos também como ciclos de aprendizagem, ou novo modelo de 

funcionamento de ensino que substitui as séries tradicionais por ciclos de dois, três ou quatro 

anos, em que prevalece a avaliação continuada. O ciclo de escolarização é uma estratégia para 

evitar a repetência e a evasão. Os programas de correção do plano escolar, também previstos 

na LDB ou de aceleração de aprendizagem, conforme elaborados e implementados pelo 

Ministério da Educação, em 1998, visam eliminar a desfasagem entre idade e série regular de 

matrícula, numa tentativa para minimizar o problema da repetência e consequente evasão 

escolar (Castro, 2009).  

Assim, a gestão democrática da escola procurou ampliar os espaços de 

participação para todos os usuários, tanto aqueles que atuam no seu interior como também 

para aqueles que estão no seu entorno, no intuito de possibilitar maior controle das políticas 

desenvolvidas pelo Estado e maior exigência no provimento de uma educação de qualidade, 

compatíveis com as obrigações do poder público e de acordo com os interesses da sociedade. 

Nos itens seguintes serão apresentados os principais aspetos das políticas relacionadas à 

educação superior no país, que são: regulação, acreditação e avaliação da educação superior. 
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1.1.1 Regulação na Educação Superior 

 

O vocábulo regulação deriva do latim e designa aquilo que regula, dirige, rege ou governa 

(Verhine e Freitas, 2012, p. 9). Significa um “trabalho consistente em introduzir a 

regularidade em um objeto social, assegurar sua estabilidade, sua perenidade (...) visa à 

correção das deficiências do mercado, por meio de edição de regras ou pela instituição de 

autoridade de fiscalização”.  

Nos últimos anos, é comum referir-se ao desenvolvimento de um estado regulador 

nas sociedades mais avançadas. Essa descrição é amplamente utilizada para caracterizar o 

crescimento das agências reguladoras que desenvolvem atividades de interesse do governo em 

assuntos econômicos e sociais (King, 2006). Nos Estados Unidos, desde a década de 1930 os 

governos delegaram para o controle do mercado a realização de determinadas atividades ao 

invés de exercê-las diretamente a partir de departamentos governamentais. Essas agências 

geralmente não são independentes, embora muitas vezes possuam direitos legais e deveres, 

mas são nomeados e responsáveis para as legislaturas através de ministros. Ou seja, é uma 

forma de independência dentro do governo.  

Na Europa as avaliações em larga escala foram intensificadas com a criação da 

União Europeia e da Declaração de Bolonha que, na busca de uma maior mobilidade dos 

estudantes entre os países membros, determinou uma convergência entre as estruturas 

organizacionais dos sistemas e uma compatibilização de currículos. Os diplomas e 

certificados passaram a ser conferidos sob certa padronização e, como consequência, há maior 

homogeneidade em relação às competências a serem adquiridas, aos conteúdos a serem 

ensinados, à duração e aos tipos de cursos a serem oferecidos (Verhine e Freitas, 2012). 

Um estudo de Brennan e Shah (2000), realizado em catorze países da Europa e 

envolvendo vinte casos, mostra que quase todos os países europeus têm estabelecido sistemas 

nacionais para a avaliação da qualidade da educação superior. O estudo mostra que há uma 

tendência de dar maior ênfase à avaliação e melhorias ao invés da regulação e controle. O 

controlo pelo Estado está relacionado a uma relativa uniformidade, mas quando as instituições 

de ensino superior têm maior poder de decisão ocorre mais heterogeneidade. Nesse caso, 

existe a tendência de que o Estado regule menos, ficando mais à distância, com o consequente 

aumento da flexibilidade, da autonomia e da diversidade no nível da instituição. 

Os rápidos avanços tecnológicos e a vantagem competitiva internacional, 

demonstrados por algumas economias com maior capacidade de investimentos, certamente 
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também contribuíram para a emergência de um novo modelo de Estado, articulado às políticas 

universais da educação. Neste quadro de aceleradas mudanças econômicas e sociais e de 

reformas educacionais, ganha centralidade em muitos países, a avaliação sob a ótica da 

regulação da educação superior, sustentada por diversos argumentos que vão desde a 

necessidade de que os estados assegurem a qualidade e os controles regulatórios, a 

distribuição e uso adequado dos recursos públicos, além da sua expansão, segundo critérios 

estabelecidos pela combinação de políticas globais e locais (Verhine e Freitas, 2012). 

Aplicando o termo regulação aos sistemas educativos, Barroso (2005) assinala 

algumas características: a) como processo constitutivo de qualquer sistema, a regulação tem 

como principal função assegurar o equilíbrio, a coerência e a transformação do sistema; b) 

compreende a produção de regras que orientam o funcionamento do sistema, mas também o 

reajustamento das várias ações e sentidos e onde ocorrem diferentes lógicas de ação.  

Dentre os aspetos citados nesse processo, merece destaque o aumento do aparato 

normativo e a ênfase nos resultados ou produtos, assim como o uso de instrumentos que 

produzam informações objetivas e que permitam a comparação e a ampla divulgação para os 

públicos interessados. Nesse sentido, as avaliações normativas, os mecanismos de controle, a 

fiscalização e prestação de contas sob a ótica da regulação, tanto nacional quanto 

transnacional, têm sido presença muito forte na educação superior nos últimos anos, em 

diversos países do mundo. 

No Brasil, com a emergência de um mercado educacional globalizado, as 

reformas no ensino superior se intensificaram e verificou-se uma ampliação de matrículas, 

diversificação do tipo de instituições, procura de financiamentos para além dos concedidos 

pelos governos, diversificação do perfil dos discentes e aumento crescente de demandas por 

ensino superior. Na agenda articulada ao processo de globalização da economia, o papel da 

educação superior torna-se mais ajustado às exigências do mercado e assume um enfoque 

utilitarista, traduzido pelos valores da competitividade, produtividade e eficiência (Dias 

Sobrinho, 2007).  

Ainda abordando em termos de Brasil, Krawczyk (2008) discute, em seu artigo, o 

papel do Estado, as relações que se estabelecem entre as diferentes esferas de governos 

federal e a instituição escolar, bem como as diferentes formas de regulação contidas no Plano 

de Desenvolvimento da Educação Brasileira. Para isso analisa a gestão educacional proposta 

no plano e o potencial e as limitações da escolha do município como território privilegiado no 

modo de regulação educacional.  
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A autora destaca a escolha do município como território privilegiado, uma vez 

que as clivagens culturais e sociais, dadas pela geografia e pela história, se estabelecem e se 

reproduzem nesses espaços (Brasil, 2007). Assim, o município é uma categoria que passou a 

ter importância e ao mesmo tempo adquiriu alto risco na definição de políticas educacionais, e 

por isso vem ganhando espaço nos estudos sobre os problemas sociais brasileiros (rural/ 

urbano, concentração populacional, política local, disparidades intramunicipais). Essa 

crescente importância deve-se à focalização das políticas na esfera local, mas também ao 

grande aumento do número dos municípios a partir da década de 1990. 

Por último, outra questão importante quanto às diferenças entre os municípios é a 

ausência de um comportamento homogêneo nas dinâmicas de sua criação, situação que, de 

diferentes maneiras, afeta tanto as condições socioeconômicas dos municípios quanto as 

relações de poder e suas dinâmicas políticas. É possível observar nos distintos períodos de 

grande crescimento do número de municípios que os critérios político-administrativos que 

mais influenciaram sua criação não resultaram necessariamente de reais necessidades de 

crescimento econômico e/ou de desenvolvimento sustentável, nem de uma estratégia de 

aproximação da comunidade local às estruturas de poder. 

No âmbito da educação superior, Dourado (2008) analisa as políticas e gestão 

atuais para a educação básica e superior, enfocando os novos marcos regulatórios do processo 

expansionista e analisa as políticas direcionadas à formação de professores, com especial 

realce para a educação a distância no setor público. O cenário educacional traduz a realidade 

desigual e combinada do Estado brasileiro, com enorme descompasso entre os diferentes 

níveis e modalidades de educação, principalmente, no que diz respeito ao acesso. No próximo 

item serão abordados os instrumentos regulatórios que são utilizados na educação brasileira. 

 

1.1.2 Avaliação na Educação Superior  

 

Como afirmam Verhine e Freitas (2012, p. 16), “não há como compreender as transformações 

da educação, no âmbito da globalização e da internacionalização do ensino superior, sem 

levar em conta as práticas de avaliação”. Os autores ressaltam que os governos atuais vêm 

atribuindo à avaliação um papel importante na reforma dos sistemas educativos em que ela é 

vista como instrumento de legitimidade de poder em muitos países e eficaz organizadora de 

reformas em educação.  
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A avaliação institucional é definida por Voos (2004, p. 29) como “uma atividade 

organizadora, sistemática e orientadora da reflexão das ações de uma instituição de ensino, 

como também, uma opção política de (re) significação e (re) conceitualização de suas 

práticas”. A autora também identifica aspetos fundamentais que caracterizam a avaliação 

institucional: o resgate e a organização de dados, as informações e os saberes, o resgate e a 

interpretação dos significados das práticas, a produção e a socialização da existência da vida 

institucional e a validação de sentidos, traduzida na imagem conferida pela marca, pela 

efetividade do fazer institucional e pela relevância social das ações.  

A avaliação da educação superior pode ser vista através de dois modelos 

predominantes (Verhine e Freitas, 2012, p. 17): aquele centrado na melhoria institucional 

(avaliação interna) e aquele centrado na regulação. O modelo centrado na regulação 

(avaliação externa) objetiva “a eficiência e a produtividade e o estabelecimento de rankings 

para efeitos comparativos entre as instituições”. O modelo centrado na melhoria institucional 

“adota a perspetiva da valorização dos problemas que acontecem no interior das instituições e 

enfatiza o processo de autoavaliação, com base nos princípios de participação e de gestão 

democrática das instituições”. Em seu estudo, os autores afirmam que a avaliação externa, de 

natureza padronizada e estandardizada, vem sendo cada vez mais enfatizada como 

instrumento importante para a implementação de agendas nacionais de educação, em 

detrimento da valorização de avaliações de cunho interno que respeitam a identidade e 

diversidade institucional. 

A avaliação institucional no Brasil passou por vários modelos, conforme mostra o 

trabalho de Francisco et. al. (2013) intitulado “Análise epistemológica da avaliação 

institucional da educação superior brasileira: reflexões sobre a transposição de paradigmas”. 

Os autores ressaltam que:  

 

As diversas tentativas de se constituir um sistema democrático de avaliação esbarraram 

no pensamento dialético promovido dentro de cada instituição, já que o papel da 

expansão do modelo brasileiro, considerado complexo, difuso e competitivo, estava 

atrelado quase que exclusivamente às atividades internas de cada instituição. Ao prever 

um crescimento relevante de instituições, já que a educação superior era vista como uma 

ferramenta de modernização do país, a avaliação passou a compor a estrutura estratégica 

e política do segmento, sendo utilizada como referencial básico para o acompanhamento 

do cenário educacional (Francisco et. al. 2013, p. 2). 

 

 

Antes de iniciar o resgate histórico dos programas de avaliação institucional 

implantados no Brasil, vale o registro de Schlickmann, Melo e Alperstedt (2008, p. 160):  
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A primeira experiência de avaliação da educação superior no país data do ano de 1976, 

com a implementação da avaliação dos programas de pós-graduação pela Coordenação 

de Aperfeiçoamento do Pessoal de Nível Superior – Capes, que se utilizou de um 

método predominantemente quantitativo e objetivista, baseado na proposta, da década 

de 1940, do sociólogo americano Roberto Merton.  

 

 

Sobre essa experiência, Bertolin (2004) afirma que se trata de um método 

quantitativo, baseado na medição do número de trabalhos, nas publicações em órgãos 

reconhecidos, no número de citações recebidas e em outros aspetos relacionados ao prestígio 

e impacto. O autor ressalta ainda que o modelo teve influência no caráter punitivo da 

avaliação nos governos Thatcher (Inglaterra) e Reagan (Estados Unidos), na década de 80. 

Por essa razão, o tema foi motivo de resistência no Brasil no início da década, influenciado 

ainda pelo período ditatorial pelo qual o país acabara de passar. 

A seguir, será apresentado um resgate histórico dos modelos de avaliação 

institucional utilizados no Brasil, destacando o viés do modelo e o respetivo pensamento que 

orientou uma verdadeira reformulação da Educação Superior. Os modelos são: Programa de 

avaliação da reforma universitária (PARU), Comissão nacional para a reformulação da 

educação superior, Grupo executivo para a reformulação da educação superior (GERES), 

Programa de Avaliação Institucional das Universidades Brasileiras (PAIUB), Exame Nacional 

de Cursos (ENC) e Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES.  

 Programa de avaliação da reforma universitária – PARU 

 

Apesar das influências dos modelos internacionais as duas principais conceções 

adotadas no PARU (a da avaliação com uma visão formativa/emancipatória e a de 

regulação/controle) foram delineadas pelos acadêmicos participantes de comissões 

governamentais do Ministério da Educação durante as décadas de 1980 e 1990 (Barreyro e 

Rothen, 2008). O PARU foi desenvolvido no final do governo militar, em junho de 1983, por 

iniciativa do Conselho Federal de Educação - CFE, como desdobramento de discussões 

internas do Conselho decorrentes das greves mantidas nas universidades federais. 

Segundo o Grupo Gestor de Pesquisa (1983, p. 84), o PARU tinha como objetivo 

conhecer as condições reais nas quais se realizavam as atividades de produção e disseminação 

do conhecimento do sistema de educação superior. Para isso, considerava necessário 

diagnosticar a situação desse momento de forma a "avaliar o sistema de educação superior, 

em seu conjunto, nele incluídas as universidades e instituições isoladas, públicas e privadas".  
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Apesar da relevância teórico-metodológica, Bertolin (2004) destaca que o PARU  

durou apenas um ano, uma vez que a falta de apoio e a burocracia do Ministério da Educação 

impediu que o programa se consolidasse. Apesar de não ter obtido sucesso, o processo 

político, institucional e avaliativo se aproveitou das contribuições do modelo para alinhar a 

estrutura da educação superior no Brasil e orientar diversos pesquisadores no sentido de dar 

continuidade à construção do pensamento avaliador na estrutura do segmento da educação 

superior (Francisco et. al., 2013). 

 Comissão Nacional para a Reformulação da Educação Superior 

 

A Comissão Nacional Para Reformulação da Educação Superior foi instituída pelo 

Decreto 91.177, de 29 de março de 1985, visando à reformulação da educação superior, no 

marco da redemocratização do país, com a instauração da Nova República (Barreyro & 

Rothen, 2008). A comissão foi constituída de 24 membros originários da comunidade, com 

suas qualificações alinhadas aos ensejos governamentais. O principal objetivo da comissão 

era orientar um processo de desenvolvimento da proposta educacional em meio às ideologias 

do governo militar.  

O resultado do trabalho da comissão materializou-se num documento intitulado 

“Uma nova política para a educação superior brasileira”, sendo que a comissão afirmou que 

não existiriam fórmulas mágicas e que, consequentemente, a simples elaboração de uma nova 

lei não resolveria os problemas da educação superior (Barreyro & Rothen, 2008). O 

documento constitui-se de cinco partes, sendo: 1) a apresentação dos princípios norteadores 

da proposta; 2) a função do Conselho Federal de Educação; 3) Autonomia e avaliação, sendo 

que a autonomia seria uma concessão da sociedade em troca de altos padrões de qualidade no 

desempenho institucional e a sociedade, que financia a Universidade, teria o direito de exigir 

a prestação de contas da aplicação dos recursos e do desenvolvimento do ensino e da 

pesquisa; 4) Acreditação para o controle do funcionamento das instituições isoladas, em que 

foram visualizadas duas possibilidades: as faculdades isoladas deveriam passar por um 

processo de acreditação pelas Universidades próximas, garantindo a qualidade dos diplomas 

emitidos por elas; e as instituições isoladas poderiam formar redes por áreas de conhecimento 

dom abrangência nacional ou regional e estariam sujeitas à supervisão e à acreditação dos 

órgãos normativos; 5) A lógica do documento compreendia que a contrapartida da autonomia 

universitária seria o desempenho das instituições. O controlo do desempenho se daria pela 
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avaliação efetivada pelos pares e, a partir desta, seria criado um sistema meritocrático que 

nortearia o financiamento estatal da educação superior. 

O trabalho da comissão subsidiou a construção de diversos documentos, com 

destaque para relatórios de pensadores relacionados à construção da avaliação superior, como 

o de Simon Schwartzman. Além disso, foram feitas críticas com destaque para a necessidade 

de construir um novo pensamento gerencial aplicado à estrutura da educação superior no 

Brasil, envolvendo um projeto político marcado pela orientação ao processo de expansão, 

atendendo às novas necessidades sociais de um país em processo de democratização 

(Francisco et. al., 2013). O programa foi encerrado no ano seguinte à sua construção, mas foi 

possível tirar diversas conclusões sobre a avaliação como mecanismo de desenvolvimento da 

educação superior, propondo diretrizes à continuidade do processo e à construção de um 

sistema. 

 Grupo Executivo para a reformulação da educação superior – GERES 

 

O GERES foi criado como grupo interno do Ministério da Educação e Cultura, 

constituído por cinco pessoas que exerciam funções no âmbito do próprio ministério. Sua 

função executiva era de elaborar uma proposta de Reforma Universitária. O ponto de partida 

adotado foi o relatório final da Comissão Nacional de Reformulação da Educação Superior, 

visto que o PARU apresentou pouca contribuição para o processo (Francisco et al, 2013; 

Barreyro & Rothen, 2008).  

O GERES, entre outras propostas, colocava que os resultados da avaliação 

deveriam servir como base para a distribuição de recursos públicos, devendo ser direcionados 

aos Centros de Excelência ou instituições com padrões internacionais de produção acadêmica 

e de pesquisa (SINAES, 2003). A proposta do GERES ainda contribuiu com a construção de 

um projeto de reformulação das universidades federais, o qual foi muito criticado pelos 

professores, servidores e acadêmicos (Barreyro e Rothen, 2008), uma vez que o projeto não 

promovia a União como mantenedora da educação superior, dando margem para uma 

perceção de que a educação não seria mais tratada como uma política de estado, ou como um 

bem social.  

A proposta do GERES auxiliou o desenvolvimento da educação superior, mas não 

teve sucesso na proposição de um modelo metodológico aplicado à construção da identidade 

institucional. Assim, a proposta acabou inviabilizando a avaliação, uma vez que não houve a 

compreensão da comunidade sobre a operacionalização do sistema (Francisco et. al., 2013). 
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Por outro lado, Barreyro e Rothen (2008) observam que o relatório do GERES é 

citado com frequência como instaurador da visão de regulação e controle da educação 

superior, ao invés do documento da Comissão Nacional para a Reformulação da Educação 

Superior. As explicações para esse fato são as mais diversas, entra as quais destacam-se: 

maior homogeneidade intelectual entre os membros do grupo do GERES, o documento 

sistematizava os princípios adotados por essa visão, o fato de os anteprojetos terem sido 

divulgados durante uma greve e o apelo que a elaboração de uma proposta de reforma 

universitária via legislação tem na tradição brasileira. 

 Programa de Avaliação Institucional das Universidades Brasileiras – PAIUB 

 

O PAIUB surgiu em 1993, através da Portaria 130 da Secretaria de Educação 

Superior, do Ministério da Educação, com o intuito de estabelecer diretrizes e viabilizar a 

implementação do processo de avaliação institucional nas universidades brasileiras (art. 1º) e 

se tornou um marco significativo para a educação superior no Brasil (Francisco et. al., 2013; 

Barreyro & Rothen, 2008). O PAIUB concebe a autoavaliação como etapa inicial de um 

processo que, uma vez iniciado, se ampliaria a toda a instituição e seria complementada pela 

avaliação externa (Ristoff, 1999). O documento do PAIUB, parte da visão de que a avaliação 

é um ato político e voluntário da instituição em rever o seu projeto acadêmico e social. O ato 

de autoconhecimento teria função formativa e emancipatória. 

Na análise feita por Bertolin (2004), o PAIUB obteve sucesso no sentido de dar 

legitimidade à cultura da avaliação das instituições de ensino superior. No entanto, passou a 

ser afetado pela falta de apoio do Ministério da Educação e Cultura, no governo Fernando 

Henrique Cardoso, que o criticava, pois não tinha o objetivo de gerar ranqueamento ou de 

orientar o financiamento, sendo considerado ainda inconsequente e não publicitável. 

Assim, durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, o PAIUB passou a ser 

considerado como um processo de avaliação interna às Instituições de Ensino Superior. Então, 

no ano de 2001, através de decreto, passou a ser desconsiderado pelo Ministério da Educação 

e Cultura como programa de avaliação institucional, sendo substituído por outros dois 

instrumentos: o Exame Nacional de Cursos – ENC e a Análise das Condições de Ensino – 

ACE, ambos em vigor desde o ano de 1996 (SINAES, 2003; Bertolin, 2004). 

Barreyro e Rothen (2008) apresentam uma síntese dos principais aspetos dos 

documentos até agora relatados, os quais estão apresentados no Quadro 1 
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Quadro 1– Comparação entre os documentos do PARU/CNRS/GERES/PAIUB 
 
Documento / 

tópico 

PARU 

1983 

CNRES 

1985 

GERES 

1986 

PAIUB 

1993 

Autores Grupo Gestor 

(especialistas em 

análise de 

projetos, sendo 

alguns técnicos do 

MEC 

24 membros 

(heterogêneos) 

provenientes da 

comunidade 

acadêmica e da 

sociedade 

Grupo interno do 

MEC 

Comissão Nacional de 

Avaliação 

(Representativa de 

entidades) 

Objetivos Diagnóstico da 

educação superior 

Propor nova 

política de 

educação superior 

Propor nova lei de 

educação superior 

Propor uma sistemática 

de avaliação 

institucional 

Função / 

conceção de 

avaliação 

Formativa Regulação Regulação Formativa 

Justificativa Investigação 

sistemática da 

realidade 

Contraponto da 

autonomia. 

Vincula 

financiamento 

Contraponto da 

autonomia. 

Vincula 

financiamento 

Prestação de contas por 

ser um bem público 

que atinge a sociedade 

Tipos de 

avaliação 

Interna Externa Externa Auto-avaliação e 

avaliação externa 

Agentes da 

avaliação 

Comunidade 

acadêmica 

Conselho Federal 

de Educação (para 

as Universidades); 

Universidades 

(para as 

faculdades 

próximas 

Secretaria de 

educação Superior 

para a educação 

pública e 

Mercado, para a 

educação privada 

Endógena e voluntária 

Unidades de 

análise 

Instituição Instituição Instituição Instituição, iniciando 

pelo ensino de 

graduação 

Instrumentos Indicadores e 

estudos de casos 

Indicadores de 

desempenho 

Indicadores de 

desempenho 

Indicadores de 

desempenho 

Fonte: Barreyro e Rothen, 2008, p. 148 

 

Os autores concluem pela constatação da existência de duas conceções de 

avaliação que correspondem a duas conceções de educação superior. Nesse sentido, nem as 

propostas do PARU nem as do PAIUB questionam a autonomia da instituição e, portanto, a 
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avaliação não está relacionada nem com autonomia nem com financiamento. Nessa 

concepção, a avaliação está mais relacionada à identificação de pontos que sirvam de 

subsídios para a melhoria da qualidade organizacional. Os demais modelos até aqui 

analisados privilegiam a autonomia e deveriam prestar contas das suas atividades através de 

avaliações externas, interpares, para garantir resultados mais objetivos (Barreyro e Rothen, 

2008). 

 Exame Nacional de Cursos – ENC 

 

O Exame Nacional de Cursos – ENC -, mais conhecido como “provão”, foi 

definido pela Lei 9.131/95, como “prova a ser realizada individualmente pelos alunos 

concluintes dos cursos de graduação, obrigados a fazê-lo para a obtenção do diploma, ainda 

que sem precisarem identificar-se pelo nome, sendo baseado nos conteúdos mínimos de 

carreiras” (Silva Júnior, Catani e Gilioli, 2003, p. 16). O provão teve por objetivos medir as 

habilidades básicas dos formandos, avaliar o desempenho dos cursos e proteger a sociedade 

de profissionais incompetentes. Seu foco era, portanto, voltado ao curso, com função 

classificatória fomentando a concorrência entre as instituições de ensino superior (Bertolin, 

2004; SINAES, 2003).  

Francisco et. al., (2013) chamam a atenção para o fato de que o ENC deveria ser 

parte do PAIUB, e que aproveitou uma experiência desenvolvida na educação básica, que foi 

desenvolvida por intermédio de um projeto piloto que tinha a intenção de integrar a 

comunidade acadêmica ao processo de avaliação. O exame também tinha a função de 

estruturar um novo cenário educacional no contexto brasileiro, uma vez que o país buscava 

novos patamares de crescimento econômico. 

 Dias Sobrinho (2009) ressalta que o Exame Nacional de Cursos foi instituído 

como um instrumento revolucionário de avaliação, partindo de pressuposto integrativo, 

alinhando o desempenho na comunidade acadêmica ao processo de avaliação e que se 

constituiu no principal mecanismo de avaliação entre 1995 e 2002 e desenvolvido sob uma 

perspetiva racionalista-funcional. 

Francisco et. al., 2013 enfatizam que o Exame Nacional de Cursos, popularmente 

conhecido como “provão”, buscava também a integração entre o Ministério da Educação e as 

instituições de ensino superior, de modo a estimular uma concorrência pacífica e a valoração 

da identidade e da globalidade institucional e do sistema de educação superior. Em especial, o 

segmento privado, em franco processo de expansão, passou a criticar severamente o sistema, 
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pois os resultados da prova passaram a constituir rankings que não estavam de acordo com as 

premissas de atuação das instituições, considerando padrões que não tinham relação com a 

estrutura do segmento. A utilização dos rankings foi criticada em virtude de ser considerada 

um viés, pelo fato de que a avaliação ainda necessitava de critérios que levassem em conta a 

diversidade do sistema de educação superior brasileiro.  

O SINAES (2009) destaca que, enquanto no PAIUB a preocupação era com a 

totalidade, com o processo e com a missão da instituição da sociedade, no Exame Nacional de 

Cursos, recai sobre os resultados, com a produtividade, a eficiência, com o controle do 

desempenho frente a um padrão estabelecido e com a prestação de contas. “O PAIUB tem 

como referência a globalidade da instituição, o ENC tem como foco o curso, em sua dimensão 

de ensino e tem função classificatória, com vistas a construir bases para uma possível 

fiscalização, regulação e controle, por parte do Estado, baseada na lógica de que a qualidade 

de um curso é igual à qualidade dos seus alunos” (SINAES, 2009, p. 28). 

 O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES 

 

O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES, foi criado 

pela Lei n° 10.861, de 14 de abril de 2004, que se propõe a inserir as instituições em um 

contexto de inteligência competitiva. Isso se confirma no momento em que o SINAES 

predispõe um olhar para a dinâmica externa da instituição, constituindo o autoconhecimento 

institucional (Francisco et. al. 2013 e Barreyro, 2004). O sistema é formado por três 

componentes principais: a avaliação das instituições, dos cursos e do desempenho dos 

estudantes. O SINAES avalia vários aspetos que são: o ensino, a pesquisa, a extensão, a 

responsabilidade social, o desempenho dos alunos, a gestão da instituição, o corpo docente, as 

instalações e vários outros. 

O SINAES possui uma série de instrumentos complementares, como: 

autoavaliação, avaliação externa, Exame Nacional do Desempenho do Estudante (ENADE), 

Avaliação dos cursos de graduação e instrumentos de informação (censo e cadastro). Os 

resultados das avaliações possibilitam traçar um panorama da qualidade dos cursos e das 

instituições de educação superior no país. Os processos avaliativos são coordenados e 

supervisionados pela Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior (CONAE) e a 

operacionalização é de responsabilidade do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (INEP). 
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As informações obtidas com o SINAES são utilizadas pelas Instituições de Ensino 

Superior, para orientação da sua eficácia institucional e efetividade acadêmica social; pelos 

órgãos governamentais para orientar políticas públicas e pelos estudantes, pais de alunos, 

instituições acadêmicas e público em geral, para orientar suas decisões quanto à realidade dos 

cursos e das instituições (SINAES, 2009). 

Conforme preconiza o documento do SINAES (2009, p. 24), a função atribuída 

pelo Estado à Educação Superior no país é determinante da proposta de avaliação.  

 

De um lado está o modelo de inspiração anglo-americana baseado em sistemas 

predominantemente quantitativos para produzir resultados classificatórios; de outro, o 

modelo holandês e francês, que combina dimensões quantitativas e qualitativas com 

ênfase na avaliação institucional e análise.  

 

As diferentes experiências e propostas metodológicas de avaliação da educação 

superior implementadas no Brasil nas últimas três décadas seguem, assim como os sistemas 

de avaliação dos países desenvolvidos, utilizando uma ou outra dessas orientações. 

O SINAES (2009) tem como marco legal os seguintes instrumentos: 

 Constituição Federal e nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a 

Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996; 

 Portaria MEC 563, de 21 de fevereiro de 2006, que institui o instrumento de 

avaliação de cursos de graduação; 

 Decreto 5.773, de 9 de maio de 2006, que dispõe sobre as funções de 

regulação, supervisão e avaliação da educação superior; e 

 Portaria MEC 1.027, de 15 de maio de 2006, que dispõe sobre o banco de 

avaliadores do SINAES. 

Esses documentos proporcionam o amparo legal para a construção de modelos de 

gestão acadêmica que possibilitem a articulação dos processos avaliativos e regulatórios, com 

a definição das atribuições dos órgãos e setores que integram a estrutura orgânica do MEC. 

Como afirma Dias Sobrinho (2008, p. 820):  

 

Para realizar-se efetivamente como sistema coerente e coeso, o SINAES estabelece a 

necessidade de articulação entre as diversas dimensões educativas e institucionais, 

diferentes metodologias, procedimentos, objetos e objetivos, instâncias da comunidade 

acadêmico-científica e do Estado, auto-avaliação e avaliação externa, auto-regulação e 

regulação etc. Desde sua raiz e seu cerne, valorizou alguns princípios e compromissos 

amplamente afirmados pela comunidade acadêmica nas audiências públicas promovidas 

pela Comissão Especial de Avaliação, autora da proposta, e confirmados na Lei 10.861, 
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de 14 de abril de 2004, decretada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo Presidente 

da República. 

 

No entanto, como afirmam Francisco et. al. (2013), o que deveria ser uma 

proposição de mudança, acabou se tornando um instrumento de continuísmo de uma política 

reguladora de viés sumativo, uma vez que diversos aspetos resgataram as falhas encontradas 

no contexto histórico da avaliação institucional. O que deveria se constituir sob um 

“pensamento de características fenomenológica-qualitativa, torna-se um mecanismo de viés 

positivista, funcionalista e regulador”. Isso ocorreu devido ao “forte aparato legal e 

normativo, impedindo o desenvolvimento das atividades institucionais, dificultando a 

compreensão da dinâmica da educação superior e incorrendo em dificuldades de 

implementação do projeto institucional” (Francisco et. al., 2013, p. 15). 

Reforçando esse pensamento, Dias Sobrinho (2008, p. 821), afirma que a 

avaliação da educação superior brasileira, em razão de algumas medidas do INEP, está 

deixando de ser uma “produção de significados, questionamento sobre a pertinência e a 

relevância científica e social da formação e dos conhecimentos, e passando a reduzir-se à 

medida e ao controle” (....). O autor ainda chama a atenção para o facto de que“os processos 

formativos se anulam ante os resultados quantificáveis, a valoração dá lugar a exames que 

medem desempenhos estudantis”, os quais servem de desinformação básica aos índices, que 

se transformam em classificações e rankings e representam numericamente a “qualidade” dos 

cursos e das instituições”.  

O autor ressalta que a avaliação institucional, que era central no SINAES, se torna 

periférica. As Comissões Próprias de Avaliação perdem sua função, pois as instituições são 

desestimuladas a levar adianta os processos de avaliação. O ENADE e o estudante passam a 

ser as principais fontes de informação para a formulação dos índices de qualidade. Dias 

Sobrinho (2008, p. 822) chama a atenção para o fato de que “não há teoria educacional que 

sustente que o desempenho de um estudante numa prova seja plena garantia de aprendizagem, 

nem de que o resultado de um conjunto de estudantes num exame seja igual à qualidade de 

um curso”. Além dessas, outras críticas são apresentadas por autores como Francisco et. al. 

(2013), Voos (2004), Meyer Júnior (2004). 

Atualmente, o INEP conduz todo o sistema de avaliação de cursos superiores no 

País, produzindo indicadores e um sistema de informações que subsidia tanto o processo de 

regulamentação, exercido pelo MEC, como garante transparência dos dados sobre a qualidade 

da educação superior a toda a sociedade. Os instrumentos que subsidiam a produção de 
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indicadores de qualidade e os processos de avaliação de cursos são o Exame Nacional de 

Desempenho de Estudantes – ENADE – e as avaliações in loco realizadas por comissões de 

especialistas. Participam do ENADE alunos ingressantes e concluintes dos cursos avaliados, 

que fazem uma prova de formação geral e formação específica. As avaliações feitas pelas 

comissões de avaliadores, designadas pelo INEP, caracterizam-se pela visita in loco aos 

cursos e instituições públicas e privadas e se destinam a verificar as condições de ensino, em 

especial aquelas relativas ao perfil do corpo docente, as instalações físicas e a organização 

didático-pedagógica (INEP, 2014). 

Em suma, percebe-se que o modelo atual ainda não atende aos requisitos de uma 

proposta que permita avaliar o processo de melhoria contínua do processo organizacional 

(avaliação interna), bem como aos aspetos regulatórios da legislação nacional (avaliação 

externa). 

 

1.1.3 Acreditação na Educação Superior 

 

A acreditação está diretamente vinculada à regulação e à avaliação institucional, que é 

entendida por Azevedo e Gonçalves (2005) como um processo que deve contribuir para a 

concretização de mudanças efetivas no sistema educacional, desde as ações 

burocráticas/administrativas até as didático/pedagógicas, a própria organização curricular só 

será bem-sucedida se seus objetivos estiverem implícitos em um sistema de avaliação 

institucional que privilegie um novo enfoque na relação 

professor/aluno/conhecimento/Instituição. Deve propor a inovação. “A inovação pressupõe 

uma estreita relação com a investigação, uma vez que ambas são atividades intencionais, 

conscientes e complexas. A investigação é um elemento impulsionador da inovação, quer no 

âmbito da sala de aula, quer no âmbito da instituição como um todo” (Veiga, 2000, p. 199). 

Segundo Dias Sobrinho (2008), a acreditação é um conceito e uma prática relativa 

à garantia da qualidade. Seu principal objetivo consiste na legitimação da qualidade por meio 

da regulação institucional. Como afirmou o autor: 

 

Um controle legal-burocrático-formal da qualidade. Esse processo de garantia da 

qualidade culmina em um ato formal de testemunho de fé pública, que certifica a 

qualidade de determinadas instituições e reconhece a legitimidade de seus atos e, de 

modo especial, garante oficial e publicamente a validez das titulações acadêmicas e 

habilitações profissionais, em escala nacional e, tendencialmente, internacional (Dias 

Sobrinho, 2008, p. 818). 
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Nessa mesma linha de raciocínio, Yonezawa (2008), diz que a avaliação da 

qualidade é geralmente considerada uma ferramenta para assegurar a performance das 

instituições de ensino superior frente às políticas públicas. Por outro lado, a garantia da 

qualidade é um instrumento para assegurar padrões mínimos dos serviços ofertados pelas 

instituições de ensino superior, reconhecidas pelo governo.  

O processo de acreditação não deve estar desvinculado dos processos 

internacionais (Tünnermann Bernheim, 2008). O autor salienta que a internacionalização da 

educação superior é a resposta construída pelos universitários frente ao fenômeno da 

globalização e da natureza do conhecimento sem fronteiras. Essa dimensão torna 

indispensável à existência de sistema de acreditação, a fim de estabelecer os mecanismos 

adequados para assegurar a qualidade não somente da oferta da educação superior, em nível 

nacional, mas também aqueles que se estendem além de suas fronteiras. 

Perley e Tanguay (2008), em seu artigo Institutional accreditation, chamam a 

atenção para a importância do envolvimento do corpo docente no processo de acreditação 

institucional. Esse envolvimento deve ser dado de três formas: participação em grupos de 

estudos para a melhoria contínua do processo; utilizar uma comissão de professores na 

estrutura de governança do campus; e participar da reunião anual com o acreditador regional. 

O processo de acreditação assume formatos diferenciados, em função das políticas 

de educação superior de cada país. Nos Estados Unidos, a necessidade de garantir padrões 

mínimos de qualidade para a oferta da educação superior nos seus sistemas de ensino 

descentralizados e bastante fragmentados foi reconhecida desde o final do século XIX e 

resultou na criação de associações de acreditação de caráter regional, mantidas pelas 

instituições participantes. Essas associações iniciaram a prática de avaliação externa por pares 

como garantia de que o processo avaliativo fosse legítimo e aceito pelos que estavam sendo 

avaliados (Boclin, 2005). 

Nos Estados Unidos, tem-se a Council for Higher Education Accreditation 

(CHEA, 2014), que é uma organização privada sem fins lucrativos que coordena a atividade 

de acreditação naquele país. Ela também representa a maior base institucional de organização 

da sociedade no ensino superior, com mais de três mil membros e mais de sessenta entidades 

acreditadas. O CHEA é o principal ponto de referência a partir do qual tem início todos os 

aspetos de credenciamento para faculdades e universidades, bem como para os organismos de 

acreditação que validam tanto os programas, bem como as instituições. 
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Segundo informações captadas no sítio da própria instituição (CHEA, 2014), há 

três tipos de acreditadores: os regionais, os nacionais e os especializados. Os acreditadores 

regionais são distribuídos em seis áreas geográficas. O perfil institucional desta categoria 

mostra que, na grande maioria dos casos, estão inseridas nesse grupo as instituições sem fins 

lucrativos. Na categoria de acreditadores nacionais a instituição é analisada como um todo. 

Esse grupo de acreditadores exige um perfil diferente do grupo anterior em que, 

aproximadamente, somente 36% dos graus solicitados são concedidos. Além disso, 79% 

dessas instituições fazem parte do grupo de organizações com fins lucrativos. A categoria de 

acreditadores especializados também funciona em âmbito nacional e concentram-se em 

programas específicos, como MBA (Master of Business Administration) Executivo e outros 

programas de adultos semelhantes, como as Escolas de Negócios Internacionais. 

Na Europa as avaliações em larga escala foram intensificadas com a criação da 

União Europeia e da Declaração de Bolonha que, na busca de uma maior mobilidade dos 

estudantes entre os países membros, determinou uma convergência entre as estruturas 

organizacionais dos sistemas e uma compatibilização de currículos (Verhine e Freitas, 2012). 

A comunidade europeia passou a decidir as regras em relação à avaliação das universidades 

dos países membros através da ENQA (European Association for Quality Assurance in 

Higher Education), passando a enfatizar uma orientação para resultados (Boclin, 2005). 

No contexto latino-americano, Almeida Júnior e Catani (2010) apresentam 

algumas características das políticas de acreditação e de avaliação da educação superior da 

Colômbia e as suas interfaces com o Brasil. No entanto, na América Latina já se vislumbram 

duas redes de agências de avaliação da qualidade e acreditação da educação superior: a Rede 

RANA – Rede de Agências Nacionais de Acreditação, mediante o Sistema de Acreditação de 

cursos universitários para o reconhecimento da qualidade acadêmica das respetivas titulações 

no MERCOSUL Educativo e nos Estados associados – e a RIACES – Rede Ibero-americana 

para acreditação da qualidade da educação superior (Rana, 2006; Santos, 2010). 

Em outros artigos identificados (Rama, 2009; Brittingham, 2009; Mori, 2009; 

Barcos, 2008; Erichsen, 2007; Marques, 2010; Dias Sobrinho, 2008; Yonezawa, 2008; 

Thobega, 2010), os objetivos estão focados em processos de acreditação na educação superior 

em geral, bem como nos desafios para a adequação dos critérios atualmente adotados para a 

realidade da educação a distância. Também são apresentados estudos sobre a realidade dos 

processos de acreditação em alguns países. Tais estudos também apontam para a necessidade 
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de adequações dos padrões de qualidade às peculiaridades da educação a distância 

(Kelderman, 2011; Swalle e Kampits, 2011; Pekow, 2006; e Terkla, 2011). 

No Brasil, a qualidade da educação está em grande parte sob a égide dos estados, 

que têm o dever de regular e supervisionar o cumprimento dos requisitos que devem ser 

atendidos (Dias Sobrinho, 2000, SINAES, 2007). O autor ressalta que no Brasil as expressões 

mais usuais são credenciamento e recredenciamento de instituições e autorização, 

reconhecimento e renovação de reconhecimento de cursos, que, embora não constituam um 

processo completo de acreditação, cumprem parte das suas atribuições. 

No âmbito do SINAES (2009) e da regulação de cursos no Brasil, os cursos de 

educação superior passam por três tipos de avaliação: para autorização, para reconhecimento e 

para renovação de reconhecimento. 

A avaliação, para efeito de autorização, é feita quando uma instituição pede 

autorização ao Ministério de Educação e Cultura para abrir um curso. Ela é realizada por dois 

avaliadores, sorteados entre os cadastrados no Banco Nacional de Avaliadores – BASIS, os 

quais seguem parâmetros de um documento próprio que orienta as visitas, os instrumentos 

para avaliação in loco. São avaliadas as três dimensões do curso quanto à adequação ao 

projeto proposto: a organização didático-pedagógica, o corpo docente e técnico-

administrativo e as instalações físicas.  

Quando a primeira turma do novo curso entra na segunda metade do curso, a 

instituição deve solicitar seu reconhecimento, em que é feita uma segunda avaliação para 

verificar se foi cumprido o projeto apresentado para autorização. Essa avaliação também é 

feita segundo instrumento próprio, por comissão de dois avaliadores do BASIS, por dois ou 

três dias. Nesse processo também é avaliada a organização didático-pedagógica, o corpo 

docente, discente, técnico-administrativo e as instalações físicas.  

Segundo o Ciclo do SINAES, a cada três anos é feita a renovação de 

reconhecimento. Nesse momento é calculado o Conceito Preliminar do Curso (CPC) e 

aqueles que tiverem conceito preliminar hum ou dois serão avaliados in loco por dois 

avaliadores ao longo de dois dias. Os cursos que não fazem ENADE (Exame Nacional de 

Desempenho de Estudantes), obrigatoriamente, terão visita in loco para este ato autorizado 

(INEP, 2014). 

Observa-se que já foi realizado, no Brasil, esforço significativo na busca de uma 

ferramenta eficaz para a avaliação da educação superior. No entanto, os relatos apontados 
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ainda apontam para lacunas que necessitam de ajustes no seu processo, de forma a garantir a 

oferta de uma educação superior de qualidade.  

Portanto, conclui-se que as bases conceptuais sobre acreditação mostram a 

importância desse processo como forma de garantia da qualidade na educação superior. Os 

relatos das experiências apresentadas em vários países mostram a diversidade de políticas 

adotadas, bem como a preocupação com a internacionalização da educação, exigindo 

processos de acreditação que atendam também às características regionais dos países. 

Em relação ao arcabouço instrumental dos processos de acreditação, observou-se, 

na literatura analisada, uma variedade considerável de padrões de qualidade adotados, tanto 

na educação superior, de uma forma mais geral, bem como quanto à educação a distância. 

Percebe-se que ainda não existe um consenso a respeito dos mecanismos a serem adotados 

para avaliar a educação superior a distância, cuja modalidade apresenta características 

peculiares. 

Em síntese, o propósito deste capítulo consistiu em discutir os aspetos mais 

relevantes da educação superior. No início, evidenciou-se o contexto mundial e o brasileiro, 

ressaltando-se os aspetos regulatórios, bem como os processos de acreditação e avaliação 

institucional. Conclui-se que não há padrões unificados referentes ao processo de acreditação 

e regulação. Nesse aspeto, percebe-se claramente a lacuna de estudos teóricos que permitam 

subsidiar o processo de gestão das instituições de ensino superior. 

 

1.2 A Educação à Distância 

1.2.1 Um pouco da história da educação à distância 

 

A Educação à Distância, que na sua forma embrionária e empírica foi chamada de 

Teleducação, é conhecida desde o século XIX (Casey, 2008). No entanto, somente nas 

últimas décadas passou a fazer parte das atenções pedagógicas. A EAD surgiu da necessidade 

do preparo profissional e cultural de milhões de pessoas que, por vários motivos, não podiam 

frequentar um estabelecimento de ensino presencial e evoluiu com as tecnologias disponíveis 

em cada momento histórico, as quais influenciam o ambiente educativo e a sociedade.  

A experiência mais referenciada como precursora do uso das tecnologias com o 

objetivo de instruir aconteceu em 1728 pelo jornal The Boston Gazette, que lançou uma 

manchete que anunciava um curso direcionado aos leitores que desejassem aprender por meio 
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de lições que seriam enviadas pelo jornal aos interessados. O jornal fazia questão de expressar 

que garantia a qualidade das lições (Aretio, 1994).  Apesar da importância dessa experiência, 

foi somente a partir das experiências realizadas nos anos de 1833, na Suécia, e em 1840, na 

Inglaterra, com cursos de Redação e Taquigrafia oferecidos também por jornais da época, que 

a educação a distância ganhou impulso, expandindo-se para outras partes do mundo 

(Simonson, 2006). 

O aperfeiçoamento dos serviços de correio, a agilização dos meios de transporte e, 

sobretudo, o desenvolvimento tecnológico aplicado ao campo da comunicação e da 

informação influíram decisivamente nos destinos da educação a distância (Pimentel, 2006). 

Moore e Kearsley (2007) apresentam cinco gerações de educação a distância, as 

quais estão ilustradas na figura 2. A primeira geração 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 de comunicação, mas, preferencialmente, pela invenção de uma nova modalidade 

de organização da educação, de modo mais notável nas universidades abertas. Na década de 

80 surgiram as primeiras experiências de interação de um grupo em tempo real a distância, em 

cursos por áudio e videoconferência transmitidos por telefone, satélite, cabo e rede de 

computadores. Finalmente, a geração mais recente de educação a distância envolve ensino e 

aprendizado on-line, em classes e universidades virtuais baseadas em tecnologias da internet. 

 

Figura 2 – Cinco gerações de educação a distância. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Moore, M. G. e KEARSLEY, Greg. (2007). Educação a Distância: uma visão integrada.  São Paulo: 

Thomson Learning, p. 26. 

 

a) Primeira geração – Ensino por Correspondência 

O ensino por correspondência teve início na década de 1880, quando houve a 

invenção de uma nova tecnologia – serviços postais e confiáveis, resultado em grande parte 
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da expansão das redes ferroviárias. Usualmente, era denominado estudo por correspondência, 

mas também era chamado estudo em casa pelas escolas com fins lucrativos e estudo 

independente pelas universidades (Moore & Kearsley, 2007). Além do aperfeiçoamento dos 

serviços de correio, a agilização dos meios de transporte e, sobretudo, o desenvolvimento 

tecnológico aplicado ao campo da comunicação e da informação influíram decisivamente nos 

destinos da educação a distância. Em 1922, a antiga União Soviética organizou um sistema de 

ensino por correspondência que em dois anos passou a atender 350.000 usuários. A França 

criou em 1939 um serviço de ensino por via postal para a clientela de estudantes deslocados 

pelo êxodo (Pimentel, 2006). 

Um aspeto curioso apontado por Nasseh (1997), refere-se ao papel da mulher na 

história da educação a distância. Uma líder foi Anna Eliot Ticknor, que já em 1873 criou uma 

das primeiras escolas de estudo em casa, a Society to Encourage Estudies at Home, cuja 

finalidade era “ajudar as mulheres, a quem era negado em grande parte o acesso às 

instituições educacionais formais, a terem a oportunidade de estudar por meio de materiais 

entregues em suas residências” (Nasseh, 1997, p. 2). 

No Brasil, o pioneiro foi o Instituto Monitor que, em 1939, ofereceu o primeiro 

curso por correspondência de Radiotécnico (Instituto Monitor, 2008). Seu fundador, o 

húngaro Nicolás Goldberger, que chegou ao Brasil por fuga da perseguição nazista após a 

Segunda Guerra Mundial, deslumbrou-se com a enorme dimensão territorial do país e 

acreditou que podia colaborar com o crescimento do Brasil interligando o país por meio da 

comunicação que, naquela época, era representada pelo rádio. De uma ideia um tanto 

romântica nasceu o primeiro curso a distância, composto por algumas apostilas com seus 

ensinamentos de eletrônica e um kit que era dividido em etapas. No final, era possível 

construir um modesto rádio caseiro (www.radiomonitor.com.br).  Outro precursor do ensino a 

distância no Brasil, foi o Instituto Universal Brasileiro, fundado em 1941, cujas atividades 

continuam até hoje. 

 

b) Segunda geração – Ensino por Rádio e TV 

A segunda geração foi marcada pelo aparecimento do rádio, da televisão 

educativa, da televisão a cabo e dos telecursos. O rádio alcançou muito sucesso em 

experiências nacionais e internacionais, tendo sido bastante explorado na América Latina nos 

programas de educação a distância do Brasil, Colômbia, México, Venezuela, entre outros 

(Pimentel, 2006). 
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Segundo Alves (2009), em 1923 foi fundada a Radio Sociedade do Rio de Janeiro. 

Tratava-se de uma iniciativa privada e que teve pleno êxito, mas trazia preocupações para os 

governantes, tendo em vista a possibilidade de transmissão de programas considerados 

subversivos, especialmente pelos revolucionários da década de 1930. Outros programas foram 

implantados a partir da criação, em 1937, do Serviço de Radiodifusão Educativa do 

Ministério da Educação. 

 

Destacaram-se, entre eles, a Escola Rádio Postal, a Voz da Profecia, criada pela Igreja 

Adventista em 1943, com o objetivo de oferecer aos ouvintes cursos bíblicos. O 

SENAC iniciou suas atividades em 1946 e, logo a seguir, desenvolveu no Rio de Janeiro 

e em São Paulo a Universidade do Ar que, em 1950, já atingir 318 localidades.  

A Igrega Católica, por meio da diocese de Natal, no Rio Grande do Norte, criou em 

1959 algumas escolas radiofônicas, dando origem ao Movimento de Educação de Base. 

No sul do país, destaque para a Fundação Padre Landell de Moura, no Rio Grande do 

Sul, com cursos via rádio.  

Projetos como o Mobral, vinculado ao governo federal, prestaram grande auxílio e 

tinham abrangência nacional, especialmente pelo uso do rádio (Alves, 2009, p. 9). 

 

 

As experiências acima citadas foram interrompidas em 1969 em decorrência da 

revolução deflagrada nesse ano, quando o sistema de censura praticamente liquidou a rádio 

educativa brasileira. 

A televisão para fins educativos foi usada de maneira positiva em sua fase inicial 

e há registros de vários incentivos no Brasil a esse respeito, especialmente nas décadas de 

1960 e 1970. Vale destacar o Código Brasileiro de Telecomunicações, publicado em 1967, 

com a determinação de que deveria haver transmissão de programas educativos pelas 

emissoras de radiodifusão, bem como pelas televisões educativas. 

Em 1969, foi criado o Sistema Avançado de Tecnologias Educacionais, que 

previa a utilização de rádio, televisão e outros meios aplicáveis. Logo em seguida, o 

Ministério das Comunicações baixou portaria definindo o tempo obrigatório e gratuito que as 

emissoras comerciais deveriam ceder à transmissão de programas educativos. No entanto, no 

início da década de 1990, as emissoras ficaram desobrigadas de ceder horários diários para 

transmissão dos programas educacionais, significando isto um grande retrocesso para as ações 

do ensino a distância. Em 1994, o Sistema Nacional de Radiodifusão Educativa foi 

completamente reformulado, cabendo, a partir de então, à Fundação Roquete Pinto a 

coordenação das ações. 

A Fundação Roquete Pinto é uma fundação do governo federal - é um meio de 

comunicação da Secretaria de Comunicação Social, caracterizado como um instrumento de 
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prestação de serviços à comunidade, voltado para educação e cultura. A TVE (Televisão 

Educativa da Fundação Roquete Pinto) é responsável pela produção e veiculação do programa 

educativo "Um salto para o futuro", projeto de educação a distância iniciado em 1991. Este 

programa tem na interatividade seu marco diferencial, pois reúne educadores de norte a sul do 

país, em 1500 telepostos, numa recepção organizada para a discussão sobre o papel do 

professor nos dias de hoje, os fundamentos e metodologias que podem contribuir para sua 

prática e também os conteúdos e conceitos que devem ser trabalhados por eles nas escolas. A 

TV Escola é o canal de televisão do programa de educação a distância criado pelo Ministério 

de Educação e Desporto (MEC). O objetivo do programa TV Escola é capacitar, aperfeiçoar, 

valorizar os professores e melhorar a qualidade do ensino em todas as escolas públicas do 

país. A programação é transmitida por todo o país através do satélite Brasilsat, captada por 

antena parabólica. 

A transmissão por rádio e televisão teve pouca ou nenhuma interação de 

professores com alunos, exceto quando relacionada a um curso por correspondência, bem 

como as atividades interativas geradas pela TV Escola. Vale salientar que essa geração 

agregou as dimensões oral e visual à apresentação de informações aos alunos a distância 

(Pimentel, 2006). 

 

c) Terceira geração – Universidades Abertas 

Moore e Kearsley (2007) apontam que o final da década de 1960 e o início da de 

1970 formaram um período de mudanças significativas na educação a distância, resultantes de 

diversas experiências com novas modalidades de organização da tecnologia e de recursos 

humanos, conduzindo a novas técnicas de instrução e a uma nova teorização da educação. As 

duas experiências mais importantes foram o projeto AIM
1
 da University of Wisconsim e a 

Universidade Aberta da Grã-Bretanha. A finalidade do Projeto AIM era:  

 

testar a idéia de agrupar (isto é, articular) várias tecnologias de comunicação, com o 

propósito de oferecer um ensino de qualidade e custo reduzido a alunos não-

universitários. As tecnologias incluíam guias de estudo impressos e orientação por 

correspondência, transmissão por rádio e televisão, audioteipes gravados, conferências 

por telefone, kits para experiência em casa e recursos de uma biblioteca local. Também 

articulado no programa havia o suporte e a orientação para o aluno, discussões em 

grupos de estudos locais e o uso de laboratórios das universidades durante o período de 

férias (Moore & Kearsley, 2007, pp. 34-35). 

 

O sistema testou a ideia de que um aluno poderia se beneficiar das vantagens de 

apresentação dos media transmitida por rádio e televisão, bem como a interação que a 

correspondência e o telefone tornaram possível. Nesse sentido, surgiu a figura do tutor, que 

                                                 
1
 AIM – Articulated Instructional Media Project 
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assumiu papéis e valores diferenciados, conforme o contexto geográfico em que atuava, 

assumindo papel fundamental nas instituições que adotam a EAD (Geib, Krahl, Poletto, & 

Silva, 2007). 

A primeira universidade dedicada inteiramente ao aprendizado a distância foi a 

The University of South África, que iniciou seu sistema de educação a distância em âmbito 

nacional logo após o fim da Segunda Guerra Mundial. No entanto, a Universidade Aberta da 

Grã-Bretanha constitui um dos exemplos mais bem-sucedidos de uma abordagem sistêmica 

abrangente de educação a distância, cujos princípios são enunciados por Moore e Kearsley 

(2007, p. 55) da seguinte forma: 

 

qualquer pessoa pode se matricular, sem levar em conta sua educação anterior; o estudo 

é feito em casa, no trabalho ou em qualquer lugar que o aluno escolher; os materiais do 

curso são desenvolvido por equipes de especialistas; a orientação é proporcionada por 

outros especialistas; o objetivo do empreendimento é a grande escala, geralmente 

nacional; a Universidade Aberta matricula um grande número de alunos e possui 

economias de escala; há grandes investimentos, principalmente de fundos públicos; é 

utilizada uma ampla variedade de tecnologias; e um sistema bastante integrado 

combinado com grandes investimentos resulta em qualidade elevada. 

 

A Universidade Aberta tem sido amplamente imitada em vários países. Em 

virtude da grande escala necessária para a obtenção simultânea de qualidade e de um custo 

compatível, muitas daquelas universidades abertas são também chamadas de mega 

universidades. Daniel (1996) aponta, na Tabela 2, instituições de ensino a distância no 

mundo, tendo mais de 100 mil alunos. 
 

Tabela 2 – Mega universidades 

 

País Nome da Instituição Estabelecida 

em 

N° de alunos 

China China TV University System 1979 530.000 

India Indira Gandhi National Open University 1985 242.000 

Indonésia Universitas Terbuka 1984 353.000 

Irã Payame Noor University 1987 117.000 

Coréia Korean National Open University 1982 210.578 

Espanha Universidad Nacional de Educación a Distancia 1972 110.000 

Tailandia Sukhothai Thammatirar OU 1978 216.800 

Turquia Anadolu University 1982 577.804 

Reino Unido The Opem University 1969 157.450 

    Fonte: Daniel (1996, p. 37). 
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Essas instituições partilham similaridades importantes, como: são instituições de 

ensino a distância com finalidade única, dedicadas apenas a esse método de ensino e 

aprendizado, empregando equipes de especialistas para criar cursos e obter economias de 

escala por meio de um grande número de matrículas. 

A criação de uma universidade aberta no Brasil deu seus primeiros passos no 

início dos anos 70, quando alguns parlamentares brasileiros apresentaram projetos de lei para 

a criação de uma instituição de ensino superior semelhante à do Reino Unido. As primeiras 

proposições foram apresentadas em 1972 e 1974, no entanto foram arquivadas sob a alegação 

de que “seria mais aconselhável que a matéria aguardasse um julgamento posterior mais 

amadurecido” (Alves, 2009, p. 12). 

Finalmente, em 2005 foi criada a Universidade Aberta do Brasil no âmbito do 

Fórum das Estatais pela Educação, instalado em setembro de 2004. Esse sistema é formado 

por instituições públicas de ensino superior, com o objetivo de levar ensino superior público 

de qualidade aos municípios brasileiros que não têm oferta ou cujos cursos ofertados não são 

suficientes para atender a todos os cidadãos.  

A Universidade Aberta do Brasil (UAB) é um programa do Ministério da 

Educação (MEC), gerido pela Diretoria de Educação a Distância (DED) da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino Superior (CAPES) e pela Secretaria de Educação a 

Distância (SEED). 

A UAB foi implantada, oficialmente, por meio de editais públicos, em 2006 e 

2007, ofertando, em 2008, 40.000 vagas em diversos cursos, abrangendo 562 polos de apoio 

presencial ao ensino, em quase todas as regiões do país. Vale salientar que a Universidade 

Aberta do Brasil não é uma universidade propriamente dita, mas sim um consórcio de 

instituições públicas de ensino superior. 

 

d) Quarta geração - Teleconferência 

A quarta geração utilizou a teleconferência por áudio, vídeo e computador, 

proporcionando a primeira interação em tempo real de alunos com alunos e instrutores a 

distância. O método era apreciado especialmente para treinamentos corporativos (Moore & 

Kearsley, 2007). 

No final da década de 1990, o Senac Nacional colocou entre suas prioridades 

estudar meios para criação de um espaço destinado à troca de informações e à disseminação 

de conhecimentos, não exclusivamente circunscrito à comunidade interna de alunos, docentes, 
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colaboradores e gestores. Nesse contexto, foi criada, em dezembro de 2000, a Rede Nacional 

de Teleconferência, com sinal codificado e imagens transmitidas via satélite pela STV - Rede 

Sesc-Senac de Televisão, com interatividade em tempo real através de e-mail, fax e telefone 

(Pimentel, 2006).  

Além da sua grade anual de programação, a Rede Sesc-Senac de Teleconferência 

estabelece parcerias com instituições do setor público e privado - universidades, entidades de 

classe, ministérios, secretarias estaduais e municipais, ONGs - para a realização de 

teleconferências que discutam temas de interesse da instituição parceira, ou de natureza mais 

ampla, capazes de mobilizar a sociedade como um todo (Pimentel, 2006). 

 

e) Quinta geração – Aulas Virtuais Baseadas no Computador e na Internet 

A geração de classes virtuais on-line com base na internet, tem resultado em 

interesse e atividade em escala mundial pela educação a distância, com métodos 

construtivistas de aprendizado em colaboração e na convergência entre texto, áudio e vídeo 

em uma única plataforma de comunicação. 

Segundo Moore e Kearsley (2007, p. 94), “os sistemas de aprendizado integrados 

proporcionam os benefícios das comunicações síncronas e assíncronas em uma plataforma, 

bem como o acesso ao grande arquivo de materiais na web”. Atualmente, é grande a expansão 

dos Ambientes Virtuais de Aprendizagem, também conhecidos como AVA, nas instituições 

de Ensino Superior e nas empresas, com o objetivo de ser uma ferramenta de e-learning, 

possibilitando a capacitação de profissionais e estudantes através da internet. 

Fica evidente nas colocações dos vários autores que a educação a distância passou 

e passa ainda por um processo de constantes mudanças, uma vez que, ao se apropriar dos 

avanços das tecnologias de informação e comunicação, propicia alterações importantes na 

forma de transmissão da mensagem. Ao mesmo tempo, oferece elementos para o educador 

repensar o seu trabalho, não se limitando à simples transmissão de informações, mas 

permitindo ao estudante a utilização do seu potencial cognitivo em coerência com os 

fundamentos pedagógicos que sustentam as modernas conceções de ensino e aprendizagem. 

 

1.2.2 Conceitos e características da Educação à Distância 

 

A conceituação de Educação a Distância apresenta-se na literatura de forma variada, em 

função do desenvolvimento das tecnologias de informação e conhecimento, mediadas com 
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transmissões via satélite, internet e material multimídia. Pimentel (2006, p. 7) enfatiza que 

“suas características têm mais a ver com circunstâncias históricas, políticas e sociais do que 

com a própria modalidade de ensino”. 

A ideia básica da educação a distância, segundo Moore e Kearsley (2007, p. 1), é 

que “alunos e professores estão em locais diferentes durante todo ou grande parte do tempo 

em que aprendem e ensinam” e que dependem de algum tipo de tecnologia para transmitir 

informações e lhes proporcionar um meio para interagir.  

Moore e Kearsley (2007, p. 2) adotam a seguinte definição: “educação a distância 

é o aprendizado planejado que ocorre normalmente em um lugar diferente do local do ensino, 

exigindo técnicas especiais de criação do curso e de instrução, comunicação por meio de 

várias tecnologias e disposições organizacionais e administrativas especiais”. Os autores 

enfatizam que a educação a distância é um estudo de “aprendizado e ensino; aprendizado que 

é planejado, e não acidental; aprendizado que normalmente está em um lugar diferente do 

local de ensino; e comunicação por meio de diversas tecnologias” (Moore & Kearsley, 2007, 

p. 2). 

Um aspeto interessante é citado por Tori (1999) a respeito do que vem a ser 

distância na educação. O autor classifica o conceito de “distância”, sob a perspetiva dos 

envolvidos em atividades de ensino-aprendizagem. São elas: distância espacial, distância 

temporal e distância interativa. 

A distância espacial (ou física) diz respeito à relação na ocupação do espaço físico 

real entre aluno e professor, aluno e seus colegas, e aluno e materiais de estudo. Quando, 

durante o processo de ensino/aprendizagem, há um compartilhamento do mesmo espaço 

físico, a atividade é dita local ou contígua. Quando há uma separação espacial, seja entre o 

aprendiz e o responsável pela condução do processo (professor, tutor, orientador, mentor etc.), 

que pode até mesmo não existir, seja entre aprendiz e demais aprendizes, ou seja, entre 

aprendiz e seus objetos de estudo, o processo é dito remoto ou a distância. Exemplos de 

aprendizagem remota são os cursos por correspondência, os vídeo e teleconferências, os 

telecursos, os treinamentos baseados em Web e sistemas de autoaprendizagem. A distância 

pode ser analisada separadamente com relação a aluno-professor, aluno-aluno e aluno-

material. é possível, digamos, que se tenha uma atividade local, no que se refere às distâncias 

aluno-aluno e aluno-material, e ao mesmo tempo remota, no sentido da distância aluno-

professor. Um exemplo prático que se enquadraria nessa suposição seria uma aula de 
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laboratório sem a presença física do professor, o qual passaria suas orientações via apostila, 

vídeo ou teleconferência. 

A distância temporal se refere à simultaneidade ou não das atividades que 

relacionam aluno-professor, aluno-aluno e aluno-material, dentro de um processo de ensino-

aprendizagem. Quando ambas as partes atuam simultaneamente, de forma local ou remota, o 

processo é dito síncrono. Quando há uma desfasagem significativa entre a ação de um e a 

resposta de outro (acima dos padrões humanamente aceitáveis para o estabelecimento de um 

diálogo ao vivo) temos um processo assíncrono. Em geral o processo local é também 

síncrono, enquanto que o remoto pode ser tanto síncrono (exemplo: videoconferência, chat via 

internet) quanto assíncrono (exemplo: fórum de discussão via internet, ensino por 

correspondência). 

A distância interativa, ou operacional, se relaciona diretamente à participação do 

aluno no processo, e informa se este é operacionalmente ativo ou passivo. Quanto maior a 

interatividade do aluno menor é a distância operacional. Assim como nas classificações das 

demais distâncias, há três tipos de distâncias interativas: professor-aluno (aula expositiva X 

aula interativa); aluno-material (material passivo X material interativo); aluno-aluno (trabalho 

individual X trabalho cooperativo). 

A legislação brasileira apresenta a definição de educação a distância no Decreto 

2.494, de 10 de fevereiro de 1998 (Brasil, 1998), que regulamenta o Art. 80 da Lei de 

Diretrizes e Bases (Lei n° 9.394/96). Em seu artigo 1° descreve: 

 

Educação a distância é uma forma de ensino que possibilita a auto-aprendizagem, com a 

mediação de recursos didáticos sistematicamente organizados, apresentados em 

diferentes suportes de informação, utilizados isoladamente ou combinados, e veiculados 

pelos diversos meios de comunicação (BRASIL, 1998, p. 1). 

 

  Conforme apontado por Pimentel (2006), o conceito de educação a distância pode 

variar em função das tecnologias de informação e comunicação utilizadas. Um aspeto comum 

nas conceituações apresentadas é que alunos e professores estão em locais diferentes na maior 

parte do tempo em que aprendem e ensinam. Outro ponto de destaque é que nessa modalidade 

de ensino, o estudante não é mero recetor de mensagens; devem ser estabelecidas relações 

dialogais, criativas e participativas, além de fomentar o desenvolvimento do estudo 

independente. Para isso, o tutor assume papel fundamental junto ao estudante, onde atua, 
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segundo a visão de Aretio (2001), como orientador, assessor, conselheiro, animador que 

motiva a aprendizagem e esclarece as dúvidas e problemas surgidos no estudo dos alunos. 

 

1.2.3 Componentes da Educação à Distância 

 

A Educação a Distância é tão ou mais complexa do que o ensino presencial e para que ela 

tenha qualidade precisa ser organizada desde a sua proposta até a sua prática. Os componentes 

que integram a modalidade de educação a distância são apresentadas por Bentes (2009), 

simbolicamente, nas pontas de uma estrela, conforme mostra a figura 03. São eles que se 

relacionam de maneira integrada com o auxílio das tecnologias de informação e comunicação, 

permitindo o funcionamento do processo educativo. 

 

 

Figura 3 – Os componentes da educação a distância 

 

 

Fonte: Bentes (2009, p. 166) 

 

Esses elementos precisam funcionar de maneira integrada e, para tanto, Konrath, 

Tarouco e Behar (2009) realizaram um mapeamento das competências mínimas necessárias 

para os papéis de professor, tutor e aluno, as quais estão apresentadas no Quadro 2. 
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Quadro 2 – Mapeamento de competências do professor, tutor e aluno 

 

ATORES COMPETÊNCIAS NECESSÁRIAS 

Professor 

Cognitivas – conhecer e dominar o conteúdo 

Técnicas – conhecer e dominar as ferramentas utilizadas pelo curso 

Gestão / gerenciamento: 

 Organizar a parte pedagógica e gerenciar as ações do curso 

 Administrar discussões e trabalhos em grupo 

 Trabalhar regras e expectativas do curso 

 Avaliar (nota, conceito e presença) 

Pedagógica: 

 Desenvolver técnicas para facilitar a aprendizagem 

 Acompanhar o trabalho do tutor 

 Dar suporte em tarefas cognitivas 

 Promover auto-reflexão 

 Acompanhar o processo do aluno 

 Guiar o estudante 

 Instruir 

Comunicativas – tornar-se presente na comunicação: 

 Opinar 

 Informar 

 Estabelecer e manter contato a distância 

 Convidar alunos para participar 

 Corrigir 

Suporte social – avaliar os efeitos sociais da comunicação (impessoal, 

interpessoal e hiperpessoal. 

Tutor 

Cognitivas – conhecer e dominar o conteúdo do estudante 

Técnicas – Conhecer e dominar as ferramentas utilizadas pelo curso 

Pedagógicas – Acompanhar o trabalho pedagógico, orientando, incentivando e 

acompanhando o aluno 

Comunicativas – Estabelecer diálogo constante com alunos e professor 

Suporte social – Avaliar os efeitos sociais da comunicação (impessoal, 

interpessoal e hiperpessoal. 

Aluno 

Organização: 

 Responsabilizar-se pela sua aprendizagem 

 Auto-organizar seu tempo para estudo, realização das atividades e 

interação com o grupo 

 Ter postura ativa, criativa e comprometida 

Comunicativas: 

 Participar 

 Questionar 

 Posicionar-se 

 Refletir 

Técnicas – utilizar as ferramentas do curso 

Fonte: Adaptado de Konrath, Tarouco e Behar (2009, p. 7). 

 

As competências, que são desdobradas em conhecimentos, habilidades e atitudes 

significam ter condições de julgar, avaliar e ponderar para solucionar problemas ou decidir 

entre opções. O sujeito precisa ter conhecimentos que permitam-no resolver ou enfrentar com 

sucesso uma determinada situação. A competência implica que o sujeito aplique novos 

conhecimentos às estruturas dos conhecimentos já concebidos criando novas estruturas que 

facilitem a solução por ele de novos desafios. As competências pressupõem operações 
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mentais, ou seja, capacidades para usar as habilidades adequadas à realização de tarefas e 

conhecimentos (Konrath, Tarouco & Behar, 2009. 

Em síntese, os atores da EAD – alunos, professores, tutores a distância e tutores 

presenciais – precisam desenvolver as competências de saber-conhecer, saber-fazer, saber- 

conviver e saber ser. Nos subitens seguintes será feita uma abordagem mais detalhada de cada 

um dos principais atores da EAD. 

 O Professor 

A popularidade da educação a distância tem crescido rapidamente nas últimas 

décadas no ensino superior. No entanto, muitas questões fundamentais do processo de ensino-

aprendizagem ainda estão em debate; uma delas é o papel do professor. A pesquisa de Tao & 

Yeh, (2006) esclarece as perceções do professor sobre as principais questões de educação a 

distância e também desenvolvem uma tipologia percetível de diferentes grupos de 

professores, considerando o nível de familiaridade que o professor já possui com as 

tecnologias que serão utilizadas na educação a distância. Os resultados fornecem insights 

úteis para os formuladores de políticas de ensino superior sobre as decisões de educação a 

distância. 

Foram identificados cinco constructos de perceções: o efeito aprendizado, a 

personalização, os desafios administrativos, a integração geográfica e de recursos e o design 

instrucional. Através desse agrupamento de perceções foram identificados quatro grupos de 

professores: os céticos, os otimistas, o grupo levemente promissor e os discrepantes (Tao & 

Yeh, 2006). 

Os professores que foram agrupados como céticos não estavam convencidos do 

efeito da aprendizagem da educação a distância, demonstrando insegurança sobre a 

capacidade de utilizar a educação a distância para integrar os recursos de aprendizagem ou 

para quebrar barreiras geográficas. Eles também estavam cientes dos desafios do design 

instrucional apresentado por meio da educação a distância (Tao & Yeh, 2006). 

Os otimistas, apesar de representarem um grupo menor, apresentaram uma 

simpatia mais forte em relação à educação a distância. Eles discordaram da personalização e 

das questões administrativas e ficaram impressionados com a capacidade de integração 

geográfica e recursos da educação à distância. Eles foram positivos no efeito de aprendizagem 

da educação a distância, e não pensaram muito sobre os desafios de design instrucional. 
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Todos os professores que estavam neste grupo aceitaram o conceito e estavam dispostos a 

tentar a educação a distância (Tao & Yeh, 2006). 

O grupo levemente promissor concordava com alguns efeitos de aprendizagem da 

educação a distância, mas não possuíam opiniões fortes sobre todas as outras dimensões, no 

entanto, a maioria estava disposta a tentar. Já o grupo de resistentes apresentou opiniões 

extremamente fortes em todas as dimensões analisadas (Tao & Yeh, 2006). 

Por fim, o estudo revelou a importância de identificar a perceção do professor 

sobre a educação a distância, uma vez que ele é uma peça fundamental no processo de 

educação a distância.  

É importante destacar, neste ponto, a diferença de abordagem entre o ensino 

presencial e o ensino a distância. Na abordagem tradicional (ensino presencial) a transmissão 

de conhecimento privilegia os conteúdos, a memorização, as instruções e o resultado final, em 

que as disciplinas se apresentam de modo estanque e fragmentado, predominando o 

pensamento linear e reducionista. O conhecimento aparece como algo pronto e externo, em 

que o professor é o transmissor e o aluno é o recetor (Konrath, Tarouco e Behar, 2009).  

Na abordagem da educação a distância, a perspetiva da mediação pedagógica 

pressupõe que “o professor assuma um novo papel no processo de ensino-aprendizagem no 

qual ele medie as interações do aluno com o objeto de estudo / conhecimento” (Konrath, 

Tarouco e Behar, 2009, p. 3). Nesse processo, o uso das tecnologias de informação e 

comunicação é pensado como forma de tornar o processo de ensino-aprendizagem mais 

eficiente e eficaz, em que a atitude, o comportamento do professor se coloca como um 

facilitador, incentivador ou motivador da aprendizagem, com disposição de ser uma ponte 

entre o aprendiz e sua aprendizagem. 

Ainda nessa linha de raciocínio, a mediação pedagógica deve ser vista como:  

 

a relação  do professor com seu objeto de trabalho – o aluno – na busca da 

aprendizagem como algo que precisa ser construído, a partir de reflexão crítica das 

experiências e do processo de trabalho do professor. Este precisa intervir para que o 

aluno possa vivenciar situações diversificadas e enriquecedoras para a tomada de 

decisões, escolhas e intercâmbios de pontos de vista, a partir de um olhar reflexivo, o 

professor reflete o quanto da sua ação implica na construção desse outro sujeito e de 

suas aprendizagens (Konrath, Tarouco e Behar, 2009, p. 3). 

 

 

Com o desenvolvimento das tecnologias de informação e comunicação, o 

professor tem um leque de possibilidades de organizar sua aula de forma que ela seja 

dinâmica, inovadora, fazendo uso adequado dos variados media à disposição do aluno. Ou 
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seja, como ressaltaram os autores Konrath, Tarouco & Behar, 2009, os professores precisam 

desenvolver as competências de saber-conhecer, saber-fazer, saber- conviver e saber ser, 

através dos conhecimentos, habilidades e atitudes necessários à realização de uma educação 

de qualidade. 

 O Tutor 

A tutoria é uma atividade fundamental nos cursos de educação a distância ao 

desenvolver a interlocução entre os participantes – professores, tutores e alunos, propiciando 

o sentimento de pertencer à instituição onde o curso é ofertado. Pimentel (2006) usa o termo 

tutor para designar o profissional responsável pelo acompanhamento ao aluno, onde assume o 

papel de orientador e acompanhante de todo o processo de construção do conhecimento dos 

alunos envolvidos. 

Na Educação a Distância, a utilização do termo tutor vem acontecendo, desde seu 

início, com as experiências de educação por correspondência, iniciadas no final do século 

XVIII. Segundo Ferreira e Lobo (2005), no início, sua ação consistia em acompanhar e 

assegurar o recebimento do material pelo aluno, assim como supervisionar o cumprimento das 

atividades e dos objetivos do curso. Essa função, meramente instrumentalista, foi modificada 

e ampliada, em função da utilização das tecnologias de informação e comunicação.  

Nos estudos sobre Educação a Distância, percebe-se uma certa confusão entre a 

figura do docente/professor e a do tutor. Embora muitos cursos a distância estejam em pleno 

funcionamento atualmente, há uma carência de estudos indicando as principais atribuições e 

elementos que demonstrem os limites entre o papel do tutor e do professor no processo de 

aprendizagem.  

Para melhor explicar essas diferenças é importante situar a figura do tutor no 

contexto da chamada equipa docente, apresentada por Aretio (2001). Segundo o autor, no 

ensino presencial o professor é quem interage diretamente com o aluno, além de preparar os 

materiais de apoio, as atividades de aprendizagem, as provas de avaliação, bem como o 

formato de sua aula, sobre a qual tem total autonomia.  

No ensino a distância, essas atividades são geralmente desenvolvidas por uma 

equipe, denominada de equipe docente, que inclui: os planejadores dos cursos, dos quais 

deve-se exigir algum grau de especialização, uma vez que os fundamentos, as estruturas e a 

organização são diferentes das propostas de cursos presenciais; os experts nos conteúdos das 

disciplinas em questão.  
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São também chamados de conteudistas os pedagogos, ou técnicos em educação, 

que desempenham funções de adaptação dos materiais para a educação a distância. Eles 

também desenvolvem materiais específicos e retornos sobre a aprendizagem; os responsáveis 

pelo planeamento e coordenação das diversas atividades docentes (a distância e presenciais), 

que são os diretores ou coordenadores de curso; os tutores, também chamados de consultores, 

orientadores, assessores, conselheiros, animadores que motivam a aprendizagem e esclarecem 

dúvidas e problemas surgidos no estudo dos alunos; e os avaliadores, que podem ser os 

diretores ou coordenadores de curso, ou os tutores, que aplicam as provas e as corrigem. 

Para melhor elucidar o papel da tutoria serão aqui abordadas suas funções, suas 

competências e as modalidades da tutoria. 

 

a) Funções da Tutoria 

Com o uso intensivo das tecnologias de informação e comunicação, o tutor e os 

estudantes necessitam ser agentes ativos no processo educativo, amparados pelos princípios 

da aprendizagem colaborativa, segundo a conceção de Santos e Rezende (2002). Nesse 

contexto, cada integrante do grupo é um agente ativo, partícipe do processo educacional não 

linear, que se amplia em função das relações que se estabelecem entre os sujeitos e destes com 

os ambientes, os conteúdos, as dinâmicas propostas.  

Peters (2006) ressalta que a principal característica da EAD está relacionada com 

o fato de o indivíduo que ensina – o professor, estar fisicamente e/ou temporariamente 

separado do indivíduo que aprende – o aluno. Para atenuar essa distância, o tutor exerce o 

papel de orientação, aconselhamento e incentivo ao aluno. Nesse processo, o tutor 

compartilha conhecimentos e compatibiliza comportamentos, além de amenizar a distância 

transacional, um dos grandes desafios para o processo de aprendizagem e de avaliação na 

EAD. Nesse sentido: 

 

A aprendizagem dialógica deve abranger mais do que a ajuda complementar e 

treinamento para o estudo por parte do tutor. Deve também ajudar realmente os 

estudantes a fortalecerem estruturas cognitivas, construídas por meio de subsídios para o 

estudo, diferencia-las, colocá-las sobre outra luz e modifica-las, proporcionando um 

aproveitamento maior no estudo por parte dos estudantes (Peters, 2006, p. 20). 

 

 

Segundo Pimentel (2006), tradicionalmente, era comum a ideia de que o tutor não 

ensinava, apenas apoiava a aprendizagem do aluno, assegurando o cumprimento dos objetivos 

propostos. No entanto, o autor considera que os conhecimentos necessários ao tutor não são 



 

 

  

 

  50 

 

diferentes dos que precisa ter um bom docente. Nesse sentido, o tutor cria propostas de 

atividades para a reflexão, apoia sua resolução, sugere fontes de informações alternativas, 

oferece explicações, facilita os processos de compreensão, isto é, guia, orienta, apoia e nisso 

consiste o seu ensino. 

Para Belloni (1999), os professores/tutores possuem características, papéis, tarefas 

e funções distintas na modalidade de educação a distância. Essa distinção se dá pelas 

características do meio, a forma de relação entre o professor e o aluno e os aparatos 

tecnológicos que operam como instrumentos de mediação entre os atores da educação. O 

professor que atua na modalidade de Educação a Distância passa a ter funções de criador, 

formador e realizador de cursos e materiais, pesquisador, tutor, “tecnólogo educacional” (que 

utiliza diferentes media para atingir os objetivos pedagógicos da melhor forma), e monitor. 

Segundo a autora, desta forma, a tutoria se apresenta como uma das funções que o professor 

“a distância” pode assumir. 

Na opinião de Maggio (2001), o tutor possui a função de orientar o processo de 

aprendizagem dos alunos, garantindo o cumprimento dos objetivos do ensino. Ele deve criar 

propostas de atividades e auxiliar na sua resolução, sugerindo - quando necessário - fontes de 

informação alternativas. Para essa autora, a divisão entre professor e tutor é, desta forma, mais 

institucional do que pedagógica.  

Segundo Aretio (2001), a docência presencial, mediante a metodologia tutorial, é 

baseada na ajuda e trato pessoal com o aluno, onde o tutor procura complementar o ensino. 

Não se trata de transmitir mais informações ao estudante, mas sim de ajudá-lo a superar as 

dificuldades de estudo que são apresentadas nas diversas disciplinas do curso.  

O tutor deve esforçar-se em personalizar a educação a distância mediante um 

apoio organizado e sistemático, que propicie o estímulo e orientação individual, a facilitação 

das situações de aprendizagem e a ajuda para resolver as dificuldades do material didático.  

Aretio (2001) apresenta três funções básicas para o tutor: a função orientadora, 

mais centrada na área afetiva, a função acadêmica, mais relacionada ao aspeto cognitivo, e a 

função institucional, que diz respeito à própria formação acadêmica do tutor, ao 

relacionamento entre aluno e instituição e ao caráter burocrático desse processo.  

A função orientadora se apoia nos processos de integralidade – orientação 

dirigida a todas as dimensões da pessoa; universalidade – orientação dirigida a todos os 

orientandos; continuidade – orientação durante todo o processo de ensino-aprendizagem; 

oportunidade – orientação nos momentos críticos da aprendizagem; e participação – todos os 
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tutores devem participar do processo de aprendizagem do aluno matriculado em mais de uma 

disciplina na mesma instituição (Aretio, 2001). 

Durante o desenvolvimento do curso o tutor estimula, orienta e motiva o aluno 

quando abre espaços para discutir com ele sobre a organização de suas atividades acadêmicas 

e de autoaprendizagem. Aretio (2001) chama a atenção para a importância do tutor acreditar 

na capacidade de aprendizagem e de autonomia do aluno. O tutor deve estar atento para as 

dificuldades que o aluno possa encontrar para que não resulte em desânimo e consequente 

abandono do curso. 

Mendonça (2005) aponta vários momentos em que o tutor pode desempenhar a 

função orientadora, assumindo também funções de relacionamento, de comunicação e de 

estímulo. Um exemplo apontado pelo autor é quando o aluno faz uma remessa de atividades 

e/ou trabalho pelo correio eletrônico ou pelo ambiente virtual do curso e solicita algum 

esclarecimento. Neste caso, o tutor, não deve tardar em dar uma resposta, ainda que seja 

somente a de acusar recebimento e informar que em breve entrará em contato para a efetiva 

resposta. Com tal atitude estará valorizando a procura do aluno, de certa forma comunicando 

que está ali e atento ao que está acontecendo com o curso. Agindo assim, motiva-o a 

prosseguir com seus esforços de estudo. 

A função acadêmica, segundo Aretio (2001) está relacionada aos aspetos 

cognitivos. Os tutores devem ser selecionados e capacitados para cooperar na facilitação da 

aprendizagem, porém para cumprir tarefas distintas de um professor convencional. O que 

sucede é que o tutor, professor ou consultor exerce sua função colocando em jogo as duas 

facetas - a de professor convencional e a distância.  

Gonzalez (2008) ressalta que a ação tutorial é um meio para ajudar e reforçar o 

processo de autoaprendizagem, nunca uma simples ação transmissora de informação que leva 

a relações de dependência. Para desempenhar a função pedagógica inerente a ação tutorial é 

preciso que ele possua, além da formação acadêmica superior, conhecimentos específicos em 

EAD, em processos de aprendizagem e conceções pedagógicas, bem como ter conhecimento 

do conteúdo da disciplina que o aluno está estudando. Caso contrário, corre-se o risco de o 

tutor desempenhar funções simplificadas de monitoria ficando a função pedagógica ao 

encargo dos materiais didáticos. 

Exemplos de como o tutor cumpre função docente de didática é quando, segundo 

Aretio (2001): informa aos participantes sobre os objetivos e conteúdos do curso ou matéria 

em questão; esclarecem os pré-requisitos necessários para compreender os conteúdos do curso 
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ou matéria que está sendo estudada; guia o planeamento e desenvolvimento do processo de 

aprendizagem junto ao aluno, propondo caminhos possíveis para a obtenção dos objetivos 

propostos; prever com antecedência as possíveis dificuldades e problemas de aprendizagem 

que poderão surgir e, quando surgirem, esclarecer as dúvidas; mostra as diversas 

metodologias de estudo do curso ou matéria correspondente; esforça-se para relacionar os 

objetivos e conteúdos do estudo com as necessidades e interesse do participante justificando 

permanentemente sua utilidade; facilita aos estudantes a integração e uso dos vários recursos 

postos à sua disposição; e facilita e fomenta o uso de bibliotecas, laboratórios, assim como 

visitas a organizações, exposições, eventos e outras, sempre em função dos conteúdos 

estudados nas diversas disciplinas do curso. 

A função institucional é também chamada por Aretio (2001) como funções 

administrativas e organizativas. Mendonça (2005) aponta algumas funções que estão incluídas 

nessa dimensão: Estabelecer junto ao coordenador de curso ou de outras instâncias 

responsáveis pelo mesmo, os horários e dias da semana para permanência no local destinado 

ao desenvolvimento da tutoria. De acordo com o cronograma de atendimento, o aluno poderá 

recorrer ao tutor de forma presencial ou pelos meios de comunicação disponíveis; Realizar 

avaliação prevista pela instituição em relação a proposta do curso, a infraestrutura 

disponibilizada, ao apoio administrativo, ao modelo tutorial, aos materiais didáticos, 

impressos, fitas de vídeo, bibliografia recomendada, etc.; Manter contato com os demais 

membros da equipe e com os especialistas responsáveis pela elaboração dos materiais 

didáticos; Participar da filosofia que comporta o sistema de ensino a distância e identificar-se 

com a cultura da instituição de ensino. Vale salientar que essas funções são interdependentes, 

pois ao realizar uma ação, o tutor pode a atender aspetos que abarcam as três dimensões 

mencionadas. 

 

b) Competências do Tutor 

Conforme apresentado anteriormente no Quadro 2, o tutor desenvolve 

competências de natureza cognitiva, técnica, pedagógica, comunicativa e de suporte social 

(Konrath, Tarouco e Behar, 2009). Neste subitem serão abordados outros aspetos 

identificados na literatura, como forma de subsidiar a fundamentação teórica da parte 

empírica desta tese. 

Maggio (2001) define o tutor como um orientador do processo de aprendizagem. 

Essa autora afirma que, com a introdução de novas tecnologias na educação e toda a nova 
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configuração que se estabelece com a EAD, surge uma discussão sobre as novas 

competências que o docente a distância deve adquirir. Assim, ao contrário do professor 

presencial, o trabalho do tutor possui três elementos determinantes, que estão intimamente 

relacionados, são eles: o tempo, a oportunidade e o risco. 

Em relação ao tempo, o diálogo mediado pelo aparato tecnológico apresenta uma 

peculiaridade, que está direcionada ao fato do tutor possuir um contato com o aluno sem 

necessariamente haver uma regularidade. Nessas circunstâncias, ele deve aproveitar muito 

bem o tempo de interação; 

Oportunidade – o tutor não tem como saber, ao contrário do professor presencial, 

se o aluno estará presente no dia seguinte. Ele deve otimizar cada oportunidade de orientação 

e discussão com este aluno; 

Risco – justamente pela questão do tempo e da oportunidade, o tutor não pode se 

esquivar de auxiliar o aluno contando com uma possível interação posterior, pois não há 

garantia de que ela venha a ocorrer. Há, portanto, o risco de o tutor tornar-se pouco eficaz. 

Considerando a multiplicidade de papéis que precisa desempenhar, Belloni (1999) 

ressalta que os profissionais da área têm que adquirir competências de cunho tecnológico, de 

comunicação, de trabalho com o método de EAD e a capacidade de capitalizar os saberes e as 

experiências. A formação, portanto, deveria atender às dimensões pedagógicas, tecnológicas e 

didáticas. 

Nesse norte, Gonzalez (2008, p. 5) enfatiza que: 

 

para exercer o fascínio dos aprendizes e mantê-los atentos, motivados e orientados, é 

necessário captar a atenção dos mesmos, demonstrando domínio das ferramentas de 

trabalho que irá utilizar na tutoria. O tutor sedutor impressiona pela capacidade de 

demonstrar os atalhas, o manejo eficaz das ferramentas que estão à sua disposição para 

o exercício da tutoria. Para tanto é imprescindível gostar do que faz e faze-lo com amor. 

É vital que demonstre interesse pela melhoria do processo ensino-aprendizagem e esteja 

com disponibilidade para o contato com o aluno, sobretudo quando solicitado. (...) A 

falta de confiança no tutor, o desamparo sofrido pelo aprendiz num determinado 

momento da sua jornada, em geral, leva à evasão irreversível e ao desapontamento 

indesejável para os envolvidos no sistema educacional.  

 

 

Maia (2002) e Villardi (2005) afirmam que os tutores devem desenvolver: a) 

competência tecnológica; b) assiduidade no feedback; c) capacidade de gerenciamento de 

equipes e gestão de pessoas; d) domínio sobre o conteúdo; e) competência de comunicação; e 

f) competências de mediação. Essas competências, para fins de acompanhamento e avaliação 
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da performance dos tutores estão distribuídas em cinco dimensões, segundo Cortelazzo 

(2006): comunicativa, acolhida e acompanhamento, docência, orientação e avaliação. 

Sarmento e Foster (2006) apontam as habilidades essenciais sobre as quais o tutor 

deve estar ciente e vigilante para atingir um desempenho de excelência. São elas: motivação 

para o atendimento, disponibilidade para o atendimento, qualidade no relacionamento com o 

aluno, uso preciso da linguagem, rapidez de resposta, domínio de conteúdo, participação no 

fórum, participação nos encontros presenciais, interesse pelo aprendizado do aluno, 

monitoramento contínuo do desempenho do aluno. 

Gonzáles (2008), Villardi (2005) e Sarmento e Foster (2006) enfatizam a 

motivação como uma das competências do tutor. A esse respeito, Maximiano (2004, p. 267), 

diz que a palavra motivação “indica o processo pelo qual o comportamento humano é 

incentivado, estimulado ou energizado por algum tipo de motivo ou razão”. O autor 

acrescenta que a “motivação para o trabalho é um estado psicológico de disposição, interesse 

ou vontade de perseguir ou realizar uma tarefa ou meta” (Maximiano, 2004, p. 269). 

Aretio (2001) identifica as seguintes qualidades do tutor: cordialidade, capacidade 

de aceitação, honradez e empatia. A cordialidade é a capacidade de fazer que as pessoas se 

sintam bem-vindas. A cordialidade pode ser demonstrada através da linguagem corporal, de 

gestos e expressões, do tom de voz e da atenção ao que diz e ao que escreve. A aceitação é a 

capacidade de aceitar a realidade do estudante e usar esse discernimento na relação presencial, 

postal e telefônica. Nos contatos com o tutor o aluno deve sentir que é merecedor de respeito 

e atenção. Criticar aridamente as ações do estudante podem levá-lo a romper as comunicações 

e deixá-lo inibido para novos contatos. A honradez é entendida por Aretio (2001) como 

sinônimo de autenticidade. O autor enfatiza que o tutor deve ser honrado e autêntico não 

levando o aluno a criar falsas expectativas sobre o que as disciplinas e o curso podem 

oferecer. É importante cuidar dos sentimentos manifestando-se com honestidade, sem 

complexo de superioridade e como dono da verdade.  

O conceito de empatia deve ser distinto do de simpatia. A empatia significa 

colocar-se no lugar do outro, sentindo suas alegrias, tristezas e satisfações. Aretio (2001, p. 

128) enfatiza que “a empatia é a qualidade mais importante que deve possuir um tutor”. A 

esse respeito, Moore e Kearsley (2007. p. 148) afirmam que “os melhores professores a 

distância têm empatia e capacidade para entender as personalidades de seus alunos, mesmo 

quando filtradas pelas comunicações transmitidas tecnologicamente”. Os autores destacam o 

seguinte:  
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as pessoas que se tornam instrutores na educação a distância nos Estados Unidos 

precisam aprender desempenhando as funções com pouca ou nenhuma orientação. [...] 

Os instrutores precisam descobrir sozinhos as limitações e o potencial da tecnologia e as 

melhores técnicas para comunicação por meio dessa tecnologia.  

 

Preti (1996, p. 45) acrescenta, ainda que:  

embora não se espere que o tutor seja um especialista em todos os componentes 

curriculares do curso, ele deve conhecer muito bem os guias ou manuais de estudos e 

instruções do curso, os demais recursos didáticos e de apoio a aprendizagem como fitas 

de vídeos, materiais impressos, textos complementares e outros materiais preparados 

para o aluno. 

 

Em síntese, não basta ao tutor o conhecimento do conteúdo a ser ensinado, 

trabalhado com os alunos; é necessário que ele possua competências de gestão de equipes e 

do processo de aprendizagem, bem como um conhecimento das técnicas e de utilização dos 

recursos mais adequados a cada evento de ensino. Ainda, dentro desse contexto, cabe ao tutor 

a tarefa de orientar o aluno no seu processo de aprendizagem, incentivando-o, fornecendo 

fontes de informações e conteúdos outros que não constam, muitas vezes, no material 

fornecido. Mais do que conhecer os materiais de ensino que são disponibilizados aos alunos, 

bem como as tecnologias da informação e de comunicação, o tutor orienta a absorção dos 

conhecimentos, no dia-a-dia do processo educacional, facilitando e mediando ações de 

aprendizagem, motivando, acompanhando e avaliando os alunos, bem como mediando 

situações de conflitos pedagógicos (Arguis, 2002).  

 

c) Modalidades da Tutoria 

Na EAD, a tutoria pode ser desempenhada de forma presencial, semipresencial ou 

a distância (Moran, 2005). A modalidade presencial, que se realiza por contatos presenciais 

com os alunos, individualmente ou em grupos, visa a elucidar questões referentes às 

dificuldades de conteúdo e dúvidas quanto à metodologia ou aos aspetos estruturais do curso, 

tais como provas, trabalhos acadêmicos etc. (Belloni, 1999; Landim, 1997; Maggio, 2001). A 

tutoria semipresencial ainda é o tipo mais utilizado pelos centros que oferecem ensino a 

distância, por ser considerado o método mais eficaz para a tutoria. 

No que diz respeito à tutoria a distância, é realizada por meio de correio postal, 

eletrônico, carta, fax, telefone. A tutoria postal ou eletrônica é o meio mais econômico de 

comunicação. Essa modalidade apresenta evidentes vantagens, uma vez que permite a 

orientação individualizada ao estudante.  

No entanto, Aretio (2001) alerta que nem sempre o aconselhamento pode ser feito 

somente por correio postal ou eletrônico, dado que nem tudo pode ser expresso facilmente por 
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escrito, uma vez que nem todos têm facilidade para redigir uma carta ou mensagem 

eletrônica. O autor aponta o telefone como um meio recomendável para a tutoria a distância, 

já que permite uma relação imediata e interpessoal com a mesma rapidez com que a relação 

que poderia acontecer numa sala de aula.  

Além de poder transmitir informações, resolver problemas pontuais, gerando 

ideias e reflexões (Aretio, 2001), a tutoria por telefone, em muitos casos, é um meio de 

superar a sensação de solidão do aluno nessa modalidade de ensino, além de resolver dúvidas, 

dar orientação, conectar oralmente tutor e aluno e, em casos específicos, evitar 

deslocamentos. Além disso, com o desenvolvimento das novas tecnologias de comunicação e 

informação e a inserção dessas ferramentas no cotidiano das pessoas (UNESCO, 2014), as 

redes sociais passaram a desempenhar importante papel na comunicação dos atores da 

educação a distância. 

Em síntese, percebe-se que a educação a distância passou por cinco gerações, 

desde o ensino por correspondência, com materiais impressos e levados até o estudante pelo 

serviço postal, até a educação online, mediada por tecnologias que permitem a interatividade 

entre todos os atores do processo. Para cada uma das gerações, tem-se conceitos de educação 

a distância, bem como as modalidades que melhor se adequam ao público-alvo que será 

atendido pelo programa. Assim, foram abordados neste sub-ítem as funções e as competências 

do tutor, que representa papel fundamental no processo de ensino-aprendizagem da educação 

a distância. 

 

 O Aluno na Educação a Distância 

Conforme escrito anteriormente, o espaço de sala de aula da educação a distância 

e os papéis assumidos no grupo são diferentes das aulas tradicionais (ensino presencial) e 

exigem habilidades e consequências apropriadas. Assim, para garantir a qualidade desses 

cursos, não há como simplesmente transpor o que é feito presencialmente para as salas de 

aulas virtuais (Konrath, Tarouco e Behar, 2009).  

O aluno é o sujeito que através de suas interações com o objeto de estudo e com 

seus colegas, com seu tutor presencial, com o tutor a distância, com o professor, com o 

material didático e com o ambiente virtual de aprendizagem, aprende. Assim, o aluno torna-se 

um sujeito ativo no processo, apropriando-se da cultura e fazendo parte dela, na medida em 

que ele também é produtor desse conhecimento, podendo trazer à tona suas vivências. Assim, 
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o “aluno precisa aprender o que é ser aluno virtual e que isso implica em comprometer-se, 

organizar-se, ter iniciativa, autonomia e disciplina” (Konrath, Tarouco e Behar, 2009, p. 5).  

Para desenvolver essa identidade com a educação a distância, Behar e Silva 

(2012) indicam que são necessários três pontos fundamentais, conforme mostra a Figura 04: 

(1) atuação estratégica, incluindo: organização do tempo, formas de comunicação, disposição, 

motivação para a temática, dentre outros; (2) Compreensão das características do grupo, bem 

como das tarefas, dos objetivos do curso e do contexto em que está inserido; e (3) Condições 

tecnológicas, que se referem à conexão do aluno, à utilização das ferramentas e à 

familiaridade com a tecnologia.  

 

Figura 4 – Identidade com a educação a distancia 

 

 
Fonte: Behar e Silva (2012, p. 6) 

 

Inicialmente, o aluno pode levar para o mundo virtual suas experiências 

presenciais, assim como a compreensão das estratégias, das características e do aparato 

tecnológico, criando uma espécie de hibridização (Tori, 2010). Essa convergência entre suas 

experiências presenciais e virtuais irá desencadear seu estilo e sua forma de atuar em cada 

situação, seja no presencial, seja no virtual. 

O perfil do aluno de EAD, segundo Behar e Silva (2012), é composto por três 

contextos / dimensões interligadas, conforme mostra a figura 05, que são: social / familiar, 

profissional e acadêmico. 

 

 

 

 

 

IDENTIDADE 
ALUNO 

VIRTUAL

1. Compreensão 
estratégica

3. Condições 
tecnológicas

2. Compreensão 
das características 
do grupo
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Figura 5 –  Composição do perfil 

 
Fonte: Behar e Silva (2012, p. 6) 

 

 

A tecnologia destaca-se como um contexto transversal, que permeia todos os 

outros, uma vez que está presente no cotidiano desse aluno. Entretanto, ela não é um recurso 

com o qual o aluno esteja familiarizado, sendo um contexto em construção e que, por meio 

das experiências e do tempo, poderá sofrer transformações com resultados diferentes em cada 

sujeito (Behar e Silva, 2012). Com base nesses conceitos, as autoras elaboraram doze 

competências dos alunos da educação a distância, sendo que para algumas dessas 

competências identificadas foram relacionados os conhecimentos que o aluno deve adquirir 

para desenvolver aquela competência. Para outras, as autoras descreveram, as competências, 

as habilidades e as atitudes necessárias ao desenvolvimento da referida competência. O 

resultado do mapeamento está apresentado no Quadro 3. 

 

Quadro 3 – As doze competências do aluno da EAD 

 

COMPETÊNCIA Descrição CONHECIMENTO HABILIDADE ATITUDE 

Administração do 

tempo 

É pautado no 

cumprimento da 

agenda, conciliar 

atividades de 

compromissos para 

a gestão das 

atividades, 

atingindo as 

prioridades, metas 

e objetivos. 

Prazos, formas de 

organização, 

autoconhecimento 

Utilizar o tempo de 

forma eficiente, dar 

limites, estabelecer 

prazos, delimitar 

prioridades, ordenar 

as ações, identificar 

objetivos 

Ser proativo, ser 

objetivo, ser focado 

Reflexão 

Está baseada na 

abstração para 

refletir e analisar 

criticamente 

situações, 

atividades e modos 

Conhecer o objeto em 

questão e seus diferentes 

aspetos 

Analisar e 

interpretar dados, 

fatos e situações 

Ser proativo, ser 

crítico, ser 

ponderado, ter 

autodidaxia, ter 

autocontrole 

Contexto 
Social

Contexto 
Acadêmico

Contexto 
Profissional

Contexto 
Tecnológico

ALUNO EAD
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de agir. 

Fluência digital 

Está ligada à 

utilização da 

tecnologia de 

modo que o sujeito 

sinta-se 

digitalmente ativo / 

participante dos 

avanços 

tecnológicos. A 

fluência possibilita 

não só o uso, mas 

também a criação e 

produção de 

conteúdos / 

materiais 

Teórico / tecnológico 

sobre as ferramentas 

Mexer, buscar, 

selecionar, produzir 

Ter iniciativa para 

buscar inovações e 

sempre se manter 

atualizado. 

Organização 

Relaciona-se com a 

ordenação, 

estruturação e 

sistematização de 

atividades 

materiais e de 

grupo 

Ter autoconhecimento, 

planejar, conhecer os 

prazos 

Criar estratégias, 

sistematizar, ordenar 

e classificar 

Ser engajado, estar 

envolvido, ser 

proativo, tomar 

decisões, ter 

persistência 

Autonomia 

Significa ser 

governado por si 

mesmo. É o oposto 

de teteronomia, 

que significa que 

uma pessoa é 

governada por 

outra pessoa 

Normas sociais e 

culturais, valores morais, 

conhecimentos sobre 

ética 

Analisar, interpretar 

dados e situações, 

realizar escolhas 

complexas, 

antecipar situações, 

selecionar, 

sistematizar, 

relacionar, 

interpretar dados e 

informações, tomar 

decisões 

Ter autocontrole e 

ser responsável ser 

autocrítico, ser 

proativo, ser 

compromissado e 

ser ético. 

Planejamento 

Baseado no 

estabelecimento de 

prioridades, metas 

e objetivos. Em 

educação, 

considera-se 

também as 

condições 

necessárias para 

criar situações e 

aplicar estratégias 

de aprendizagem 

Tipos de planejamento, 

contexto, 

potencialidades, 

fragilidades, público (se 

houver) 

Sistematizar, 

avaliar, analisar 

Ser proativo, ser 

objetivo, ser 

metódico 

Comunicação 

Está fundamentada 

na clareza e na 

objetividade da 

Norma culta da língua, 

compreender regras de 

comportamento, formas 

Escrita de forma 

clara, objetiva e 

coerente, interpretar 

Ser expressivo, ser 

empático, ser 

cauteloso, ser 
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expressão oral, 

gestual e escrita 

de comunicação, público 

/ receptores 

mensagens 

recebidas, como 

impostar a voz, 

articular as palavras, 

usar vocabulário 

adequado 

articulado 

Presencialidade 

virtual 

Tem relação com a 

presença no 

ambiente virtual 

através da 

interação com os 

colegas e da 

realização das 

atividades 

Sobre o ambiente virtual 

e suas ferramentas, 

formas de comunicação 

e prazos. 

Utilizar as 

ferramentas do 

ambiente virtual de 

forma eficiente para 

comunicação e 

envio de atividades 

Ser proativo, ser 

analítico, ter 

discernimento, ser 

participativo. 

Autoavaliação 

Trata-se da 

compreensão 

acerca do próprio 

processo de 

aprendizagem, a 

fim de colaborar ou 

avaliar as 

atividades 

propostas 

Conhecer suas 

necessidades de 

aprendizagem, conhecer 

seu processo de 

aprendizagem e as 

formas de avaliação 

Analisar o processo 

de aprendizagem, 

sistematizar 

atividades, medir, 

levar em 

consideração suas 

potencialidades 

Ter autocontrole, ser 

crítico, ser 

atualizado, ter 

acolhimento 

Flexibilidade 

Consegue lidar 

com diferentes 

necessidades, 

examinando e 

interpretando as 

possibilidades de 

ações, bem como 

mudanças de 

opinião e atitudes 

Sobre relacionamento 

interpessoal, saber lidar 

com as diferenças 

socioculturais 

Identificar situações, 

analisar possíveis 

soluções, contornar 

situações 

Ser ético, ser 

responsável, saber 

mudar de postura 

Auto-motivação 

Estabelece as 

condições para 

manter a motivaão 

entre pares e 

consigo mesmo, 

sendo um 

facilitador dos 

processos. Da 

mesma forma, ser 

capaz de acolher as 

dificuldades do 

outro, 

incentivando-o a 

permanecer e 

concluir uma 

atividade, sendo 

ativo e 

:Autoconhecimento, 

conhecimento sobre o 

outro, mecanismos 

motivacionais 

Discernir, criticar, 

analisar, enfrentar 

obstáculos 

Ter autoestima, ter 

autoconfiança, ter 

disposição, ser 

participativo, ser 

engajado, ser 

acolhedor, ser aberto 

a trocas, ser 

empático, ser 

receptivo, colocar-se 

no lugar do outro 
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participativo. Ser 

capaz de lidar com 

as próprias 

dificuldades 

Trabalho em equipe 

O trabalho em 

equipe contempla 

as relações intra e 

interpessoal, as 

quais permitem ao 

sujeito expressar e 

comunicar, de 

modo adequado, 

seus sentimentos, 

desejos, opiniões e 

expectativas.Além 

disso, evidencia 

condutas 

interpessoais, 

destreza para 

interagir com 

outras pessoas de 

forma socialmente 

aceitável e 

valorizada, 

podendo, assim, 

trazer benefícios 

aos participantes 

nos momentos de 

interação. Esses 

elementos podem, 

ainda, ser 

complementados 

sob a ótica afetiva, 

isso porque a 

complexidade das 

relações sociais 

também requer a 

capacidade de 

perceber e fazer 

distinções ao 

humor, nas 

intenções, nas 

motivações e nos 

sentimentos de 

outras pessoas. 

Tipos de equipes, saber 

parcial das áreas que 

compõem a equipe 

Adequar ações intra 

e interpessoais, criar 

estratégias, articular 

a comunicação com 

os sujeitos. 

Identificar perfil e 

necessidades da 

equipe em que está 

inserido, saber 

trabalhar em clima 

de equidade, 

articular conflitos, 

negociar, 

comunicar, 

colaborar, cooperar, 

ser capaz de se 

adaptar a situações 

novas, conduzir 

diferentes situações 

Ser preocupado em 

alcançar os objetivos 

comuns à equipe, ser 

flexível, ser aberto a 

críticas e sugestões, 

saber ouvir o outro, 

ser colaborativo, ser 

cooperativo. 

Fonte: Silva, K. K. A. (2012) 
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As autoras buscaram, ao organizar o mapeamento dessas competências dos alunos 

da EAD, auxiliá-los no processo de ensino-aprendizagem. Esse mapeamento pode ser 

complementado com as competências, que foram apresentadas no Quadro 02, que são de 

natureza organizacional, comunicativas e técnicas. Além disso, ao analisar a pesquisa 

bibliográfica acerca das competências e seus elementos, o estudo percebeu a necessidade de 

novas possibilidades educacionais, bem como trazer reflexões para as práticas de educação a 

distância, bem como novas formas de ensinar e aprender. 

 O Material Didático 

Na educação a distância, o material didático representa uma das principais 

relações que o aluno estabelece com aquilo que aprende; é um meio importante de interação 

entre o professor e o aluno, pois é uma forma de orientar o aluno em um oceano de 

possibilidades. Na sala de aula online, também conhecida como ambiente virtual de 

aprendizagem, um curso ou uma aula podem conter conteúdos de aprendizagem, propostas de 

trabalho e de avaliações e, no mesmo ambiente, dispor de interfaces de construção da 

comunicação e do conhecimento. As informações devem partir de um desenho didático, de 

modo a serem utilizados pelo docente e pelos cursistas com a finalidade de potencializar a 

construção coletiva da comunicação, do conhecimento, da aprendizagem e da avaliação 

(Santos e Silva, 2009). 

A EAD vem se apresentando como grande desafio para o professor, acostumado à 

pedagogia da transmissão e aos seus modelos de desenho didático instrucional para cursos 

presenciais e a distância via meios de massa. São dois universos distintos no que se refere ao 

paradigma comunicacional próprio de cada um. 

Os projetos educacionais a distância requerem equipes especializadas e 

multidisciplinares para atuarem na mediação pedagógica e na gestão, desde as políticas 

públicas até os níveis mais específicos como é o caso da elaboração e implementação dos 

materiais didáticos para uma proposta de curso (Malmann & Catapan, 2007). O plano de 

ação, que compreende os modos de relação entre os atores (professor, tutor, estudante, 

conhecimento), em EAD é multidimensional. Para organizar, desenvolver e acompanhar as 

situações de ensino-aprendizagem, uma equipe multidisciplinar se faz necessária, desde a 

elaboração dos materiais até a avaliação. 

Para o aluno a distância, o texto didático desempenha distintas funções, como:  
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favorecer o desenvolvimento de habilidades, competências e atitudes; antecipar 

possíveis dificuldades, dúvidas, equívocos e erros; relacionar conhecimentos novos com 

anteriores; integrar a teoria com a prática; provocar questionamento reconstrutivo e a 

capacidade de estudo autônomo; indicar pistas para novas fontes e ulteriores 

informações; proporcionar conexão com outros meios didáticos para ampliar e 

aprofundar o conteúdo; exemplificar diversas aplicações do conhecimento; propor 

analogias, problemas, questões; propor experiências e apresentar atividades de 

aprendizagem, questões ou problemas de autoavaliação; possibilitar ao estudante 

avaliação de sua aprendizagem; estabelecer recomendações oportunas para conduzir a 

leitura do texto e as atividades de aprendizagem; orientar o estudante; propiciar leitura 

agradável e compreensiva; manter diálogo com o estudante; motivar; e servir de 

material de consulta permanente. (Pretti, 2010, p. 21). 

 

 

Assim, “o professor que se propõe a escrever materiais didáticos para a educação 

a distância deverá ter ciência de que apenas o domínio do assunto não é suficiente para que o 

texto escrito alcance o seu verdadeiro objetivo e desempenhe claramente as funções listadas 

anteriormente” (Bittencour, Severo & Gallon, 2013, 9. 206). 

Os autores sugerem um fluxograma de elaboração de materiais, apresentado na 

Figura 6, que deve ser realizado a partir da tríade: aluno, estrutura curricular e formação 

técnica. 
 

Figura 6 – Fluxograma de elaboração de materiais 

 

 
Fonte: Gomes, Barbosa e Silva, 2012, p. 99 

 

Na visão dos autores, inicialmente: 
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o professor planeja o material e sua disciplina e, em seguida, o submete a uma equipe 

multidisciplinar no sentido de dotar seu material de possibilidades pedagógicas 

mediadoras, levando em consideração a realidade do aluno, seu nível cognitivo, 

estrutura do curso, até aspetos afetivos que podem sensibilizar o aluno para o que se 

quer ensinar e as habilidades que se pretende que o discente adquira. Depois dessa 

etapa, o material passa pela editoração, tanto no tratamento das imagens quanto em 

relação à distribuição do conteúdo. Esse processo obedece à complexidade e 

particularidade da natureza do material e ao público a que se destina (Gomes, Barbosa e 

Silva, 2012, p. 99). 

 

 

Assim, o material utilizado na educação a distância deve ser pensado e elaborado 

de forma que o aluno realize as atividades, mesmo estando só, ou com um pequeno grupo de 

colegas virtuais. Também deve potencializar a interatividade, de modo que a construção do 

conhecimento seja feita de maneira colaborativa, para que o aluno não se sinta isolado no 

tempo e no espaço. 

Outro aspeto de fundamental importância é a linguagem, que deve ser dialógica, 

ou seja, o material necessita de “conversar” com o aluno, independente de ser impresso ou 

estar disponível em outros meios de comunicação (MEC, 2007; Carvalho, Nevado & 

Menezes, 2005; Malmann & Catapan, 2007). O uso de media impressos e digitais deve ser 

complementar, equilibrada e harmônica. O perfil do público ao qual o curso se dirige também 

é um elemento muito importante para a tomada de decisão sobre qual é o melhor material 

didático e o meio de comunicação mais apropriado. Enfim, a interatividade que o material 

pode induzir fica condicionada aos media utilizados e à facilidade com que o aluno tem em 

aceder aqueles media. 

 Avaliação da Aprendizagem 

O processo de avaliação da aprendizagem na educação a distância, embora possa 

se sustentar em alguns princípios análogos aos da educação presencial, exige tratamento e 

considerações especiais, a fim de que o processo avaliativo se constitua em uma verdadeira 

ferramenta pedagógica, e que permita a demonstração da construção do saber na forma mais 

abrangente possível, através da seleção dos instrumentos mais pertinentes a cada tipo de 

conhecimento a ser avaliado (Bittencour, Severo & Gallon, 2013). Os autores reforçam que: 

 

a avaliação, como parte do processo de construção do conhecimento, é uma prática 

indissociável do ensino e deve se fazer presente não somente ao final, mas ao longo de 

todo o processo de ensino e aprendizagem. Assim, a avaliação deve ser abrangente, a 

fim de possibilitar que o aluno perceba suas dificuldades e se recupere, bem como 

levando em conta essa recuperação no momento de avaliá-lo novamente (Bittencour, 

Severo e Gallon, 2013, p. 214). 
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A avaliação de aprendizagem deve levar em conta os cenários da educação a 

distância no qual o aluno está inserido (Vosgerau, 2006): no primeiro, os participantes 

buscam a transmissão de conteúdos (palestras, exposições temáticas, etc.), no segundo, são 

levados pela busca da aprendizagem continuada, no terceiro, a mobilidade dos aprendizes não 

lhes permite seguir um curso presencial; e, finalmente, no quarto cenário, o ingresso às 

comunidades de aprendizagem, visando a ampliação de horizontes e perspetivas profissionais 

ou pessoais. Esses cenários permitem a compreensão das diferentes propostas de avaliação da 

aprendizagem, sendo que as estratégias mais adequadas serão definidas em função desses 

cenários. 

No Brasil, a avaliação do rendimento do aluno na educação a distância é definida 

pelo Decreto nº 2.494, de 10 de fevereiro de 1998, que regulamenta o art. 80 da Lei 9.394, de 

20 de dezembro de 1996, que inclui a avaliação presencial como uma condição obrigatória. 

Na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a Resolução nº 171/2013-

CONSEPE, de 5 de novembro de 2013, aprovou o regulamento dos cursos regulares de 

graduação, com a inclusão da avaliação de aprendizagem dos cursos a distância, que eram 

regulamentadas através de normas específicas. Assim, as normas relativas a avaliação de 

aprendizagem são as mesmas para os cursos presenciais e os cursos a distância. 

Segundo o art. 91 da referida resolução, entende-se por avaliação da 

aprendizagem o processo formativo contínuo que compreende diagnóstico, acompanhamento 

e somatório da aquisição de conhecimentos, habilidades e atitudes pelo estudante, mediado 

pelo professor em situação de ensino, expressa em seu rendimento acadêmico e na 

assiduidade.  

No art. 95 da referida resolução, as avaliações da aprendizagem devem verificar o 

desenvolvimento dos conhecimentos e habilidades e versar sobre os objetivos e conteúdos 

propostos no programa do componente curricular. Parágrafo único: os critérios utilizados na 

avaliação devem ser divulgados pelo professor, de forma clara para os estudantes, e constarão 

no plano de curso, conforme artigo 37 desse regimento. 

Outro ponto importante a ser ressaltado é o que trata o art. 96, em que o tipo de 

instrumento utilizado pelo professor para avaliação da aprendizagem deve considerar a 

sistemática de avaliação definida no projeto pedagógico do curso, de acordo com a natureza 

do componente curricular e especificidades da turma. O parágrafo único esclarece que pelo 

menos, em uma das unidades é obrigatória a realização de uma avaliação escrita realizada 

individualmente e de forma presencial. 
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Vale ressaltar que o aspeto da avaliação na educação a distância torna-se mais 

complexa dada às suas especificidades, visto que “o aluno é o sujeito que se faz presente 

durante todo o processo de construção e reconstrução do conhecimento, processo este 

vivenciado no ambiente interativo e colaborativo da aprendizagem, mediado pelas tecnologias 

e pela presença do professor e do tutor” (Polak, 2009, p. 153). Esse 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. 

  

1.2.4 A Universidade Aberta Do Brasil 

 

As Universidades Abertas surgiram, segundo Moore e Kearsley (2007), em 1967, no Reuno 

Unido, em que o governo britânico estabeleceu um comitê para planejar uma nova e 

revolucionária instituição educacional. A ideia inicial era utilizar o rádio e a televisão para 

oferecer educação superior à população adulta. No entanto:  

 

o que surgiu foi a primeira universidade nacional de educação a distância que se valeria 

de economias de escala, tendo mais alunos do que qualquer outra universidade, com um 

nível de financiamento elevado e empregando a gama mais completa de tecnologias de 

comunicação para ensinar um currículo universitário completo a qualquer adulto que 

desejasse receber tal educação. (Moore & Kearsley, 2007, p. 36). 

  

 

No Brasil, foram várias as ações precursoras da criação da UAB. Dentre elas, é 

possível destacar: o Curso de Pedagogia, do Núcleo de Educação Aberta e a Distância 

(NEAD) da Universidade Federal do Mato Grosso, em 1995; o Consórcio CEDERJ do Rio de 

Janeiro (da Fundação Centro de Ciências e Educação Superior a Distância do Estado do Rio 

de Janeiro) em 2000; o Projeto Veredas: Formação Superior de Professores, da Universidade 

Federal de Minas Gerais, em 2002; o Projeto Piloto Curso de Administração, modalidade a 

distância, numa parceria Banco do Brasil – MEC e Instituições Públicas de Ensino Superior 

em 2006 (UFRN, 2006). 

Outra experiência foi com o Pró-Licenciatura, lançado pelo MEC em 2005, para 

formar 180 mil professores de 5ª a 8ª série do Ensino Fundamental e do Ensino Médio. O 

público-alvo foram os professores atuantes nas salas de aula sem a formação exigida por lei. 
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Nesse Programa estão previstas bolsas de estudo e a oportunidade de fazer a graduação, em 

serviço e a distância, em instituições públicas, comunitárias e confessionais (UFRN, 2009).  

Os cursos a distância do Pró-Licenciatura têm a mesma duração dos cursos 

presenciais ofertados pelas IES e a instituição precisa ser credenciada para trabalhar com 

EAD. Abrange cursos para formação de professores do Ensino Fundamental e Ensino Médio 

em língua portuguesa e estrangeira, história, geografia, educação física, ciências biológicas, 

matemática, física e química. 

Também em 2005, o MEC lançou o consórcio entre instituições públicas de 

ensino superior para oferecer licenciatura a distância em biologia. Equipes de oito 

universidades integrantes deste consórcio e ofereceram 1.300 vagas em curso de licenciatura a 

distância em biologia. 

O consórcio é integrado pela Universidade de Brasília (UnB), Universidade 

Federal de Goiás (UFG), Universidade Estadual de Goiás (UEG), Universidade Federal de 

Mato Grosso do Sul (UFMS), Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), 

Universidade Federal do Pará (UFPA), Universidade Federal do Amazonas (UFAM) e 

Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC). 

O Curso foi montado em parceria por equipes das oito universidades para 

concorrer à Chamada Pública da Secretaria de Educação a Distância (Seed/MEC), que 

destinava recursos para instituições públicas de ensino superior que tivessem projetos para 

cursos de graduação a distância. 

O conteúdo da licenciatura, produzido em conjunto por professores da área de 

biologia das instituições, foi dividido em módulos e ministrado por meio de fascículos 

impressos e via internet. Os estudantes sem acesso à rede fazem o curso por meio de material 

impresso. O Curso tem duração mínima de quatro anos, e priorizou professores que atuem na 

rede pública. A seleção de estudantes foi feita por meio de vestibular, aplicado em 45 

municípios nos estados participantes. Nestes municípios ocorrem as fases presenciais do 

curso, que constituem de 20 a 30% do conteúdo total. 

Mais uma ação de EAD foi lançada pelo MEC em 2006, o Pró-Formar com a 

oferta do curso de Licenciatura em Educação Infantil – modalidade a distância. É resultado de 

parceria interinstitucional estabelecida pelo consórcio Pró-Formar, assinado pelos reitores das 

Universidades, visando à fomentação de rede de formação entre: Universidade Federal de 

Mato Grosso (UFMT), Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), Universidade do Estado 

de Mato Grosso (UNEMAT), Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), 
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Universidade Federal de São João Del Rei (UFSJ), Universidade Federal de Lavras (UFLA) e 

Universidade Federal do Espírito Santo (UFES). 

As Instituições Públicas de Ensino Superior – IPES – citadas acima, ao ofertarem 

cursos de formação inicial e continuada, gratuitos e de qualidade, usando para isso a 

modalidade à distância, firmaram seu compromisso com a escola pública e exercendo seu 

papel social, função e dever do Estado. O curso é destinado preferencialmente aos 

profissionais em exercício na Educação Infantil, em instituições públicas de atendimento as 

crianças de até 6 anos, que tenham ensino médio completo, residentes nos municípios 

convenentes (UFRN, 2006). 

Os objetivos deste programa ultrapassam os limites de uma profissionalização 

restrita apenas a obtenção de uma titulação e apontam para perspetivas de continuidade e de 

abrangência que contemplem a qualificação acadêmica, o plano de carreira e a política de 

remuneração. Essa formação específica em que a teoria e prática se mesclam numa dinâmica 

transformadora e construtora de novos saberes, capaz de proporcionar, cada vez mais, um 

atendimento de qualidade às crianças menores de seis anos de idade. 

Segundo o Portal da Universidade Aberta do Brasil - UAB (2014), o sistema UAB 

foi instituído pelo Decreto 5.800, de 8 de junho de 2006, em parceria com a ANDIFES e 

empresas estatais, no âmbito do Fórum das Estatais pela Educação com foco nas políticas e a 

gestão da educação superior. Trata-se de uma política pública de articulação entre a Secretaria 

de Educação a Distância – SEED / MEC e a Diretoria de Educação a Distância – DED / 

CAPES com vistas à expansão da educação superior, no âmbito do Plano de Desenvolvimento 

da Educação.  

O sistema foi criado para o desenvolvimento da modalidade de educação a 

distância, com a finalidade de expandir e interiorizar a oferta de cursos e programas de 

educação superior no país. Trata-se de um sistema integrado por universidades públicas que 

oferece cursos de nível superior para camadas da população que têm dificuldade de acesso à 

formação universitária, por meio do uso da metodologia da educação a distância (UAB, 

2014).  

O sistema fomenta a modalidade de EAD nas instituições públicas de ensino 

superior, apoiando pesquisas em metodologias inovadoras de ensino superior, com respaldo 

nas tecnologias de informação e comunicação. Também incentiva a colaboração entre a União 

e os entes federativos e estimula a criação de centros de formação permanentes por meio dos 
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polos de apoio presencial em localidades estratégicas. Essa articulação pode ser visualizada na 

figura 7, que retrata a forma de funcionamento do sistema. 

 

 

 

Figura 7 – Funcionamento do sistema UAB 

 

 

Fonte: http://uab.capes.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=7&Itemid=19, recuperado em 

outubro, 09, 2014. 

 

 

Observa-se, na figura 6, que o funcionamento do sistema propicia a articulação, a 

interação e as parcerias dos três níveis governamentais (federal, estadual e municipal) com as 

universidades públicas e demais organizações interessadas. Além disso, viabiliza mecanismos 

alternativos para o fomento, a implantação e a execução de cursos de graduação e pós-

graduação de forma consorciada.  

O Sistema Universidade Aberta do Brasil permitiu levar a universidade pública a 

locais distantes e isolados, incentivando o desenvolvimento de municípios com baixo IDH e 

IDEB. Dessa forma, funciona como “um eficaz instrumento para a universalização do acesso 

ao ensino superior e para a requalificação do professor em outras disciplinas, fortalecendo a 

escola no interior do Brasil, minimizando a concentração de oferta de curso de graduação nos 

grandes centros urbanos e evitando o fluxo migratório para as grandes cidades” (UAB, 2014). 

http://uab.capes.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=7&Itemid=19
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Em síntese, a segunda parte do primeiro capítulo da tese abordou os aspetos 

teóricos da educação a distância, iniciando com um breve relato histórico dessa modalidade 

de ensino, que foi ofertada, inicialmente, com o chamado “ensino por correspondência” e, 

atualmente, dispõe de avançadas plataformas virtuais que permitem a troca de informações 

síncrona e assíncrona entre os vários atores da EAD. Em seguida, foram apresentados os 

principais conceitos e aspetos que caracterizam a EAD. Também foram identificados os 

principais componentes da EAD, que são o professor, o tutor, o aluno, o material didático e o 

processo de avaliação, todos eles sustentados por um ambiente virtual de aprendizagem. 

Finalmente, foi apresentada a Universidade Aberta do Brasil, no contexto da EAD, pelo papel 

que representa atualmente na expansão dessa modalidade no território brasileiro. 
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CAPÍTULO 2 – GESTÃO DA QUALIDADE 
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Neste segundo capítulo será feito o levantamento bibliográfico sobre as várias nuances da 

temática da gestão da qualidade. Inicialmente, será feito o resgate das contribuições das várias 

teorias organizacionais para a gestão da qualidade. Serão tratadas as teorias clássicas da 

administração, as teorias contemporâneas da administração e as teorias relativas à gestão 

pública. Em seguida, a temática qualidade será analisada com mais profundidade, em que será 

feito o resgate histórico e a análise do seu conceito em vários contextos. Em seguida, será 

abordado o gerenciamento da qualidade, em que serão apresentados modelos de gestão que 

são adotados em organizações de várias naturezas, inclusive instituições de educação superior. 

No tópico seguinte, serão abordadas as nuances e especificidades da qualidade na educação 

superior e, finalmente, serão apresentados e analisados os referenciais de qualidade para a 

educação a distância. 

 

2.1 A Qualidade e as Teorias Organizacionais 

 

Observa-se na literatura (Clark & Rowlinson, 2004; Booth & Rowlinson, 2006; Bedeyan, 

2004; Üsdiken & Kieser, 2004) que existe um consenso de que o entendimento sobre as 

práticas de gestão da qualidade e as teorias organizacionais são mais bem compreendidas 

quando situadas em seu contexto cultural, econômico e histórico. Motta (2013, p. 82) explica 

que “o olhar histórico facilita a compreensão da validade e a relevância do saber 

administrativo, pois, muitas vezes, só a sua aplicação delimita seus aspetos positivos ou 

negativos”. O referido autor ressalta que, do ponto de vista da prática “há pressões para mais e 

melhores serviços e uma expectativa de solução imediata de problemas urgentes” (Motta, 

2013, p. 82). Por outro lado, no meio acadêmico, “no anseio por oferecer diferentes e 

melhores alternativas, desenvolve propostas teóricas distintas, que, por vezes, rompem 

completamente com o passado ou representam práticas antigas com diferentes roupagens” 

(Motta, 2013, p. 82). Esse pensamento é compartilhado por Vizeu (2008, p. 38), segundo o 

qual “o entendimento dos processos sociais contemporâneos somente é possível com a devida 

análise histórica de constituição da realidade social”. É possível perceber que a transformação 

da gestão acompanha a dinâmica do próprio conceito de organização, que vai desde uma 

perspetiva mecanicista, estável, previsível e racional até uma conceção mais organicista, 

sistêmica e evolutiva. 
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A gestão como esforço teórico surgiu no final do século 18 com a Revolução 

Industrial. Nessa época ocorreram as principais mudanças econômicas e sociais em algumas 

regiões da Europa, onde grandes indústrias substituíram as antigas unidades artesanais, 

ocasionando alterações nas relações de emprego, no modo de produção, no estilo de vida e na 

organização da sociedade. Vale ressaltar que, embora os maiores avanços no pensamento 

administrativo tenham ocorrido a partir da Revolução Industrial, a origem da prática 

administrativa remonta a 5.000 a.C., nas primeiras organizações governamentais 

desenvolvidas pelos sumérios e egípcios (Maximiano, 2006).  

Desde antes da revolução industrial, sempre se praticou alguma espécie de 

controlo da qualidade com esse objetivo. Nos primórdios da indústria moderna, a inspeção era 

feita pelo próprio artesão, que tinha interesse em fazer produtos que atendessem suas próprias 

exigências estéticas ou que impressionassem positivamente os clientes. Essa mentalidade 

influenciou desde os gregos até o renascimento, alcançou a fabricação artesanal na passagem 

do século XIX para o XX e está presente até hoje em muitas modalidades de produção 

utilitária ou artística. Além disso, o foco do controle da qualidade era o produto, não o 

processo, feito via inspeção de todos os produtos pelo artesão (Maximiano, 2006; Pires, 2000; 

Pinto e Soares, 2010; Carvalho & Paladini, 2005).  

Feita essa contextualização inicial, serão explanadas as principais abordagens ou 

“escolas” que caracterizam a evolução do pensamento administrativo e a sua relação com a 

gestão da qualidade. As primeiras abordagens tratavam a organização como um sistema 

fechado, são as chamadas Teorias Clássicas. Outras abordagens consideram a organização 

como um sistema aberto, são as chamadas Teoria dos Stakeholders. Numa visão mais 

contemporânea, tem-se outros estudos que não serão aqui abordados por fugirem do escopo 

da presente tese. 

 

a) Teorias Clássicas da Administração, como um Sistema Fechado 

Segundo Montana e Charnov (1998), os primeiros textos sobre Administração ganharam força 

em decorrência da Revolução Industrial, na Inglaterra, pois foi a partir desse período que foi 

desenvolvido um processo organizado de produção que acabou gerando grandes resultados 

para a própria ciência administrativa. A Revolução Industrial marcou a transição de um modo 

de vida centrado em atividades estáveis na agricultura e no comércio para um outro centrado 

na velocidade das descobertas mecânicas e no emprego de máquinas complexas em amplas 

instalações fabris, submetendo o campo à cidade (Maximiano, 2004). 
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A perspectiva clássica moldou o estudo da Administração, da forma como é vista 

atualmente. Uma das primeiras tentativas de construção dessa moldagem foi a de Charles 

Babbage, que insistia em afirmar que o mundo industrial exigiria um estudo sistemático da 

administração de tarefas e da padronização do trabalho para poder ajustar as empresas a uma 

nova e exigente realidade (Wren, 2007). Babagge, em sua obra mais famosa, descreveu 

detalhadamente ferramentas e máquinas com base nas visitas que fez a fábricas inglesas e 

francesas. Discutiu os princípios econômicos da fabricação e analisou as operações, os tipos 

de habilidade requerida e as despesas de cada processo, fornecendo sugestões que visavam à 

melhora das práticas correntes (Wren, 2007). Em síntese, Babagge propunha a execução de 

tarefas padronizadas por meio de tal máquina, que se assemelha ao que hoje é conhecido 

como computador. “Babbage foi um gênio que só não construiu o primeiro computador da 

história porque a tecnologia era insuficiente” (Maximiano, 2006, p. 45). 

Nesse período, foram verificados avanços significativos nos transportes, nas 

tecnologias de comunicação, na fabricação de máquinas e no fornecimento de energia, 

facilitando o desenvolvimento de novas fábricas e o ressurgimento de antigas. Diante do 

crescimento das indústrias, que criava um ambiente caótico, sem coordenação na produção, na 

distribuição e na relação entre os níveis funcionais, estudiosos como Adam Smith trouxeram 

suas contribuições. Os estudiosos perceberam que as empresas possuíam problemas de 

coordenação entre subordinados e os diferentes níveis hierárquicos, o que causava paradas 

frequentes na produção, gerando má qualidade em seus processos (Saraiva, 2010). 

Nesse ponto, a divisão do trabalho foi vista como solução inicial para tais 

problemas, sendo compreendida como forma de gerar riquezas. Adam Smith defendeu 

fortemente a perspectiva da divisão do trabalho, apresentando argumentos sobre as vantagens 

econômicas que a organização e a sociedade colheriam com a divisão do trabalho. Nesse 

sentido, Wren (2007) considera que, com o crescimento, e também com o aumento da 

necessidade de incrementar coordenação e controle, as comunicações foram formalizadas, 

especialmente com o uso de memorandos e informações por escrito, com cópias para todos os 

envolvidos. 

Saraiva (2010) salienta que o surgimento desses pioneiros da então nascente 

Ciência da Administração, professaram ideias revolucionárias que começaram a imprimir 

características bem definidas do que nos dias atuais convencionou-se denominar de Teoria 

Clássica da Administração.  
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A Revolução industrial trouxe nova ordem produtiva, em que a customização foi 

substituída pela produção em larga escala. Com a ascensão da grande indústria e da produção 

massificada, tornou-se impraticável inspecionar a qualidade de todos os produtos que saíam 

aos milhares das linhas de montagem. O trabalho foi fragmentado e, portanto, os 

trabalhadores tinham domínio apenas de uma pequena fração do trabalho, que era repetida 

várias vezes ao longo da jornada de trabalho. O modelo de administração científica, também 

retirou do trabalhador as etapas de conceção e de planeamento. Foi nessa época que surgiu a 

função do inspetor, responsável pela qualidade dos produtos (Carvalho, 2005). O contexto 

tornou-se favorável ao surgimento do controle estatístico da qualidade, que se baseia na 

amostragem.  

O pioneiro da aplicação da estatística ao controle da qualidade foi Walter A. 

Shewart, dos Laboratórios Bell, que em 1924 preparou o primeiro rascunho do que viria a ser 

conhecido como carta de controlo. No entanto, a adoção das técnicas estatísticas criadas por 

Shewart foi lenta. Somente com a Segunda Guerra Mundial, o quadro foi mudado, quando as 

forças armadas americanas passaram a adotar essas técnicas, pois havia a necessidade de 

grandes quantidades de itens com elevados padrões de qualidade (Maximiano, 2006). Pires 

(2000) ressalta que as atividades eram centradas no monitoramento, nomeadamente na análise 

dos desvios e reposição dos parâmetros dos processos nas condições desejáveis. 

No final da segunda guerra mundial, a administração da qualidade havia se 

transformado numa função de assessoria técnica e de controle sobre as atividades produtivas. 

No entanto, com o passar do tempo a visão sobre a gestão da qualidade foi ampliada, 

passando a enfatizar a integração na gestão global da empresa. Foi também nessa época que 

os experimentos de Elton Mayo e a Escola das Relações Humanas começaram a questionar a 

alienação do trabalho e a importância da participação do trabalhador. Esse trabalho pioneiro, 

aliado aos estudos de Maslow, Mc Gregor e Herzberg (Carvalho, 2005) nas décadas 

seguintes, sobre motivação humana, teve grande influência nos programas de qualidade no 

período pós-guerra, em especial na composição do modelo japonês de qualidade. 

 

b) Teorias contemporâneas da Administração, como um Sistema Aberto 

A Segunda Guerra Mundial foi um marco na ciência administrativa, pois a partir 

dela surgiram conceções com características próprias e diferenciadas daquelas vistas nas 

abordagens clássicas. Vale destacar a crise que se instalou no capitalismo durante as décadas 
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de 1970 e 1980, em virtude dois fenômenos simultâneos: a crise de acumulação do capital e a 

recessão econômica em consequência do choque do petróleo (Saraiva, 2010).  

Essas crises desencadearam um conjunto de reformas no Estado, envolvendo 

privatizações, políticas de demissão voluntária, extinção de órgãos públicos e incentivos à 

aposentadoria proporcional, dentre outras medidas, associadas às mudanças no capitalismo 

desde aquele período de crise. No seio da crise do capitalismo e das reformas do Estado, 

várias “escolas de administração” surgiram, dentre as quais destacam-se a Escola de Sistemas, 

a Teoria da Contingência e a Teoria dos Stakeholders. 

A Escola Sistêmica é um marco na teoria administrativa, representando o primeiro 

esforço para estabelecer uma relação entre as partes que compõem uma organização e, 

sobretudo, entre a organização e seu ambiente externo. Essa abordagem surgiu, 

principalmente, das críticas feitas às escolas clássicas e está baseada na Teoria Geral dos 

Sistemas, desenvolvida pelo biólogo alemão Von Bertalanffy, na década de 1960, visando à 

compreensão do funcionamento dos organismos vivos. Ele entendia que, uma vez que o 

caráter fundamental da coisa viva é sua organização, a investigação costumeira das diversas 

partes e processos em separado não podia fornecer uma explicação completa do fenômeno 

(Motta & Pereira, 1984). Sua perspetiva disseminou-se rapidamente sob o conceito 

generalista de sistema, inserido, por sua vez, em outros sistemas, em ambientes maiores e 

mais complexos, em um contexto de ampla interdependência ambiental (Saraiva, 2010).  

O funcionamento do sistema organizacional, segundo essa abordagem, está 

baseado em um processo dinâmico que transforma insumos (recursos) em produtos ou 

serviços e que influencia e é influenciado pelo seu meio externo, conforme mostra a Figura 1. 

Quando a troca com o meio externo é cessada, a organização se desintegra perdendo a sua 

função diante daqueles que fazem uso dos seus produtos ou serviços.  

Considerando que todo sistema influencia e é influenciado pelo meio em que atua, 

ainda é possível destacar a existência de um quarto componente, denominado de 

retroalimentação, ou seja, o feedback. Este elemento faz referência à função de controlo do 

sistema com o fim de comparar a saída do sistema com um critério ou padrão previamente 

estabelecido. Essa constante interação é que permite ao sistema se adaptar ao meio e, 

consequentemente, torna-lo viável e com hipóteses de sobrevivência diante das demandas do 

ambiente externo (Jacobsen & Moretto Neto, 2009). 

Saraiva (2010) aponta um ponto passível de crítica na Abordagem de Sistemas, 

que é a suposta universalização do conceito sistêmico. Nesse sentido, a proposta parece estar 
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muito mais próxima à superficialidade prescritiva do que a uma teoria metodologicamente 

coerente, pois ao mesmo tempo em que acentua a necessidade de adequação organizacional 

ao ambiente, prega que a realidade deve se adequar à teoria proposta.  

A abordagem contingencial preconiza a ideia de que há uma série de fatores que 

influenciam e afetam a organização e que, por esse motivo, não há uma única e melhor 

maneira de administrá-la, mas sim várias alternativas, ou seja, a escolha da melhor solução 

depende de cada caso ou das contingências (Jacobsen & Moretto Neto 2009).  

A principal autora da Teoria Contingencial, também denominada de Situacional, 

foi Joan Woodward, socióloga inglesa que organizou uma pesquisa visando a estabelecer uma 

relação entre sistemas de produção, tecnologia e gerenciamento. Ela concluiu que as empresas 

de sucesso adotavam uma estrutura que variava de acordo com a sua tecnologia de produção e 

a sua estrutura social (Jacobsen & Moretto Neto 2009).  

É com a Teoria da Contingência que há o deslocamento da visualização de dentro 

para fora da organização: a ênfase é colocada no ambiente e nas demandas ambientais sobre a 

dinâmica organizacional. Para a abordagem contingencial são as características ambientais 

que condicionam as características organizacionais. É no ambiente que estão as explicações 

causais das características das organizações. Assim, não há uma única melhor maneira de se 

organizar (Maximiano, 2006). 

A Teoria dos Stakeholders surgiu e se desenvolveu nas décadas de 80 e 90 e 

ganhou espaço entre acadêmicos e praticantes da área de gestão como um novo modelo 

gerencial que considera outros potenciais interessados nas atividades de uma organização, 

além dos acionistas, funcionários, fornecedores e clientes. Nesse sentido, as organizações são 

parte de um complexo network de relacionamentos. 

Segundo Fey e Gogue (1984), a grande expansão do movimento da qualidade, a 

partir dos anos 70 está principalmente ligada a um contexto marcado pelas crises econômicas 

já mencionadas anteriormente. Como os mercados estavam saturados e o potencial de 

produção era superior ao potencial de consumo, o grande diferencial passou a ser a melhor 

qualidade dos bens e serviços. Nesse contexto surgiu o movimento denominado de Gestão da 

Qualidade Total. Feigenbaum (1994), foi o primeiro a tratar a qualidade de forma sistêmica 

nas organizações, formulando o sistema de controlo da qualidade total, que influenciaria 

fortemente o modelo proposto pela International Organization for Standardization, a série 

ISO 9000. 
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c) As Teorias Administrativas e a Gestão Pública 

As ideias sobre uma Administração Pública eficiente avançaram com a Revolução 

Industrial e com o enfraquecimento dos poderes aristocratas e absolutistas (Motta, 2013). 

Bresser Pereira (2002) faz uma retrospetiva das três formas que se sucederam no tempo e que 

caracterizam a administração pública: a administração patrimonialista, a administração 

burocrática e a administração gerencial. 

O patrimonialismo é uma herança da época feudal, vigente nas sociedades pré-

democráticas e vigorou até o final do século XIX. Nesse modelo, o aparelho do Estado 

funciona como uma extensão do poder do soberano, e os seus auxiliares, servidores, possuem 

status de nobreza real. Os cargos são considerados prebendas, ou seja, uma ocupação rendosa 

e de pouco trabalho. A coisa pública não é diferenciada da coisa pessoal. Em consequência, a 

corrupção e o nepotismo se tornam inerentes a esse tipo de administração (Junquilho, 2010).  

Entretanto, a evolução da sociedade, da democracia e do próprio Estado fizeram 

com que a administração do bem público, em prol do interesse de poucos, deixasse de ser algo 

aceitável. Em decorrência, surge a necessidade de um modelo de Administração Pública que 

conseguisse eliminar essas disfunções administrativas. Daí, surge a Administração Pública 

Burocrática, baseada na obra de Max Weber comentada anteriormente neste trabalho. Seu 

surgimento se deu na segunda metade do século XIX, na época do Estado liberal, como forma 

de combater a corrupção e o nepotismo patrimonialista. Vale ressaltar que, apesar do modelo 

burocrático ser funcional para controlar a corrupção, que era o principal objetivo proposto 

quando de sua criação, a extrema racionalidade e o excesso de regulamentos do sistema 

acabaram por ocasionar efeitos negativos, como a lentidão de processos e a redução da 

eficiência.  

Motta (2013) aponta que a Europa foi pioneira em propor uma ciência da 

Administração pública. No entanto, no início a ideia pouco progrediu, nem mesmo quando 

houve a separação entre as atividades da política e da Administração. Para os europeus, “a 

prevalência da dimensão constitucional legal sobre as ações administrativas seria uma 

garantia de eficiência e de eficácia na gestão pública” (Motta, 2013, p. 83). No entanto, aos 

poucos foi se desenvolvendo a crença de que a ciência da Administração Pública não progride 

independentemente de fortes laços políticos, do meio cultural, nem divorciada dos ditamos de 

uma época. Surgiu, assim, o movimento da Nova Administração Pública. 

A Nova Gestão Pública (ou New Public Management – NPM), segundo Barzelay 

(2000) era considerada uma medida imperativa, uma vez que havia escassez de recursos 
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financeiros, uma economia cada vez mais globalizada e competitiva, a crise do estado 

burocrático, uma demanda por melhores serviços públicos, em um contexto de expansão da 

democracia. A reforma do Estado procurava atender a uma série de disfunções típicas das 

organizações do setor público, geradas pelo modelo burocrático clássico, tais como: 

centralização, rigidez de procedimentos e padronizações, apego às regras e reduzida 

orientação aos resultados. 

Desde o século XIX o New Public Management (NPM) apresentou-se com o 

objetivo primordial de fazer a administração pública operar como uma empresa privada e, 

assim, adquirir eficiência, reduzir custos e obter maior eficácia na prestação dos serviços. O 

NPM viria a apresentar uma abordagem gerencial distinta, tendo focos no cliente, no gestor, 

no resultado e no desempenho. Mesmo nos países de maior avanço no NPM, as 

descentralizações, desregulações e desburocratizações vieram sempre acompanhadas de novas 

centralizações e de novas regras, na maioria das vezes, aumentando o peso burocrático 

(Kirkpatrick, Ackroyd & Walker, 2005).  

Por outro lado, essa nova abordagem da gestão pública tem recebido inúmeras críticas 

como as apontadas por Diefenbach, 2009, que cita alguns dilemas que ainda precisam ser 

enfrentados, como a integração das dimensões políticas e administrativas no mesmo espaço 

de decisão e ações públicas, bem como a insistência nas perspetivas e práticas 

descentralizadoras da gestão privada na Administração pública. 

 

2.2 Conceitos e Gerenciamento da Qualidade 

 

Para melhor entender a complexidade dos processos de qualidade, convém contextualizar 

historicamente o seu conceito, que passou por várias mudanças ao longo do tempo. 

Inicialmente, as preocupações com a qualidade assumiram um papel utilitário na produção 

das ferramentas para uso próprio, com o objetivo de satisfazer as necessidades individuais. O 

desenvolvimento e a maturação da gestão da qualidade, fizeram este movimento de gestão 

ultrapassar o domínio inicial que se concentrava nas indústrias. Com o passar do tempo, esse 

movimento adquiriu relevância em outros ramos de atividade, incluindo os setores público e 

privado e o de serviços. Na comunidade acadêmica, a qualidade também tem gerado esforços 

significativos de expansão para o refinamento das suas bases teóricas (Cunha, Cunha e 

Dahab, 2001).  Neste tópico serão abordados os conceitos de gestão da qualidade, alguns 
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modelos de gerenciamento da qualidade e o Modelo de Excelência em Gestão nas instituições 

de ensino.  

 

2.2.1 Conceitos da Qualidade 

 

A ideia de qualidade foi discutida, inicialmente, pelos filósofos gregos, que pensaram no ideal 

da excelência como uma característica que distingue alguma coisa pela superioridade em 

relação aos semelhantes e depende do contexto (Maximiano, 2006, p. 157). Conforme 

exemplifica o autor, “para o cavalo de corrida, é a velocidade; no homem, é a superioridade 

moral, intelectual e física; para os gregos, a excelência era absoluta: era o ideal mais elevado”. 

Os autores clássicos da qualidade apresentam definições distintas sobre o termo. 

Feigenbaum (1994, p. 8) define qualidade da seguinte forma: 

 

Qualidade é a combinação de características de produtos e serviços referentes a 

marketing, engenharia, produção e manutenção, através das quais os produtos e serviços 

em uso corresponderão às expectativas dos clientes. O propósito da maior parte das 

medidas da qualidade é determinar e avaliar o grau ou o nível com o qual o produto ou o 

serviço corresponde a essa combinação total. 

 

 

Deming (1990) afirma que a qualidade só pode ser definida em termos do seu 

principal beneficiário, de quem a avalia: o cliente. Para o autor, a principal maneira de 

oferecer uma boa qualidade é sabendo o que o cliente espera de um produto. Esse princípio já 

vem do modelo de produção japonês da década de 1950. 

Crosby (1994) não considerava a qualidade um curso, mas sim um investimento 

lucrativo, em que cada centavo que se deixa de gastar, não se repetindo erroneamente alguma 

coisa, ou usando-se alternativas, segundo ele, torna-se centavos ganhos. Para o autor, todo 

conceito de gerência de qualidade encontra-se orientado para situações que envolvem pessoas.  

Para Juran (1997), o planeamento da qualidade é o passo principal que poderia ter 

evitado numerosas crises e problemas específicos vividos pelas organizações na década de 80. 

Um dos fatores principais para ajudar no controle da qualidade atualmente é o processamento 

rápido de informações suscetíveis a menores taxas de erros.  

De maneira geral, os autores clássicos da qualidade reconhecem a importância do 

julgamento de valor do cliente para determinar a qualidade de produtos e serviços que lhe são 

oferecidos. O propósito da qualidade para as organizações deve ser, então, determinar o 
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equilíbrio apropriado entre o custo do produto ou serviço e o valor a ele atribuído pelo 

usuário. 

A qualidade é definida por Harvey (2011) sob vários aspetos. Um deles é a noção 

tradicional da qualidade como atendimento aos padrões, aos requisitos de um produto ou 

serviço, o caráter distintivo que o diferencia de outro serviço, ou produto. Outro aspecto é a 

noção de qualidade como excelência, declarada em sua missão e refletida nos vários 

subsistemas organizacionais. O autor salienta que a garantia da qualidade pode ser obtida 

através de processos de acreditação, de auditoria, de avaliação interna e externa. O foco da 

avaliação pode ser variado, em função do interesse da organização, indo desde a governança e 

regulamentação, a viabilidade financeira, a aprendizagem do aluno, a adaptação do desenho 

curricular, a avaliação da competência do professor, dentre outras.  

Segundo Spanbauer (1995), a implantação de processos de melhoria da qualidade 

requer a participação e o envolvimento de todos os atores, os quais devem compartilhar a 

missão, valores e objetivos organizacionais. Esse envolvimento com a avaliação contínua das 

ações, deve ser incorporada por todos os que fazem a organização, tornando-a uma atividade 

de rotina e não uma atividade pontual, que ocorre nos momentos formais de avaliação. 

Garvin (1992) identificou cinco abordagens diferentes para uma definição de 

qualidade: a transcendental, a baseada em produto, a baseada no usuário, a baseada na 

produção e a baseada no valor. Na abordagem transcendental, a qualidade é sinônimo de 

excelência inata, sendo absoluta e universalmente reconhecível. A dificuldade dessa 

abordagem é a pouca orientação prática. 

Na abordagem baseada no produto, a qualidade é uma variável precisa e 

mensurável, oriunda dos atributos do produto. O corolário dessa abordagem é que a melhor 

qualidade só consegue ser obtida com maior custo. A dificuldade é que nem sempre existe 

uma correspondência nítida entre os atributos do produto e a qualidade. 

Para a abordagem baseada no usuário, a qualidade é uma variável subjetiva. Os 

produtos de melhor qualidade atendem melhor aos desejos do consumidor. A dificuldade 

dessa abordagem é agregar preferências e distinguir atributos que maximizam a satisfação. 

Em relação a abordagem baseada na produção, a qualidade é uma variável precisa 

e mensurável, oriunda do grau de conformidade do planejado com o executado. Essa 

abordagem dá ênfase a ferramentas estatísticas, como o controle estatístico do processo. Seu 

ponto fraco é o foco na eficiência e não na eficácia, ou seja, nos resultados. 
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Quanto à abordagem baseada no valor, é de difícil aplicação, pois mistura dois 

conceitos distintos: excelência e valor, destacando-os as variáveis qualidade x preço.  

Como afirma Paladini (2005, p. 26): 

 

De simples conjunto de ações operacionais, centradas e localizadas em pequenas 

melhorias do processo produtivo, a qualidade passou a ser vista como um dos elementos 

fundamentais do gerenciamento das organizações, tornando-se fator crítico para a 

sobrevivência, não só das empresas, mas, também, de produtos, processos e pessoas. 

Esta nova perspectiva do conceito e da função básica da qualidade decorre, diretamente, 

da crescente concorrência que envolve os ambientes em que atuam pessoas e 

organizações. Como se percebe, a perspectiva estratégica da qualidade não apenas cria 

uma visão ampla da questão, mas, principalmente, atribui a ela um papel de extrema 

relevância no processo gerencial das organizações. 

 

Como se pode perceber, o conceito de qualidade pode assumir diferentes 

perspetivas, o que constitui uma vantagem, pois suas ferramentas poderão ser aplicáveis nas 

mais diversas organizações. Essas perspetivas tiveram suas ênfases e modificações ao longo 

da história e dos modelos vigentes, passando pela fase do controle da qualidade no modelo 

artesanal, depois com o controle estatístico da qualidade até chegar a uma visão estratégica. 

 Atualmente, qualidade é um termo que passou a fazer parte do jargão das 

organizações, independentemente do ramo de atividade e abrangência de atuação, seja ela 

pública ou privada. A principal diferença entre a abordagem do início do século XX e a atual 

é que hoje ela está relacionada às necessidades e aos anseios dos clientes e usuários dos 

serviços, seja qual for o porte e a natureza da organização. Além disso, a conceção moderna 

da qualidade engloba a ideia do envolvimento de cada funcionário, como responsável pelo 

melhoramento contínuo do processo de produção e de serviços. 

 

 

2.2.2 Gerenciamento da Qualidade 

 

O gerenciamento da qualidade nas organizações tem sido feito utilizando-se vários modelos, 

como a série de Normas ISO 9001:2008, o Modelo Malcom Baldrige, o Modelo EFQM, entre 

os quais destaca-se European Foudation for Quality Management (EFQM), pois abrange tanto 

as dimensões sociais quanto as técnicas objetivando o alcance de resultados excelentes (Bou-

Llusar, et. al. ; Conti, 2013; Tari, 2005), o que conduz a um entendimento holístico de todo o 

processo de gestão.  
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Bou-Llusa et. al. (2008) apontam alguns aspetos essenciais para um bom 

entendimento dos conceitos principais do gerenciamento da qualidade total. O primeiro é que 

eles devem ser classificados em duas grandes categorias ou dimensões: sociais e técnicos. As 

questões sociais estão centradas na gestão de recursos humanos, com  ênfase na liderança, no 

trabalho em equipe, no treinamento e desenvolvimento dos funcionários. As questões técnicas 

estão relacionadas aos métodos de melhoria da produção e o estabelecimento de processos e 

procedimentos bem definidos que permitam a melhoria constante dos bens e serviços 

prestados aos usuários ou consumidores.  

O segundo aspeto refere-se à gestão das questões sociais e técnicas do 

gerenciamento da qualidade total, que não podem ser realizadas isoladamente. As dimensões 

sociais e técnicas (e os conceitos principais que as formam) devem ser inter-relacionados e 

apoiar um ao outro refletindo as características holísticas das iniciativas de gestão da 

qualidade total. Essa característica holística também deve ser estendida para os resultados 

esperados da iniciativa do gerenciamento da qualidade total, como um balanço dos interesses 

dos stakeholders que devem ser considerados quando a organização define as suas práticas de 

gestão da qualidade (Fissher & Nijhof, 2005). 

O terceiro aspeto sugere que os conceitos centrais do gerenciamento da qualidade 

total conduz a um melhor desempenho organizacional, uma vez que está baseada na suposição 

de que identifica as necessidades expressas e latentes dos consumidores, levando a 

organização a mudar os seus processos para atender à essas necessidades identificadas. 

O modelo de excelência EFQM foi criado em 1991 pela Fundação Européia para 

Gestão da Qualidade (EFQM) como uma estrutura através da qual candidatos para o Prêmio 

Europeu de Qualidade (European Quality Award) são julgados, e para reconhecer a 

excelência organizacional em empresas europeias. Atualmente, a EFQM reúne mais de 700 

membros localizados em vários países ao redor do mundo.  

Segundo a European Foundation for Quality Management (EFQM, 2013), para 

que uma organização consiga a excelência na sua gestão é preciso observar alguns princípios, 

os quais foram identificados por meio de um processo que incluiu avaliações comparativas 

em nível mundial, observando a tendência de gestões emergentes. Esses princípios são: 

geração de valor para os clientes / usuários, criação de um futuro sustentável, 

desenvolvimento da capacidade organizacional, aproveitamento da criatividade e inovação 

dos stakeholders, liderança participativa, gerenciamento com agilidade, valorização dos 

talentos das pessoas e gestão por resultados. O percurso para a organização alcançar a 
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excelência está relacionado com as suas relações tangíveis naquilo que faz, na forma como o 

faz, nos resultados que alcança e na convicção de que esses resultados serão sustentados no 

futuro. Esses conceitos serão explicados a seguir. 

 

a) Geração de Valor para os Clientes / Usuários 

Nos programas de gestão da qualidade, a ideologia de satisfação dos clientes, 

tanto internos como externos é muito forte. O foco no cliente também é amparado por 

inúmeras pesquisas e instrumentos de avaliação que visam descobrir em que medida os 

clientes estão satisfeitos com os produtos ou serviços que utilizam. Dessa forma, todo o 

processo é direcionado para garantir a satisfação dos clientes (Miranda et. al , 2010). Essa 

abordagem é mais comum de ser encontrada em organizações privadas que vendem produtos 

ou serviços. No entanto, nas instituições de ensino começam a surgir estudos que buscam 

identificar contributos para ofertar valor aos seus alunos (Voss, Gruber, & Szmigin, 2007 e 

Brambilla e Damacena, 2012). 

A pesquisa de Voss, Gruber, & Szmigin, 2007 foi realizada na Alemanha, nos 

anos de 2009/2010, logo após a introdução do Tratado de Bolonha. A pesquisa objetivou 

desenvolver uma compreensão mais profunda das qualidades pedagógicas que os alunos 

desejam nos professores, em que foram identificadas características como professores 

experientes, entusiastas, acessíveis e amigáveis. Os resultados do estudo revelaram que o 

novo contexto decorrente do Processo de Bolonha tende a forçar as universidades a competir 

através do monitoramento contínuo do nível de satisfação da qualidade dos serviços 

educacionais prestados, com o objetivo de reter os melhores alunos, identificando 

expectativas e valores dos mesmos. 

A pesquisa de Brambilla e Damacena (2012, p. 456) partiu do pressuposto de que 

“o aproveitamento de talentos dos clientes, por meio de experiências mais producentes, pode 

ser a alternativa para que organizações promovam serviço com características superiores em 

relação aos concorrentes”. Por tratar-se de um ambiente educacional, a geração de valor está 

relacionada com motivação, especialmente do estudante, sendo que o aspecto motivacional 

não se restringe aos discentes, sendo importante também ao professor e à relação deste com 

seus alunos, criando valor e reciprocidade entre ambas as partes.  

Os autores destacam que os valores envolvidos na pesquisa são: 

 

O funcional (utilidade percebida e/ou atributos utilitários, como confiabilidade, 

durabilidade e preço); social (associação social com grupos e com a imagem social); 
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emocional (sentimentos despertados pelas possibilidades e/ou alternativas, como, por 

exemplo, conforto ou associação com alguma etapa passada da vida); epistêmico 

(relacionado ao despertar de curiosidades, novidade ou conhecimento, como é o caso 

em situações novas, na curiosidade e no desejo de aprender); e condicional (relativo ao 

conjunto de situações específicas em um momento decisório, ou especificidades do 

conteúdo). Brambilla e Damacena (2012, p. 456) 

 

 

Os resultados do estudo revelam que o ser humano não realiza seu trabalho como 

ser isolado, mas sempre como membro de um grupo unido pela cooperação necessária à 

realização do trabalho ou pela associação de amizades. Assim, a interação social é importante 

para a aprendizagem, em que “identifica-se que deve haver um esforço para migrar as 

perspetivas de formação dos estudantes de funcionalistas ou executores de tarefas para atores 

racionais e críticos, baseados em um amplo sistema de valores, com especial ênfase para as 

noções de que formação é uma perspetiva que visa além das tarefas, e deve contemplar as 

noções de responsabilidade social e de pensamento crítico” (Brambilla e Damacena, 2012, p. 

458). 

 

b) Criação de um Futuro Sustentável  

As organizações excelentes têm um impacto positivo no mundo ao seu redor, 

melhorando o seu desempenho enquanto avançam simultaneamente as condições econômicas, 

ambientais e sociais dentro das comunidades que elas tocam (EFQM, 2006). Glemarec e 

Oliveira (2012) chamam a atenção para o fato de que é preciso fazer algo em relação à 

economia global a tem de evitar mudanças irreversíveis no meio ambiente e gerar alternativas 

para contribuir com o desenvolvimento social e econômico de forma a reduzir a pobreza e as 

desigualdades sociais. O autor argumenta que o novo paradigma de desenvolvimento 

sustentável exigirá uma substancial transformação do atual modelo de desenvolvimento 

econômico análogo à transição econômica que sofreu durante a revolução industrial.  

Welch (2012), em seu artigo “A vision for a better world: creating a sustainable 

future is possible, but first, we need to imagine a healthy planet and recognize our power to 

change”, entende que a criação de um futuro sustentável é possível, mas, primeiro, tem-se de 

imaginar um planeta saudável e reconhecer o nosso poder de mudar. O autor ressalta que 

qualquer pessoa que tenha viajado no mundo em desenvolvimento nos últimos 30 anos tem 

visto as inúmeras favelas que “engolem” muitas cidades. Favelas são densamente povoadas, 

em que os moradores são mal protegidos das intempéries, sem condições sanitárias 

adequadas, além da falta de educação e de trabalho adequados. 
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c) Desenvolvimento da Capacidade Organizacional  

As organizações de excelência, segundo a EFQM (2006) reforçam as suas 

capacidades de gerir eficazmente a mudança dentro e fora das fronteiras organizacionais, para 

tanto, é necessário desenvolver capacidades adequadas. Nesse sentido, Martelo, Barroso e 

Cepeda (2013) argumentam que as capacidades organizacionais de uma empresa, são 

essenciais para aumentar a criação de valor para o cliente / usuário. Em seu estudo, os autores 

identificam possíveis combinações das capacidades organizacionais utilizando a orientação 

para o mercado, a gestão do conhecimento e a gestão de relacionamento com os clientes. Essa 

combinação de fatores irá contribuir para agregar valor ao produto ou serviço que oferecido 

ao cliente / usuário. 

Numa perspetiva mais abrangente, a Resource-based View tem se constituído em 

“pano de fundo” das principais pesquisas em temas relacionadas a dinâmica das capacidades 

organizacionais nos melhores centros do mundo (Mello & Cunha, 2001; Barcelos, Marcon, & 

Mello, 2011; Medeiros Jr., 2014). Medeiros Jr. (2014, p. 32) apresenta as características 

relevantes que devem estar presentes nas capacidades organizacionais. E, destaca que são 

características que: 

 

- Permitem mobilizar / agir sobre os demais recursos e capacidades, buscando aumentar 

suas produtividades; 

- Tem um propósito organizacional claro, intencional e específico. Possibilitam 

preencher a lacuna entre intenção e resultado; 

- Refletem um comportamento organizacional padronizado, responsável pela sua 

manutenção; 

- Capacidades são formadas por rotinas; 

-Se reflete na realização de atividades confiáveis e minimamente satisfatória, aspetos 

reconhecidos pelos membros da organização;  

- Classificam-se como operacionais (atividades funcionais básicas) e dinâmicas 

(atividades de adaptação ao ambiente competitivo). Capacidades dinâmicas agem sobre 

as operacionais. Medeiros Jr. (2014, p. 32). 

 

 

Essas capacidades permitem que a organização reúna conhecimento, 

aprendizagem organizacional, rotinas, conhecimento tácito e capacidades dinâmicas para sua 

adaptação às mudanças ambientais e a realização das inovações necessárias para sua 

sobrevivência de longo prazo. 

 

d) Aproveitamento da Criatividade e Inovação dos Stakeholders  

As organizações excelentes geram maior valor e os níveis de desempenho através 

da melhoria contínua e inovação sistemática, aproveitando a criatividade de seus stakeholders 
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(EFQM, 2006). Em um ambiente cada vez mais competitivo, praticar um serviço de qualidade 

constitui-se em uma estratégia de sobrevivência das instituições de ensino superior.  

A fim de entender o que significa a qualidade no ensino superior em 

universidades australianas, Shanaban e Gerber (2004) procuraram compreender o que pode 

ser criado, assegurado ou melhorado aos olhos dos que estão diretamente envolvidos com o 

serviço que está sendo prestado. Para tanto, foi realizado um estudo fenomenográfico com 

representantes de cada categoria de atores envolvidos com o assunto investigado. Os 

resultados do estudo identificaram oito dimensões para a qualidade: qualidade como imagem 

pública, qualidade como liderança, qualidade como valor financeiro, qualidade como serviço 

de valor agregado, qualidade como dependente dos recursos, tanto físicos, quanto humanos, 

qualidade como práticas de trabalho, qualidade como benefício para a sociedade e qualidade 

como satisfação. Os autores concluíram que podem direcionar suas ações de forma a agir de 

maneira competente junto aos clientes/usuários, atendendo às suas expectativas nas 

dimensões identificadas. 

A ação da Direção e dos demais líderes deve conduzir a mobilização da força de 

trabalho assegurando o equilíbrio e a harmonia no relacionamento com todas as partes 

interessadas, de forma a assegurar o comprometimento e o consentimento geral para 

concretizar a visão da organização. Assim, esta ação deve considerar as expectativas de todas 

as partes interessadas, de modo a poder entender as suas necessidades e encontrar a melhor 

forma de atendê-las.  

Para tanto, é fundamental que essas necessidades sejam adequadamente 

identificadas e entendidas, para que possam, efetivamente, ser consideradas pela organização. 

As partes interessadas, normalmente, possuem interesses legítimos no sucesso da 

organização. Assim, é fundamental que os líderes tenham competência para entender e 

analisar esses interesses e determinar em que grau eles podem ser atendidos de maneira 

harmónica e balanceada, de forma a criar valor e manter um nível de satisfação adequado 

desses públicos (Fundação Nacional da Qualidade, 2008). 

 

e) Liderança Participativa  

Nos sistemas de gestão da qualidade, a formação de líderes é incentivada por meio 

da chamada cultura de qualidade, cujos líderes procuram moldar o futuro e fazer acontecer, 

atuando como modelos para seus valores e ética (EFQM, 2006). Estudos revelam que o 

comportamento de liderança participativa está associado à melhoria do desempenho do 
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trabalho, por meio de um processo motivacional, ou através de um processo baseado em troca 

(Huang, Iun, Liu & Gong, (2010). 

Em termos de prática gerencial, a implementação de uma cultura de excelência, 

com novos padrões de comportamento, novos desafios, uma nova visão de longo prazo, novos 

valores ou adequação nos existentes, novas estratégias, enfim, novas diretrizes, 

frequentemente, requer a mudança de algumas ou de muitas atitudes e paradigmas 

organizacionais. O estímulo à diversidade de ideias, pensamentos que afloram em ambiente 

propício oriundas de diferentes facetas da cultura organizacional e das pessoas, é um 

importante promotor das mudanças organizacionais de sucesso (Fundação Nacional da 

Qualidade, 2008). 

 

f) Gerenciamento com Agilidade  

As organizações excelentes são amplamente reconhecidas por sua capacidade de 

identificar e responder de forma eficaz e eficiente às oportunidades e ameaças (EFQM, 2006). 

Estudos revelam que as características da cultura organizacional afetam a perceção dos alunos 

e professores sobre as necessidades de inovações pedagógicas, principalmente em relação à 

aprendizagem colaborativa e ao uso de tecnologias educacionais inovadoras (Zhu & Engels, 

2013).  

Diante das rápidas inovações tecnológicas e econômicas, as instituições de ensino 

superior passam a melhor equipar suas instalações no sentido de que seus estudantes 

acompanhem essa sociedade em mudança, através de novos métodos, técnicas ou práticas. 

Uma das novas tecnologias que tem sido amplamente utilizadas pelas instituições de ensino 

superior é a criação de redes de cooperação internacional, através do aumento da mobilidade 

acadêmica de professores e alunos, bem como novos métodos de avaliação e acreditação dos 

seus cursos. As inovações típicas que atualmente dominam o debate no ensino superior estão 

relacionadas com o uso integrado de tecnologias de informação e comunicação, a adoção de 

aprendizagem centrada no aluno e o uso de abordagens de aprendizagem colaborativa 

(Paulson, 2002 e Zhu, 2012). 

 

g) Valorização dos Talentos das Pessoas 

Para a EFQM (2006), as organizações excelentes valorizam seu povo e criam uma 

cultura de capacitação para a realização de ambos os objetivos organizacionais e pessoais. 

Este conceito relaciona o desempenho da organização com a capacitação, motivação e bem-
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estar da força de trabalho, bem como com um ambiente propício à participação e ao 

desenvolvimento (Fundação Nacional da Qualidade, 2008). 

Vale ressaltar que a liderança da organização deve ter em mente quais são as 

pessoas que ele deve priorizar em seu processo de gestão. Historicamente, ao se pensar nas 

pessoas de uma organização, ou seja, em quem executa os seus processos, sempre se 

consideram aquelas que mantêm com ela vínculo laboral, normalmente chamados de 

empregados, funcionários ou colaboradores. Porém, devido às diversas alterações que as 

organizações têm incorporado ultimamente em seu gerenciamento, estes personagens não são 

atualmente os únicos que atuam nas mesmas e que contribuem para a obtenção dos resultados. 

Por essa razão, o conceito de pessoas para força de trabalho compreende: “Pessoas que 

compõem uma organização e que contribuem para a consecução de suas estratégias, objetivos 

e metas, tais como empregados em tempo integral ou parcial, temporários, autônomos e 

contratados de terceiros que trabalham sob a coordenação direta da organização” (Fundação 

Nacional da Qualidade, 2008, p. 5). Ou seja, a força de trabalho abrange os funcionários 

efetivos da organização, os estagiários, os aprendizes, os terceirizados, os voluntários e outros 

que prestam serviço. 

 

h) Gestão por Resultados 

As organizações excelentes alcançam resultados excelentes sustentados que 

atendam às necessidades tanto a curto como a longo prazo de todos os seus stakeholders, 

dentro do contexto de seu ambiente operacional (EFQM, 2006). 

Esses conceitos servem de sustentação para o Modelo de excelência EFQM 

(EFQM, 2012), que é constituído de nove elementos agrupados em cinco critérios 

facilitadores - liderança, política e estratégia, pessoas, parcerias e recursos e processos - e 

quatro critérios de resultados - resultados de pessoas, resultados de clientes, resultados da 

sociedade e resultado de desempenho-chave -, conforme mostra a Figura 8. 
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Figura 8 – Modelo dos critérios de Excelência da EFQM 

 

 
 

Fonte: Adaptado de EFQM (2012). 

 

Os critérios facilitadores representam a maneira como a organização opera, e os 

resultados concentram-se em realizações relacionadas aos stakeholders organizacionais 

(EFQM, 2003). Em relação ao primeiro critério facilitador, a liderança, a EFQM (2012) diz 

que organizações excelentes têm líderes que moldam o futuro e fazem acontecer, atuando 

como modelos para os seus valores e ética e inspiram confiança em todos os momentos. Eles 

são flexíveis, permitindo a organização de antecipar e reagir em tempo hábil para garantir o 

sucesso contínuo da organização.  

Quanto às pessoas, a EFQM (2012) afirma que organizações excelentes valorizam 

seu povo e criam uma cultura que permite a realização de benefício mútuo dos objetivos 

organizacionais e pessoais. Eles desenvolvem as capacidades de seu povo e promovem a 

justiça e igualdade. Eles cuidam, comunicam, premiam e reconhecem, de forma que motiva as 

pessoas, constrói compromisso e lhes permite usar suas habilidades e conhecimentos para o 

benefício da organização. 

No que se refere à estratégia, como elemento facilitador do processo de gestão, a 

EFQM (2012) diz que organizações excelentes implementam sua missão e visão, 

desenvolvendo e implementando uma estratégia focada nas partes interessadas. As políticas, 

os planos, os objetivos e os processos são desenvolvidos e implantados para entregar a 

estratégia. Em relação às parcerias e recursos, a EFQM (2012) ressalta que as organizações 

excelentes planejam e gerenciam as parcerias externas, os fornecedores e os recursos internos, 

a fim de apoiar as estratégias, as políticas e o funcionamento eficaz dos processos. Para 

finalizar o grupo dos elementos facilitadores, a EFQM (2012) diz que as organizações 
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excelentes deve projetar, gerenciar e melhorar os seus processos para gerar valor agregado 

para os clientes e outras partes interessadas nos produtos e nos serviços que oferece. 

Em relação aos critérios de resultados, observa-se no lado direito da figura xx que 

existem quatro áreas de resultados que uma organização deve trabalhar em consonância com 

os seus objetivos estratégicos. Nessas quatro áreas, as organizações de excelência (EFQM, 

2012) devem atingir e manter excelentes resultados que atendam ou superem as necessidades 

e expectativas de seus clientes, das pessoas, da sociedade e das partes interessadas nos 

negócios da organização. 

O modelo pode ser utilizado para avaliar as capacidades atuais da organização. A 

saída de uma avaliação é normalmente uma série de pontos fortes e oportunidades de 

melhoria de desempenho futuro. Identificar os pontos fortes de uma organização é importante, 

não só para que as boas práticas não deixem de ser realizadas, mas também porque estas 

forças podem ajudar na resolução das questões identificadas (EFQM, 2012).  

 

2.2.3 O Modelo EFQM e as Instituições de Ensino Superior 

 

O modelo EFQM tem sido utilizado em instituições de ensino superior, como mostram os 

estudos de Thandapani et al. (2010), Tari (2005), Sayeda, Rajendran e Lokachari (2010),  

Marques, et. al (2011),  Hides, Davies e Jackson (2004), Davies (2008), Calvo-Mora, Leal, e 

Roldán, (2006), Pecar, Cervai e Kekale (2009) e Sila (2006). 

Thandapani et. al.(2010), no artigo “Quality models in industrial and engineering 

educational scenarios: a view from literature”, apresentam uma revisão da literatura traçando 

as viagens de qualidade que ocorrem em cenários industriais e educacionais. Nesse cenário 

foram identificados os mais diversos modelos, como Organização Internacional de 

Normalização (ISO) 9000, Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA), Prêmio 

Deming e Prémio Europeu da Qualidade (EFQM). O estudo identificou o baixo volume de 

pesquisa realizada com a avaliação da aplicação desses modelos, em especial nas instituições 

de ensino de engenharia. Tal constatação revela um campo fértil de estudos e pesquisas a 

serem realizadas pelas mais variadas organizações. 

Tari (2005), no seu artigo “An EFQM model self-assessment exercise at a Spanish 

university”, estudou a utilização do modelo EFQM numa universidade espanhola. Foi adotada 

uma metodologia de estudo de caso, com base em cinco serviços prestados por uma 

universidade pública espanhola. Os resultados mostraram os passos que uma universidade 
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pode seguir, a fim de aplicar o modelo EFQM de forma bem-sucedida, mas também 

observando os obstáculos que o processo se apresenta, bem como os fatores-chave, tais como 

a gestão e o comprometimento dos funcionários. 

Sayeda, Rajendran e Lokachari (2010) apresentam, em “An empirical study of 

total quality management in engineering educational institutions of India: Perspective of 

management”, a adoção de práticas de gestão da qualidade em instituições de ensino de 

Engenharia na Índia a partir da perspetiva da administração. Foi aplicado um questionário de 

múltipla escolha, os quais foram analisados utilizando a regressão múltipla para analisar o 

impacto da gestão da qualidade total (EFQM) nas dimensões da eficácia do desempenho 

institucional. A análise dos dados identificou 27 dimensões críticas de gestão da qualidade. O 

documento propõe um modelo para alcançar a excelência institucional, sendo que dois fatores 

foram identificados como críticos: as práticas inovadoras saudáveis e as parcerias 

institucionais. 

Marques et. al. (2011), em “Evaluation of physical activity programmes for 

elderly people - a descriptive study using the EFQM’ criteria”, defendem a adoção do 

Modelo de Excelência da Fundação Europeia para a Gestão da Qualidade (EFQM), como um 

quadro operacional para avaliar a qualidade de uma organização. Nesse sentido, o objetivo do 

estudo foi desenvolver um programa para uma instituição portuguesa para melhorar a 

qualidade de vida dos idosos, de acordo com os critérios da Excelência da EFQM. 

Hides, Davies e Jackson (2004), em seu artigo “Implementation of EFQM 

excellence model self-assessment in the UK higher education sector – lessons learned from 

other sectors”, relatam a implementação de uma gestão de excelência baseada no Modelo da 

EFQM num consórcio de instituições de ensino superior no Reino Unido. Os resultados 

mostram os primeiros sinais de que o modelo de excelência EFQM pode ajudar a produzir 

uma cultura mais orientada para os usuários das instituições de educação superior. Além 

disso, os resultados mostram que as lições aprendidas no setor público podem ser colocadas 

em prática em outros tipos de organizações. 

Davies (2008), no seu artigo “Integration: is it the key to effective implementation 

of the EFQM Excellence Model?”, explora as questões de integração que são importantes e 

que devem ser consideradas quando se tenta implementar o modelo de Gestão da qualidade da 

EFQM. Em trabalho realizado com as universidades do Reino Unido a compreensão dessa 

integração e de seus efeitos sobre a implementação de uma metodologia de melhoria de 

qualidade ficaram bem evidentes. 
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Mehralizadeh e Safaeemoghaddam (2010), no seu artigo "The applicability of 

quality management systems and models to higher education: A new perspective”, avaliam 

em que medida um sistema de gestão da qualidade, como o Prêmio Deming, o Prêmio 

Malcom Baldrige e o Prêmio Europeu da Qualidade – EFQM, podem ser aplicados em 

instituições de ensino superior. Os resultados revelam que muitas vezes os sistemas de 

qualidade não são socialmente aceitáveis, ou seja, eles não seguem uma teoria e uma filosofia 

clara que possa ser útil para toda e qualquer organização. No entanto, foram identificadas 

instituições de ensino superior específicas em que a aplicação do caso foi bem sucedida. 

Calvo-Mora, Leal, e Roldán, (2006) "Using enablers of the EFQM model to 

manage institutions of higher education” analisaram as relações implícitas entre os agentes 

facilitadores do Modelo Europeu de Excelência (EFQM) para servir como um quadro para 

melhoria da qualidade da gestão em instituições de ensino superior. Os resultados alcançados 

indicam o papel do agente facilitador como uma base para o estabelecimento de um modelo 

de gestão que leva as unidades para a excelência. Nesse sentido, o papel da alta administração 

destaca-se entre as principais atividades. A gestão do topo da hierarquia organizacional lidera 

o desenvolvimento dos processos-chaves da excelência na universidade, por meio de 

liderança adequada, formulação de estratégias, estabelecimento de parcerias, alocação de 

recursos e gestão de pessoas. 

Pecar, Cervai e Kekale (2009), no artigo, “Developing a European quality 

assessment tool for schools”, desenvolveram um modelo de auto-avaliação simples utilizando 

uma ferramenta baseada nas preferências de áreas de melhoria de todos os grupos de 

interesse. O modelo tenta fazer a autoavaliação de forma simples a que todas as escolas 

sintam-se motivadas e com tempo para torná-lo uma parte de seu planeamento anual. Ou seja, 

a autoavaliação faz parte da cultura da organização. A ferramenta em si não é o objetivo; o 

objetivo é fazer com que as escolas discutam sistematicamente as questões que são 

importantes para a sua qualidade e para iniciar ações de melhoria. 

 

2.3 A Qualidade na Educação Superior 

 

O debate sobre qualidade da educação tem ocupado posição de destaque nas políticas públicas 

há vários anos (Castro, 2009; Dias Sobrinho, 2008). A noção de qualidade é complexa e 

polissêmica. O seu conceito, segundo o relatório da OCDE, assume diferentes características 

de um objeto ou de uma instituição, como: Atributos (sentido restrito) ou essência (sentido 
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lato); Grau de excelência ou valor relativo; Bom ou excelente; características ou juízos. 

Assim, na visão de Castro (2009, p. 3), “a qualidade é um conceito político e não técnico; 

sociológico e não gerencial; crítico e não pragmático”. 

Nesse sentido, Filippakou (2011) apresenta uma abordagem conceitual para a 

compreensão da ideia de qualidade do ensino superior, com foco na qualidade do ensino e 

aprendizagem. O autor ressalta a compreensão das relações entre ideologia e discurso e a 

qualidade na educação superior. Dois discursos dominantes de qualidade podem ser 

identificados: o discurso da garantia de qualidade e o discurso da melhoria da qualidade. 

Entre esses discursos a ideologia tem um papel importante na articulação e configuração das 

duas correntes, pois eles influenciam a maneira pela qual a ideia de qualidade do Ensino 

Superior é interpretada na sociedade.  

A qualidade também pode ser compreendida, segundo Filippakou (2011), como 

uma rede de discursos, conforme ilustrado na figura 9. 

 

Figura 9 – Network de discursos da qualidade: uma representação 

 

 
Fonte: Filippakou, O. (2011, p. 20 ) 

 

As ligações entre os discursos podem ser de caráter conceptual, prático ou ambos. 

Por exemplo, há uma ligação conceitual entre a garantia de qualidade e de auditoria, enquanto 

não há uma ligação prática entre garantia e responsabilidade, que é dependente de avaliações 

externas de qualidade. Observa-se que as fronteiras entre eles são tênues. Há complexas inter-

relações, tensões, contradições, fragmentações, ambivalências e até mermo a anarquia dentro 

e entre os discursos e, além disso, existe uma relação dinâmica entre eles. 

A análise do conceito de qualidade no âmbito da educação superior deve ser feita, 

segundo Fazendeiro (2002, p. 64), numa abordagem da avaliação nos planos macro 

(resultados e desempenhos do sistema) e mega (relevância dos resultados para a sociedade), a 
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educação, para ser de qualidade, “precisa reunir atributos desejáveis e observáveis nas 

dimensões equidade, relevância e eficiência”. Segundo o autor, equidade refere-se “às 

condições de igualdade de oportunidades no acesso e sucesso educativos por parte de todos e 

de cada um. Igualdade na diversidade e na coesão social”; a relevância refere-se à “qualidade 

nos resultados, socialmente relevantes, face às necessidades e às expectativas dos indivíduos e 

da sociedade em todas as suas dimensões, econômica, social ou cultural”; e a eficiência e a 

eficácia na gestão dos recursos implicam “excelência na governação” (Fazendeiro, 2002, p. 

64).  

Nessa mesma linha de pensamento a OCDE (2006) ressalta que as instituições, os 

sistemas e as partes interessadas devem procurar assegurar que a qualidade, a equidade e a 

eficiência caracterizem todos os aspetos inerentes à educação superior. Além desses, aspetos 

relacionados à missão da educação superior, acesso e equidade, qualidade da oferta, recursos 

humanos, recursos financeiros e internacionalização são abordados, com vistas ao 

desenvolvimento da avaliação do sistema global de educação superior. 

Para Correia, Amaral e Magalhães (2000, p. 5), em virtude da transformação da 

educação superior de sistemas elite para sistemas de massas, a diversificação dos sistemas 

ganhou uma significativa importância na gestão e desenvolvimento das instituições, sendo “a 

diversificação considerada, na generalidade dos casos, como extremamente positiva”. De 

entre os principais argumentos que justificam a importância da diversidade nos sistemas de 

educação superior, estão (a) a diversidade torna a educação superior mais acessível e aumenta 

a mobilidade social; (b) a diversidade amplia as opções de escolha e responde às necessidades 

dos alunos; (c) a diversidade responde melhor às pressões da sociedade e às necessidades do 

mercado de trabalho; e (d) a diversidade possibilita experiências novas de baixo custo em 

paralelo com a manutenção de instituições de elite.  

Assim, parece evidente que um sistema de educação superior, para ser 

considerado de qualidade, precisa possuir relevantes propósitos socioculturais e econômicos 

para o desenvolvimento e crescimento de seu país. Além disso, por causa das inquestionáveis 

vantagens da presença de diferentes tipos de instituições e formação, parece claro que na 

atualidade a diversidade pode ser considerado um fator de qualidade no sistema de educação 

superior. Considerando-se, ainda, o contexto de uma nação com seus valores democráticos de 

liberdade, solidariedade e justiça social, um sistema de educação superior, para ser 

considerado de qualidade, também precisa proporcionar igualdade de oportunidade para todos 

os estudantes.  
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Por fim, levando-se em conta que um sistema de educação precisa cumprir suas 

funções consideradas básicas de ensino e formação integral dos indivíduos e da sociedade, 

deve ser eficaz na consecução desses objetivos (Bertolin, 2007). 

Nesse sentido, evidencia-se a importância dos estudos em que as características da 

cultura organizacional afetam a perceção dos alunos e professores sobre as necessidades de 

inovações pedagógicas, principalmente em relação à aprendizagem colaborativa e o uso de 

tecnologias educacionais inovadoras (Zhu e Engels, 2013). Diante das rápidas inovações 

tecnológicas e econômicas, as instituições de ensino superior passam a melhor equipar suas 

instalações, no sentido de que seus estudantes acompanhem essa sociedade em mudança, 

através de novos métodos, técnicas ou práticas.  

Uma das novas tecnologias que tem sido amplamente utilizada pelas instituições 

de ensino superior é a criação de redes de cooperação internacional, através do aumento da 

mobilidade acadêmica de professores e alunos, bem como novos métodos de avaliação e 

acreditação dos seus cursos. As inovações típicas que atualmente dominam o debate no ensino 

superior estão relacionadas com o uso integrado de tecnologias de informação e comunicação 

(TIC), a adoção de aprendizagem centrada no aluno e o uso de abordagens de aprendizagem 

colaborativa (Paulson, 2002; Zhu, 2012).  

No entanto, a inovação não é vista necessariamente como algo útil ou benéfico 

por todas as partes envolvidas. Algumas organizações têm recursos, estruturas, processos e 

valores que promovem adoção de inovações, enquanto outras não. Alguns autores acreditam 

que a cultura organizacional influencia nas mudanças organizacionais, no entanto, a literatura 

ainda não apresenta aspetos conclusivos sobre esse assunto. Por exemplo, o estudo 

apresentado por Stevens (2004) afirma que as perspetivas sobre inovações educacionais são 

afetados pelos diferentes agentes educativos em contextos específicos.  

Na mesma linha de pensamento de Stevens (2004), situam-se as pesquisas de 

Aguinis e Roth (2005) e Adamy e Heinecke (2005), que postulam que as influências culturais 

são uma questão fundamental quando se considera a inovação e os processos de mudança. No 

entanto, pesquisa como as de Towndrow, Silver, e Albright (2009) apontam que a inovação é 

mais provável de ocorrer em organizações que têm estruturas integrativas e enfatizam a 

diversidade e a colaboração estresse e trabalho em equipe. Em síntese, conforme assinalado 

anteriormente, os resultados das pesquisas realizadas ainda apresentam pouca evidência 

conclusiva a respeito do papel de características específicas da cultura organizacional na 

adoção de inovação educacional no ensino superior. 
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2.4 Referenciais de Qualidade para a Educação a Distância 

 

Segundo Ianh (2002), um sistema de educação a distância é composto por vários elementos, 

que se relacionam de maneira integrada com o auxílio das Tecnologias de Informação e 

Comunicação, permitindo o funcionamento desse processo educativo. Esses componentes 

são: professor, tutor, aluno, material didático e avaliação. 

De uma forma mais abrangente, Moore e Kearsley (2007, p. 12 e 13) apontam que 

num sistema de educação a distância devem existir: uma fonte de conhecimento que deve ser 

ensinada e aprendida; um subsistema para estruturar esse conhecimento em materiais e 

atividades para os alunos, e que denominaremos cursos; outro subsistema que transmita os 

cursos para os alunos; alunos em seus ambientes distintos; um subsistema que controle e 

avalie os resultados, de modo que intervenções sejam possíveis, quando ocorrerem falhas; e 

uma organização com uma política e uma estrutura administrativa para ligar essas peças 

distintas. 

Nesse contexto da educação a distância, Kampits (2010) em seu artigo Distance 

education and accreditation enfatiza que é preciso encontrar uma forma de avaliar os 

programas de educação a distância, rompendo com os padrões de credenciamento 

tradicionais, como por exemplo, número de alunos na sala de aula, prestação de serviço ao 

estudante, taxa de retenção do aluno, bem como outros mecanismos que se apresentam de 

forma diferente nas duas modalidades de ensino. Vale salientar que existe na literatura 

(Kampits, 2010 e Jager e Gbadamosi (2009) uma certa divergência em relação a esses 

padrões. Alguns autores enfatizam que a qualidade na educação a distância deve ser julgada 

pelos mesmos critérios e padrões da educação presencial, enquanto outros mantém os 

pressupostos de que os mecanismos de avaliação das instituições convencionais não são 

totalmente aplicáveis à educação a distância.  

Meier e Euler (2008), apresentam o sistema de gestão da qualidade European 

Foundation for Management Development’s programme accreditation technology-Enhanced 

Learning (EFMD CEL), que compreende seis dimensões: perfil do programa, dimensão 

pedagógica, dimensão econômica, dimensão tecnológica, dimensão organizacional e 

dimensão cultural. Cada uma dessas dimensões contém suas perspetivas e as respetivas 

perceções da qualidade. No total, o modelo apresenta 30 critérios de qualidade, os quais 

foram derivados de pesquisas envolvendo especialistas, bem como um estudo Delphi. 



 

 

  

 

  98 

 

O gerenciamento dessas dimensões é fundamental para a garantia da qualidade do 

processo do sistema educacional, bem como para a acreditação em EAD. O pressuposto da 

presente pesquisa é que essa garantia da qualidade pode ser obtida através de um processo 

permanente de avaliação, que conduz à acreditação, de forma a garantir a eficiência e a 

eficácia do seu processo. Nesse sentido, foram identificados na literatura referenciais que são 

utilizados na gestão da qualidade de cursos a distância. São eles: os referenciais de qualidade 

do MEC (MEC, 2009); o modelo de qualidade de Masoume e Lindstrom (2012); o modelo 

conceitual baseado em projetos de benchmarking internacional (Ossiannilsson e Landgren, 

2012); o modelo de maturidade apresentado por Marshal (2012) e o Modelo Europeu de 

Garantia da Qualidade na Educação Superior (ENQA, 2009). A seguir, será feita uma 

abordagem de cada um desses modelos, os quais dão suporte à pesquisa realizada nesta tese. 

 

2.4.1 Referenciais de Qualidade para a Educação a Distância do MEC/ Brasil 

 

No Brasil, o Ministério da Educação e Cultura (MEC, 2009) publicou, em 2007, um 

documento com referenciais de qualidade para educação a distância para serem observados 

por todas as instituições de ensino superior brasileiras, contribuindo assim para regulação, 

supervisão e avaliação desta modalidade educacional.  

Silva (2008) apresenta a “linha do tempo” dos referenciais de qualidade do INEP, 

que está exposta na figura 10. Observa-se que a origem se deu com a criação da Lei de 

Diretrizes e Bases, criada em dezembro de 1996, já citada anteriormente neste estudo.   
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Figura 10 – Linha do tempo dos referenciais de qualidade da EAD do MEC 

 
Fonte: Silva, F. C. N. (2008). 

 

 O documento-base é a Lei de Diretrizes e Bases, publicada em 1996. No 

período de 2003 a 2007, foram publicados decretos e portarias normativas que instituíram 

mudanças significativas relativas à Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira. Essas 

mudanças e o investimento constante do governo brasileiro na expansão da educação 

superior, com significativa participação da educação a distância, tornaram necessária a 

atualização do documento inicial publicado em 2003. Da sua atualização, resultou um 

documento publicado pelo referido organismo (MEC, 2009), os quais são apresentados na 

Figura 11.  

Figura 11 - Referencial de qualidade do MEC 

 
Fonte: Adaptado de MEC (2007) 

 

Da figura 11, constam os referenciais de qualidade em que o primeiro ponto 

abordado é a concepção de educação e currículo no processo de ensino e aprendizagem, em 

que o projeto político pedagógico deve apresentar sua escolha epistemológica de educação, de 
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currículo, de ensino, de aprendizagem, de perfil do estudante. A partir dessas escolhas são 

desenvolvidos os processos de produção do material didático, de tutoria, de comunicação e de 

avaliação, delineando princípios e diretrizes que alicerçarão o desenvolvimento do processo 

de ensino e aprendizagem. 

Os referenciais do MEC (2007, p. 2) salientam que “o ponto focal da educação 

superior – seja era presencial ou a distância, é o desenvolvimento em uma perspectiva de 

compromisso com a construção de uma sociedade socialmente justa”. Por essa razão, o 

projeto pedagógico deve ser inovador favorecendo a integração entre os conteúdos e suas 

metodologias, bem como estabelecendo o diálogo do estudante consigo mesmo (e sua 

cultura), com os outros (e sua cultura) e com o conhecimento historicamente acumulado. 

Os referenciais do MEC (2007, p.2) ressaltam que, como o estudante é o foco do 

processo pedagógico e frequentemente a metodologia da educação a distância é uma 

novidade, “é importante que o projeto pedagógico do curso preveja, quando necessário, um 

módulo introdutório que leve ao domínio de conhecimentos e habilidades básicos referentes à 

tecnologia utilizada e ao conteúdo programático do curso”. Também é importante a previsão 

de métodos avaliativos para estudantes que têm ritmo de aprendizagem diferenciado. 

A segunda dimensão dos referenciais de qualidade do MEC (2007) é o sistema de 

comunicação, que deve estar apoiado em uma filosofia de aprendizagem que proporcione aos 

estudantes interação no processo de ensino-aprendizagem, comunicação com garantia de 

oportunidades para o desenvolvimento de projetos compartilhados e o reconhecimento e 

respeito em relação às diferentes culturas e de construção do conhecimento. Nesse ponto, “o 

princípio da interação e da interatividade é fundamental para o processo de comunicação e 

devem ser garantidos no uso de qualquer meio tecnológico a ser disponibilizado” (MEC, 

2007, p. 3). Sendo o estudante o centro do processo educacional, um dos pilares para garantir 

a qualidade do curso é a interatividade entre os diversos atores – professores, tutores e 

estudantes. Para isso, o curso deve utilizar um sistema de comunicação “que permita ao 

estudante resolver, com rapidez, questões referentes ao material didático e seus conteúdos, 

bem como aspetos relativos à aprendizagem como um todo” (MEC, 2007, p. 3). 

Em relação aos aspetos de interação, os referenciais de qualidade do MEC (2007, 

p. 4) prevê algumas exigências legais que devem ser cumpridas pela instituição que oferece 

cursos a distância. São elas: 

 

- descrever como se dará a interação entre estudantes, tutores e professores ao longo do 

curso, em especial, o modelo de tutoria; 



 

 

  

 

  101 

 

- quantificar o número de professores / hora disponíveis para os atendimentos 

requeridos pelos estudantes e quantificar a relação tutor / estudante; 

- informar a previsão dos momentos presenciais, em particular os horários de tutoria 

presencial e de tutoria a distância, planejados para o curso e qual a estratégia a ser 

usada; 

- informar aos estudantes, desde o início do curso, nomes, horários, formas e números 

para contato com professores, tutores e pessoal de apoio; 

- informar locais e datas de provas e datas limite para as diferentes atividades 

(matrícula, recuperação e outras); 

- descrever o sistema de orientação e acompanhamento do estudante, garantindo que os 

estudantes tenham sua evolução e dificuldades regularmente monitoradas, que recebam 

respostas rápidas, e incentivos e orientação quanto ao progresso nos estudos; 

- assegurar flexibilidade no atendimento ao estudante, oferecendo horários ampliados 

para o atendimento tutorial; 

- dispor de polos de apoio descentralizados de atendimento ao estudante, com infra-

estrutura compatível para as atividades presenciais;  

- valer-se de modalidades comunicacionais síncronas e assíncronas como 

videoconferências, chats na internet, fax, telefones, rádio para promover a promoção em 

tempo real entre docentes, tutores e estudantes; 

- facilitar a interação entre estudantes, por meio de atividades coletivas, presenciais ou 

via ambientes de aprendizagem adequadamente desenhados e implementados para o 

curso, que incentivem a comunicação entre os colegas; 

- planejar a formação, a supervisão e a avaliação dos tutores e outros profissionais que 

atuam nos pólos de apoio descentralizados, de modo a assegurar padrão de qualidade no 

atendimento aos estudantes; e 

- abrir espaço para uma representação de estudantes, em órgãos colegiados de decisão, 

de modo a receber feedback e aperfeiçoar os processos. 

 

 

Em síntese, o projeto do curso deve prever vias de comunicação e diálogo entre 

todos os atores do processo educacional, criando condições para diminuir a sensação de 

isolamento, apontada como uma das causas da perda de qualidade no processo educacional e, 

consequentemente, evasão nos cursos a distância. 

A terceira dimensão contempla o material didático, que deve ser concebido 

conforme os princípios epistemológicos, metodológicos e políticos definidos no projeto 

pedagógico, visando facilitar a construção do conhecimento e mediar a interlocução entre 

estudante e professor, devendo passar por rigoroso processo de avaliação prévia, com o 

objetivo de identificar necessidades de ajustes. É interessante que o material didático integre 

os diversos media, explorando a convergência e integração entre materiais impressos, 

radiofônicos, televisivos, de informática, de videoconferência e outros que contribuam para a 

construção do conhecimento e favoreça a interação entre os atores (MEC, 2007).  

A quarta dimensão dos referenciais de qualidade do MEC (2007) contempla dois 

aspetos da avaliação: a avaliação da aprendizagem e avaliação institucional. O modelo de 

avaliação de aprendizagem “deve ajudar o estudante a desenvolver graus mais complexos de 

competências cognitivas, habilidades e atitudes, possibilitando-lhe alcançar os objetivos 

propostos” (MEC, 2007, p. 7). Para isso, a avaliação deve ser um processo contínuo que 
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permita ao estudante verificar constantemente o progresso dos seus estudos, tornando-se um 

elemento ativo na construção do seu conhecimento. É importante destacar que o Decreto 

5.622, de 19 de dezembro de 2005 estabelece obrigatoriedade e prevalência das avaliações 

presenciais sobre outras formas de avaliação. Além disso, o planeamento dos momentos 

presenciais obrigatórios deve estar claramente definidos e informados aos alunos. 

Em relação à avaliação institucional é realizada seguindo as orientações do 

SINAES e deve envolver os vários atores: estudantes, professores, tutores e quadro técnico-

administrativo. A avaliação institucional deve contemplar as dimensões: organização 

didático-pedagógica, corpo docente, corpo de tutores, corpo técnico administrativo e alunos, 

instalações físicas e meta-avaliação, conforme já explicado em itens anteriores. 

A quinta dimensão compreende a equipe multidisciplinar do curso que envolve 

docentes, tutores, pessoal técnico-administrativo. Os referenciais de qualidade do MEC (2007, 

p. 10) estabelece que os professores devem ser capazes de: 

 

- estabelecer os fundamentos teóricos do projeto; 

- Selecionar e preparar todo o conteúdo curricular articulado a procedimentos e atividades 

pedagógicas; 

- Identificar os objetivos referentes a competências cognitivas, habilidades e atitudes; 

- definir bibliografia, videografia, iconografia, audiografia, tanto básica quanto 

complementares; 

- Elaborar o material didático para programas a distância; 

- realizar a gestão acadêmica do processo de ensino-aprendizagem, em particular motivar, 

orientar, acompanhar e avaliar os estudantes; e  

- avaliar-se continuamente como profissional participante do coletivo de um projeto de ensino 

superior a distância. 

 

 

O corpo de tutores desempenha papel de importância fundamental no processo 

educacional, participando de forma ativa na prática pedagógica e desenvolvendo suas 

atividades para o acompanhamento e avaliação do projeto pedagógico. O tutor a distância 

realiza suas atividades, auxiliando o professor no desenvolvimento das atividades das 

disciplinas. Já o tutor presencial atende aos estudantes nos polos, em horários estabelecidos. 

Vale ressaltar que “as funções atribuídas a tutores a distância e a tutores presenciais são 

intercambiáveis em um modelo de educação a distância que privilegie forte mobilidade 

espacial de seu corpo de tutores” (MEC, 2007, p. 11). 

O corpo técnico-administrativo tem por função oferecer o apoio necessário para o 

pleno funcionamento dos cursos ofertados, atuando tanto na sede da instituição, como nos 

polos de apoio presencial. Esses profissionais estão divididos em duas categorias principais: a 

administrativa e a tecnológica. Entre esses profissionais, destaca-se o coordenador do polo de 
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apoio presencial como o principal responsável pelo bom funcionamento dos processos 

administrativos e pedagógicos que se desenvolvem na unidade. Os referenciais de qualidade 

do MEC (2007, p. 12) esclarecem que os coordenadores de polo “necessitam conhecer os 

projetos pedagógicos dos cursos oferecidos em sua unidade, atentando para os calendários, 

especialmente no que se refere às atividades da tutoria presencial, zelando para que os 

equipamentos a serem utilizados estejam disponíveis e em condições de perfeito uso, enfim, 

prezar para que toda a infraestrutura esteja preparada para a viabilização das atividades”. 

A sexta parte das dimensões diz respeito à infraestrutura de apoio, que diz 

respeito a infraestrutura material proporcional ao número de estudantes, aos recursos 

tecnológicos envolvidos e a extensão do território a ser alcançada, o que representa um 

significativo investimento para a instituição (MEC, 2007). As infraestrutura físicas que 

oferecem cursos a distância devem estar disponíveis, tanto na sede da instituição, como nos 

polos de apoio presencial 

A sétima dimensão dos referenciais de qualidade refere-se a gestão acadêmica-

administrativa que deve estar integrada aos demais processos da instituição. Isso significa que 

o estudante de um curso a distância deve ter as mesmas condições e suporte que o presencial e 

o sistema acadêmico deve priorizar esse aspeto. Além disso, a logística que envolve um 

projeto de educação a distância (processo de tutoria, distribuição de materiais didático, 

distribuição de provas) deve ser gerenciado e supervisionado, sob pena de desestimular o 

aluno, levando-o ao abandono do curso (MEC, 2007). 

Segundo os referenciais de qualidade do MEC (2007, p. 17) a instituição deve 

explicitar seu referencial de qualidade em seu processo de gestão, apresentando o atendimento 

básico a seus serviços, como: 

 

- um sistema de administração e controle do processo de tutoria especificando, quando 

for o caso, os procedimentos logísticos relacionados com os momentos presenciais e a 

distância; 

- um sistema (logística) de controle da produção e distribuição do material didático; 

- um sistema de avaliação de aprendizagem, especificando a logística adotada para esta 

atividade; 

- bancos de dados do sistema como um todo, contendo em particular: cadastro de 

estudantes, professores, coordenadores, tutores, etc.; 

- cadastro de equipamentos e facilidades educacionais do sistema; 

- sistema de gestão dos atos acadêmicos, tais como: inscrição e trancamento de 

disciplinas e matrículas; 

- registros de resultados de todas as avaliações e atividades realizadas pelo estudante, 

prevendo-se, inclusive recuperação e a possibilidade de certificações parciais; e 

- um sistema que permita ao professor ter autonomia para a elaboração, inserção e 

gerenciamento de seu conteúdo, e que isso possa ser feito de maneira amigável e rápida, 

com liberdade e flexibilidade. 
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Finalmente, a oitava dimensão aborda a sustentabilidade financeira, envolve uma 

série de investimentos iniciais elevados, para a produção de material didático, para a 

capacitação das equipes multidisciplinares e para a implantação dos polos de apoio presencial. 

Essa é uma discussão que começa a ser feita nas organizações públicas, uma vez que a 

maioria dos recursos são hoje decorrentes do sistema da Universidade Aberta do Brasil e não 

se sabe até quando a organização vai existir e o que acontecerá caso seja extinta em algum 

dia. 

São estes os referenciais de qualidade utilizados atualmente pelo governo 

brasileiro para avaliação das condições de oferta de cursos de graduação, na modalidade a 

distância, incluindo a autorização, o reconhecimento dos cursos e a renovação do 

reconhecimento dos cursos. 

 

2.4.2 Modelo de Qualidade em E-learning 

 

D. Masoumi & B. Lindström (2012), no artigo Quality in e-learning: a framework for 

promoting and assuring quality in virtual institutions, desenvolveram um modelo, através de 

uma revisão geral de outros modelos, diretrizes e parâmetros utilizados nas práticas de gestão 

da qualidade em e-learning. A análise e a síntese da literatura resultou num quadro de 

referências, representado na figura 12.   
 

Figura 12 – Estrutura de qualidade eletrônica 

 
Fonte: Adaptado de Masoumi e Lindstrom (2012, p. 27) 
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 Segundo os autores, o quadro foi construído utilizando o método Delphi para a 

melhoria contínua, resultando da crítica de professores, pesquisadores e outras partes 

interessadas na Universidade de Gotemburgo e outras organizações virtuais. O quadro é 

formado por sete fatores principais, os quais são subdivididos em 29 subfactores, agrupados 

em clusters, onde cada um representa um aspeto específico do e-learning. Os fatores 

principais são: fatores institucionais, fatores de desenho instrucional, fatores de avaliação, 

fatores tecnológicos, fatores pedagógicos, fatores de suporte ao estudante e fatores de suporte 

à instituição. 

O quadro fornece os requisitos básicos para que a organização ofereça cursos de 

qualidade à sociedade, identificando fatores que permita o acompanhamento dos resultados 

alcançados nos vários fatores de avaliação. O estudo ressalta, ainda, a importância da 

instituição promover uma cultura de permanente aperfeiçoamento, com vistas à melhoria e 

garantia da qualidade do seu processo de educação a distância. Para tanto, seus principais 

atores – estudantes, professores e administradores – devem elevar sua consciência, mudando 

suas atitudes e ampliando suas expectativas em busca da melhoria da qualidade dos cursos 

ofertados. 

 

2.4.3 Modelo Conceptual Baseado em Projetos de Benchmarking Internacional 

 

Ossiannilsson & Landgren (2012), no seu artigo Quality in e-learning – a conceptual 

framework based on experiences fron three international benchmarking projects, 

desenvolveram uma estrutura conceptual para e-learning, com base em uma série de fatores 

críticos de sucesso. O estudo foi elaborado com base na participação em três projetos de 

benchmarking internacional: E-excellence+, Exercício de benchmarking em e-learning e o 

Primeiro Clube Dual-Mode de Benchmarking a distância. 

O modelo proposto pelos autores, apresentado na figura 13, está centrado nas 

expectativas, demandas e direitos do aluno, as quais devem ser levadas em conta a partir de 

uma perspetiva holística, com transparência e inovação em mente. Os critérios de aferição 

foram agrupados em três categorias: gestão, produtos e processos, cobrindo os aspetos 

institucionais, pedagógicos, técnicos, éticos e de gestão de e-learning. 
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Figura 13 – Quadro conceptual da qualidade em e-learning 

 
Fonte: Adaptado de Ossiannilsson e Landgren (2012, p. 49) 

 

 A estrutura conceptual emergente no modelo apresentado por Ossiannilsson e 

Landgren (2012) mostra a complexidade que caracteriza as áreas críticas de sucesso do e-

learning, caracterizando a importância de uma visão holística de todo o processo, que envolve 

os seguintes aspetos: personalização, flexibilidade, acessibilidade, transparência, 

interatividade, participação e produtividade. Os autores sugerem que o modelo deve ser 

utilizado como um alicerce para o e-learning do futuro e como inspiração para desenvolver, 

implementar, avaliar e internalizar ações da educação a distância de forma integrada.  

 

2.4.4 Modelo de Maturidade no E-learning 

 

Marshall (2012), em seu artigo Improving the quality of e-learning: lessons from the eMM, 

diz que a qualidade do e-learning pode ser definida de maneiras diferentes, refletindo as 

diferentes partes interessadas e a complexidade do sistema e processos utilizados no ensino 

superior. O autor sugere um modelo de maturidade para e-learning (EMM) relacionando 

processos, práticas e dimensões, as quais estão apresentadas na figura 14. 
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Figura 14 – Relacão entre processos, práticas e dimensões 

 
Fonte: Marshall (2012, p. 18) 

 

O modelo compreende um conjunto de 35 processos, agrupados em cinco 

dimensões, que são: aprendizagem, desenvolvimento, apoio, avaliação e organização. Os 

processos relativos à dimensão aprendizagem impactam diretamente sobre os aspectos 

pedagógicos do e-learning e abrangem os seguintes aspectos (Marshall, 2012): 

 Os objetivos de aprendizagem orientam a concepção e implementação dos 

cursos; 

 Os alunos têm mecanismos de interação com os docentes e com os outros 

atores; 

 Os alunos desenvolvem competências no e-learning; 

 São fornecidos aos alunos respostas rápidas às suas perguntas; 

 Os alunos recebem feedback sobre o seu desempenho no curso; 

 Os alunos recebem apoio para o desenvolvimento de competências na 

pesquisa; 

 Os projetos de aprendizagem e atividades envolvem ativamente os alunos; 

 A avaliação é projetada para construir progressivamente a competência dos 

alunos; 

 O trabalho dos alunos está sujeito a horários e prazos estabelecidos; 

 Os cursos são projetados para suportar diversos estilos de aprendizagem e 

capacidade dos alunos.  
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Os processos relativos ao desenvolvimento são voltados à criação e manutenção 

dos recursos de e-learning, que envolvem (Marshall, 2012):  

 O pessoal docente recebe apoio para o design e o desenvolvimento do curso a 

distância; 

 Os cursos de desenvolvimento, design e entrega são guiados por procedimentos 

e padrões de e-learning; 

 Deve existir um plano tecnológico para a educação a distância; 

 Os cursos devem ser projetados para apoiar os alunos com deficiência; 

 Todos os elementos da infraestrutura de e-learning devem ser fisicamente 

confiáveis, robustos e suficientes; 

 Todos os elementos da infraestrutura de e-learning devem estar fisicamente 

integrados utilizando padrões bem definidos; 

 Os recursos de e-learning devem ser planejados e gerenciados para maximizar 

a reutilização; 

Os processos de apoio são direcionados à gestão operacional de e-learning e 

compreendem (Marshall, 2012): 

 Os alunos recebem assistência técnica quando são engajados na educação a 

distância; 

 Devem ser fornecidas aos estudantes instalações adequadas de biblioteca, 

quando engajados na educação a distância; 

 As respostas aos inquéritos, perguntas e reclamações devem ser dadas aos 

alunos de maneira formal; 

 Deve ser fornecido ao aluno serviço de apoio pessoal e de aprendizagem 

quando engajados na educação a distância; 

 Deve ser fornecido ao pessoal docente o apoio à aprendizagem pedagógica e ao 

desenvolvimento profissional; 

 Deve ser fornecido ao pessoal docente suporte técnico na utilização de 

informações digitais criadas pelo aluno no ambiente virtual do curso. 

Os processos em torno da avaliação e controle da qualidade acompanham os 

resultados do e-learning em seu ciclo de vida, compreendendo (Marshall, 2012): 

 Os alunos são capazes de fornecer regularmente informações sobre a qualidade 

e a eficácia das experiências de aprendizagem; 
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 O corpo docente é capaz de fornecer regularmente informações sobre a 

qualidade e a eficácia da sua experiência na educação a distância; 

 Devem ser realizadas revisões periódicas dos aspectos relacionados ao e-

learning. 

Finalmente, os processos associados à dimensão organização são direcionados ao 

planejamento institucional e de gestão, incluindo (Marshall, 2012): 

 Os critérios formais orientam a alocação de recursos para design, entrega e 

desenvolvimento do e-learning; 

 O e-learning institucional e as políticas e estratégias de ensino-aprendizagem 

devem extar explicitamente abordadas no Plano de Desenvolvimento da Instituição; 

 As decisões de tecnologia de e-learning devem ser guiados por um 

planejamento explícito; 

 O uso das informações digitais devem ser guiadas por um plano institucional 

de informação integral; 

 As iniciativas de e-learning devem ser orientadas por um plano de 

desenvolvimento explícito; 

 Os alunos devem receber informações sobre as tecnologias de e-learning antes 

do início dos cursos; 

 Os alunos devem receber informações sobre os aspectos pedagógicos antes do 

início dos cursos 

 As iniciativas de e-learning devem ser guiadas por estratégias institucionais e 

planos operacionais. 

 

2.4.5 Modelo European Association for Quality Assurance in Higher Education – ENQA 

 

No comunicado de Berlim, de 19 de setembro de 2003, os ministros dos países signatários do 

Processo de Bolonha convidaram a Rede Europeia para a Garantia da Qualidade do Ensino 

Superior (ENQA, 2009), através dos seus membros, em cooperação com os Estados Unidos, 

EURASHE e ESIB, para desenvolver um conjunto de normas, procedimentos e orientações 

sobre a garantia da qualidade, bem como explorar formas de assegurar uma adequada 

avaliação de entrepares para a garantia da qualidade e/ou agências de acreditação. 

Foram criados padrões, que estão agrupados em três partes (ENQA, 2009), 

abrangendo garantia interna da qualidade das instituições de ensino superior, a garantia 
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externa da qualidade da educação superior e a garantia da qualidade das agências 

acreditadoras.  

A primeira parte das normas contém orientações para a garantia da qualidade 

interna das instituições de ensino superior, incluindo: políticas e procedimentos para garantia 

da qualidade; aprovação, acompanhamento e revisão periódica dos programas e prêmios 

promovidos pelas instituições; critérios e procedimentos para avaliação dos alunos; garantia 

da qualidade do pessoal docente; recursos de aprendizagem e apoio ao estudante; sistema de 

informação relevante para a eficácia da gestão; e publicação regular atualizada de 

informações, tanto quantitativas como qualitativas, sobre os programas e prêmios que estão 

sendo ofertados pela instituição. 

A segunda parte das normas envolve os aspetos relativos à garantia da qualidade 

externa da educação superior, envolvendo: o uso de procedimentos internos de garantia da 

qualidade; desenvolvimento de processos de garantia de qualidade externa; processo de 

tomada de decisões, baseado em critérios consistentes, os quais devem ser publicados para 

conhecimento de todas as partes interessadas; projeto detalhado dos processos de verificação 

externa; publicação de relatórios, escritos num estilo de fácil entendimento e acessível aos 

leitores interessados; avaliação externa das instituições, a qual deve ser realizada numa base 

cíclica; as agências de garantia de qualidade devem produzir um sumário descrevendo e 

analisando os resultados obtidos com as opiniões e avaliações realizadas. 

A terceira parte das normas compreende os procedimentos a serem seguidos pelas 

agências acreditadoras de garantia da qualidade externa, que deve levar em conta a eficácia 

dos processos de verificação interna e externa da garantia da qualidade. Além disso, as 

agências acreditadoras devem ser formalmente reconhecidas pelos poderes públicos 

competentes no espaço europeu do ensino superior e devem ser legalmente estabelecidas. As 

agências acreditadoras devem dispor dos recursos humanos e financeiros que lhes permitam 

organizar e executar o seu processo de controlo de qualidade externo de forma eficaz e 

eficiente; além disso, as agências devem ser independentes na medida em que têm autonomia 

pelas suas operações e pelas conclusões e recomendações feitas às instituições analisadas. 

 

2.4.6 Análise Comparativa dos Referenciais de Qualidade da EAD 

 

Neste ítem, será feita uma análise comparativa entre os modelos e frameworks da educação a 

distância identificados na literatura, os quais foram comentados no ítem 2.4.5. 
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 Concepção de Qualidade na Educação a Distância 

Os referenciais do MEC (2007) fornecem subsídios para os atos legais do poder 

público brasileiro, no que se refere aos processos de regulação, supervisão e avaliação da 

educação a distância. O documento enfatiza que as ações pedagógicas e educativas devem 

estar respaldadas numa discussão política, bem como no compromisso institucional para a 

garantia da qualidade do processo de educação a distância. Os referenciais atuam com função 

indutora para a conceção teórico e metodológica da EAD, bem como para a organização dos 

respetivos sistemas. 

O modelo de maturidade de Mashall (2012) define a qualidade na educação a 

distância de várias maneiras, refletindo os interesses das diversas partes interessadas e a 

complexidade do sistema e dos processos. Essas diferentes conceções podem ser 

contraditórias e gerar conflito entre as partes, como por exemplo, ser politicamente 

significativo de um lado e, por outro, fugir do controle dos gestores da instituição.  

Corroborando o modelo do MEC (2007), Mashall (2012) também entende que a 

qualidade na educação é uma construção política, onde os líderes institucionais devem 

equilibrar as várias externalidades com a realidade técnica e organizacional. Assim, definições 

rígidas de qualidade na educação são incompatíveis com o rápido e crescente ritmo das 

mudanças impulsionadas pela tecnologia. 

Masoumi & Lindstrom (2012) ressaltam que os modelos de gestão da qualidade 

na educação a distância devem considerar as características socioculturais de cada região. 

Além disso, o desenvolvimento de um modelo de gestão da qualidade deve ser feito com 

sólida base teórica, bem como o caráter holístico dos processos educativos. 

A estrutura conceitual de qualidade em educação a distância, proposta por 

Ossiamilsson & Landren (2012) foi construída em função de fatores críticos de sucesso, que 

são: flexibilidade, interatividade, personalização, acessibilidade, transparência, participação e 

produtividade. A conceção do curso deve levar em conta as expectativas dos alunos, numa 

perspetiva holística, com transparência e inovação em mente. O autor também enfatiza que a 

qualidade na educação a distância reúne conceitos das áreas de educação, tecnologia e 

economia, a fim de contribuir para o desenvolvimento social. 

O modelo da Associação Europeia para a garantia da qualidade na educação 

(ENQA, 2009) ressalta que o termo garantia da qualidade na educação superior é muito 

genérico, passível de várias interpretações. Esse pensamento foi identificado nos modelos 

anteriormente apresentados. Segundo a referida instituição, o termo “padrões” é empregado 
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de várias maneiras em toda a Europa. Abordando desde a declaração de requisitos a serem 

observados, até descrições generalizadas de boas práticas. 

 Conceção de Educação e Currículo 

Segundo os referenciais de qualidade do MEC (2009), o projeto pedagógico deve 

apresentar claramente sua opção epistemológica de educação, de currículo, de ensino, de 

aprendizagem e de perfil de estudante. Em função dessa opção epistemológica se 

desenvolverão os processos de produção do material didático, de tutoria, de comunicação e de 

avaliação.  

O projeto pedagógico deve ser construído por meio da interdisciplinaridade e da 

contextualização em termos de formação do sujeito social. Além disso, o uso das tecnologias 

de informação e comunicação deve estar apoiado numa filosofia de aprendizagem que 

proporcione aos estudantes a oportunidade de interagir, de desenvolver projetos 

compartilhados, de reconhecer e respeitar diferentes culturas e de construir o conhecimento.  

Na mesma linha de raciocínio, o modelo de Mashall (2012) enfatiza que os 

objetivos de aprendizagem devem orientar a conceção e implementação dos cursos. Além 

disso, a educação a distância deve proporcionar o desenvolvimento das competências dos 

alunos, de forma a atender a estilos diversos de aprendizagem e de capacidade dos estudantes, 

inclusive o atendimento a alunos portadores de deficiência. 

Masoumi & Lindstrom (2012) reforçam que o ambiente de aprendizagem deve ser 

construído com foco no aluno e proporcionar socialização e aculturação dos estudantes. 

Ossiannilson & Landren(2012) ressaltam que a acessibilidade e flexibilidade devem resultar 

em oportunidades para os estudantes, que compartilham recursos de aprendizagem, 

independentemente de tempo, espaço e lugar, bem como atende àqueles que apresentam 

necessidades específicas, como deficiências, dislexia, dentre outras. 

 Sistemas de Comunicação 

Nessa dimensão, os modelos analisados são unânimes em afirmar que o sistema 

de comunicação deve estar fundamentado no princípio da interação e da interatividade entre 

professores, tutores e estudantes. O sistema deve permitir que o estudante resolva, com 

rapidez, questões referentes ao material didático e seus conteúdos, bem como aspetos 

relativos à orientação de aprendizagem como um todo.  

As comunicações entre os colegas de curso devem ser estimuladas de forma a 

criar condições para diminuir a sensação de isolamento, apontada como uma das causas de 

perda de qualidade e evasão. O processo deve ser instigante, motivador de aprendizagem, 
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facilitador de interdisciplinaridade e de adoção de atitudes de solidariedade uns com os 

outros, bem como o sentimento de pertencimento ao grupo. (MEC, 2009).  

Marshall (2012) ressalta que é necessário criar um ambiente de aprendizagem 

acessível e sofisticado e que os elementos da infraestrutura tecnológica devem ser confiáveis, 

robustos e suficientes. Masoumi & Lindstrom (2012) chamam a atenção para a importância de 

colher feedback dos alunos sobre o seu nível de satisfação com o processo de ensino e 

aprendizagem. 

O documento do MEC (2009) estabelece a obrigatoriedade de encontros 

presenciais, cuja frequência deve ser determinada pela natureza do curso oferecido e pela 

metodologia de ensino utilizada. Essa exigência atende aos preceitos da Lei de Diretrizes e 

Bases. 

 Material Didático 

Nesse ítem, somente o modelo do MEC (2009) apresenta orientações específicas. 

Uma delas é que o material didático deve ser concebido de acordo com os princípios 

epistemológicos, metodológicos e políticos explícitos no projeto pedagógico do curso. Além 

disso, deve desenvolver habilidade e competências, recorrendo a um conjunto de mídias 

compatível com o contexto socioeconômico do estudante. O uso das diferentes mídias deve 

explorar a convergência e integração entre materiais impressos, radiofônicos, televisivos, 

videoconferência, dentre outros. 

 Avaliação da Aprendizagem 

Os modelos analisados são unânimes em afirmar que a avaliação da aprendizagem 

deve ser construída progressivamente de forma a desenvolver graus mais complexos de 

competências cognitivas, habilidades e atitudes. Assim, a avaliação deve ser um processo 

contínuo, de forma a permitir constantemente, a verificação do progresso do aluno.  

O documento do ENQA (2009) reforça que os alunos devem ser avaliados através 

de critérios publicados em regulamentos e procedimentos. No caso brasileiro (MEC, 2009), as 

avaliações devem ser compostas de avaliações a distância e avaliações presenciais, conforme 

Decreto nº 5.622/2005. 

 Avaliação Institucional 

Em relação a avaliação institucional, percebe-se unanimidade nos modelos 

analisados em relação à necessidade de criação de uma cultura da qualidade na instituição. Ou 

seja, a cultura da avaliação deve ser divulgada, fornecendo elementos metodológicos e 

agregando valor às diversas atividades do curso e da instituição. O documento do ENQA 
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(2009) reforça que a instituição deve comprometer-se explicitamente com o desenvolvimento 

de uma cultura que reconhece a importância da garantia da qualidade em seu trabalho. 

A avaliação institucional, segundo os referenciais do MEC (2009) deve ser 

coerente com o SINAES, envolvendo os diversos atores: estudantes, professores, tutores e 

quadro técnico-administrativo. Tanto o documento do MEC (2009) como o do ENQA (2009) 

consideram um processo de avaliação que englobe etapas de autoavaliação e avaliação 

externa. 

Os referenciais de qualidade do ENQA (2009) enfatizam que os procedimentos de 

garantia da qualidade devem levar em conta a eficácia dos processos internos. Além disso, os 

relatórios de avaliação devem ser escritos em estilo, que seja claro e facilmente acessível aos 

leitores interessados. As decisões, elogios, ou recomendações contidas nos relatórios devem 

ser de fácil entendimento para o leitor.  

 Equipe Multidisciplinar 

Neste tópico, também percebe-se unanimidade nos modelos em que é enfatizada a 

composição da equipe: docentes, tutores (a distância e presencial) e pessoal técnico-

administrativo. Além disso, ressaltam o fornecimento de apoio pedagógico e técnico à equipe 

multidisciplinar, proporcionando qualificação e competência para o exercício da função, bem 

como um clima de motivação e satisfação dos membros da equipe.  

 Infraestrutura de Apoio 

Neste ítem, todos os modelos ressaltam que a instituição deve assegurar os 

recursos disponíveis para o apoio e aprendizagem dos estudantes, através de uma 

infraestrutura de apoio adequada, composta de biblioteca, laboratório de informática, 

laboratórios de experiências de ensino e estrutura para o funcionamento das atividades 

presenciais, quando for o caso. Os referenciais do MEC (2007) estabelecem que o polo de 

apoio presencial deve funcionar segundo a Portaria Normativa 02/2007. 

 Gestão Acadêmico-Administrativa 

A gestão acadêmico-administrativa deve estar integrada aos demais processos da 

instituição e suas diretrizes devem estar explícitas nas políticas e estratégias de ensino da 

instituição (MEC, 2009; Mashall, 2012; Masoumi & Lindstrom, 2012; Ossiannilsson & 

Landren, 2012; ENQA, 2009). Além disso, a instituição deve explicitar seu referencial de 

qualidade em seu processo de gestão.  

A instituição deve desenvolver e implementar uma estratégia para o reforço 

contínuo da qualidade, bem como estratégias, políticas e procedimentos disponíveis ao 
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público. As metas e objetivos dos processos de garantia de qualidade devem ser determinados 

antes que os processos sejam desenvolvidos (ENQA, 2009). 

 Sustentabilidade Financeira 

Por fim, a sustentabilidade financeira é também uma dimensão contemplada nos 

quatro modelos analisados. O MEC (2009) reforça que a instituição deve apresentar garantias 

de continuidade do curso, através de uma planilha de custos, em consonância com o projeto 

político pedagógico do curso. Além disso, Masoumi & Lindstrom (2012) ressalta que é 

preciso fazer uma avaliação explícita do custo-efetividade do programa de educação a 

distância. Os demais modelos não abordam a questão da sustentabilidade financeira. 

Em síntese, observa-se que os modelos analisados apresentam pontos em comuns 

em relação à conceção de qualidade na educação a distância. Um deles, refere-se ao caráter 

holístico dessa conceção. Um ponto que diferencia um modelo de outro é a estrutura 

conceitual de qualidade em educação a distância, proposta por Ossiamilsson & Landren 

(2012) que é apresentada em função de fatores críticos de sucesso, que são: flexibilidade, 

interatividade, personalização, acessibilidade, transparência, participação e produtividade. 

Esses fatores devem permear todas as dimensões da qualidade na educação a distância, os 

quais dependem de ações das próprias instituições para funcionarem.  

Dos aspetos que não são comuns aos modelos estudados, destaca-se o caráter 

regulatório dos referenciais de qualidade, que são utilizados exclusivamente pelo MEC 

(2009). Outros pontos apresentados pelo MEC (2009) que também não constam nos demais 

modelos são: a obrigatoriedade dos encontros presenciais e da aplicação de uma avaliação 

presencial. Em relação ao ENQA (2009), destaca-se a avaliação das agências acreditadoras, 

que realizam a avaliação externa das instituições. Esse aspeto não é contemplado nos outros 

modelos analisados. 
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Este capítulo apresenta as opções metodológicas utilizadas na pesquisa, incluindo a 

caracterização da pesquisa, as técnicas utilizadas para a recolha dos dados e as técnicas de 

análise dos dados.  

 

3.1 Caracterização da Pesquisa 

 

O estudo é caracterizado como descritivo visto que objetiva descrever o entendimento dos 

atores da educação a distância dos cursos superiores de uma universidade pública (Vergara, 

2006). Em relação à abordagem, é do tipo qualitativo. De acordo com Gibbs (2009), a 

pesquisa qualitativa visa entender, descrever e explicar fenômenos sociais analisando 

experiências de indivíduos ou grupos, examinando interações e comunicações que estejam se 

desenvolvendo ou investigando documentos.  

 Flick (2009) define algumas abordagens da pesquisa qualitativa, as quais se 

diferenciam pelos seus objetos de pesquisa e pelos métodos que empregam. A abordagem 

utilizada nesta pesquisa é a perspectiva dos pontos de vista dos sujeitos. Assim, a postura 

teórica utilizada foi o interacionismo simbólico, que versa em torno do estudo dos 

significados subjetivos e da construção individual de significados.  

 Em relação à estratégia de investigação, optou-se pelo estudo de caso, que tem 

sido amplamente utilizado como método para investigação de fenômenos complexos no 

domínio das Ciências Sociais, e que demandam o entendimento de condições 

comportamentais a partir da perspectiva de atores sociais (Creswell, 2003). A técnica de 

estudo de caso é particularmente útil quando o foco da pesquisa é o relacionamento de atores 

em contexto específico (Yin, 1994), já que permite explorar em profundidade a percepção dos 

atores da EAD em relação aos referenciais de qualidade.  

 A seleção do caso estudado não se relaciona com a escolha de uma amostra, 

visto que esse tipo de estudo não é uma investigação baseada em amostragem e critérios 

probabilísticos. Como afirma Stake (2005, p. 435), “não se estuda um caso para compreender 

outros, mas para compreender o próprio caso”.  

A escolha da técnica de estudo de caso para conduzir a investigação desta pesquisa 

fundamenta-se nos princípios postulados por Creswell (2003), Stake (2005) e Yin (1994), 

segundo os quais a investigação ocorre em ambiente natural, o contexto social e tecnológico 
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da educação a distância é complexo e específico e o pesquisador recorre diretamente aos 

atores sociais como fonte de dados. 

 O caso selecionado para esta pesquisa foi a Secretaria de Educação a Distância 

(SEDIS) de uma instituição pública de ensino superior brasileira, pela importância que 

representa no cenário local e nacional. A unidade já funciona há 11 anos e adquiriu um nível 

de crescimento, maturidade e inovação considerável, reconhecida nacionalmente.  

Um exemplo recente foi o Prêmio Unirede de Inovação Tecnológica 2013, pelo 

desenvolvimento de um aplicativo, em parceria com o Instituto Brasileiro de Informação em 

Ciência e Tecnologia (IBICT) e Universidade de Brasilia (UnB), para capacitar voluntários 

para a Copa do Mundo. O prêmio foi concedido pelo 11º Congresso Brasileiro de Ensino 

Superior a Distância – ESUD 2014, em Florianópolis – SC, em agosto de 2014. A escolha se 

deu a partir de critérios técnicos de inovação e foi feito por uma comissão de especialistas 

Houve também uma votação virtual, na qual o aplicativo obteve 2.058 do total de 5.774 votos 

(Portal IBICT, 2014). Além disso, a pesquisadora possui um canal de interatividade aberto e 

direto com os atores da EAD, tanto no Campus Central, como nos pólos de apoio presencial. 

Esse acesso é decorrente da atuação da pesquisadora, desde 2006, como coordenadora de 

curso, coordenadora de tutoria, professora, conteudista e outras funções exercidas na EAD. 

 

3.2 Técnicas e Instrumentos de Recolha de dados 

 

Neste estudo foram utilizadas as seguintes fontes para a coleta e análise dos dados: literatura 

técnica, documentação e registros em arquivos, perfazendo a literatura não-técnica, artefatos 

físicos e entrevistas. 

 

3.2.1 Literatura Técnica 

 

A literatura técnica compreende relatórios de estudos de pesquisa e trabalhos teóricos ou 

filosóficos característicos da redação profissional e disciplinar que podem atuar como material 

de apoio contra os quais é possível comparar resultados dos dados atuais. A literatura técnica 

envolve, por exemplo, livros, capítulos de livros, artigos em periódicos e anais de congressos 

especializados, textos de pesquisadores disponíveis na Web, dentre outros. A literatura técnica 

não representa, portanto, uma fonte de dados per se, mas, sim, fornece material para 

comparação, durante a análise, com os dados obtidos por outros meios (Strauss & Corbin, 
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2008). A leitura técnica foi utilizada para fundamentar a revisão da literatura relativa às 

questões-chaves da estrutura conceitual da presente pesquisa. 

O conhecimento de teorias existentes pode ser útil. Previamente ao início de um 

projeto, o pesquisador pode consultar a literatura para formular questões que sirvam como 

ponto de partida durante observações e entrevistas iniciais. Realizadas as primeiras entrevistas 

ou observações, o pesquisador volta-se para as questões e conceito que emergiram da análise 

dos dados. No entanto, ainda que novas áreas possam emergir, as questões iniciais 

normalmente procuram declarar o objetivo geral da pesquisa. 

Os autores complementam explicando que a literatura técnica também pode ser 

empregada para estimular questões durante o processo de análise, sempre que se notar 

discrepâncias entre os dados obtidos pelo pesquisador e os resultados reportados na literatura. 

Por outro lado, a literatura pode ser utilizada para a própria confirmação de resultados ou até 

mesmo com a finalidade de demonstrar onde a literatura mostra incorreções ou 

incompletudes, onde ela é extremamente simplista ou, ainda, em que momentos essa literatura 

explica os fenômenos apenas parcialmente. Trazer a literatura para a redação não apenas 

demonstra sendo acadêmico, mas também permite ampliar, validar e refinar o conhecimento 

no campo. 

 

3.2.2 Literatura Não-técnica 

 

Documentos e registros em arquivos podem ser considerados como literatura não-técnica 

(Strauss & Corbin, 2008). A literatura não-técnica compreende biografias, diários, relatórios, 

manuscritos, registros, catálogos e outros documentos que possam ser uti8lizados como fontes 

de dados primários, a fim de complementar os dados obtidos por meio de entrevistas e 

observações de campo, ou mesmo para estimular o pensamento acerca de propriedades e 

dimensões dos conceitos que surgem a partir dos dados. 

 De acordo com Yin (1994), a documentação apresenta como ponto forte a 

estabilidade, permitindo frequentes revisões, à descrição, a exatidão e a capacidade de ampla 

cobertura por um longo espaço de tempo, muitos eventos e ambientes distintos, e os registros 

em arquivos possuem, como pontos fortes, a precisão e a capacidade de quantificação. 

 Na pesquisa realizada foram utilizados os documentos abaixo relacionados, 

tendo em vista sua relevância, mas também, sua disponibilidade, uma vez que foi permitido o 

livre acesso da pesquisadora: Relatórios da SEDIS; Portarias; Regimentos; Plano de 

Desenvolvimento Institucional; Projetos pedagógicos dos cursos; Dados estatísticos da 

COMPERVE sobre o perfil sócio-econômico dos estudantes; Dados da coordenação 

acadêmica da SEDIS, sobre o número de alunos ingressantes, evadidos e ativos; Notícias na 

imprensa institucional, nomeadamente as notícias veiculadas no portal da UFRN, 

www.ufrn.br e na SEDIS, www.sedis.ufrn.br; Artigos publicados em congressos e periódicos 

http://www.ufrn.br/
http://www.sedis.ufrn.br/


 

 

 

 

120 

 

por pesquisadores da SEDIS, diretamente inerentes à educação a distância da UFRN, além de 

dissertações de mestrado e teses de doutorado produzidas por docentes da referida instituição. 

Enfim, a literatura não-técnica conteve dados que permitiriam tanto uma análise qualitativa 

quanto uma análise quantitativa, cujas informações foram utilizadas para fundamentar o 

contexto da organização estudada. 

 

3.2.3 Entrevistas 

 

As entrevistas foram realizadas em profundidade pela própria pesquisadora com os diversos 

atores participantes do processo de educação a distância da UFRN, nos níveis docente, 

discente e de tutoria. Utilizou-se um roteiro não estruturado (ver Apêndice A) onde constam 

os tópicos abordados nos referenciais de qualidade do MEC (2007).  Antes da realização das 

entrevistas, os participantes assinaram um termo de consentimento de utilização das 

informações para fins acadêmicos. Foi entregue ao pesquisado um termo de 

confidencialidade, relatando que as informações seriam mantidas em anonimatos.  

Após o término da coleta de dados, as entrevistas foram transcritas do formato de 

áudio digital (MP3) para o formato de texto, pela própria pesquisadora. Essa fase constituiu 

uma prévia das fases de codificação, interpretação e análise do conhecimento construído nas 

interações ocorridas durante as entrevistas. O número de entrevistados, assim como o teor das 

questões, não foram definidos com exatidão previamente, mas, sim, formados à medida que a 

pesquisa se desenvolveu, permitindo que se selecionasse novos entrevistados, e se repetissem 

perguntas já feitas ou mesmo sugeridas outras a partir daqueles (Zilber, Lex, Perez & Didio, 

2006; Goulding, 2002; Strauss e Corbin, 2008). 

Ainda com essa liberdade tanto para outras fontes quanto para as entrevistas, fez-

se uma amostragem discriminada (Strauss e Corbin, 2008), em que a pesquisadora escolheu 

os locais, as pessoas e os documentos que considerou que maximizariam as oportunidades de 

se fazer análises comparativas. Ressalte-se que, no caso dos tutores e alunos, os sujeitos 

foram escolhidos por acessibilidade e conveniência, uma vez que seria inviável entrevistar 

todos os alunos de todos os cursos a distância mantidos pela instituição. Procurou-se 

entrevistar alunos das várias licenciaturas e do bacharelado em Administração Pública, a fim 

de obter uma diversidade de percepções dos sujeitos pesquisados. 

Participaram da pesquisa coordenadores de curso, coordenadores de polo, 

professores, tutores a distância, tutores presenciais e alunos, cuja relação encontra-se abaixo 

no quadro 4: 
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Quadro 4 – Lista de participantes da pesquisa 

Nº Código do 

entrevistado 

Função do entrevistado Local de realização da 

entrevista 

Data de realização da 

entrevista 

01 CC1 Coordenador de curso Campus Central 10/04/2014 

02 CC2 Coordenador de curso Campus Central 10/04/2014 

03 CC3 Coordenador de curso Campus Central 10/04/2014 

04 CC4 Coordenador de curso Campus Central 10/04/2014 

05 CC5 Coordenador de curso Campus Central 10/04/2014 

06 CP1 Coordenador de polo Polo Currais Novos 20/fev/2014 

07 CP2 Coordenador de polo Polo Caicó 21/fev/2014 

08 CP3 Coordenador de polo Polo Nova Cruz 08/03/2014 

09 CP4 Coordenador de polo Polo de Martins 13/04/2014 

10 CP5 Coordenador de polo Polo de Luis Gomes 14/04/2014 

11 CP6 Coordenador de polo Polo de Marcelino Vieira 14/04/2014 

12 P1 Professor  Campus Central 07/03/2014 

13 P2 Professor Campus Central 22/04/2014 

14 P3 Professor Campus Central 22/04/2014 

15 P4 Professor Campus Central 22/04/2014 

16 P5 Professor Campus Central 22/04/2014 

17 P6 Professor Campus Central 22/04/2014 

18 TP1 Tutor presencial Polo de Caicó 14/04/2014 

19 TP2 Tutor presencial Polo de Currais Novos 15/03/2014 

20 TP3 Tutor presencial Polo de Caicó 14/03/2014 

21 TP4 Tutor presencial Polo de Marcelino Vieira 14/04/2014 

22 TP5 Tutor presencial Polo de Martins 13/04/2014 

23 TP6 Tutor presencial Polo de Martins 13/04/2014 

24 TP7 Tutor presencial Polo de Nova Cruz 08/03/2014 

25 TP8 Tutor presencial Polo de Nova Cruz 08/03/2014 

26 TP9 Tutor presencial Polo de Luis Gomes 14/03/2014 

27 TP10 Tutor presencial Polo de Martins 13/03/2014 

28 TP11 Tutor presencial Polo de Nova Cruz 08/03/2014 

29 A1 Aluno de Adm . 

Pública 

Polo de Caicó 13/03/2014 

30 A2 Aluno de Pedagogia Polo de Luis Gomes 14/03/2014 

31 A3 Aluno de Adm. 

Pública 

Polo de Nova Cruz 08/03/2014 

32 A4 Aluno de Matemática Polo de Currais Novos 13/03/2014 

33 A5 Aluno de Matemática Polo de Marcelino Vieira 14/03/2014 

34 A6 Aluno de Pedagogia Polo de Marcelino Vieira 14/03/2014 

35 A7 Aluno de Geografia Polo de Martins 13/03/2014 

36 TA1 Tutor a distância Curso Adm. Pública 26/04/2014 

37 TA2 Tutor a distância Curso de Química 26/04/2014 

38 TA3 Tutor a distância Curso Pedagogia 26/04/2014 

Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 
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3.2.4 Artefatos Físicos 

 

Como artefato físico, foi utilizada a plataforma de ensino-aprendizagem, moodle, hoje 

customizada pela equipe da instituição e denominada de Mandacaru, bem como a visita aos 

polos de apoio presencial. Artefatos físicos possibilitam percepção acerca de aspectos 

culturais, ou, mais especificamente no caso em foco, a percepção em relação a operações 

técnicas (Yin, 2001). Por viabilizar a operacionalização das atividades de educação a distância 

desenvolvidas pela UFRN, a plataforma Mandacaru, através de sua concepção, estrutura e 

ferramentas de ensino-aprendizagem é, então, considerada um artefato, ao qual coube, 

portanto, análise com vistas a enriquecer sua triangulação entre diferentes fontes de dados 

(Patton, 1987). 

 

3.3 Tratamento dos dados 

                

Os dados foram analisados utilizando-se a abordagem da triangulação, a fim de permitir 

confiabilidade, validade e generalização dos resultados (Azevedo, Oliveira, Gonzalez, & 

Abdalla, 2013; Jack, 2006). A adoção dessa estratégia vem sendo utilizada nas pesquisas das 

ciências humanas e sociais, em que os pesquisadores têm a possibilidade de melhorar a 

precisão de suas avaliações, utilizando metodologías distintas, coletando dados de diferentes 

formas, analizando tais dados por métodos distintos para estudo de um mesmo fenômeno 

(Decrop, 2004; Flick, 2005). 

O tipo utilizado nesta pesquisa é a triangulação metodológica, que refere-se ao 

uso de múltiplos métodos para obter os dados mais completos e detalhados possíveis sobre o 

fenômeno. Este tipo de triangulação é a mais estudada e aplicada. Envolve a combinação de 

diversos métodos, geralmente observação e entrevista, de modo a compreender melhor os 

diferentes aspectos de uma realidade e a evitar os enviesamentos de uma metodologia única 

(Flick, 2005). 

 

Figura 15 – Triangulação da análise dos dados 

 

      

 

 

 

 

 

Fonte: elaboração própria, 2014. 
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De forma sintética, Vergara (2006) afirma que a triangulação pode ser vista a 

partir de duas óticas: a estratégia que contribui com a validade de uma pesquisa; e como uma 

alternativa para a obtenção de novos conhecimentos, através de novos pontos de vista. 

A abordagem utilizada nesta pesquisa é a perspectiva dos pontos de vista 

subjetivos e a postura teórica utilizada foi o interacionismo simbólico, que versa em torno do 

estudo dos significados subjetivos e da construção individual de significado. As diferentes 

maneiras que os indivíduos revestiram de significado as suas experiências com a EaD foi o 

ponto de partida para esta pesquisa (Flick, 2009). 

Para atender ao primeiro objetivo específico – fundamentar um quadro conceitual 

sobre referenciais de acreditação para cursos de graduação, na modalidade a distância – foi 

utilizada a análise de conteúdo da análise documental (Bardin, 2011) dos modelos e 

frameworks dos referenciais de acreditação dos cursos de graduação na modalidade a 

distância (Ministerio da Educação e Cultura (MEC, 2009), o modelo of the European 

Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA, 2009) e os frameworks 

Marshall (2012), Masoumi and Lindstrom (2012 ) and Ossiannilsson and Landgren (2012).  

Bardin (2011, p. 51) define a análise documental como “uma operação ou um 

conjunto de operações visando representar o conteúdo de um document sob uma forma 

diferente da original, a fim de facilitar, num estado ulterior, a consulta e referenciação. Assim, 

foi feita a condensação das informações dos documentos referidos no parágrafo anterior, 

utilizando os referenciais do MEC (2007) como ponto de partida. 

Para atender ao segundo objetivo específico – fazer o comparative entre os 

referenciais de acreditação utilizados pelo MEC e os conceitos fundamentais da qualidade – 

foi utilizada a relação simbólica (Bardin, 2011) entre os elementos contidos nos referenciais 

de qualidade do MEC (2007) e nos conceitos do Modelo de Excelência do EFQM (2006). 

Para o terceiro objetivo específico – analisar a percepção dos atores envolvidos no 

processo de EAD sobre os referenciais de acreditação do MEC – foi feita a análise  de 

conteúdo das entrevistas utilizando-se o software Atlas Ti, versão 7.0, considerada uma 

ferramenta eficiente para o armazenamento e organização das informações da análise 

qualitativa (Kelle, 2002). Durante o processo, foi realizada a análise categorial ou temática a 

qual consiste em operações de desmembramento do texto em unidades, em categorias 

segundo reagrupamentos analógicos (Bardin, 2004). 

Neste estudo, criou-se uma unidade hermenêutica no Atlas.ti, onde foram 

inseridas todas as entrevistas transcritas e os documentos relacionados aos referenciais de 
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qualidade da EAD. A partir daí, foi iniciado o processo de codificação das entrevistas, em que 

foi adotado o tipo de codificação interpretativa (Miles & Huberman, 1994). A codificação dos 

dados empíricos foi feita por meio da atribuição de rótulos associados a blocos de textos, com 

a finalidade de criar relações entre eles para posterior análise. Assim, utilizou-se a 

interpretação de significados para criar códigos atribuídos a frases ou parágrafos em um dado 

contexto. 

Em seguida, foi feito o ajuste nos códigos iniciais de acordo com os objetivos da 

pesquisa. Os códigos que foram inicialmente criados foram comparados uns com os outros e 

analisados de acordo com a compreensão analítica que eles gerariam ao fenômeno e a 

aderência à teoria. Em seguida, foram criados supercódigos que englobam um conjunto de 

códigos que representam uma determinada idéia, que pode ser definido como um termo que 

engloba significados distintos, sendo um modo de incluir códigos (Zhang & Dran, 2002). 

Na terceira etapa da codificação foram criadas as categorias também chamadas de 

famílias, que explicam idéias, eventos e o fazem em termos reveladores (Charmaz, 2009). 

Essas famílias representam, neste estudo, as dimensões dos referenciais de acreditação do 

MEC. Para cada família foram criados supercódigos, que por sua vez, englobam os códigos 

referentes a cada família. 

A etapa final da análise consistiu na elaboração das redes gráficas (networks) de 

cada construto (família), que relacionam algumas variáveis à luz dos dados coletados. Durante 

o processo de análise, foram criadas conexões entre os códigos, citações, notas de análises 

entre os documentos primários, tendo em vista os insights que deles emergiram, servido de 

apoio às considerações do trabalho. 

No próximo capítulo será apresentado o contexto da organização estudada e, em 

seguida, os resultados obtidos com a análise dos dados relativos aos três objetivos específicos. 
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CAPÍTULO 4 – A SEDIS: SUA POLÍTICA DE EAD E SUA ESTRUTURA 
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Neste capítulo, será contextualizado o objeto de estudo da presente pesquisa, a partir da 

literatura não-técnica (compreendendo relatórios da unidade, dados estatísticos), entrevistas e 

análise de artefato (plataforma virtual). 

 

4.1. A SEDIS e a sua Política de Educação a Distância 

 

A Secretaria de Educação a Distância (SEDIS) da UFRN foi criada em 2003, como unidade 

administrativa vinculada ao Gabinete do Reitor (SEDIS, 2011, p. 3), “com o objetivo de 

fomentar a Educação na sua modalidade a distância e estimular o uso das tecnologias da 

informação e comunicação como ferramenta de ensino e aprendizagem”. O alicerce da 

educação a distância na UFRN foi iniciado no Plano de Desenvolvimento Institucional 1999-

2008, que já estabelecia a intenção de estimular essa modalidade de ensino.  Para assumir tal 

desafio foi articulada uma equipe técnica e pedagógica responsável por pensar e elaborar as 

diretrizes básicas sobre a estruturação da educação a distância na instituição (Dantas & Rego, 

2011).  

O Plano de Desenvolvimento Institucional da UFRN (MEC, 2010) para o período 

2010 a 2019 apresenta explicitamente suas políticas relativas à educação a distância, as quais 

estão apresentadas em duas vertentes: ações de educação a distância e ações presenciais com 

uso da tecnologia. Segundo o referido documento, “o projeto pedagógico norteador da 

educação a distância deve favorecer a interdisciplinaridade e a contextualização dos 

conteúdos e ser consoante com o desenvolvimento dos materiais didáticos, possibilitando o 

diálogo e a reflexão, de modo a facilitar a construção do conhecimento e a mediar a 

interlocução entre professores e alunos” (MEC, 2010, p. 56). 

Nesse sentido, a concepção de educação a distância utilizada nos projetos 

pedagógicos dos cursos ofertados pela SEDIS / UFRN estão em sintonia com as diretrizes 

nacionais de educação voltadas para EAD, com base no Decreto nº 5622 (2005), que 

regulamenta o artigo 80 da Lei de Diretrizes e Bases da educação. O referido decreto 

caracteriza a educação a distância “como a 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 
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desenvolvendo atividades educativas em lugares ou tempos diversos” (Decreto 5622, de 19 de 

dezembro de 2005, Art. 1º). 

Além disso, os elementos teóricos e os direcionamentos para o desenvolvimento 

da educação na UFRN são apresentados em características, como: centralidade do processo no 

aluno; distância física professor e aluno; processo de ensino-aprendizagem mediatizado; uso 

de tecnologias da comunicação e informação (Dantas e Rego, 2011; Amaral, 2002).  

A orientação dos projetos de curso centrados no aluno está presente em 

documentos que tratam dos referenciais de qualidade em educação a distância, como os 

Referenciais de Qualidade da Educação a Distância do MEC (MEC, 2009), o modelo 

apresentado pela (ENQA, 2009) e os framework de referenciais de qualidade para educação a 

distância, como Quality in e-learning: a framework for promoting and assuring quality in 

virtual institutions (Masoumi e Lindström (2012), Ossiannilsson e Landgren (2012 European 

Association for Quality Assurance in Higher Education), no artigo Quality in e-learning – a 

conceptual framework based on experiences from three international benchmarking projects, 

Marshall (2012), em seu artigo Improving the quality of e-learning: lessons from the eMM e). 

O aluno deve ser considerado “como um sujeito do seu aprendizado, desenvolvendo 

autonomia e independência em relação ao professor, que orienta no sentido do ‘aprender a 

aprender e aprender a fazer’”. Nesse sentido, o material didático deve ser pensado e 

organizado de forma a contemplar a contextualização da realidade do aluno (Dantas e Rego, 

2011, p. 115). 

A distância física entre professor e aluno é apontada por Moore e Kearsley (2007, 

p. 2) como uma das características da educação a distância. Segundo os autores, “educação a 

distância é o aprendizado planejado que ocorre normalmente em um lugar diferente do local 

de ensino, exigindo técnicas especiais de criação do curso e de instrução, comunicação por 

meio de várias tecnologias e disposições organizacionais e administrativas especiais. Nesse 

sentido, os projetos pedagógicos da UFRN apresentam a presença e disponibilidade do tutor, 

não só como importante elemento motivador, mas também como estratégia da evasão do 

aluno, contribuindo para a criação de um espaço de articulação e suporte ao estudo 

cooperativo, de modo a garantir a construção coletiva do conhecimento (Dantas e Rego, 

2011).  

O processo de ensino-aprendizagem mediatizado surgiu com a implantação das 

Universidades Abertas (Moore & Kearsley, 2007), onde foram articuladas várias tecnologias 
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de comunicação, com o propósito de oferecer um ensino de alta qualidade e custo reduzido. 

As tecnologias incluíam “guias de estudo impressos e orientação por correspondência, 

transmissão por rádio e televisão, audioteipes gravados, conferências por telefone, kits para 

experiência em casa e recursos de uma biblioteca local. Também articulado no programa 

havia o suporte e a orientação para o aluno, discussões em grupos de estudos locais e o uso de 

laboratórios das universidades durante as férias (Moore & Kearsley, 2007, p. 35). Para tanto, 

tornava-se necessária a organização de apoio institucional e uma mediação pedagógica que 

garantisse as condições necessárias à efetivação do ato educativo. No caso da instituição 

objeto do presente estudo, procurou-se mesclar o acompanhamento on-line do aluno através 

da plataforma de aprendizagem e do sistema de tutoria, com a veiculação do conteúdo das 

áreas por meio do material impresso.  

O uso das tecnologias de comunicação e integração vem desempenhando papel 

fundamental no processo de ensino-aprendizagem na educação a distância. Estudo recente 

publicado pela UNESCO (2014, p. 13), indica que “à medida que os dispositivos se tornam 

mais potentes, funcionais e baratos, aumenta também o seu potencial de apoiar o aprendizado 

de modos inusitados. (...) Contudo, a despeito de 15 anos de pesquisa, a aprendizagem móvel 

ainda não conseguiu causar um impacto significativo e de longa duração na educação”.  Em 

busca de respostas para essas questões o documento afirma que “a tecnologia por si só não 

será um fator determinante na capacidade da aprendizagem móvel de beneficiar um grande 

número de pessoas. A projeção de intervenções efetivas de aprendizagem móvel requer uma 

compreensão holística da relação entre a tecnologia e fatores sociais, culturais e, cada vez 

mais, comerciais” (UNESCO, 2014, p. 13). 

Portanto, esse é um dos papéis que cabe às instituições de ensino superior de 

agregar o uso das tecnologias de informação e comunicação em seus projetos pedagógicos de 

curso, independente da modalidade em que seja ofertada – presencial ou a distância. Nesse 

sentido, o Plano Institucional da UFRN para o período 2009 a 2019 (MEC, 2010, p. 56) 

estabeleceu ações que devem ser concretizadas objetivando: 

 

i) a expansão da oferta de licenciaturas para atender as demandas da região, quanto à 

formação de professores e de outros cursos de graduação, observando a vocação 

institucional, as necessidades sociais e a relevância social; ii) a oferta de cursos de pós-

graduação lato e scricto sensu, de modo a atender às demandas internas e externas; iii) a 

oferta de cursos de extensão para atender às demandas acadêmicas, da sociedade e da 

formação de gestores para a UFRN; e iv) a instituição de grupos de pesquisa, tendo a 
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educação a distância como objetivo de estudo, de modo a possibilitar a melhoria da 

qualidade das ações”.  (MEC, 2010, p. 56) 

 

 

Essas políticas e diretrizes da educação a distância são disseminadas entre os 

vários atores através de eventos de capacitação, reuniões pedagógicas e em outros momentos 

que permitam a incorporação das orientações necessárias. Os cursos à distância ofertados até 

o momento estão organizados de acordo com o que prevê o estatuto e o regimento da 

instituição, os quais estão vinculados aos centros acadêmicos da instituição e os componentes 

curriculares atrelados a uma unidade departamental e à coordenação do curso que faz o seu 

acompanhamento pedagógico (Dantas e Rego, 2011). 

 

4.2. Ações da Secretaria de Educação A Distância na UFRN 

 

A SEDIS desenvolve ações relacionadas à oferta de cursos de graduação, pós-graduação, 

aperfeiçoamento, bem como outras, como a produção de material didático. A seguir, será feita 

a descrição das principais ações desenvolvidas na instituição, que compreende: a oferta de 

cursos, a produção de material didático e outras ações que são realizadas. 

 Oferta de Cursos 

Inicialmente, foram projetados e implementados seis cursos de graduação a distância, 

sendo cinco licenciaturas (Química, Física, Matemática, Biologia e Geografia), e dois 

bacharelados (Administração e Administração Pública), atendendo no período 2007-2011 

cerca de 3.500 alunos, em polos nos estados do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e 

Alagoas (SEDIS, 2011). Em 2011, foram criados mais quatro novos cursos de licenciatura 

(Pedagogia, História, Educação Física e Letras), atendendo as demandas da Plataforma Freire. 

O número de ingressantes nos cursos de graduação (licenciatura, bacharelado e 

tecnólogo) é apresentado na Tabela 3. 
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Tabela 3 –  Número de alunos ingressantes nos cursos de licenciatura, tecnólogo e bacharelado 

 

 
Fonte: Coordenação pedagógica da SEDIS – agosto/2014. 

  

Observa-se que, até 2009, com exceção do curso piloto de Administração, as 

licenciaturas ofertadas eram somente as de Química, Física, Matemática e Geografia. A partir 

de 2010 novos cursos foram sendo criados ampliando a oferta, tanto de licenciaturas como de 

Bacharelado.  

A seguir, será feito o relato da opção epistemológica de cada curso, ressaltando o 

perfil do estudante e o design geral dos cursos em relação à interdisciplinaridade e 

contextualização, atividades de pesquisa e de extensão, acessibilidade e flexibilidade e 

avaliação institucional. Os cursos são: Bacharelado em Administração Pública, Licenciatura 

em Ciências Biológicas, Licenciatura e Educação Física, Licenciatura e Física, Licenciatura e 

Geografia, Licenciatura em Letras, Licenciatura em Matemática, Licenciatura em Pedagogia e 

Licenciatura em Química. 

 Bacharelado em Administração Pública 

O Curso de Bacharelato em Administração Pública foi lançado pelo Sistema 

UAB/CAPES através do Programa Nacional de Formação de Administradores Públicos 

(PNAP), que engloba um curso de bacharelado e três especializações (Gestão Pública, Gestão 

Pública Municipal e Gestão em Saúde). O programa objetiva colaborar com o esforço de 

qualificação dos gestores públicos brasileiros, com especial atenção no atendimento dos 

interesses do país, através dos pólos da UAB (http://uab.capes.gov.br/2014). O curso é 

CURSO 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL

Química 360 450 53 148 130 67 1.208     

Física 607 313 51 102 31 33 1.137     

Matemática 608 433 73 239 148 123 1.624     

Geografia 132 258 294 300 105 1.089     

Biologia 264 173 300 99 836        

Educação Física 512 512        

Letras 279 177 456        

Pedagogia 584 297 881        

História 236 236        

Administração (piloto) 590 590        

Administração Pública 413 400 199 1.012     

Tecnólogo em Gestão Pública 496 496        

TOTAL POR ANO 1.575   590   1.328 -   699   1.369  400   2.284  496   1.336 10.077 
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ofertado nos polos de Caicó, Currais Novos, Extremoz, Grossos, Lajes, Luis Gomes, Macau, 

Marcelino Vieira, Martins, Natal, Nova Cruz e Parnamirim.  

O curso objetiva “formar profissionais com amplo conhecimento de 

Administração Pública, capazes de atuarem no âmbito federal, estadual e municipal, 

administrando com competência as organizações governamentais e não- governamentais, de 

modo pró-ativo, democrático e ético, visando à transformação e ao desenvolvimento da 

sociedade e do país” (Projeto pedagógico do Curso de Administração Pública, 2009, p. 7).  O 

perfil é “aderente àquele demandado pelas organizações públicas contemporâneas, 

permitindo, por meio de disciplinas obrigatórias, da linha de formação específica, dos 

seminários temáticos, do estágio supervisionado e do Trabalho de Conclusão de Curso, a 

formação de competências que preparem o egresso às contingências da gestão pública” 

(Projeto pedagógico do Curso de Administração Pública, 2009, pp. 8-9). 

A organização da estrutura curricular do curso contempla alguns elementos que 

são aqui ressaltados. O primeiro deles é a transversalidade em que os conteúdos vinculados a 

outras disciplinas são estudados de forma integrada, perpassados por questões ligadas aos 

aspectos éticos, de transparência, de inovação e de sustentabilidade. Em relação à 

interdisciplinaridade é conseguida através da realização dos seminários temáticos realizados 

ao final de cada um dos semestres letivos. 

As atividades acadêmicas articuladas ao ensino envolvem os discentes em práticas 

de pesquisa e extensão, com o objetivo de despertar neles atitudes de investigação, de 

reflexão, de análise crítica e de prospecção de soluções inovadoras, assim como propiciando 

vivências administrativas inseridas nos setores produtivos e de serviços. O estágio 

supervisionado é realizado nos quatro últimos semestres do curso, cujas atividades são 

realizadas de forma articulada com o trabalho de conclusão do curso (TCC) com foco nos 

conteúdos de gestão pública estudados no curso e aplicados à área da Linha de Formação 

Específica escolhida pelo estudante. 

A estrutura curricular do curso contempla disciplinas cujos conteúdos revelam as 

inter-relações das dimensões da realidade público-privado, nacional e internacional e das 

esferas federal, estadual e municipal, numa perspectiva histórica e contextualizada de sua 

aplicabilidade no âmbito das organizações e do meio, utilizando tecnologias inovadoras assim 

como atendendo aos seguintes campos interligados de formação, conforme especificado nas 

Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) para os Cursos de Administração. 
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Finalmente, vale salientar que o projeto pedagógico do curso prevê a aplicação de 

um processo de avaliação institucional de 360 graus, de forma continuada, realizada pelos 

atores do processo ensino-aprendizagem, entre eles, estudantes, tutores presenciais e tutores a 

distancia, professores regentes, professores conteudistas, professores formadores e 

coordenador do curso, contemplando os seguintes aspectos:  desempenho do estudante;  

desempenho dos tutores presenciais;  desempenho dos tutores a distancia; desempenho dos 

professores regentes;  desempenho dos professores formadores; adequação do sistema de 

tutoria; adequação do ambiente virtual de aprendizagem;  qualidade do material impresso e da 

multimídia interativa;  qualidade e adequação do atendimento administrativo; desempenho da 

coordenação do curso; e eficácia do programa. No entanto, não consta a metodologia adotada. 

Na entrevista realizada com o coordenador do curso ficou evidente que esse processo 

encontra-se em implantação e que, efetivamente, somente a avaliação do docente pelo 

discente é que já está sendo realizada.  

 Licenciatura em Ciâncias Biológicas 

O curso de Licenciatura em Ciências Biológicas foi criado para suprir a lacuna de 

professores que lecionan no ensino médio e dispõe apenas da formação no nível fundamental 

(Projeto pedagógico do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, UFRN s.d.). A UFRN 

já conta com forte tradição na formação de professores na área de ciências. Além disso, 

destaca-se a presença da Universidade em todo o interior do Estado através de cursos 

presenciais através do Programa de Formação Básica para professores da rede pública de 

ensino - PROBÁSICA. 

A concepção do seu projeto pedagógico considerou que o “foco está no aluno e 

não na turma. Esse aluno deve ser considerado como um sujeito do seu aprendizado, 

desenvolvendo autonomia e independência em relação ao professor, que o orienta no sentido 

do aprender a aprender e aprender a fazer” (Projeto pedagógico do Curso de Biologia, p. 8). 

Essa concepção corrobora com as abordagens de vários autores que enfatizam o estudante 

como foco do processo de aprendizagem: MEC (2007), (Marshall (2012); Masoumi e 

Lindstrom (2012); Ossiannilsson e Landgren (2012); e European Association for Quality 

Assurance in Higher Education (ENQA, 2009). 

Segundo o projeto pedagógico do curso, o objetivo é formar professores para a 

Educação Básica, com ênfase na formação para as últimas séries do Ensino Fundamental e 

Ensino Médio. O “princípio fundamental é a maneira como se concebe a aprendizagem: ela é 
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mais efetiva quando é significativa para o aluno, quando se alicerça nas relações dialógicas e 

quando se constitui em uma construção coletiva que considera as diferenças de 

desenvolvimento e as diversidades culturais e sociais” (Projeto pedagógico do curso de 

Biologia, p. 11).    

Uma característica da organização curricular na proposta do Curso de Ciências 

Biológicas é a integração de conteúdo com as outras licenciaturas em Ciências (Matemática, 

Química e Física), uma vez que várias disciplinas dos primeiros semestres do curso podem ser 

as mesmas para as licenciaturas da área. Dessa forma, as respostas às perguntas geradoras 

implicam em um conhecimento mais amplo e interdisciplinar. Além de conduzir a uma 

compreensão mais abrangente do fenômeno por parte do aluno, há uma integração do corpo 

docente, que passa a se envolver com todas as licenciaturas.   

Foi escolhido um tema gerador para organizar os conteúdos curriculares a partir 

da problematização da prática de vida dos alunos para a qual o curso se destina. Assim, “seca 

e água foram os temas geradores escolhidos para nortear os conteúdos do currículo do curso. 

Seca, por ser o tema local apontado como gerador de problemas de vida; água, como uma 

questão mais global, que avança na questão específica da seca. As respostas às questões 

problematizadas serão buscadas nos conteúdos específicos da área” (Projeto do curso de 

Biologia, p. 14). 

A proposta do curso é multidisciplinar, pois faz parte de um projeto maior, que 

abrange também as licenciaturas de matemática, física e química. Assim, a escolha das 

disciplinas seguiu dois eixos norteadores: por um lado, a apreciação das questões surgidas a 

partir do tema gerador; por outro, as indicações explicitadas nas diretrizes curriculares do 

MEC. 

 Licenciatura em Educação Física 

O Projeto Pedagógico do Curso de Educação Física a Distância – Licenciatura 

tem sua formação voltada para a docência na Educação Básica, sendo estruturado com base 

nas diretrizes da formação de professores, na LDB, nos Parâmetros Curriculares Nacionais - 

PCN e nas competências específicas da área do conhecimento (parecer CNE/CP 09/2001). O 

objetivo do curso consiste em formar e habilitar professores para a docência na Educação 

Básica (Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio) e na Educação de Jovens e 

Adultos (EJA), tratando a Educação Física como componente curricular. 
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O eixo norteador do Projeto Pedagógico para o curso de graduação em Educação 

Física à distância (Licenciatura) é a “Interdisciplinaridade na Apropriação e Produção da 

Cultura Corporal”. Nesse sentido, será tomada a “linguagem do corpo que se apropria, 

transmite, constrói e reconstrói tal cultura como polo aglutinador de um acervo de 

conhecimentos que vai ser pedagogicamente tratado na escola nas aulas de Educação Física, a 

partir de um saber interdisciplinar a ser operacionalizado em diálogo com os demais 

componentes curriculares” (Projeto pedagógico do curso de Educação Física, 2010, p. 14). 

Vale salientar que a Educação Física como prática pedagógica incorporou 

diversas manifestações da cultura corporal, como a dança, a ginástica, o esporte, as lutas, 

entre outros, as quais devem ser tratadas pedagogicamente na escola para discutir significados 

e/ou ressignificá-las com os alunos a tal cultura. Assim, tomamos como referência os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) para nortear, a partir do conhecimento advindo da 

Cultura Corporal, as ações pedagógicas da Educação Física como componente curricular 

(Projeto Pedagógico do Curso de Educação Física, 2010). 

Assim, os conteúdos são organizados em três blocos que deverão ser 

desenvolvidos ao longo de toda a Educação Básica e que devem ser discutidos na formação 

de professores de Educação Física para uma adequada sintonia entre a agência formadora e a 

rede de ensino: 

 Esportes, Jogos, Lutas e Ginástica  

 Atividades Rítmicas e Expressivas  

 Conhecimentos sobre o Corpo 

A construção desse perfil profissional será consolidada pela apropriação de 

conhecimentos vinculados ao ensino, à pesquisa e à extensão, os quais possibilitarão ao 

graduado um domínio de competências relacionadas à “cultura geral e profissional; 

conhecimento sobre crianças, jovens e adultos; conhecimento sobre a dimensão cultural, 

social e política da Educação; conteúdos das áreas de ensino; conhecimento pedagógico; 

conhecimento advindo da experiência” (BRASIL, 2002, p. 37). A avaliação institucional 

segue os procedimentos adotados pela Secretaria de Educação a Distância e pela UFRN. 

 Licenciatura em Física 

O Curso de Licenciatura em Física foi projetado na perspectiva de “formar e 

qualificar professores para a rede de ensino do Estado do Rio Grande do Norte e demais 

estados da região Nordeste Setentrional-Oriental. O projeto integra uma iniciativa 
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institucional da UFRN, que abrange as licenciaturas nas áreas das ciências da natureza – 

química, física e biologia – e da Matemática, cuja concepção curricular foi desenhada 

simultaneamente, no sentido de garantir uma multidisciplinaridade e a integração dos 

conteúdos dentro de uma perspectiva pedagógica problematizadora e dialógica” (Projeto 

pedagógico do curso de Física, 2004, p. 1). 

O curso objetiva a formação de professores para a educação básica, com ênfase na 

formação para as últimas séries do ensino fundamental e o ensino médio.  

A concepção do curso está fundamentada no conceito de que o “aluno deve ser 

considerado como um sujeito do seu aprendizado, desenvolvendo autonomia e independência 

em relação ao professor, que orienta no sentido do aprender a aprender e aprender a fazer” 

(Projeto pedagógico, 2004, p. 10). Essa separação física entre estudante e professor ressalta a 

importância dos meios de aprendizagem, como os materiais didáticos e as ferramentas de 

comunicação, de modo a facilitar a troca e a aquisição de informação. 

As diretrizes que norteiam a proposta metodológica do curso são constituídas de 

quatro elementos inovadores: o tema gerador, que é a seca e a problemática da região do 

semi-árido nordestino; a abordagem problematizadora, partindo do princípio de que o 

conteúdo e o método são indissociáveis; a noção de conceitos unificadores, para a parte 

instrucional do programa do curso; e a forma como os conceitos de física moderna e 

contemporânea são tratados, permeando todas as disciplinas e recebendo particular atenção na 

estruturação do curso como um todo (Projeto pedagógico, 2004). 

O projeto do curso é avaliado pela sua taxa de sucesso, onde se observa o número 

de alunos que ingressa, em relação ao número que conclui, buscando entender os fatores que 

interferiram em sua trajetória. Além disso, serão observados: a garantia da infra-estrutura 

necessária para o desempenho das atividades; a aplicabilidade e eficiência do projeto 

pedagógico; a adequação dos materiais didáticos elaborados; e a atuação das tutorias. 

 Licenciatura em Geografia 

O curso de Licenciatura em Geografia, na modalidade a distância, é uma 

elaboração coletiva que aglutina os esforços do Centro de Ensino Superior do Seridó – 

CERES, Campus de Caicó, Departamento de História e Geografia, o Centro de Ciências 

Humanas, Letras e Artes – CCHLA, Departamento de Geografia e a Secretaria de Ensino a 

Distância – SEDIS, da UFRN. O público-alvo desse curso é, preferencialmente, professores 
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em exercício nas redes públicas de ensino do ensino fundamental II e/ou no ensino médio, 

classificados em processo seletivo específico (Projeto pedagógico do curso, s.d.). 

A concepção do curso está fundamentada nas características de educação a 

distância, apresentadas por Aretio (2001, p. 40): 

 

- a quase permanente separação do professor e aluno no espaço e no tempo, 

salvaguardando-se que nesta última variável pode produzir-se também interação 

síncrona; 

- o estudo independente no qual o aluno controla o tempo, espaço, determinados ritmos 

de estudo e, em alguns casos, itinerários, atividades, tempo de avaliação, etc. Aspectos 

que podem complementar-se com as possibilidades de interação em encontros 

presenciais ou eletrônicos que fornecem oportunidades para a socialização e a 

aprendizagem colaborativa; 

- comunicação mediada de via dupla entre professor e estudante e, em alguns casos, 

destes entre si através de diferentes recursos;  

- o suporte de uma instituição que planeja, projeta, produz materiais, avalia e realiza o 

seguimento e motivação do processo de aprendizagem através da tutoria. (Aretio, 2001, 

p. 40). 

  

O projeto ressalta que o curso utiliza prioritariamente “materiais impressos, 

suportado por um sistema pedagógico e de tutoria que articule, organize e estimule o trabalho 

grupal, cooperativo, mais do que o individual. Isso, sem abrir mão de uma das características 

mais básicas da EAD, que é a autonomia do aluno e sua liberdade em aprender" (Projeto 

pedagógico, s.d., p. 9). Além do material impresso, serão utilizadas mídias audiovisuais, 

conforme a necessidade específica do conteúdo para melhor poder de ilustração e dinâmica da 

imagem em movimento. Cada material produzido levará em consideração a linguagem 

específica de cada tecnologia utilizada. 

A formação em Geografia “deve primar pela concepção de espaço como a 

imbricação entre a natureza e a humanidade que ao se enraizar no solo define feições, 

simultaneamente, singulares e universais. Assim, veicula-se o compromisso ético e 

epistemológico para compreender a terra como um grande organismo complexo, que ao 

apresentar formas variadas, exige do sujeito cognoscente a necessidade de ampliar as lentes 

de interpretação e compreensão do espaço, religando saberes múltiplos e diferenciados” 

(Projeto pedagógico do Curso de Pedagogia, s.d., p. 10). 

 Licenciatura em Letras 

O Curso de Licenciatura em Letras tem como público-alvo professores em efetivo 

exercício em instituições públicas e/ou particulares, que não tenham formação inicial em 
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Letras, bem como em programas desenvolvidos junto a movimentos sociais do Rio Grande do 

Norte com as quais a UFRN mantenha convênio. O curso forma profissionais capazes de 

adquirir e desenvolver as competências e habilidades necessárias para operar, de forma 

competente, o seu objeto de estudo: estudos linguísticos e estudos literários (Projeto 

pedagógico do Curso de Letras, 2012). 

O projeto pedagógico do curso de Letras (2012) salienta que todas as disciplinas 

devem desenvolver atividades de prática com os componentes teóricos estudados. Essas 

atividades são dirigidas ao desenvolvimento de habilidades operatórias relativas às 

competências analítico-reflexiva e pedagógica em língua e literaturas. Além disso, o projeto 

prevê a realização de atividades acadêmico-científico-culturais, que compreende o conjunto 

de atividades desenvolvidas pelos alunos no decorrer do curso, sob múltiplos formatos, 

independente das disciplinas curriculares obrigatórias, como: presença em vídeo-conferência, 

colaboração em feira de ciências, apresentação de seminários, participação em minicursos, 

dentre outras. 

Em relação à avaliação institucional, o projeto prevê a avaliação anual de quatro 

itens: garantia da infra-estrutura necessária para o desempenho das atividades; a 

aplicabilidade e eficiência do projeto pedagógico; a adequação dos materiais didáticos 

elaborados; e a atuação da tutoria.  

 Licenciatura em Matemática 

O Curso de Licenciatura em Matemática, na modalidade a distância, faz parte de 

um projeto maior, que abrange as licenciaturas na área das Ciências – Química, Física e 

Biologia – e Matemática, cuja concepção curricular foi desenhada simultaneamente, no 

sentido de garantir a multidisciplinaridade e a integração dos conteúdos dentro de uma 

perspectiva pedagógica problematizadora e dialógica (Projeto do curso de Matemática, 2004). 

A concepção do curso segue as diretrizes dos demais cursos de licenciaturas já 

relatados nesta pesquisa, em que o aluno deve ser considerado como um sujeito do seu 

aprendizado, desenvolvendo autonomia e independência em relação ao professor. O objetivo 

do curso é a formação de professores para a educação básica, com ênfase na formação para as 

últimas séries do ensino fundamental e o ensino médio (Projeto do curso de Matemática, 

2004). 

O tema gerador escolhido para nortear os conteúdos da estrutura curricular foi 

seca e água, considerando que os alunos residem no Estado do Rio Grande do Norte, inserido 
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em uma região pobre do país, que padece de problemas sociais graves, como fome, 

desemprego e migração, decorrente da falta de chuvas regulares, gerando o fenômeno da seca, 

eterno e aparentemente insolúvel problema do nordeste brasileiro. 

Para garantir a multidisciplinaridade e a integração dos conhecimentos, os três 

primeiros semestres do curso contemplam, na quase totalidade, as mesmas disciplinas para as 

quatro licenciaturas (Matemática, Química, Física e Biologia). A partir do quarto semestre o 

curso começa a abordar os conteúdos específicos da área do conhecimento. Vale salientar que 

a integração dos conhecimentos será mantida através de dois tipos de eventos: as atividades 

de formação, que se desenvolverão ao longo do curso e o seminário final de curso, onde todos 

os alunos apresentarão o resultado de seus trabalhos práticos e de investigação, os quais 

deverão ter como princípio norteador a multidisciplinaridade (Projeto do curso de 

Matemática, 2004). 

 Licenciatura em Pedagogia 

A criação do curso de Pedagogia a Distância é uma elaboração coletiva que 

aglutina os esforços desta Instituição, através da Secretaria de Educação a Distância – SEDIS; 

e dos Departamentos de Educação - Centro de Ciências Sociais Aplicadas/CCSA e do Centro 

de Ensino Superior do Seridó/ CERES. O curso surgiu a partir das demandas dos municípios, 

demonstradas através da Plataforma Paulo Freire e do Plano de Ações Articuladas – PAR / 

MEC, que mostra a falta de cursos de Pedagogia voltados para formação de professores da 

educação infantil e dos anos iniciais do ensino fundamental, tendo em vista a inclusão da 

educação infantil no Fundo Nacional de Educação Básica – FUNDEB (Projeto do curso de 

Pedagogia, 2009). Nesse sentido, o curso tem como “objetivo habilitar professores, por meio 

do curso superior, para o exercício da docência em educação infantil e nos anos iniciais do 

ensino fundamental e para atividades de coordenação e assessoramento pedagógico em 

escolas, instituições do sistema educacional e projetos educativos em espaços não escolares” 

(Projeto pedagógico do Curso de Pedagogia, 2009, p. 13) 

A concepção do curso está fundamentada nas diretrizes de Aretio (2001) em que a 

educação a distância pode ser definida como um diálogo didático mediado entre o professor e 

o estudante que, localizado em espaço diferente daquele, aprende de forma independente 

(cooperativa). Assim, o projeto considera a característica da autonomia do aluno da EAD, 

embora acate a contribuição das teorias sobre aprendizagem que demonstram a eficácia da 

construção coletiva do conhecimento (Projeto do curso de Pedagogia, 2009). Nesse sentido, a 
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presença e disponibilidade do tutor / orientador têm sido importantes, não só como elemento 

motivador, mas também, como estratégia de redução da evasão do aluno.  

Em relação à flexibilidade, a estrutura do curso apresenta uma configuração que 

leva o aluno à reflexão e à prática autônoma de sua formação, através das atividades 

acadêmico-científico-culturais, que consiste num conjunto de atividades sob múltiplos 

formatos, independente das disciplinas curriculares obrigatórias (Projeto pedagógico do Curso 

de Pedagogia, 2009). Essas atividades são classificadas em seis categorias: atividades 

didático-pedagógicas; atividades de pesquisa; atividades de extensão; representação estudantil 

nas distintas instâncias da universidade; representação em entidades de classe; e outras 

atividades. 

Vale ressaltar, ainda, a oportunidade que o aluno tem de vivenciar, desde o início 

do curso, a prática de ensino, vista como integradora entre a docência e a realidade social e 

econômica, bem como de sua área / curso, na interlocução com os referenciais teóricos do 

currículo. O projeto objetiva também proporcionar ao aluno a iniciação à investigação e ao 

ensino, por considerar que a formação profissional não se desvincula da pesquisa (Projeto 

pedagógico do Curso de Pedagogia, 2009). 

 Licenciatura em Química 

O objetivo do curso de Licenciatura em Química é a “formação de professores 

para a educação básica, com ênfase na formação para as últimas séries do ensino fundamental 

e o ensino médio” (Projeto do curso de Química, 2004, p. 8). A estrutura curricular está 

baseada nas diretrizes curriculares nacionais para as licenciaturas em Química, em que o 

profissional oriundo desse curso deverá apresentar forte conhecimento dos conteúdos da área, 

além de um perfil generalista, mas também com preparação sólida e adequada à aplicação 

pedagógica do conhecimento e experiências de Química e de áreas afins na atuação 

profissional como educador na educação fundamental e média. 

O tema gerador do projeto do curso foi extraído da problematização da prática de 

vida dos alunos, que residem no estado do Rio Grande do Norte, inserido em uma região 

pobre do país, que padece de problemas sociais graves como fome, desemprego e migração. 

Esta situação é provocada pela falta de chuvas regulares, gerando o fenômeno da seca, eterno 

e aparentemente insolúvel problema do nordeste brasileiro. 

Assim, o tema gerador escolhido para nortear os conteúdos do curso foi a seca e a 

água. Seca, por ser o tema local apontado como gerador de problemas de vida; e água, como 
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uma questão mais global, que avança na questão específica da seca (Projeto do curso de 

Química, 2004). Para garantir a multidisciplinaridade e a integração dos conhecimentos os 

três primeiros semestres do curso contemplam, na quase totalidade, as mesmas disciplinas 

para as quatro licenciaturas (Matemática, Química, Física e Biologia). A partir do quarto 

semestre o curso começa a abordar conteúdos específicos da área do conhecimento. 

A flexibilidade é permitida através de atividades curriculares de caráter científico-

cultural que visam fornecer ao aluno uma maior inserção no meio acadêmico, onde 

compartilha seus conhecimentos com os colegas e professores. O curso desenvolve parcerias 

com a Secretaria de Educação do Estado do Rio Grande do Norte, com a Universidade 

Estadual do Rio Grande do Norte, através dos seus campi avançados. 

 Produção de Material Didático 

A Secretaria de Educação a Distância da UFRN tornou-se uma referência nacional na 

produção e validação de materiais didáticos para o formato EAD, em virtude de sua estrutura 

física e de pessoal qualificado, congregando profissionais das áreas de ilustração, revisão, 

instrucional, design, programadores visuais, editores, revisores de texto e de audiovisual, 

engendrando esforços no sentido de conferir elevado padrão de qualidade e excelência aos 

materiais didáticos produzidos pelo corpo docente, a partir de um rigoroso e sistemático 

processo de acompanhamento e monitoramento da produção, desenvolvendo consultoria 

especializada e agregando elementos que enriquecem o teor das informações elaboradas e 

repassadas ao discente. Em face dessa competência acumulada a SEDIS produz material 

didático em âmbito nacional, para os Institutos Federais de Educação e no âmbito da UFRN, 

para o Instituto Metrópole Digital, Escola de Ciência e Tecnologia e os cursos de Graduação 

do Sistema UAB. 

A Coordenadoria de Produção de Material Didático da SEDIS é responsável pelo 

processo de produção dos materiais didáticos em seus diversos suportes (impresso, digital e 

vídeo) para os cursos a distância da Instituição. É constituída dos seguintes setores: Setor de 

Revisão de Linguagem e Estrutura (Designer Instrucional), Setor de Editoração (Designer 

Gráfico), Setor de Materiais Interativos e Setor de Videoaulas (SAV). 

 Outros cursos e ações 

Além da atuação na graduação, a SEDIS, envidou esforços no campo da pós-

graduação com a abertura e implementação dos cursos de Especialização em Gestão Pública e 

Gestão Pública Municipal, além de aprovar cinco cursos de especialização nas áreas de 
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Ensino de Matemática, Ensino de Ciências, Ensino de Filosofia, Ensino de Sociologia e 

Mídias na Educação. Ainda no âmbito da pós-graduação, foi aprovado e implementado o 

Mestrado Profissionalizante em Matemática. Em nível de extensão, estão incorporados na 

base de atuação da Secretaria os quatro cursos de aperfeiçoamento vinculados às demandas da 

Plataforma Freire, que são: Gênero e diversidade na escola, Relação étnico-racial, Cidade e 

Diversidade e Mídias na educação (Dantas e Rego, 2011; SEDIS, 2011). 

Além dos cursos acima referidos, a instituição desenvolve projetos de editoração e 

gravação de vídeos, pois dispõe de espaços organizados para essas finalidades. Suas 

acomodações são compostas por auditório para 120 pessoas, sala de capacitação com 

computadores ligados à internet para atender até 40 participantes, estúdio para gravação de 

vídeos, sala de edição e revisão de materiais com computadores e programas de última 

geração, ambientes para coordenadores de curso, coordenação acadêmica, sala de professores 

(Relatório da SEDIS, 2011).  

Além disso, a EAD se constitui num programa estratégico da UFRN. Como tal, 

têm sido envidados esforços para tornar-se uma ação contínua e permanente dessa instituição. 

Nessa direção, além dos cursos de graduação e pós-graduação, têm sido desenvolvidos vários 

projetos que articulam várias dimensões envolvendo formação e inclusão digital no uso das 

tecnologias da comunicação e informação. Os projetos TICs e UCA, descritos abaixo, 

representam um esforço significativo. 

 Projeto TICs 

Pretende contribuir, juntamente com diversos setores envolvidos, como a Pró-

Reitoria de Graduação – PROGRAD, Escola de Ciência e Tecnologia – ECT e o 

Departamento de Educação – DEPED, na perspectiva de produzir materiais didáticos e 

capacitar professores para atuarem na modalidade a distância.  

A proposta institucional da UFRN abrange cinco subprojetos que estão articulados 

pelos seus objetivos, compondo um grande sistema de uso das tecnologias da informação e 

comunicação no ensino de graduação presencial na UFRN. O foco central é a oferta de 

componentes curriculares com o uso das TICs nos cursos presenciais. Para que isso aconteça, 

é necessária a capacitação de professores e técnicos para a produção de conteúdo, através do 

Subprojeto de Capacitação. Esses conteúdos serão transformados em objetos de 

aprendizagem, vídeos, áudios, materiais para web (Subprojeto de Produção de Materiais 
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Didáticos), que por sua vez estarão disponibilizados em um ambiente virtual de aprendizagem 

adaptados a essa realidade (Subprojeto de Turmas Virtuais no SIGAA). 

Os cinco subprojetos abrangem as quatro linhas de financiamento a que se destina 

o edital N 015/2010/CAPES/DED, que são: 

1) Oferta de disciplinas com uso de tecnologias da informação e comunicação 

para cursos de graduação presencial, com os projetos Aplicações de TICs na produção de 

conteúdos e oferta em componentes curriculares do Bacharelado em Ciências e Tecnologia 

da UFRN e Expansão da oferta do Ensino da Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS nos 21 

cursos de Licenciatura da UFRN. 

2) Produção de Conteúdos Educacionais e Materiais Didáticos com o projeto 

Implantação da Central de Materiais Didáticos. 

3) Capacitação de Recursos Humanos com o projeto Capacitação em Tecnologias 

da Informação e Comunicação no Ensino de Graduação Presencial na UFRN. 

4) Plataformas Virtuais de Aprendizagem com o projeto Ambiente Virtual 

“Turmas Virtuais – SIGAA”. 

 ProUCA – Projeto um Computador por Aluno 

O ProUCA  – Projeto Um Computador por Aluno, em sintonia com o Plano de 

Desenvolvimento da Educação (PDE) e as propostas do Programa Nacional de Tecnologia 

Educacional (ProInfo), visa criar e socializar novas formas de utilização das tecnologias 

digitais nas escolas públicas brasileiras, para ampliar o processo de inclusão digital escolar e 

promover o uso pedagógico das tecnologias da informação e comunicação. Para tanto, a 

operacionalização do desenvolvimento do ProUCA está a cargo da Secretaria de Educação a 

Distância do Ministério da Educação (SEED/MEC). 

No Rio Grande do Norte – RN, o Projeto é coordenado pela SEDIS/UFRN, que é 

responsável pela formação dos multiplicadores e professores que fazem parte das escolas 

contempladas pelo Projeto. No RN, foram nove escolas contempladas, sendo cinco escolas 

sob a responsabilidade do estado nos municípios de Natal, Parnamirim, Extremoz, Ceará-

Mirim e Jardim do Seridó e quatro escolas nos municípios de Natal, São Paulo do Potengi, 

Ipanguaçu e Santa Cruz, com mais de 3.500 laptops distribuídos em 2010. 

A equipe de formação do ProUCA da UFRN iniciou os trabalhos em junho de 2010. Desde 

então, foi estabelecida a parceira entre a SEDIS/UFRN, Secretaria de Educação do Governo 

do Estado do RN e os Núcleos de Tecnologias Estaduais (NTE), demais secretarias dos 

municípios contemplados e Núcleos de Tecnologia Municipais (NTM). A formação dos 
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multiplicadores que atuarão na formação nas escolas começou em novembro de 2010. 

Atualmente, os multiplicadores estão em fase de planejamento de suas atuações nas escolas. 

 

4.3. Estrutura da Secretaria de Educação a Distância 

 

Para atender a toda a demanda apresentada acima, a SEDIS conta, atualmente, com a estrutura 

administrativa apresentada na figura 16, apresentada a seguir. 

 
Figura 16 – Estrutura organizacional da SEDIS / UFRN 

 

 

Fonte: Relatório da SEDIS (2010) 

 

A estrutura de funcionamento da SEDIS está organizada para dar suporte 

acadêmico, didático-pedagógico e tecnológico para o funcionamento dos cursos a distância. 

Nessa direção, requer um corpo técnico qualificado em determinadas áreas do conhecimento 

para prestar com qualidade, eficiência e eficácia o serviço oferecido. Dessa maneira, a 

Secretaria tem abrigado em seu prédio profissionais das áreas de informática, comunicação, 

designer, revisores e editores de texto, diagramadores, administradores, técnicos e auxiliares 

administrativos. Os recursos humanos são do quadro da UFRN e contratados por projetos 

gerenciados pela Fundação Norte-Rio-Grandense de Pesquisa e Cultura – FUNPEC. 
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A atuação territorial dos cursos ofertados pela SEDIS está apresentada na Figura 

17, a seguir apresentada: 

 

Figura 17- Polos de apoio presencial da SEDIS / UFRN 

 

 
Fonte: Relatório da SEDIS (2011) 

 

A Política Nacional de Educação a Distância implementou polos de apoio 

presencial, inicialmente através do programa Pró-Licenciatura e, a partir de 2007, por meio do 

Sistema UAB – Universidade Aberta do Brasil, implantados e mantidos pelas Prefeituras 

Municipais dos seus respectivos municípios. A UFRN é mantenedora de apenas 4 polos no 

Rio Grande do Norte – Macau, Currais Novos, Caicó e Nova Cruz. Os projetos que estão 

sendo viabilizados pela SEDIS (Pró-Licenciatura I e II e UAB) têm o objetivo de implementar 

(e dar continuidade) a oferta dos cursos de graduação (Licenciaturas) em Química, Física e 

Matemática, Geografia e Biologia, na modalidade a distância, dando apoio e oferecendo as 

condições necessárias para os cursos, na perspectiva de formar e qualificar professores para as 

redes de ensino dos estados do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas. 

No ano de 2005, estabeleceu-se uma parceria para implementar os cursos de 

Licenciatura em Física, Química e Matemática nos estados do Rio Grande do Norte (três 

polos), Paraíba (hum polo), Pernambuco (seis polos) e Alagoas (um polo). A partir de 2007, a 
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política do Sistema UAB estabeleceu que as Instituições Federais de Ensino Superior – IFES 

ofertassem cursos apenas nos estados de origem e, ao mesmo tempo, estimulou municípios do 

RN a instalarem polos de apoio presencial. Nesse sentido, passa-se a ter uma presença maior 

no RN, permanecendo externos os cursos do Pró-Licenciatura I e II. 
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CAPÍTULO 5 – APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DE RESULTADOS 
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Neste capítulo serão apresentados e discutidos os resultados obtidos com a pesquisa de 

campo, a fim de responder aos objetivos específicos. O primeiro objetivo busca fundamentar 

um quadro conceitual sobre os referenciais de acreditação para cursos de graduação, na 

modalidade a distância. Em seguida, o objetivo é fazer o comparativo entre os referenciais de 

acreditação utilizados pelo MEC e os conceitos fundamentais da gestão da qualidade. Por 

último, analisar a percepção dos atores envolvidos no processo de EAD sobre os referenciais 

de acreditação do MEC. 

 

5.1 Análise Comparativa dos referenciais de Qualidade na EAD  

 

Para atender ao primeiro objetivo foi feita uma análise dos referenciais de acreditação do 

MEC, comparados com outros modelos e frameworks identificados na literatura internacional 

(MEC, 2009), Marshall (2012), Masoumi e Lindstrom (2012), Ossiannilsson e Landgren 

(2012) e pela European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA, 

2009). Os resultados da análise de conteúdo dos modelos comparados serão, a seguir, 

apresentados em função de cada uma das dimensões dos referenciais de acreditação do MEC 

(2009). 

Sobre a concepção de qualidade na educação a distância, os dados apresentados no 

Quadro 5 mostram que a maioria categorias de análise são comuns a todos modelos, com 

algumas diferenças que serão a seguir explicitadas. 

 
Quadro 5 – Comparativo da dimensão Concepção de qualidade na EAD 
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Regulação e supervisão do ensino feita pelo Estado X     

Compromisso institucional para a garantia da qualidade X X X  X 

A EAD deve refletir as expectativas das partes 

interessadas 
X X X  X 

O conceito de qualidade deve ser uma construção política, 

contemplando o caráter holístico dos processos 
X X X  X 

A estrutura conceitual da qualidade em EAD deve ser 

construída em função de fatores críticos de sucesso 
   X  

     Fonte: Dados da pesquisa, 2012.  
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A primeira categoria de análise – regulação e supervisão do ensino feita pelo 

Estado – está explicitamente descrita no documento do MEC (2007), uma vez que esse 

documento fornece os subsídios para os atos legais do poder público brasileiro, no que se 

refere aos processos de regulação, supervisão e avaliação da educação a distância. Os demais 

modelos e frameworks não contemplam essa categoria de análise. 

As três categorias seguintes estão presentes em todos os modelos e frameworks 

analisados, com exceção de Ossianilson & Landren (2012) que constrói o seu modelo em 

função de fatores críticos de sucesso. Acredita-se que a semelhança entre os modelos deve-se 

ao fato de que o termo garantia da qualidade na educação superior é muito genérico, passível 

de várias interpretações (ENQA, 2009. 

Em relação à dimensão concepção de educação e currículo, os dados do quadro 06 

mostram que os modelos do MEC (2007) e o de Marshall (2012) são semelhantes nas quatro 

categorias analisadas. As categorias “o estudante é o foco do processo de aprendizagem” e 

“Acessibilidade e flexibilidade resultam em oportunidades para os alunos” estão presentes em 

todos os modelos e frameworks analisados. 

 

Quadro 6 – Comparativo da dimensão Concepção de educação e currículo 
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O estudante é o foco do processo de aprendizagem X X X X X 

O projeto pedagógico deve apresentar claramente sua 

opção epistemológica de educação 

X X X   

O projeto pedagógico deve ser construído por meio da 

interdisciplinaridade e da contextualização 

X X X  X 

As atividades de pesquisa e de extensão devem caminhar 

junto com as de ensino. 

X X    

Acessibilidade e flexibilidade resultam em oportunidades 

para os alunos 

X X X X X 

      Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 
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Quanto à dimensão Sistemas de Comunicação, os dados do Quadro 7 mostram que 

praticamente todas as categorias de análise estão presentes em todos os modelos estudados. 

Os resultados podem ser justificados pelo papel que os sistemas de comunicação e informação 

desempenham na realização de um curso na modalidade a distância. 

 

 

Quadro 7 – Comparativo da dimensão Sistemas de comunicação 
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O uso das TICs deve estar apoiado numa filosofia de 

aprendizagem  que proporcione aos estudantes a 

oportunidade de interagir e desenvolvimento de projetos 

compartilhados 

X X X X X 

O sistema de TICs deve permitir ao estudante resolver, 

com rapidez, questões referentes ao material didático e ao 

conteúdo 

X X X  X 

Deve ser estimulada a interação e interatividade entre 

todos os atores da EAD 

X X X  X 

     Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 

 

No que se refere ao material didático, os dados do Quadro 8 mostram que os 

modelos do MEC (2007), Marshall (2012) e do ENQA (2009) se assemelham, pois as 

categorias de análise estão presentes em todos eles. Os modelos de Massoumi & Lindstrom 

(2012) e o de Ossianilson & Landgren (2012), não apresentam de forma explícita o ítem de 

material didático. No entanto, eles podem estar implícitos nos demais aspectos abordados por 

esses frameworks. 
 

 



 

 

 

 

150 

 

Quadro 8 –  Comparativo da dimensão material didático 
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O material didático deve ser concebido de acordo com os 

princípios epistemológicos, metodológicos e políticos do 

projeto pedagógico 

X X   X 

O material didático deve desenvolver habilidades e 

competências recorrendo a um conjunto diversificado de 

mídias 

X X   X 

O material didático deve ser escrito em linguagem 

dialógica 

X X   X 

A produção do material didático deve envolver uma 

equipe multidisciplinar 

X X   X 

Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 

 

Quanto à avaliação da aprendizagem, os dados do quadro 9 mostram que apenas o 

modelo de Ossianilsson & Landgren (2012). Acredita-se que seja pelo fato do referido 

modelo estar construído com base em fatores críticos de sucesso, sem detalhar as ferramentas 

utilizadas para o seu gerenciamento- 

 

Quadro 9 –  Comparativo da dimensão Avaliação da Aprendizagem 
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A avaliação de aprendizagem deve ajudar o estudante a 

desenvolver graus mais complexos de competências 

cognitivas, habilidades e atitudes 

X X X  X 

A avaliação deve ser um processo contínuo, de forma a 

permitir a verificação do progresso do estudante 

X X X  X 

Os alunos devem ser avaliados através de critérios 

publicados em regulamentos e procedimentos 

 X X  X 

     Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 
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No que se refere à avaliação institucional, os dados do quadro 10 mostram que há 

divergências entre os modelos e frameworks analisados. Aqui, novamente, o modelo de 

Ossianilsson & Landgren (2012) não contemplam esse aspecto pelas razões apontadas na 

análise do quadro anterior. Um aspecto a ser destacado é que somente o modelo do ENQA 

(2009) aponta para os relatórios de avaliação, que devem ser escritos em um estilo claro e 

facilmente acessível aos leitores interessados, bem como para a publicação regular dos 

programas e prêmios que estão sendo ofertados pela instituição.  

 

Quadro 10 –  Comparativo da dimensão Avaliação Institucional 
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A avaliação da qualidade deve estar disseminada na 

cultura organizacional 

X X X  X 

A cultura da avaliação deve ser divulgada, fornecendo os 

elementos metodológicos e agregando valor às atividades 

 X X  X 

A instituição deve considerar um processo de avaliação 

que contemple etapas de avaliação interna e externa 

X X X  X 

Os relatórios de avaliação devem ser escritos em um 

estilo, que seja claro e facilmente acessível aos leitores 

interessados 

    X 

Publicar regularmente os programas e prêmios que estão 

sendo ofertados pela instituição 

    X 

     Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 

 

Em relação à equipe multidisciplinar, observa-se, também, divergência entre os 

modelos analisados, conforme mostram os dados do Quadro 11. A composição da equipe da 

EAD é apontada somente nos modelos do MEC (2007), no de Marshall (2012) e no do ENQA 

(2012). Interessante observar que somente o Modelo de Marshall (2012) contempla a 

preocupação da instituição em proporcionar bom nível de satisfação do seu quadro de pessoal. 
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Quadro 11–  Comparativo da dimensão Equipe multidisciplinar 
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A equipe da EAD deve ser composta de docentes, tutores 

e pessoal técnico-administrativo 

X X   X 

A equipe da EAD deve receber apoio e orientação para o 

design e desenvolvimento dos cursos 

 X   X 

A instituição deve proporcionar bom nível de satisfação 

de seu quadro de pessoas 

 X    

     Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 

 

Quanto a infraestrutura de apoio, os dados do Quadro 12 mostram que o único 

modelo que não aborda essa dimensão é o Modelo Conceitual baseado em Projetos de 

Benchmarking Internacional de Ossiannilsson e Landgren (2012).  A ausência dessa 

abordagem no referido modelo deve-se ao fato do mesmo ter sido concebido em função de 

fatores críticos de sucesso, sem uma preocupação com as questões operacionais do 

funcionamento da educação a distância. 

 
Quadro 12 –  Comparativo da dimensão infraestrutura de apoio 
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A infraestrutura de apoio deve estar disponível na sede da 

instituição. 

X X X  X 

A infraestrutura de apoio deve estar disponível nos polos 

de apoio presencial 

X X X   

Disponibilizar serviços de biblioteca, infraestrutura 

tecnológico e suporte técnico sobre o uso do AVA 

X X X  X 

A instituição deve garantir a funcionalidade e a 

confiabilidade da infraestrutura tecnológica 

X X X  X 

Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 
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No que se refere à gestão acadêmico-administrativa, os dados do Quadro 13 

observam-se diferenças nos modelos analisados. Aqui, novamente, o framework de 

Ossiannilsson e Landgren (2012) também não contempla essa dimensão.  Interessante 

observar que o framework de Massoumi & Lindstrom (2012) também não contempla a 

dimensão que orienta as organizações que trabalham com a educação a adaptarem seus 

programas às características sócio-culturais da região. A integração dos programas de EAD 

aos demais processos da organização é outro aspecto que chama a atenção, de forma a 

permitir a todos os atores uma visão sistêmica.  

 

Quadro 13 –  Comparativo da dimensão Gestão acadêmico-administrativa 
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Os modelos de gestão da qualidade na EAD devem 

considerar as características sócio-culturais de cada região 

X X   X 

A gestão acadêmica deve estar integrada aos demais 

processos organizacionais 

 X X  X 

A logística que envolve a EAD deve ser rigorosamente 

gerenciado e supervisionado 

 X X  X 

As decisões sobre as TICs devem ser guiadas por um 

plano institucional explícito 

  X  X 

Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 

 

 

Quanto à sustentabilidade financeira, os dados do quadro 14 mostram que esses 

aspectos são abordados nos modelos do MEC (2007), no framework de Massomi & 

Lindstrom (2012) e no do ENQA (2009). Os demais não abordam a referida dimensão 
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Quadro 14 – Comparativo da dimensão sustentabilidade financeira 
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A instituição deve garantir a continuidade do curso 

através do planejamento financeiro de curto e longo prazo 

x  x  X 

Custo x efetividade x  x   

Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 

 

Conclui-se que não há uma uniformidade nos modelos analisados. Portanto, os 

gestores precisam desenvolver modelos de gestão para identificar as dimensões a serem 

gerenciadas para melhor uso dos recursos disponíveis, construindo um modelo próprio que 

permita atender à demanda interna, bem como o atendimento aos padrões de qualidade dos 

processos de acreditação. Além disso, deve ser adotada uma cultura da qualidade que propicie 

um ambiente harmonioso em relação ao processo de avaliação interna e externa, considerando 

o caráter holístico do contexto da gestão da qualidade na educação superior. 

 

5.2 Análise Comparativa entre os Referenciais de Qualidade e os Conceitos de Gestão da 

Qualidade da EFQM 

 

Para atender ao segundo objetivo foi realizada uma análise documental sobre os referenciais 

de qualidade e os conceitos fundamentais do modelo de excelência da EFQM (2006). O 

quadro 15, apresentado a seguir, apresenta o comparativo do conteúdo das duas abordagens. 
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Quadro 15 – Referenciais de qualidade da EAD x Conceitos do Modelo de excelência 
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Concepção de qualidade na EAD X        

Concepção de educação e currículo X X  X X    

Sistemas de comunicação X   X X    

Material didático X        

Avaliação de aprendizagem X        

Avaliação institucional X        

Equipe multidisciplinar X    X  X  

Infraestrutura de apoio X        

Gestão acadêmico-administrativa      X   

Sustentabilidade financeira        X 

Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 

 

A seguir, será apresentada a justificativa do “cruzamento” dos referenciais de 

acreditação da EAD com os conceitos fundamentais do Modelo de Gestão da Excelência. 

 

 Agregar Valor aos Clientes / Usuários 

A agregação de valor aos clientes / usuários está presente em todos os programas 

de gestão da qualidade (EFQM, 2014, Miranda et. al., 2010). Conforme já mencionado na 

revisão da literatura, essa abordagem era encontrada com mais frequência em empresas 

privadas que visam o lucro. No entanto, organizações de ensino começam a desenvolver 

estudos para identificar contributos para ofertar valor aos seus alunos, como a pesquisa 

realizada por Voss, Gruber & Szmigin (2007) que procurou compreender as qualidades 

pedagógicas que os alunos desejam nos professores e assim direcionar as ações dos docentes 

no sentido de atender a esses anseios dos alunos.  
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Fazendo uma relação com as dimensões dos referenciais da qualidade na EAD, 

observa-se que a agregação de valor ao cliente está relacionada a praticamente todas as 

dimensões. Na concepção de educação e currículo, Masouri & Lindstrom (2012) e 

Ossiannilson & Landren (2012) ressaltam que o projeto pedagógico do curso deve ser 

construído de com foco no aluno de forma a proporcionar a socialização e aculturação dos 

estudantes. Deve ser dada oportunidade para que os estudantes compartilhem recursos de 

aprendizagem, independentemente de tempo, espaço e lugar, bem como atendam àqueles que 

apresentam necessidades específicas.  

A agregação de valor também pode ser proporcionada através do sistema de 

comunicação e do material didático que devem ser fundamentados no princípio da interação e 

interatividade entre professores, tutores e estudantes, utilizando diferentes mídias e 

explorando a converg|ência e integração entre materiais impressos, radiofônicos, televisivos, 

videnconferências, entre outros (MEC, 2007). 

 

 Criação de um Futuro Sustentável 

As discussões sobre desenvolvimento sustentável estão presentes em todas 

atividades, em especial, na educação. A dimensão da qualidade que trata da concepção de 

educação e currículo estabelece que o projeto pedagógico deve ser construído em termos da 

contextualização de formação do sujeito social (MEC, 2007). Nesse sentido, os projetos 

pedagógicos dos cursos de licenciatura que são focos do presente estudo escolheram como 

tema gerador para organizar os conteúdos curriculares, a seca e a água, a partir da 

problematização da prática de vida dos alunos para o qual o curso se destina. O projeto 

pedagógico do Curso de Administração Pública (UFRN, 2009) contempla a temática com a 

disciplina Gestão Ambiental e Sustentabilidade e com os seminários temáticos que são 

realizados ao final dos semestres. 

 

 Desenvolvimento de Capacidade Organizacional 

 

O gerenciamento das capacidades organizacionais são essenciais para aumentar a 

criação de valor para o cliente / usuário, uma vez que elas permitem que a organização reuna 

conhecimentos, aprendizagem organizacional e capacidades dinâmicas para sua adaptação às 

mudanças ambientais e a realização das inovações necessárias (Martelo, Barroso e Cepeda, 
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2013). Observando-se os referenciais de qualidade da EAD, percebe-se que esta abordagem 

não está contemplada em suas dimensões. 

 

 

 Aproveitamento da Criatividade e Inovação dos Stakeholders 

 

O aproveitamento da criatividade e da inovação dos stakeholders constitui uma 

estratégia para a garantia da qualidade de um serviço. Os gestores devem ter competência para 

entender e analisar esses interesses e determinar em que grau eles podem ser utilizados, de 

forma harmônica e balanceada, a fim de criar valor e manter um nível de satisfação adequada 

aos stakeholders (FNQ, 2010). Esse conceito está implícito no processo de interação e 

interatividade da EAD, bem como no projeto pedagógico do curso que deve ser construído 

por meio da interdisciplinaridade e da contextualização em termos da formação do sujeito 

social. 

 

 Liderando com Visão, Inspiração e Integridade 

 

A liderança participativa está calcada por meio da chamada cultura da qualidade, 

em que os líderes procuram moldar o futuro e fazer acontecer, atuando como modelos para 

seus valores e ética (EFQM, 2006). Esse conceito está presente nas várias dimensões dos 

referenciais de qualidade em EAD, que se coadunam com os fundamentos constitucionais 

brasileiros. 

 

 Gerenciamento com Agilidade 

 

As organizações excelentes são amplamente reconhecidas por sua capacidade de 

identificar e responder de forma eficaz e eficiente os usuários de seus serviços (EFQM, 2006). 

Diante das rápidas inovações tecnológicas e econômicas, as instituições de ensino superior 

passam a melhor equipar suas instalações no sentido de que seus estudantes acompanhem essa 

sociedade em mudança, através de novos métodos, técnicas ou práticas (Paulson, 2002 e Zhu, 

2012). A agilidade constitui uma das características fundamentais que permeia todas as 

dimensões dos referenciais de qualidade em EAD abordados nos modelos e frameworks 

utilizados nesta tese.  
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 Êxito através do Talento das Pessoas 

 

O bom desempenho da organização é influenciado pela capacitação, motivação e 

bem-estar da forma de trabalho, bem como por um ambiente propício à participação e ao 

desenvolvimento das pessoas (FNQ, 2008). Esse conceito também permeia todas as 

dimensões dos referenciais de qualidade em EAD. 

 

 Sustentar Resultados Excelentes 

 

A sustentação de resultados excelentes se dá quando os serviços prestados 

atendem às necessidades, tanto a curto como a longo prazo de todos os seus stakeholders, 

dentro do contexto de seu ambiente operacional (EFQM, 2006). Esse conceito é atendido pela 

dimensão sustentabilidade financeira (MEC, 2007), que enfatiza a necessidade da instituição 

apresentar garantias de continuidade do curso, através do planejamento dos investimentos de 

curto, médio e longo prazo. 

Conclui-se, a partir da análise das duas abordagens, que a maioria dos 

fundamentos da gestão da qualidade estão presentes nos referenciais de acreditação do MEC 

(2009). No entanto, o desenvolvimento da capacidade organizacional ainda não está 

incorporado, de forma explícita aos referenciais de acreditação. 

 

5.3 Análise das Perceções dos Atores Envolvidosna EAD sobre os Referenciais de 

Acreditação do MEC 

 

As informações foram coletadas em função das dimensões dos referenciais de acreditação do 

MEC. Vale ressaltar que o modelo escolhido como ponto de partida de análise foi o do MEC 

(2007), uma vez que é utilizado como elemento regulador da educação superior a distância no 

Brasil. Assim, será apresentada, inicialmente, a síntese dos fundamentos teóricos de cada 

dimensão e, em seguida, serão analisadas as percepções dos atores da educação a distância em 

relação a cada uma das dimensões estudadas. 
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5.3.1 Conceção de Qualidade na Educação A Distância 

 

A análise de conteúdo dos modelos escolhidos para análise, que foram apresentados na 

revisão da literatura  estão apresentadas no Quadro 16, os quais refletem os aspectos 

convergentes relacionados à concepção de qualidade na educação a distância. 

 

Quadro 16 – Aspectos convergentes da concepção de qualidade na educação a distância 

DIMENSÕES ASPECTOS CONVERGENTES 

  

Concepção de 

qualidade na 

educação a 

distância 

 Regulação e supervisão do ensino feita pelo Estado. 

 Compromisso institucional para a garantia da qualidade no processo de educação a 

distância. 

 A EAD deve refletir as expectativas das diferentes partes interessadas 

(stakeholders). 

 O conceito de qualidade na EAD deve ser uma construção política, contemplando o 

caráter holístico dos processos educacionais. 

 A estrutura conceitual da qualidade em EAD deve ser construída em função de 

fatores críticos de sucesso, como: flexibilidade, interatividade, personalização, 

acessibilidade, transparência, participação e produtividade. 

 A EAD deve apresentar uma visão pluralista e holística e uma interface com outras 

áreas do conhecimento 

Fonte: Dados da pesquisa, setembro, 2014. 

 

Essa dimensão está relacionada à concepção de qualidade na educação a distância, 

que foi visto na revisão da literatura como um conceito complexo e polissêmico (Dias 

Sobrinho, 2008; Castro, 2009). Interessante tambem observar o “network de discursos” 

apresentado por Filippakou (2011). 

Observa-se na figura 18 que as falas dos entrevistados corroboram com as idéias 

dos autores, em que as respostas foram agrupadas em quatro grupos, que são: concepção 

estereotipada, mudanças na concepção de EAD, elementos da EAD e importância das ações 

da EAD. Para cada um dessas “familias” foram identificadas as falas que explicam essas 

concepções, as quais serão a seguir comentadas. 
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Figura 18 – Percepções dos entrevistados sobre a concepção de qualidade na educação a distância 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 

 



 

 

 

 

161 

 

Um dos pontos identificados nas falas dos entrevistados foi a concepção 

estereotipada sobre a EAD, incluindo “preconceitos com a EAD” e “ensino por 

correspondência – visão técnica”. O preconceito com a EAD foi um aspecto presente na 

maioria das entrevistas realizadas, conforme pode ser observado nas transcrições a seguir: 

 

Antes, é o velho preconceito... (Aluno). 

Os alunos da EAD quando ingressavam possuíam muita desconfiança... (tutor 

presencial). 

Eu via na nossa realidade que algumas pessoas achavam que o curso a distância era 

aquele em que as pessoas podiam empurrar com a barriga e hoje eu vejo que essa 

modalidade de ensino ela de fato funciona. Assim como tem cursos presenciais que não 

tem qualidade boa, também vamos encontrar cursos a distância que também não têm 

boa qualidade. Vai depender muito dos envolvidos nesse processo (coordenador de 

polo). 

 

 

O preconceito em relação à educação a distância é apontada por Correa e Santos 

(2009) como uma das maiores barreiras para a implementação de cursos de graduação na 

modalidade a distância e semi-presencial. No entanto, os autores ressaltam que o uso de 

computadores pessoais passou a fazer parte da rotina das pessoas no trabalho e em suas 

residências. Hoje em dia é impossível não conviver com a tecnologia, para desempenhar as 

mais diversas atividades o que leva as pessoas a começarem a mudar sua opinião a respeito do 

uso da internet na educação a distância (Silvino & Abrahan, 2003). 

Essa nova visão foi demonstrada em outras falas dos entrevistados em que essa 

percepção da EAD tem melhorado significativamente, através de uma maior aceitação da 

modalidade de ensino na sociedade, pelo aumento da concorrência no processo seletivo para a 

EAD, bem como pela maior inserção dos alunos no mercado de trabalho demonstrando 

competência, boa postura e amadurecimento profissional. Essa mudança de concepção sobre a 

EAD pode ser visualizada nas falas de alguns entrevistados, como as que se seguem: 

 

... Hoje, eu tenho uma outra concepção de EAD... porque hoje eu vejo a importância da 

interatividade, que não existe uma separação de professor e aluno, ela é uma relação 

próxima, a depender das estratégias metodológicas utilizadas, a depender desse tipo de 

interação e envolvimento que se tem com a EAD. Porque eu digo que a EAD é 

apaixonante, ela pode levar a dois caminhos: um em que o professor coloca o conteúdo 

lá e o aluno se vire; ou o professor acessa demais... (coordenador de curso) 

... Hoje nós temos, aproximadamente, 300 alunos ativos. Tivemos recentemente a 

primeira colação de grau de Administração Pública, nos últimos anos, significativas 

colações de grau. Estamos aguardando e a própria sociedade está aguardando 

ansiosamente novo vestibular, agora de fato, já consolidado, as pessoas não tem mais 

dúvidas quanto à qualidade da educação a distância, até mesmo aquelas pessoas que 
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entravam achando que seria fácil, essas pessoas também já saíram do caminho, hoje eles 

mesmos fazem a propaganda de que não é moleza... (coordenador de polo) 

... Hoje, já está bem diferente, pois todos que entram já sabem que vai haver a cobrança 

e que o curso é levado a sério pelos professores. Eles vão ter que estudar pra terminar o 

curso. Achei muito interessante, na colação de grau, no discurso da Professora, quando 

ela falou que muitos ali nem acreditavam que poderiam chegar nesse momento e outros 

achavam que seria mais fácil, mas todos nós sabemos que não é fácil. Não é fácil chegar 

nesse ponto e dizer: estou habilitado em determinada licenciatura. (coordenador de polo 

... Quando iniciamos, eu, como a maioria, vim da modalidade presencial, tínhamos um 

pé atrás, mas ao mesmo tempo, tínhamos a confiança de que a modalidade a distância 

ofertada por instituições públicas de renome, como a UFRN e o IFRN, teria as mesmas 

condições que possuem no presencial de dar uma sustentação acadêmica de uma 

aprendizagem de qualidade ao aluno (aluno). 

 

 

Os entrevistados também reconhecem a importância das ações da educação a 

distância nas várias regiões do Estado. Nesse sentido, é importante ressaltar a implantação da 

Universidade Aberta do Brasil, que foi criada para “o desenvolvimento da modalidade de 

educação a distância, com a finalidade de expandir e interiorizar a oferta de cursos e 

programas de educação superior no país” (http://uab.capes.gov.br/). As falas foram agrupadas 

em quatro itens: expansão das ações da EAD para outros municípios, o polo de apoio 

presencial da UAB contribuindo para o desenvolvimento da região, atendimento às demandas 

da sociedade e a EAD contribuindo para a formação de profissionais.  

Em relação a esses aspectos é interessante destacar algumas falas que evidenciam 

a importância da EAD: 

 

Os municípios vizinhos já estão se beneficiando com essa ação exitosa da universidade, 

através da oferta do curso de administração pública, das especializações também, que 

beneficiou um grande número de profissionais da região. Antes a gente não tinha. 

Quando eu vejo hoje um aluno de administração pública com um blog, mas um blog que 

faz comentários precisos e técnicos desatrelados à política partidária, para não defender 

nem A, nem B, que faz um artigo científico, mesmo pequeno, com referências, com 

consistência, isso me enche de alegria. Eu tenho certeza que uma pessoa dessa, ao 

adentrar na gestão pública, vai fazer a diferença. Ela vai atuar como um profissional e 

não como um partidário (Coordenador de Polo). 

No relatório ... eu destaquei que nesses cinco anos já tivemos mais de 150 profissionais 

qualificados, já tivemos mais de 80 pessoas com curso superior, não só em nosso 

município, mas em municípios circunvizinhos, filhos de pessoas humildes que 

conseguiram qualificar-se, mais de 70 professores com cursos de aperfeiçoamento e a 

amostragem de quantos estão se qualificando (Coordenador de polo). 

 

 

Em relação ao que os entrevistados responderam sobre o que “é um curso de 

qualidade a distância”, foram vários os aspectos mencionados, os quais foram agrupados nos 

seguintes subtópicos: reflexo das expectativas dos stakeholders, compromisso institucional, 

http://uab.capes.gov.br/
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desenvolvimento de competências organizacionais, ambiente virtual motivador para instar a 

participação do aluno, comprometimento da equipe da educação a distância, 

comprometimento e afinidade da equipe da disciplina, a qualidade na educação independe da 

modalidade e a qualidade na educação a distância depende do aluno. A seguir são 

evidenciadas algumas falas dos entrevistados a respeito do que eles percebem em relação a 

uma educação a distância de qualidade. 

 

(...) eu diria que a qualidade não existe na sua compleitude, se ainda não existe uma 

compreensão institucional do que é a própria educação a distância. Embora estejam 

contidas nas políticas institucionais... No meu entender... a EAD ainda é vista como um 

“corpo estranho” dentro das Universidades. Eu acho que não é só apoio institucional... 

é autonomia mesmo... (Coordenador de Curso). 

 

O que é que você entende que seja uma educação a distância de qualidade? Essa 

pergunta é muito complexa, pois envolve muitas variáveis... envolve muitos fatores... é 

um projeto amplo, há a participação de vários atores, nesse funcionamento, nessa 

estrutura, né? Cada um precisa dar a sua contribuição de forma significativa. 

Qualquer parte que não fizer de acordo com o projeto do curso, a coisa fica muito a 

desejar. Então, o comprometimento de todos os envolvidos é uma das questões. A 

responsabilidade, a participação, o material impresso, os recursos tecnológicos 

utilizados, até o veículo de comunicação, são os agentes que participam desse processo. 

Então, esse conjunto de elementos contribui para que essa modalidade de ensino seja 

de qualidade. (Tutor presencial). 

 

Eu poderia falar da minha percepção a partir dessas experiências de que realmente é 

possível você trabalhar com educação a distância, implementar de uma forma de 

qualidade, que é o tema da nossa entrevista. Isso se você utilizar de forma correta todas 

as ferramentas que são disponibilizadas, além disso se houver a interação entre os 

atores envolvidos, tutores, professores e coordenação para que você consiga interagir e 

inserir os alunos ou outros atores que possam ajudar nesse processo. Se houver esse 

comprometimento, é realmente possível trabalhar nesse formato de ensino 

aprendizagem mediado pela tecnologia, a plataforma moodle (Tutor a distância). 

 

Essas falas ratificam os aspectos abrangentes citados pelos autores sobre 

qualidade na educação a distância, como os conceitos fundamentais da Fundação Européia 

para a Gestão da Qualidade (EFQM, 2003), o caráter polissêmico apontado por Castro (2009) 

e o network dos discursos da qualidade, de Filippakou (2011). 

 

5.3.2 Conceção de Educação e Currículo 

 

Essa concepção representa o cerne de todo o processo de educação a distância e envolve 

conceitos complexos que extrapolam o escopo da presente pesquisa, que são as 

especificidades dos aspectos pedagógicos do processo. O Quadro 17, apresenta os aspectos 
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convergentes relacionados à concepção de qualidade na educação a distância, segundo os 

modelos analisados. 

 

Quadro 17 – Aspectos convergentes da concepção de educaçãon e currículo 

 

Concepção de 

educação e 

currículo 

 

 

 

 O estudante é o foco do processo de aprendizagem, sendo um elemento ativo no 

processo de construção do conhecimento. 

 O projeto pedagógico deve apresentar claramente sua opção epistemológica de 

educação, de currículo, de ensino, de aprendizagem e de perfil do estudante. 

 O projeto pedagógico deve ser construído por meio da interdisciplinaridade e da 

contextualização em termos de formação de sujeito social. 

 As atividades de pesquisa e de extensão devem caminhar junto com as de ensino. 

 Acessibilidade e flexibilidade resultam em oportunidades para os alunos, que 

compartilham recursos de aprendizagem, independentemente de tempo, espaço e 

lugar, bem como atende aqueles apresentam necessidades específicas, como 

deficiências, dislexia, dentre outras. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 

 

O projeto político pedagógico deve apresentar claramente sua opção 

epistemológica de educação, de currículo, de ensino, de aprendizagem, de perfil do estudante 

que deseja formar, a qual norteará toda a proposta de organização do currículo e do seu 

desenvolvimento (MEC, 2009).  

Em relação à concepção de educação e currículo, as falas dos respondentes 

mostraram-se bastante diversificadas, visto que foi feita uma pergunta bem aberta e solicitado 

que os respondentes expusessem sua percepção a partir daquele ponto. As percepções foram 

agrupadas nos blocos apresentados na figura 19, que inclui: motivação para ingressar na 

EAD, o estudante como foco no processo de ensino-aprendizagem, estágio supervisionado, 

desenvolvimento de habilidades e competências, opção epistemológica da educação, evasão 

dos alunos, promoção de acessibilidade e flexibilidade, perfil dos alunos, dificuldade dos 

alunos, promoção de atividades de extensão e pesquisa. 
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Figura 19 – Percepções dos entrevistados sobre a concepção de educação e currículo 

 

Fonte; Dados da pesquisa, 2014. 

 

Em relação à motivação dos alunos para realizar um curso a distância, observa-se, 

na figura 20, que as motivações estão ligadas à busca de uma segunda graduação, incentivo 

dos familiares, identificação com a temática do curso escolhido e pela aceitação da 

modalidade de ensino. 

 

Figura 20 - Percepções dos alunos sobre a motivação para ingressar na EAD 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 

 

Alguns alunos afirmaram a busca de uma segunda graduação. As motivações relacionadas à 

família também foram citadas, como os depoimentos transcritos abaixo: 
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... tinha começado outros cursos antes, como geografia e matemática, acho que em 

2007, aí apareceu essa oportunidade... é tanto que eu não ia nem fazer, aí eu pensei em 

casa: minha esposa se qualificando e eu parado no tempo... (aluno). 

... pelo menos, um dia, um neto meu perguntar eu vou dizer que, pelo menos, participei 

de um vestibular. Aí fiz e passei, graças a Deus, com aquele medo terrível da redação. 

(aluno). 

 

 

Outras motivações foram apontadas como a indicação de colegas de curso, a 

identificação com a temática do curso e pelo fato de acreditar na modalidade a distância. Os 

que procuram a segunda graduação são, geralmente, os licenciados que não lecionavam em 

sua área de interesse e, assim, conseguiam a qualificação adequada para a área em que estava 

atuando em sala de aula. Outro aspecto bastante citado refere-se os alunos que já possuem 

bacharelado em Economia, Direito e Contabilidade, mas que atuam na gestão pública e 

desejam fazer a graduação em Administração Pública.  

O resultado das falas dos respondentes corrobora o relato de alguns autores, como 

Moore e Kearsley (2007, p. 175), que realizaram uma pesquisa com 61 instituições associadas 

e os resultados apontam que “a média de idade dos alunos era de 31 anos, 90% estavam 

empregados na ocasião da matrícula, 82% dos alunos tinham cursado uma faculdade.  A 

pesquisa feita por Araujo, Araújo e Oliveira (2011, p. 8) apontam que as principais 

motivações dos alunos para a escolha de um curso na modalidade a distância são: 

“acessibilidade (ausência de IES na cidade ou em locais próximos), comodidade de estudar 

em casa, autonomia nos estudos, agilidade proporcionada pela modalidade; flexibilidade 

(auto-organização dos horários de estudo, conciliação com o trabalho), interesse pessoal, 

curiosidade, baixa concorrência”. 

No que se refere ao aspecto “o estudante é o foco do processo de aprendizagem”, 

conforme pode ser verificado na figura 21, o documento do MEC (2007, p. 2), ressalta que “o 

ponto focal da educação superior – seja ela presencial ou a distância, nas inúmeras 

combinações possíveis entre presença, presença virtual e distância – é o desenvolvimento 

humano em uma perspectiva de compromisso com a construção de uma sociedade 

socialmente justa”. Nesse sentido, as falas dos entrevistados estão alinhadas com esse 

princípio, pois foi enfatizada a importância do conhecer a realidade do alunado, o respeito às 

diferenças sociais e culturais, bem como respeitar a autonomia do estudante. 
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Figura 21 – Percepções dos entrevistados sobre o estudante como foco do processo de aprendizagem 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 

 

Um dos professores (P1) afirma: 

“É preciso usar de afetividade, empatia, o professor precisa conhecer a realidade do 

alunado”...  

 

Em relação à questão da autonomia, o coordenador do polo faz uma observação 

muito interessante. Ele diz que um dos pontos fortes da EAD é estimular o aluno para criar 

sua própria autonomia em relação aos estudos. No entanto, essa autonomia não deve vir 

associada à independência. Em sua fala, o professor diz: 

 

Porque nós sabemos que no ensino a distância, a autonomia traz a sua independência, 

eu sou autônomo para estudar, mas não sou independente para não dar satisfação a 

ninguém sobre os resultados do meu estudo. É chegar no dia da prova, fazer a prova e 

entregar? Isso não é educação a distância. Essa era uma prática nos remotos ensinos 

por correspondência. A autonomia com independência (grifo nosso) é uma anomalia 

na educação a distância, pois leva o ensino a distância ser interpretado como um 

ensino por correspondência. 

 

 

Sobre o respeito às diferenças sociais e culturais do aluno, o documento do MEC 

(2007, p. 3) enfatiza que “como o estudante é o foco do processo pedagógico e 
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frequentemente a metodologia da educação a distância representa uma novidade, é importante 

que o projeto pedagógico do curso preveja, quando necessário, um módulo introdutório que 

leve ao domínio de conhecimentos e habilidades básicos, referentes à tecnologia utilizada e/ou 

ao conteúdo programático do curso”. O estudante como foco do processo de aprendizagem é 

enfatizado também nos demais modelos de referenciais utilizados neste estudo (Marshall 

(2012), Masoumi e Lindstrom (2012), Ossiannilsson e Landgren (2012) e pela European 

Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA, 2009). 

Em relação ao estágio supervisionado, as falas dos entrevistados estão 

sistematizadas na figura 22. Observa-se que foi feita menção à participação ativa dos tutores 

de estágio no Curso de Biologia, à necessidade de revisão do estágio supervisionado do Curso 

de Administração Pública e à oportunidade que o aluno tem de praticar os conteúdos 

estudados em sala de aula. 

 

Figura 22 – Percepção dos entrevistados sobre o estágio supervisionado 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 

 

Observa-se na fala de dois coordenadores de polo a preocupação com o estágio do 

Bacharelado em Administração Pública, em que eles declaram: 

 



 

 

 

 

169 

 

Realmente, os estágios do curso de Administração Pública estão muito frágeis. Eu não 

sei, na verdade, o que há, porque assim... nós temos o curso de Administração, ofertado 

pela UFRN, que está ligado à SEDIS e há a exigência, dentro da sua estrutura 

curricular do estágio supervisionado, mas no meu entender, não está funcionando a 

contento. Mas, eu vejo dois caminhos, duas veredas: os estágios do Curso de 

Administração, que caminha por um lado, e das licenciaturas, que caminha por outro. 

Sinceramente, eu vejo as licenciaturas mais consistentes, na parte da organização de 

cronogramas, de documentação, e que pertence mesmo à instituição (Coordenador de 

polo). 

 

 

A única coisa que eu questiono é o estágio do bacharelado. O estágio do bacharelado 

precisa de alguns ajustes. Eu tenho observado que o estágio do bacharelado funciona 

totalmente diferente das licenciaturas. Eu sinto que a gente pode estar correndo o risco 

de não atender aos propósitos do estágio nesse bacharelado (Coordenador de polo). 

 

 

Por outro lado, em relação às licenciaturas, os comentários são muito positivos, 

como os já foram feitos pelos coordenadores de polo, bem como o depoimento de um tutor 

presencial:  

 

Nós tínhamos 50 alunos, eu fiquei na tutoria de estágio e presencial. Modéstia a parte, 

não quero dizer que fiz um trabalho melhor do que ninguém, mas eu me dediquei tanto 

a esse trabalho que eu acho que o RN foi o estado que conseguiu trazer o maior número 

de alunos, com pouca evasão (Tutor presencial). 

 

O estágio supervisionado constitui prática relevante citado pelo  MEC (2007), 

(Marshall (2012), Masoumi e Lindstrom (2012), Ossiannilsson e Landgren (2012) e pela 

European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA, 2009). 

Em relação ao desenvolvimento de habilidades e competências, as informações da 

figura 23 mostram o que os atores da EAD esperam do curso que estão realizando. É 

importante observar que todas as características apresentadas são inerentes ao próprio aluno: 

organização e disciplina, desenvolvimento de competências para inserção no mercado de 

trabalho, gerenciamento do tempo pelo aluno, uso de ferramentas inovadoras podem 

constituir um diferencial para o profissional no mercado de trabalho e capacidade de aprender 

a controlar seu próprio desenvolvimento. 
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Figura 23 - Percepções dos entrevistados sobre o desenvolvimento de habilidades e competências 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 

 

Algumas falas dos alunos evidenciam a importância da dimensão de 

desenvolvimento de habilidades e atitudes, conforme segue: 

 

Eu criei um calendário para mim, eu me disciplinei no sentido de dizer que vou a 

faculdade, ela não é presencial, mas eu preciso estudar... (aluno) 

O argumento que alguns usam também é que não têm tempo. Eu também rebato... Eu 

falo para os alunos que o tempo não é desculpa, na educação a distância, o aluno entra 

na sala de aula no dia e na hora que ele quiser. Agora, você tem que entrar, você tem 

que participar, tem que fazer um planejamento do tempo. (aluno). 

.... a qualidade de um curso está balizada através da formação de competências 

profissionais. Ou seja, esse curso tem que estar visando a formação de competências 

profissionais para o mercado de trabalho, porque eu entendo que uma educação só se 

torna de qualidade se ela propiciar a inserção do profissional no mercado de trabalho 

e essas competências precisam estar ancoradas num conjunto de saberes que dê 

suporte a essas competências. (coordenador de pólo). 

Eu considero o professor o intermediário entre o conteúdo e o aluno. Esse 

intermediário vai deixar de existir e o aluno vai se aproximar mais do conteúdo, essa é 

a ideia que eu tenho do curso a distância. Já tive convívio com curso presencial e não 

terminei, porque não tenho mais o hábito de ficar sentado ouvindo um professor. 

(aluno). 

 

Comparando um professor, que concluiu seu curso no sistema presencial  e outro que 

teve a sua formação no sistema EAD, eu vejo a dificuldade que eu tenho em utilizar 

novos métodos para avaliar o meu aluno e procurar as particularidades dele e 

diversificar minha avaliação. Enquanto que o outro que terminou História na EAD 

onde ele teve a sua formação voltada para o uso das novas tecnologias, além da 

tradicional prova, está munido de muitos outros recursos. Perceber que através do 

cotidiano do aluno ele pode extrair alguma coisa positiva. Pela minha vivência que eu 

já tive aqui, eu já busquei quebrar certas coisas, as redes sociais, o facebook, eu 
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percebo que quando são colocados nos fóruns algumas temáticas, eu percebo que os 

alunos daqui fazem uma discussão... (aluno) 

 

Essas falas corroboram o modelo apresentado por Bentes (2009, 9. 7), que faz o 

mapeamento das competências que o aluno deve desenvolver, culminando com o saber 

conhecer, saber-fazer, saber-conviver e saber-ser.  

No que se refere à opção epistemológica do curso, ela norteará toda a proposta de 

organização do currículo e do seu desenvolvimento. Na figura 24 constam os aspectos citados 

pelos entrevistados em relação a este aspecto, que são: construção coletiva do conhecimento, 

oferta modular de disciplinas e oferta semestral de disciplinas. 

 

Figura 24 – Percepção dos entrevistados sobre a opção epistemológica do curso 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 

 

Em relação a esse ponto, apenas professores, coordenadores de curso e 

coordenadores de polo responderam à questão. Um dos coordenadores de polo afirma que na 

educação a distância existe um ambiente mais propício à construção coletiva do 

conhecimento, tendo em vista as discussões que são feitas nos fóruns das disciplinas sobre os 

conteúdos que estão sendo ministrados. Na instituição que foi objeto do presente estudo, 

existem duas modalidades de oferta de disciplinas, tendo em vista as características dos vários 

cursos. Nos cursos de licenciatura, a oferta de disciplinas é feita semestralmente e no 

bacharelado em Administração Pública, a oferta é modular. Na análise feita no ítem anterior o 
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aspecto da opção epistemológico foi visto com mais detalhes, quando foram apresentadas as 

várias nuances dos projetos pedagógicos do curso. 

Sobre o perfil dos alunos, a figura 25 apresenta uma gama variada de motivações, 

que inclui: alunos oriundos de diversos municípios, perfil heterogêneo, mudança no perfil do 

aluno decorrente da aquisição de notebooks pessoais, frequência regular ao polo, deixaram de 

estudar há muito tempo e alunos que não são ativos digitais. 

 

Figura 25 – Percepções dos entrevistados sobre o perfil dos alunos 

Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 

 

As turmas apresentam um perfil bastante heterogêneo, conforme mostra um dos 

depoimentos dos entrevistados.  

... Sobre a diversidade dos alunos... Pois bem... é um desafio muito grande... Embora 

tenhamos pessoas bem jovens, algumas sabem acessar, mas outras não. Tem alunos que 

já fizeram outros cursos e têm mais facilidade e não tem nenhuma dificuldade em 

acessar o ambiente. Mas, ainda tem muito aluno que não sabe. Esse é um ponto que eu 

me preocupo muito, pois esse aluno nem sempre vem ao polo. Esse é o nó da questão. 

(Coordenador de polo). 

 

 

Um aspecto interessante ressaltado pelos entrevistados é a mudança de perfil dos 

alunos nos últimos anos, decorrentes da aquisição de computadores e da participação nas 

redes sociais, conforme mostram as falas de alguns deles: 
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Quando iniciamos em 2007, fizemos uma avaliação com nossos alunos e poucos tinham 

acesso à internet em suas residências. Hoje, praticamente 100% dos nossos alunos têm 

acesso à internet em sua própria casa. A dependência que o aluno tinha de ir ao polo 

acessar o ambiente virtual do curso, hoje não existe mais. (Coordenador de pólo).  

 

Outro ponto que caracteriza o perfil dos alunos da EAD é o fato de que muitos 

deixaram de estudar há muito tempo e outros buscam uma segunda graduação. Para os 

primeiros, a dificuldade de entrar no ritmo de estudos é bem maior, associado àqueles que têm 

dificuldade de manusear o computador. 

As falas dos respondentes também corroboram o perfil do aluno da EAD 

apresentado por Moore e Kearsley (2007), anteriormente citado, e Litto e Formiga (2008).  

A interdisciplinaridade e contextualização do projeto pedagógico do curso estão 

diretamente relacionadas com os aspectos abordados na opção epistemológica do curso e na 

análise dos projetos pedagógicos. Em relação esse aspecto a figura 26 apresenta os vários 

pontos destacados pelos entrevistados, que são: conteúdo ministrado “distante” da realidade 

do aluno, atividade multidimensional, caráter holístico dos processos educacionais,  EAD 

como uma construção política, contextualização em função do perfil do aluno e das 

necessidades da região, atendimento aos objetivos pospostos no projeto pedagógico e inserção 

da sociedade nas atividades do curso 

 

Figura 26 – Percepções dos entrevistados sobre a interdisciplinaridade e a contextualização do 

projeto pedagógico 

 

Fonte: Pesquisa direta, 2014. 
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É importante destacar algumas falas dos entrevistados para elucidar a dimensão da 

interdisciplinaridade e contextualização. 

 

Os alunos fizeram um trabalho envolvendo as cinco disciplinas e apresentaram esse 

trabalho no final do semestre. A partir daí, a gente conseguiu o envolvimento de todos 

os professores, dos tutores presenciais fazendo a orientação de como seria o trabalho, 

na culminância do trabalho foram envolvidos todos os professores e todos os tutores. 

Porque todo mundo foi para o pólo – todos os professores e todos os tutores a 

distância. (Coordenador de Curso). 

 

Inclusive, já começamos com um projeto piloto. Nós estamos agora no laboratório 

pedagógico de Matemática e o tutor presencial em encontros com alunos de estágio, 

desenvolveu oficinas com esses alunos e esses alunos já multiplicam os experimentos 

nas escolas, tanto com o discente como com o docente. Isso vamos tentar fazer com o 

curso de Pedagogia também e agora vai se tornar mais fácil, porque o curso de 

Pedagogia daqui está com o PIBID, temos 20 alunos inseridos com bolsas 
remuneradas, professores supervisores, também remunerados, projeto da UFRN em 

que esses alunos estão desenvolvendo a sua experiência, o seu despertar como 

professor nas escolas dos municípios. Por isso, está valendo a pena. Nós estamos 

começando a ver os resultados. (Coordenador de polo). 

 

Um curso de qualidade começa com um planejamento... um curso de qualidade é 

aquele que teve um planejamento prévio, que tem docentes, não só qualificados... ser 

qualificado é um pré-requisito universo de um servidor público... então presume-se que 

o professor tem a devida qualificação... mas, o comprometimento... Então, quando  a 

gente junta o planejamento, a qualificação e o comprometimento... quer dizer, o fato de 

acreditar na causa... pois como a EAD é algo em construção, quem está inserido no seu 

contexto tem que acreditar. E esse elemento (acreditar na causa), embora seja um tanto 

psicológico, subjetivo, ele é um elemento agregador e fundamental para essa qualidade. 

(Coordenador de curso). 

 

É preciso usar de afetividade, empatia, o professor precisa conhecer a realidade do 

alunado. O professor deve procurar trabalhar num contexto que venha favorecer a 

realidade do aluno. É preciso que o professor diagnostique e conheça o seu aluno e 

aproveite o interesse desse aluno para que ele busque a aprendizagem. (aluno) 

 

Na revisão da literatura, foi evidenciado nos referenciais de qualidade do MEC 

(2007) o princípio da interação e da interatividade como aspecto fundamental para o processo 

de comunicação. Essa interação deve ser garantida pelo uso de qualquer meio tecnológico a 

ser disponibilizado ao aluno.  Outros autores, como Bentes (2009) e Ossianilson e Landren 

(2012) reforçam o papel das tecnologias de informação e comunicação para garantir essa 

interatividade e o funcionamento de todo o processo  educativo. 

No que se refere a promover acessibilidade e flexibilidade, a figura 27 apresenta 

os principais pontos detectados nas entrevistas, que são: flexibilidade de tempo, acessibilidade 

aos recursos didáticos e perspectivas da EAD trabalhar em parceria com a modalidade 

presencial. 
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Figura 27 - Percepções dos entrevistados sobre a promoção de acessibilidade e flexibilidade 

 

Fonte: Pesquisa direta, 2014. 

 

A flexibilidade do tempo é um dos principais fatores que levam o aluno a buscar 

um curso a distância. Nesse sentido, seguem algumas falas: 

 

O argumento que alguns usam também é que não têm tempo. Eu também rebato... Eu 

falo para os alunos que o tempo não é desculpa, na educação a distância, o aluno entra 

na sala de aula no dia e na hora que ele quiser. Agora, você tem que entrar, você tem 

que participar, tem que fazer um planejamento do tempo. (Coordenador do polo). 

Porque facilitou pra mim, devido eu não poder me deslocar para um centro, uma 

cidade maior, ou então no próprio instituto em Natal. (Aluno de Marcelino Vieira) 

E, diferentemente, você não precisa ir à instituição, basta acessar o computador. Você 

não precisa frequentar aquele horário na instituição, as vezes, tem aqueles que não tem 

como sair de suas cidades para morar em grandes centros ou em cidades onde tem 

universidades. Você passa a perceber que a faculdade está na sua casa. Seu 

computador está lá.  (Aluno). 

 

O argumento que alguns usam também é que não têm tempo. Eu também rebato... Eu 

falo para os alunos que o tempo não é desculpa, na educação a distância, o aluno entra 

na sala de aula no dia e na hora que ele quiser. Agora, você tem que entrar, você tem 

que participar, tem que fazer um planejamento do tempo. (Coordenador de Polo). 

 

A flexibilidade e acessibilidade foram apontadas nos cinco modelos estudados, 

sendo que Ossianilson e Landgren (2012) dão maior destaque a esses fatores, citando-os como 

um dos fatores críticos de sucesso de um processo de educação a distância.  
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Sobre a perspectiva da educação a distância trabalhar em parceria com o 

presencial, vale destacar a fala de um professor  

 

... Eu penso que a educação a distância pode caminhar numa perspectiva de trabalhar 

em parceria com o presencial. Então, eu acredito que vai chegar um momento em que a 

gente não precise dizer assim: esse é presencial e esse é a distância. Uma disciplina 

que vai ser ofertada e que o aluno possa ter condições de cursar essa disciplina, na 

modalidade presencial ou na modalidade a distância, dependendo do seu contexto. 

Agora, que essa disciplina seja oferecida em condições de qualidade, qualquer que seja 

a modalidade. 

 

Esforços nesse sentido começam a ser desenvolvidos por algumas instituições 

públicas de ensino superior, através do processo de institucionalização do curso, como as 

propostas apresentadas por Vieira, Hermenegildo, Morais & Rossato (2012) e Mercado 

(2013). 

Sobre realização às atividades de extensão e pesquisa, a figura 28 resume as falas 

dos entrevistados, que são: benefícios sociais dos projetos de extensão, integração dos alunos 

de vários cursos e a comunidade e alguns alunos não manifestam interesse em participar de 

atividades de extensão e pesquisa. 

 

Figura 28 – Percepção dos entrevistados sobre as atividades de extensão e pesquisa 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 

 

Fica evidente a importância da integração do curso com a sociedade através de 

projetos de pesquisa e de extensão. A esse respeito, algumas experiências exitosas foram 

relatadas, como a do Coordenador do Polo:  
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Em 2012, realizamos um projeto de extensão denominado de “Polo Cidadania”, que 

partiu do curso de Administração Pública; ...eu tenho ele escrito, ele estava alicerçado 

em três pilares: ação cidadã, ação cultural e empreendedorismo. A parte de 

empreendedorismo, as empresas queriam fomentar o projeto e elas teriam 

oportunidade, no dia do evento exercer uma Ação Cidadã expondo os seus produtos, 

além de serem os patrocinadores... Perfeito... O projeto partiu do curso de 

Administração Pública, dos tutores e da coordenação do polo, mas fizemos a 

divulgação para os demais cursos do polo, que nesse caso, a gente via os alunos de 

cada curso, a gente via o seu perfil, que poderia transformar o seu trabalho em uma 

ação cidadã para a comunidade. Era uma missão que o polo tinha; sair das paredes do 

polo e ganhar as ruas (Coordenador de polo). 

 

 

Por outro lado, alguns alunos não demonstraram interesse em participar das 

atividades de pesquisa e extensão, conforme a declaração de um tutor presencial: 

 

Dos que eu acompanho, nenhum se interessa por atividades de pesquisa e extensão.  

Eles estão voltados somente para as disciplinas obrigatórias, com a sensação de que 

“estou doido pra me livrar dessa formatura”. A gente percebe que eles querem somente 

o canudo, vamos dizer assim.  

 

Quanto às dificuldades dos alunos, a figura 29 mostra que são numerosas e 

variadas, como: compreensão sobre como funciona a EAD, falta de aulas práticas no curso de 

Educação Física, lidar com o ambiente virtual, pouco tempo disponível para acessar o 

ambiente virtual, frequência regular ao polo e busca inicial por aulas presenciais. 

 

Figura 29 – Percepção dos entrevistados sobre as dificuldades dos estudantes 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 
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Uma das dificuldades que surgem de forma mais imediata é a busca por aulas 

presenciais, conforme mostra o depoimento de um tutor presencial (Tutor presencial) 

 

Muitos alunos, no período de cadastramento dos aprovados do vestibular já se 

dirigiram aqui pra saber como seriam as salas de aula, quantas vezes na semana eles 

teriam que vir assistir aula, então nós já vamos esclarecendo no início, nesse período 

de entrada deles no curso (tutor presencial). 

 

Mas, a busca por aulas presenciais não são restritas ao inicio do curso. Em 

algumas disciplinas, especialmente aquelas que envolvem cálculos e que exigem um nível de 

compreensão mais complexo, o aluno também cobra as aulas presenciais. O pouco tempo 

disponível para acessar o ambiente virtual também é outra queixa frequente. Também, o 

manuseio com o computador é outra dificuldade apresentada pelo aluno, principalmente no 

inicio do curso. À medida que as disciplinas avançam o aluno passa a habituar-se com a 

metodologia utilizada e com o manuseio das ferramentas. 

Outra dificuldade apontada refere-se à situação financeira de alguns. O 

coordenador de polo cita que  

 

...Alguns têm que pegar 2 transportes, tenho um aluno de Pipa que trancou porque 

precisava pegar 2 ônibus pra chegar aqui. É tanto que eu não exigia dele de 8 em 8 

dias, ele vinha aqui de 15 em 15 dias, pela dificuldade dele. No total, tinha que pagar 4 

transportes num dia. Ele ficou desempregado e trancou o curso para estudar para um 

concurso. Se ele passar e for chamado, então vai voltar ao curso. Além disso, é casado 

e tem filhos (Coordenador de polo).  

 

A evasão dos alunos na educação a distância tem sido motivo de vários estudos e 

pesquisas. Nas entrevistas realizadas, os motivos detectados são os mais variados, como: nível 

de evasão diferenciada, em função do curso, a adaptação ao ambiente virtual melhora à 

medida que o aluno avança no curso, problemas financeiros e familiares, grande oferta de 

curso nas instituições públicas de ensino superior, após o primeiro ano de curso, a evasão é 

reduzida, evasão elevada no início do curso, aprovação no processo seletivo de outros cursos, 

falta de planejamento e disciplina, dificuldade cognitiva de acompanhar o curso e demora na 

adaptação à modalidade de educação a distância (ver figura 30).  
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Figura 30 – Percepção dos entrevistados sobre a evasão dos alunos 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 

 

Para melhor elucidar a questão são apresentadas algumas falas dos respondentes 

da pesquisa: 

 

... O trabalho, porque a maioria já é adulto e casado e tem que sustentar a casa, a 

família. Então isso leva a evasão. E também essa multiplicação das vagas em 

universidades para o ensino superior. Eles ficam atirando para todos os lados. Como é 

um número mínimo da cidade de Marcelino Vieira que cursa, abrange, se eu não me 

engano, mais de 20 cidades aqui, da Paraíba e do Ceará, quando eles conseguem 

passar em uma cidade mais próxima às que eles residem, eles preferem ficar mais 

próximos da sua casa. E uma vez ou outra é problema pessoal, de família, essas 

coisas... (tutor presencial). 

Tem gente que logo de cara desiste, porque não se identifica com o curso ou não era 

aquilo que ele queria. Outros, por problemas pessoais, problemas de família. E outros 

que deveriam desistir, mas que não estão nem aí para o curso, mas ainda continuam. 

Vem, se matriculam e várias disciplinas e passa só em uma, e não sei nem se esse tipo 

de aluno vai conseguir concluir o curso. Mas tem aluno desse tipo, tem outro motivo 

que é o trabalho, tem gente que é transferido, promovido. Alguns até quando são 

promovidos pensam “já consegui o que eu queria, não preciso mais desse curso”. Os 

principais fatores que eu acredito que causem a evasão são esses, pelo menos aqui pra 

gente (em Caicó). (tutor presencial). 

Um dos fatores que tem levado à evasão, com base nos levantamentos que temos feito, é 

o hábito, o manuseio da internet. Nós temos alunos que não tinham qualquer contato 

com computador. Não sabiam nem ligar um computador. Então, nós ainda enfrentamos 

essa realidade. Temos alunos que, apesar de terem conhecimento do computador, não 

são ativos digitais, ou seja, têm dificuldade de se adaptar às estratégias metodológicas 

da EAD, (coordenador de curso). 
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Uma das dificuldades que eu vejo é daqueles oriundos das escolas públicas que não tem 

professores qualificados, ou se tem, os professores não trabalham da maneira que deve 

ser trabalhada, alegando o baixo salário. A partir daí, cruzam os braços. E o aluno 

chega na universidade com muitas dificuldades, principalmente nas disciplinas de 

cálculo. As disciplinas teóricas, eles têm mais facilidade de interpretar, mas quando 

parte para o cálculo, é o calo no sapato deles. Nas reuniões que fazemos com eles, 

agente comprova que eles têm essas dificuldades do ensino básico, onde o professor vai 

empurrando... empurrando... e quando chega no ensino médio ele está com as mesmas 

dificuldades que estava antes, num grau mais acentuado. Aí, faz o vestibular, passa, 

mas quando chega aqui, a dificuldade é ainda maior. O curso de física é o que tem mais 

evasão. (tutor presencial). 

 

Em relação a esse aspecto, vale ressaltar a pesquisa realizada por Paiva e Araujo 

(2013) sobre os motivos de evasão dos alunos do curso de Pedagogia a distância da UFRN. 

Os resultados do estudo apresentam motivos pedagógicos, motivos relacionados à tecnologia 

e motivos pessoais, os quais estão diretamente relacionados ao que foi identificado nas falas 

acima relatadas. Sobre os motivos pedagógicos, os entrevistados relataram aspectos 

relacionados à interação virtual e metodologia do curso a distância, em comparação à 

experiência acumulada no ensino presencial. Os motivos relacionados à tecnologia foram 

considerados pelas autoras como ponto nevrálgico nos cursos a distância, uma vez que alguns 

alunos se matriculam no curso sem saberem manusear adequadamente os recursos 

tecnológicos. Os motivos pessoais alegados são relacionados a problemas de saúde na família 

e a inviabilidade de conciliar estudo e trabalho, além da dificuldade de manter uma disciplina 

de estudos. 

 

5.3.3 Sistemas de Comunicação 

 

O uso das Tecnologias de Informação e comunicação deve estar apoiado numa filosofia de 

aprendizagem que proporcione aos estudantes a oportunidade de interagir, de desenvolver 

projetos compartilhados, de reconhecer e respeitar diferentes culturas e de construir o 

conhecimento. O Quadro 18, apresenta os aspectos convergentes relacionados à concepção de 

qualidade na educação a distância, segundo os modelos analisados. 
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Quadro 18 – Aspectos convergentes da dimensão sistemas de comunicação 

 

Sistemas de 

comunicação 

 O uso das Tecnologias de Informação e Comunicação deve estar apoiado numa 

filosofia de aprendizagem que proporcione aos estudantes a oportunidade de 

interagir, de desenvolver projetos compartilhados, de reconhecer e respeitar 

diferentes culturas e de construir o conhecimento. 

 O sistema de comunicação deve permitir ao estudante resolver, com rapidez, 

questões referentes ao material didático e seus conteúdos, bem como aspectos 

relativos à orientação de aprendizagem como um todo. 

 Deve ser estimulada a relação entre colegas de curso, de forma a evitar o 

isolamento e manter um processo instigante, motivador de aprendizagem, 

facilitador de interdisciplinaridade e de adoção de atitudes a respeito e de 

solidariedade ao outro, possibilitando ao estudante o sentimento de pertencimento 

ao grupo. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 

 

Na análise das entrevistas feitas com os atores da EAD foram evidenciados 

aspectos bastante interessantes, como: eventos de acolhimento ao aluno, interação entre o 

aluno e a equipe da disciplina, ambiente virtual de aprendizagem – AVA, formação de grupos 

de estudos, acesso ao ambiente virtual, interatividade entre os atores da EAD e função 

orientadora do tutor presencial (ver figura 31) 

 

Figura 31 – Percepção dos entrevistados sobre o sistema de informação 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 

 

O acolhimento dos alunos, é um momento especial, em que o estudante faz o seu 

primeiro contato com a instituição e o curso. Nas falas dos entrevistados foram identificados 

aspectos que são considerados muito importantes pelos atores da EAD (ver figura 32), que 

são: presença da coordenação do curso e do polo no momento do acolhimento, recepção pelo 
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tutor presencial, informações sobre o funcionamento da EAD, a estrutura da Universidade e 

do curso, estratégias adequadas para acolher o perfil diferenciado de alunos, promover o 

sentimento de pertencimento ao grupo e à Universidade, promover espírito de solidariedade 

entre os alunos e oferecer apoio administrativo, tecnológico, presencial e pedagógico. 

 

Figura 32 – Percepção dos entrevistados sobre o evento de acolhimento ao aluno 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 

 

Sobre a presença da coordenação do curso e do polo no momento do acolhimento, 

uma coordenadora entrevistada foi enfática em dizer: 

 

O acolhimento é fundamental, como coordenadora de curso, por exemplo, no momento 

que tem uma entrada de alunos, nós vamos a todos os pólos, no primeiro mês. Fazemos 

reunião em todos os pólos com os alunos. Porque nós consideramos isso fundamental. 

Nós da coordenação vamos e planejamos com os tutores presenciais, outro momento de 

acolhimento com os alunos. Ele tem vários momentos de acolhimento: o institucional, 

que é geral, é o aluno ir à Universidade, ele tem com a coordenação do curso, que é o 

aluno ir ao curso, e tem um com os tutores presenciais, que é ele, o tutor e o pólo. Esse 

fator é muito importante e também uma prevenção à evasão. (Coordenadora) 

 

 

Esse aspecto reforça a importância do apoio institucional que é enfatizado nos 

modelos de referenciais de qualidade utilizados neste estudo (MEC, (2007, Marshall (2012), 

Masoumi e Lindstrom (2012), Ossiannilsson e Landgren (2012) e pela European Association 

for Quality Assurance in Higher Education (ENQA, 2009). 

A recepção pelo tutor presencial também é outro aspecto importante, pela função 

orientadora que ele desempenha (Aretio, 2001, p. 21), apoiado nos “processos de 

integralidade – orientação dirigida a todas as dimensões da pessoa; universalidade – 
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orientação dirigida a todos os orientandos; continuidade – orientação durante todo o processo 

de ensino-aprendizagem; e participação – todos os tutores devem participar do processo de 

aprendizagem do aluno matriculado em mais de uma disciplina na mesma instituição”. 

Nesse sentido, seguem algumas falas dos respondentes que corroboram o que foi 

tratado acima: 

 

No início, geralmente na primeira semana de aulas, é feito um encontro presencial para 

todos os alunos para mostrar e apresentar a eles a modalidade de ensino a distância da 

UFRN. E para os alunos ingressantes, no primeiro semestre são realizados outros 

momentos para que se consolide a interação entre os alunos, para que se formem esses 

grupos de estudos. As expectativas vão surgindo, eles vão tendo o conhecimento do 

funcionamento. Quando muitos ainda identificam dificuldades, por não entenderem o 

funcionamento da modalidade, por terem dificuldades na questão do acompanhamento 

das disciplinas nas páginas, mas isso tudo é solucionado com a vinda ao polo, a 

interação com os demais colegas e também com a participação dos tutores auxiliando 

eles nesse processo (coordenador de polo). 

 

Aqui em Currais Novos, e aí eu tenho que enfatizar que a coordenação do polo dá todo 

esse apoio de acolhimento, de estrutura, de envolver outros tutores de outros cursos. 

Lembro-me que na época, a quatro anos atrás, que a turma de administração pública 

foi entrar, como eu e a tutora na época éramos recentes, um tutor do curso de 

Matemática veio para nos dar uma palestra sobre como usar o Moodle (aluno). 

 

Em relação ao dia-a-dia do desenvolvimento das atividades do curso a fala de um 

dos alunos entrevistados ressalta esse papel orientador do tutor presencial: 

 

Eu não tenho mais dificuldades, devido aos tutores que nós temos. Eu sempre comento 

com minhas colegas de curso: nós somos privilegiados. Os nossos tutores são bem 

presentes. Nós somos muito bem assistidos. Então assim, eles sempre estão disponíveis 

para nos atender. Agente nunca vem ao polo sem voltar com uma resposta precisa. 

 

 

No que se refere às informações sobre o funcionamento da EAD, a estrutura da 

Universidade e do polo, são passadas aos alunos nos encontros semestrais de acolhimento, 

conforme consta na fala da coordenadora anteriormente mencionada.  

Quanto à promoção do sentimento de pertencimento ao grupo e à Universidade, 

Konrath, Tarouco e Behar (2009, p. 5) ressaltam que “o aluno precisa aprender o que é ser 

aluno virtual e que isso implica em comprometer-se, organizar-se, ter iniciativa, autonomia e 

disciplina”. Para tanto, Behar e Silva (2012) destacam que o aluno precisa desenvolver uma 

compreensão estratégica, através da organização do tempo, das formas de comunicação e da 

motivação para a temática; uma compreensão das características do grupo; e as condições 

tecnológicas. Nesse aspecto o papel do tutor presencial e do tutor a distância é primordial para 
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acolher o aluno e ambientá-lo adequadamente no mundo da educação a distância. As falas dos 

respondentes retratam o que já acontece: 

 

Todo início de semestre nós fazemos reuniões com os tutores, onde planejamentos os 

encontros com os alunos, para orientar sobre as rotinas do curso e sobre as rotinas da 

universidade e, consequentemente, sobre a rotina do polo, sobre as atividades 

acadêmicas que o polo também promove; os tutores são muito atuantes nesse sentido, 

principalmente administração... essa turma aí fez a diferença  pois foram muito 

estimulados a apresentar trabalhos em congressos; então, eles viveram um pouco da 

academia. Isso é muito importante para o aluno. (Coordenadora de pólo) 

 

Apesar da maioria não conhecer o ambiente virtual de aprendizagem, a plataforma 

moodle, quando ele entra em contato, quando ele se vê diante da plataforma, ele tem 

muito mais facilidade do que aquele aluno de cinco, seis anos atrás. Agora, além disso, 

esse aluno, quando ele chega ao polo, a gente começa a criar estratégias Para que ele 

não se sinta muito isolado, principalmente pelas características dos nossos cursos, que 

são semi-presenciais. Então, nós temos um momento de acolhimento geral, onde a 

gente recebe esses alunos, dá informações sobre o moodle, apresenta o ambiente físico 

do polo, apresenta os tutores e nós criamos um vínculo dele com o polo, que esse 

vínculo é semanal. Semanalmente, o aluno vem ao polo. E, ele não vem só por vir. Nós 

orientamos os tutores no sentido de que eles criem situações de aprendizagem, que 

estão fundamentadas, principalmente na criação de grupos de estudos, no sentido de 

que ele venha ao polo (Coordenador de pólo). 

 

Atendemos mais de 34 municípios, não só do RN, mas também dos estados do Ceará e 

Paraíba. Dentro desse universo, encontramos alunos que vem do campo, da zona rural, 

no caso de Marcelino Vieira, em praticamente todos os sítios, temos alunos que 

estudam no polo, que hoje possuem um pertencimento, se identificam com o polo, tem 

um pertencimento de Universidade, é tanto que as vezes eu falo em off na secretaria,  

que as vezes o aluno atende ao telefone nos corredores, está falando com algum 

familiar, e diz que não pode ir agora em casa porque está na Universidade. Isso é uma 

identificação muito forte, já está sendo incorporado. Não só polo, mas a própria 

instituição. Porque nas próprias redes sociais, eles se identificam em Administração 

Pública, UFRN, Geografia – UFRN, etc, independente da modalidade. Então, temos 

alunos de 34 municípios, os ingressos de demanda social, e também de pessoas que já 

estão com algum tipo de vínculo específico na rede pública, seja do estado, federal ou 

municipal. Nós temos professores que estão tendo a oportunidade de obter sua primeira 

licenciatura, apesar de que no seu histórico possui mais de 20 anos de docência, e com 

essa democratização, essa descentralização que a EAD promove nesses rincões, onde 

as pessoas não tem oportunidade de se deslocar para os grandes centros, eles estão 

tendo a oportunidade de fazer sua primeira licenciatura, como também resolvendo um 

problema histórico no Brasil, que é o acesso a uma segunda licenciatura, que é a 

realidade de professores que há anos têm uma determinada graduação, mas que 

leciona uma outra disciplina. (Coordenador de polo) 

 

Quanto à interação entre os alunos e a equipe da disciplina, a figura 33 mostra os 

principais pontos que foram abordados pelos respondentes: a boa interação com a equipe da 

disciplina depende do estilo do professor, participação em chats e fóruns, realização de 

atividades no AVA, utilização de e-mails e telefones e utilização de mensagens individuais no 

AVA. 
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Figura 33 – Percepção dos entrevistados sobre a interação entre os alunos e a equipe da disciplina 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 

 

Assim como acontece no ensino presencial, a dinâmica de uma sala de aula é 

conduzida à luz do estilo do professor. O mesmo ocorre na educação a distância, conforme a 

fala de um dos alunos entrevistados: 

 

Aí entra muito a questão de que é boa (interação entre aluno e equipe da disciplina), ... 

mas depende muito do professor da disciplina e da equipe como um todo. Porque a 

gente vê que do mesmo jeito que tem disciplinas que a interação é muito boa, tem 

disciplinas que não há. E eu diria que nesse ponto não é culpa do aluno, porque tem 

tutor que não instiga, tem professor que não aparece. E quando a gente já está num 

nível mais avançado, a gente pensa que, se eles não falam, eu também não falo. Vou 

resolver a minha vida só para estudar o conteúdo. Mas no começo isso é fundamental. 

E mesmo no final, eu peguei disciplinas no sétimo período que eu nunca falei com o 

tutor, nem com o professor, eu fiz o curso todo realmente sozinho. E a gente vê que isso 

tem uma diferença muito grande. E eu acho que isso depende realmente do professor 

formador e dos tutores para acontecer. 

 

 

Neste ponto, cabe a classificação feita por Tao & Yeh (2006) sobre os grupos de 

professores: os céticos, os otimistas, o grupo levemente promissor e os discrepantes. Para os 

autores, essa identificação prévia sobre a percepção do professor em relação à educação a 

distância é fundamental, uma vez que ele é uma pela fundamental no processo de condução da 

disciplina na educação a distância. Essa identificação vale também para os tutores presenciais 

e os tutores a distância. Nesse sentido, fica evidente a importância de selecionar professores e 

tutores que sejam otimistas em relação à educação a distância. Alguns coordenadores de curso 
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já utilizam critério semelhante, embora ainda não seja uma prática sistematizada, conforme 

mostra o relato de um coordenador: 

 

Como coordenador, nós observamos os professores dentro do instituto que tem uma 

certa aproximação com a própria questão do ser professor, da sala de aula, que tem um 

envolvimento maior com o aluno. A gente sabe que na academia temos professores que 

se destacam pela pesquisa, outros pela extensão e outros pelo ensino. Então aqueles que 

se destacam pelo ensino, através dos elogios dos alunos que a gente observa nos 

corredores, esses são os professores que trazemos para trabalhar na educação a 

distância. São os que estão mais próximos (Coordenador de curso). 

 

Em relação à interação com os colegas e com a equipe da disciplina são utilizados 

os fóruns, chats e outros recursos do ambiente virtual. Mais uma vez, ressalta-se a 

importância de uma equipe da disciplina dinâmica que instigue os alunos a participar do 

ambiente, pois além de realizar as atividades relacionadas ao conteúdo das disciplinas, 

permite a interação entre os colegas, evitando o isolamento. Nesse sentido, o documento do 

MEC (2007, p. 13) é enfático quando diz que “o projeto de curso deve prever vias efetivas de 

comunicação e diálogo entre todos os agentes do processo educacional, criando condições 

para diminuir a sensação de isolamento, apontadas como uma das causas de perda de 

qualidade no processo educacional, e uma dos principais responsáveis pela evasão nos cursos 

a distância”. 

Quanto ao ambiente virtual de aprendizagem - AVA, a figura 34 sintetiza as falas dos 

respondentes, que estão assim agrupadas: importância ativa da equipe da disciplina no AVA, 

o professor como protagonista do ambiente virtual, a EAD pode proporcionar ambientes mais 

interessantes e atrativos para os alunos do que os do ensino tradicional, ambiente virtual como 

uma sala de aula presencial, participação mais intensa do aluno no AVA e melhor organização 

do ambiente virtual. 
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Figura 34 – Percepção dos entrevistados sobre o ambiente virtual de aprendizagem 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 

 

Sobre esses aspectos foram selecionadas algumas falas dos entrevistados para 

elucidar a situação: 

 

A figura do tutor a distância tem, de certo modo, deixar de ser a distância, ele precisa 

vir ao polo, estabelecer um vínculo com o aluno. Porque o tutor a distância é o tutor 

especialista, de certo modo, um professor específico, diferentemente do tutor 

presencial, que é um generalista, a vinda do tutor a distância ao polo é extremamente 

importante, porque dificilmente o professor vai conseguir estabelecer um contato mais 

próximo com todos os alunos. (Coordenador de polo). 

 

O professor que não aparece no ambiente virtual, ele tá desmerecendo, ele está 

fragilizando o sistema. Porque o sistema é da informática, mas ele precisa do homem lá 

trabalhando. O professor ausente gera uma turma ausente. Então, ele compromete todo 

o curso. (Coordenador de curso). 

Eu considero a sala virtual uma sala presencial. Quando a gente entra na plataforma, 

que acessa a página da disciplina, eu sinto que os alunos ainda temem muito o 

professor, da mesma forma como temem muito o professor presencialmente. (Professor) 

 

 

O ambiente virtual de aprendizagem utilizado na instituição em estudo é o 

Modular Object-Oriented Dynamic Learning Enviroment – MOODLE – uma plataforma de 

aprendizagem projetado para apoiar a construção social da educação com um sistema robusto, 

seguro e integrado para criar ambientes de aprendizagem personalizados. É caracterizado 

como um software livre (Moodle, 2014). Souza e Gomes (2008) consideram o moodle um 

ambiente virtual de aprendizagem - AVA, em que é possível encontrar estratégias de ensino 

específicas compostas por ferramentas sincrônicas e assíncronas, tais como: chats, fóruns de 

discussão, diários, ferramentas de tarefas, ferramentas de enquetes e entre outras. 
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Quanto ao acesso ao ambiente virtual, o gráfico 35 sintetiza as respostas dos 

entrevistados, que foram agrupadas nos seguintes tópicos: conexão de interrnet lenta interfere 

no uso adequado do ambiente virtual, aluno com boa participação no ambiente virtual 

apresenta bom aproveitamento nas disciplinas, a facilidade do manuseio doo AVA melhora à 

medida que o aluno avança no curso, alguns alunos só conseguem acessar o ambiente virtual 

no pólo de apoio presencial e atualmente, a maioria dos alunos dispõe de computador em 

casa. 

Figura 35 – Percepção dos entrevistados sobre o acesso ao ambiente virtual 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 

 

A seguir, algumas falas sobre esse ponto: 

 

Nós temos uma dificuldade, que é a parte da internet, porque nós temos alunos dos 

municípios circunvizinhos, em alguns municípios a internet é muito fraca e outros nem 

tem (tutor presencial). 

No inicio, o contato com o computador, na era digital, porque nem todo mundo possui 

um computador em casa. Então, na época ainda estava chegando aqui a lan house. 

Então, a gente via a dificuldade... como é que eu vou falar com o professor no 

computador? Era cheio de interrogações? O primeiro semestre foi um pouco 

complicado porque não existia o elo entre o aluno e o computador. Muitos alunos não 

tinham. Eu, particularmente, fui aprendendo com o tempo. Fui fazendo curso de 

informática, e assim fui adquirindo conhecimento, porque a gente foi vendo que o 

professor virtual está mais perto de você do que você imagina. (aluno). 

 

Muitos professores procuram instigar o aluno para que ele participe, para que a 

interação seja a melhor possível. Então, eu estou percebendo que os professores estão 

cada vez mais preocupados com isso. Eles colocam questionamentos, algum tipo de 
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questionário online, ou no fórum de discussão para que o aluno possa interagir, tanto 

com o professor como com os próprios colegas e com os tutores. Aqueles alunos que 

participam dos fóruns tem um aproveitamento bem melhor na disciplina. (tutor 

presencial) 

 

Ele pode até vir para a instituição, mas se ele morar na zona rural como eu tive casos 

de ter alunos da zona rural, como é que a gente pode fazer? Não é tão fácil assim vir 

para a instituição, cada realidade é diferente, tem alguns que não tem dinheiro para 

pagar o transporte. (tutor presencial). 

 

Em relação a esse aspecto, a instituição deve disponibilizar tecnologias de 

informação e comunicação, bem como o apoio do tutor presencial, apoiadas numa filosofia de 

aprendizagem que proporcione aos estudantes a oportunidade de resolver, com rapidez, 

questões referentes ao material didático, ao conteúdo, bem como aspectos relativos à 

orientação de aprendizagem como um todo (MEC, (2007, Marshall (2012), Masoumi e 

Lindstrom (2012), Ossiannilsson e Landgren (2012) e pela European Association for Quality 

Assurance in Higher Education (ENQA, 2009). 

Quanto à formação dos grupos, a figura 36 sintetiza as respostas dos 

entrevistados, que foram agrupadas em: dificuldade de trabalhar em grupo na EAD, facilidade 

na formação de grupos para os alunos residem na mesma cidade, os alunos de matemática 

preferem estudar individualmente e dificuldade de formar grupos de estudos, devido à 

dispersão geográfica de suas residências. 

 

Figura 36 – Percepção dos entrevistados sobre a formação dos grupos 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 
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Eis alguns relatos: 

E o ensino à distância é um pouco difícil de trabalhar em grupo, porque as pessoas 

moram distantes, mas as pessoas interessadas procuram se unir (aluno). 

 

Os alunos interagem porque o curso de Pedagogia em si tem muitos alunos que moram 

aqui no município, eles se agregam por município, vão a casa de um ao outro, marcam 

encontros para debater as atividades em grupo, temos os alunos de José da Penha, que 

se juntam lá, discutem aquela temática que eles tem maior dificuldade (aluno). 

 

No curso de matemática nós temos um certo problema porque os alunos são muito 

individuais, eles só gostam de formar grupos de dois ou três alunos, no máximo. Eles 

não gostam de estudar em grande grupo como é nos outros cursos, como por exemplo, 

Pedagogia e outras. Eles não gostam. Eu já tentei formar grupos de estudos, mas não 

deu certo. Como a Matemática é muito exata, eles preferem estudar só. (tutor 

presencial). 

 

Na revisão da literatura foi identificado no processo de EAD deve ser estimulada 

a relação entre colegas de curso, de forma a evitar o isolamento e manter um processo 

instigante, motivador de aprendizagem, facilitador de interdisciplinaridade e de adoção de 

atitudes a respeito e de solidariedade ao outro, possibilitando ao estudante o sentimento de 

pertencimento ao grupo (MEC, (2007, Marshall (2012), Masoumi e Lindstrom (2012), 

Ossiannilsson e Landgren (2012) e pela European Association for Quality Assurance in 

Higher Education (ENQA, 2009). 

Em relação a esse ponto, Behar e Silva (2012) ressaltam que a instituição deve 

desenvolver a identidade do estudante com a EAD trabalhando os três pontos fundamentais 

que estão apresentados na figura 03 desta tese: a atuação estratégica, a compreensão das 

características do grupo e as condições tecnológicas. Assim, o aluno pode levar para o mundo 

virtual suas experiências presenciais, assim como a compreensão das estratégias, das 

características e do aparato tecnológico, criando a sua identidade virtual. 

Quanto à interatividade entre os atores, as respostas dos entrevistados estão 

sintetizadas na figura 37. A variedade e o número de respostas para este ítem mostra a 

importância dessa dimensão para a educação a distância.  
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Figura 37 – Percepção dos entrevistados sobre a interatividade entre os atores da EAD 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 

Eis alguns relatos: 

 
Eles se vêem como aluno universitário, se vêem como colegas, mesmo sem se “verem”. 

Embora só se vejam nos dias das atividades presenciais, mas eles se consideram uma 

turma, um grupo. (Coordenadora de curso). 

 

E a sua interação com os colegas e com os tutores? Aí eu me surpreendi, porque eu 

costumo relatar que quando eu entrei em História, em 2002, eu demorei até o final do 

período para ter confiança de conversar com alguém em sala de aula. E diferentemente 

da EAD, no final do primeiro período, mesmo sendo a distância eu tinha um contato 

muito grande com os colegas. E essa interação foi muito tranquila, nos fóruns, por 

mensagens privadas, tanto com tutores, professores e colegas. Eu achei bem mais 

tranquila do que a presencial, e essa foi a minha grande surpresa. Se no ensino a 

distância eu consigo até fazer um círculo de estudos, de amizade que fizemos desde 

acho que o primeiro período, a gente conseguiu fazer um grupo de estudos aqui de 5 

colegas. A gente ficou até o final, e isso foi realmente surpreendente. (aluno). 

 

Em relação aos professores, Infelizmente, não existe boa interatividade.... Os 

professores são muito distantes entre si. Eu acho que é porque a vida da gente é muito 

corrida. Isso também ocorre nos cursos presenciais, dificilmente existe alguma 

integração entre os professores.... Os professores têm muito brio. Todos acham que 

estão muito certos, não querem trocar idéias. Eu acho que, mesmo dentro da própria 

instituição, ainda existe concorrência entre eles.  (Coordenador de curso). 

 

Quanto à função orientadora do tutor presencial, vale esclarecer, inicialmente, as 

funções básicas do tutor apresentadas por Aretio (2001), que compreende a função 

orientadora, mais centrada na área afetiva, a função acadêmica, mais relacionada ao aspecto 

cognitivo, e a função institucional, que diz respeito ao relacionamento entre o aluno e a 

instituição e ao caráter burocrático desse processo. Na instituição onde este estudo foi 

realizado, são dois os tipos de tutores: os presenciais e os que trabalham a distância. O tutor 
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presencial, nesse caso, atua no polo de apoio e desempenha a função orientadora e a função 

institucional e o tutor a distância desempenha a função acadêmica, junto ao professor da 

disciplina. A percepção dos entrevistados sobre o tutor presencial está sumarizada na figura 

38. 

Figura 38 – Percepção dos entrevistados sobre a função orientadora do tutor presencial 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 

 

Eis os relatos: 

O aluno precisa se sentir parte dessa Universidade. Esse acolhimento é fundamental 

por diversos fatores. Primeiro, ele tem que ter contato com alguém da administração, 

uma pessoa da parte administrativa e pedagógica, pra ele sentir que esse curso não 

está solto e que ele não existe somente no computador e na internet. Então, esse 

acolhimento tem que ter esse contato pessoal mesmo, ele tem que ter informações 

gerais sobre a Universidade, ou seja, aonde ele está, que curso é esse, que relação ele 

tem com outros cursos e com a universidade (coordenador de curso). 

 

... Sim, no início sim, porque para início de conversa, a gente sabe que tudo o que é 

novo causa impacto. Então isso causou. Me perguntava como ia mexer, o que eu ia 

abrir, de repente eu abro alguma coisa errada. Para quem sabe informática, não é tão 

forte o impacto, mas para quem não sabe, é extremamente forte. Então eu ganhei, 

aprendi, meus tutores realmente me ensinaram, deram uma aula, depois colocaram a 

gente para fazer, foi aquela interação bem gostosa que dá para você ver que tanto você 

aprende a parte teórica que eles explicam como funciona e a aí você vai para a prática, 
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que quando realmente aparecem as dúvidas na prática, então foi quando o tutor veio 

mostrar como era realmente na prática. (aluno). 

 

...Eles se sentem muito à vontade de se dirigirem aos tutores, de tirarem dúvidas, de 

fazerem perguntas aos tutores, mas não têm a mesma aproximação com o professor. 

(coordenador de curso). 

 

Existe um vínculo muito afetivo de amizade entre o aluno e os tutores presenciais, pelo 

menos no nosso curso acontece essa afeição. Temos relatos dos tutores presenciais que 

estimulam a formação de reuniões de estudos no próprio pólo. Há um incentivo para 

essa parte. Eles se consideram uma grande turma (coordenador de curso). 

 

A vantagem de você ter acesso aos tutores que, apesar deles terem um certo, vamos 

dizer, perfil de interagir o aluno com a plataforma, eles nos dão um suporte de 

incentivo. Então eles nos estimulam. O papel do tutor hoje, pelo menos os meus tutores 

lá em Currais Novos, eles são extremamente dedicados. E se não fosse eles, no semestre 

passado eu teria trancado duas disciplinas. Porque eu me senti pressionado com as 

duas disciplinas, mas eles chegaram e disseram que eu tinha capacidade, que eu iria 

conseguir e que se eu trancasse eu ia atrasar meu curso. Então eu vi o quanto eles 

confiaram em mim e me deram essa auto-estima, então é importante esse perfil do tutor 

presencial (aluno). 

 

Observa-se que os relatos são aderentes à função do tutor presencial apresentada 

por Aretio (2001), que deve estar apoiada nos processos de integralidade – dirigida a todas as 

dimensões da pessoa; universalidade – dirigida a todos os orientandos; continuidade – durante 

todo o processo de ensino-aprendizagem; oportunidade – nos momentos críticos de 

aprendizagem; e participação do processo de aprendizagem do aluno matriculado em todas as 

disciplinas do curso que realiza na instituição. 

 

 

5.3.4 Material Didático 

 

Em relação ao material didático, o quadro 19 apresenta a síntese dos aspectos convergentes 

dos modelos de referenciais de qualidade analisados. 
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Quadro 19 – Aspectos convergentes da dimensão material didático 

Material didático 

 O material didático deve ser concebido de acordo com os princípios 

epistemológicos, metodológicos e políticos explícitos no projeto pedagógico do 

curso. 

 O material didático deve desenvolver habilidades e competências, recorrendo a um 

conjunto diversificado de mídias, explorando a convergência e integração entre os 

materiais impressos, radiofônicos, televisivos, videoconferência, dentre outros. 

 O material didático deve ser escrito em linguagem dialógica, de forma a promover 

autonomia do estudante desenvolvendo sua capacidade para aprender e controlar o 

próprio desenvolvimento. 

 O material didático deve ser produzido por docentes responsáveis pelos conteúdos, 

trabalhando de forma integrada a uma equipe multidisciplinar formada por  

webdesigners, desenhistas gráficos, equipe de revisores, equipe de vídeo, dentre 

outros. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 

 

A síntese das percepções dos entrevistados sobre o material didático está na figura 

39, que foram agrupados nos seguintes pontos: concepção do material didático, elaboração, 

logística, materiais. 
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Figura 39 - Percepção dos entrevistados sobre o material didático 

 

 

Fonte: Fontes da pesquisa, 2014. 
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Em relação à concepção do material didático é interessante destacar a fala de 

alguns dos entrevistados: 

 

Eu acho que esse material didático não pode ser auto-suficiente para substituir os 

livros clássicos. O aluno da EAD também precisa estudar por esses livros clássicos, 

precisa ter acesso a eles. 

Mais aulas em vídeo, a utilização de algumas disciplinas, principalmente naquelas que 

os alunos tinham mais dificuldades, como estatística, matemática, economia, 

contabilidade. Lembro-me bem que teve uma professora que iniciou o trabalho com a 

gravação de vídeo-aulas e foi um sucesso total. 

 

 

Sobre a elaboração do material didático é necessário a formação de uma equipe 

multidisciplinar, conforme recomenda o documento do MEC (2007),  e deve ser concebido 

conforme os princípios epistemológicos, metodológicos e políticos definidos no projeto 

pedagógico do curso. Além disso, é interessante que o material didático integre as diversas 

mídias, incluindo materiais impressos, radiofônicos, televisivos, de videoconferência e outros. 

Em 2013, a SEDIS / UFRN criou o Setor de Acessibilidade, quando funcionários 

de diferentes setores da secretaria se interessaram em estudar a adaptação do material 

didático, mediante o surgimento da demanda de alunos cegos. O desenvolvimento dessa nova 

tecnologia permite ao aluno com deficiência visual o acesso ao conteúdo acadêmico através 

de audiodescrição, que é capaz transformar imagens, ilustrações, fotografias, audiovisuais ou 

peças de teatro em palavras, que podem ser gravadas em áudio, lidas por um acompanhante 

ou inseridas em softwares de leitura de tela em celulares, computadores e outros dispositivos. 

Atualmente, a ferramenta é ofertada aos alunos de quatro cursos a distância da instituição 

(SEDIS, 2014).  

Em relação à logística, foram apontadas falhas na entrega do material impresso 

nos polos de apoio presencial. Outra dificuldade apontada pelos alunos refere-se ao 

entendimento do texto de alguns materiais didáticos, segundo o relato de um tutor: 

 

A gente percebe que muitos têm dificuldade de entender o texto, com pouca leitura, 

talvez se eles lessem mais. A gente insiste com eles: vamos ler mais, mas eles justificam 

que tem pouco tempo, que trabalham, mas a gente vai conscientizando para eles 

aprenderem a organizar o tempo, tirem um dia pra ler o texto, tirar dúvidas com os 

professores. 
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Essa demora, que às vezes acontece na entrega do material de alguma disciplina é 

suprida pela disponibilidade do arquivo no AVA, mas, mesmo assim, gera dificuldade para o 

aluno que não dispõe de computador em sua residência. 

 

5.3.5 Avaliação da Aprendizagem 

 

Em relação à avaliação da aprendizagem, o quadro 20 apresenta a síntese dos aspectos 

convergentes dos modelos de referenciais de qualidade analisados. 

 

Quadro 20 – Aspectos convergentes da dimensão avaliação da aprendizagem 

Avaliação da 

aprendizagem 

 

 

 O modelo de avaliação da aprendizagem deve ajudar o estudante a desenvolver 

graus mais complexos de competências cognitivas, habilidades e atitudes. 

 A avaliação deve ser um processo contínuo, de forma a permitir constantemente, a 

verificação do progresso do estudante. 

 Os alunos devem ser avaliados através de critérios publicados em regulamentos e 

procedimentos. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 

 

A figura 40 apresenta a síntese das falas dos entrevistados sobre avaliação da 

aprendizagem, que foram agrupadas nos seguintes tópicos: sistema de avaliação da 

instituição, planejamento da avaliação da aprendizagem e avaliação como um processo 

contínuo. 
 

Figura 40 – Percepção dos entrevistados sobre avaliação da aprendizagem 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 



 

 

 

 

198 

 

Em 2013, a instituição publicou a Resolução nº 171/2013-CONSEPE, de 5 de 

novembro de 2013,  que regulamenta os cursos de graduação da UFRN. Em seu art. 95, define 

que: 

as avaliações da aprendizagem devem verificar o desenvolvimento dos conhecimentos e 

habilidades e versar sobre os objetivos e conteúdos propostos no programa do 

componente curricular. No parágrafo único. Os critérios utilizados na avaliação devem 

ser divulgados pelo professor, de forma clara para os estudantes, e constarão no plano 

de curso conforme artigo 37 deste Regulamento (Resolução..., 2013, p. 36). 

       No art. 96, a resolução estabelece que 

O tipo de instrumento utilizado pelo professor para avaliação da aprendizagem deve 

considerar a sistemática de avaliação definida no projeto pedagógico do curso, de 

acordo com a natureza do componente curricular e especificidade da turma . No 

parágrafo único ressalta que pelo menos em uma das unidades é obrigatória a 

realização de uma avaliação escrita realizada individualmente e de forma presencial 

(Resolução..., 2013, p. 17). 

  

Quanto ao planejamento da avaliação da disciplina, destacam-se algumas falas 

dos entrevistados: 

... Mas, ao mesmo tempo, penso que poderia ser criada uma estratégia onde o tutor 

pudesse repassar informações para o professor da disciplina. Se ele pudesse emitir 

relatório, dar um retorno a esse professor, da dinâmica desse aluno da disciplina (tutor 

presencial). 

 

As vezes, eu escuto muito os alunos reclamarem dizendo que as notas não são bem 

divididas. Tem muita atividade na página do moodle e pouca pontuação, a gente acaba 

interagindo muito no moodle e a pontuação é pequena. A prova presencial é que vem 

com mais peso (tutor presencial).  

 

O professor deveria utilizar estratégias diversificadas de avaliação. Porque, por 

exemplo, você pegar uma prova, dar um assunto, um conteúdo amplo, colocar uma 

prova valendo 10 eu acho que não está avaliando se o aluno aprendeu ou não... (aluno) 

 

Outro ponto interessante relatado pelo aluno é o recebimento do feedback  dos 

vários instrumentos de avaliação. Algumas falas denotam essa preocupação: 

Por exemplo, o aluno tirou uma nota baixa: ou ele não estudou ou alguma coisa do 

tipo, mas a disciplina acabou. Estava no final e a gente já está com outra disciplina. 

Ele fez a recuperação, fez a prova e não passou, mas como é que ele teria condições 

melhores de resolver aquelas lacunas que ficaram no decorrer daquelas 3 ou 4 

semanas? Do mesmo jeito que um questionário eletrônico. O aluno respondia, salvava 

e já mostrava a sua nota. Mas será que o próprio Moodle criava a condição de 

questionar porque a resposta estava errada, até pra o aluno entender porque ele errou. 

(tutor presencial). 

 

A sistemática de avaliação da EAD da forma como está hoje, está no seu limite. Precisa 

ser revista para atender à dinamicidade que se deu no processo de EAD. (professor) 

 

Em relação aos aspectos citados acima, os referenciais de qualidade do MEC 

(2007, p. 7) enfatizam que o modelo de avaliação de aprendizagem “deve ajudar o estudante a 
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desenvolver graus mais complexos de competências cognitivas, habilidades e atitudes, 

possibilitando-lhe alcançar os objetivos propostos”. Para isso é necessário que o aluno receba 

feedbacks constantes do seu aprendizado, para acompanhar o progresso dos seus estudos, 

tornando-se um elemento ativo na construção do seu conhecimento. 

 

5.3.6 Avaliação institucional 

 

A avaliação institucional é realizada seguindo as orientações do SINAES (2009) e deve 

envolver os vários atores: estudantes, professores, tutores e quadro técnico-administrativo. O 

quadro 21 apresenta a síntese dos aspectos convergentes dos modelos de referenciais de 

qualidade relativos à avaliação institucional. 

 

Quadro 21 – Aspectos convergentes da avaliação institucional 

 

Avaliação 

institucional 

 A avaliação da qualidade deve constituir como uma parte natural de qualquer 

avaliação (cultura organizacional). 

 A cultura da avaliação deve ser divulgada, fornecendo elementos metodológicos e 

agregando valor às diversas atividades do curso e da instituição. 

 A instituição deve considerar um processo de avaliação que contemple etapas de 

autoavaliação e avaliação externa. 

 Os relatórios de avaliação devem ser escritos em um estilo, que seja claro e 

facilmente acessível aos leitores interessados. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 

 

As falas dos respondentes, que estão apresentadas na figura 41, estão agrupadas 

em quatro aspectos: metodologia de avaliação institucional, resultados da avaliação 

institucional, avaliação interna e avaliação externa.  

Em relação à metodologia da avaliação institucional, a SEDIS criou uma 

comissão para elaborar e implementar a avaliação interna das unidades. Uma ação que já vem 



 

 

 

 

200 

 

sendo desenvolvida é a avaliação do docente, pelo aluno, que é feita no sistema de controle 

acadêmico. No entanto, os resultados ainda não são utilizados como instrumento de gestão. 

Além disso, a avaliação interna, envolvendo os demais atores, ainda é utilizada pontualmente 

em alguns cursos e alguns polos, conforme se percebe nas falas de alguns dos entrevistados: 

 

... todos esses dados são compilados e sistematizados pela coordenação do pólo, e o 

mais importante é que marcamos sempre reuniões para discutirmos esses dados com os 

nossos tutores os porquês... já fizemos essa reunião várias vezes... isso é uma avaliação 

interna (coordenador de polo). 

 

Sobre a avaliação institucional, é feita de forma muito amadora. (...) Todo final do 

período a coordenação do curso de Tecnólogo em Gestão Pública faz um relatório e 

nos reunimos com a PROGESP, junto com o departamento de capacitação; nosso curso 

com as nossas particularidades, presta contas do aspecto financeiro, didático e do que 

foi conseguido, ou não... Mas eu acho que ainda é uma avaliação muito standartizada, 

não lida muito ainda com a questão que eu acho fundamental, que é a político-

pedagógica; Provavelmente, essa avaliação que já fazemos é uma sugestão da 

PROGESP, que lida diretamente com os recursos financeiros... eu não sei se os outros 

cursos já fazem, mas é fundamental! Se a gente não faz a avaliação institucional, como 

é que a gente tem o perfil do curso? O perfil do curso não é o número de alunos que 

aprova ou que reprova. É algo muito maior do que isso. (coordenador de curso) 

 

... o que a gente costuma fazer são as reuniões de início de semestre e no decorrer se 

precisar, e a reunião do final do semestre, que é uma reunião onde a gente faz a 

avaliação dos pontos positivos e negativos com os professores. (coordenador de curso) 
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Figura 41 - Percepção dos entrevistados sobre avaliação institucional 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 
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Quanto à avaliação externa, é realizada pelo INEP / MEC por ocasião do reconhecimento e 

renovação do reconhecimento, em cumprimento à regulação dos cursos que é feita pelo 

governo federal.    Essa avaliação contempla as seguintes dimensões: organização didático-

pedagógica, corpo docente, corpo de tutores, corpo técnico-administrativo e alunos, 

instalações físicas e meta-avaliação. 

 

5.3.7 Equipe Multidisciplinar 

 

O quadro 22 apresenta a síntese dos aspectos convergentes dos modelos de referenciais de 

qualidade na educação a distância. 

 

Quadro 22 – Aspectos  convergentes da dimensão equipe multidisciplinar 

 

Equipe 

multidisciplinar 

 A equipe da educação a distância deve ser composta de docentes, tutores 

(presenciais e a distância) e pessoal técnico-administrativo. 

 A equipe da EAD deve receber apoio e orientação para o design e desenvolvimento 

dos cursos. 

 A instituição deve proporcionar bom nível de satisfação do seu quadro de pessoal, 

proporcionando qualificação e competência para o exercício da função. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 

 

Os atores da EAD que trabalham para que o sistema funcione com qualidade são: 

coordenação de curso, coordenação do pólo, coordenação de tutoria, tutores, professores. Para 

tanto, é necessária a capacitação adequada de toda equipe, contemplando os aspectos 

pedagógicos, administrativos e tecnológicos. Importante salientar a valorização do talento das 

pessoas apresentado pela EFQM (2006). 

 

Figura 42 – Percepção dos entrevistados sobre a equipe multidisciplinar 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 
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Os professores planejam as atividades e, junto com o tutor a distância, 

acompanham o desenvolvimento das atividades no ambiente virtual de aprendizagem. Os 

depoimentos de alguns entrevistados ilustram o papel do professor: 

 

... é fundamental o controle, o acompanhamento da participação e do desempenho dos 

alunos no que é ofertado pela plataforma, pela coordenação e pelos tutores. Acho que 

ter esse conhecimento de como está o andamento, como está o nível de participação dos 

alunos, além do desempenho, seja ele em trabalhos ou tarefas, se existe uma 

participação em chats ou em outras ferramentas que são possível através da plataforma 

(coordenador de polo). 

O professor precisa desenvolver suas habilidades, suas competências, para atender às 

necessidades dos alunos (coordenador de curso). 

 

 

Em relação ao desenvolvimento de habilidades e competências da equipe da 

disciplina, vale ressaltar as observações feitas por Konrath, Tarouco e Behar (2009) sobre o 

desdobramento dos conhecimentos, habilidades e atitudes para ter condições de julgar, avaliar 

e ponderar para solucionar problemas ou decidir entre opções. Esse desdobramento está 

apresentado na figura 03 da primeira parte desta tese. Além disso, os próprios referenciais de 

qualidade do MEC (2007, p. 10) apresentam as competências que são necessárias para o 

professor exercer a sua função na educação a distância. 

Em relação à tutoria, sua atividade é essencial na educação a distância, em que 

desenvolve a interlocução entre os professores e alunos, propiciando o sentimento de 

pertencer à instituição onde o curso é ofertado. Na fala de alguns respondentes, fica evidente a 

importância que o aluno atribui ao papel do tutor, seja ele presencial ou a distância: 

 

Tutoria presencial como apoio às atividades realizadas no polo (aluno). 

 

Tutor presencial estimula a formação de grupos de estudos (aluna). 

 

Tutor presencial auxilia o aluno na utilização do ambiente virtual (aluna). 

 

O tutor presencial atua como conselheiro e incentivador do aluno (aluna) 

 

Eu sempre comento com minhas colegas de curso: nós somos privilegiados. Os nossos 

tutores são bem presentes. Nós somos muito bem assistidos. Então assim... eles sempre 

estão disponíveis para nos atender. A gente nunca vem ao polo sem voltar com uma 

resposta precisa (aluna).   

 

 

Quanto ao coordenador do curso é o responsável pelo planejamento e 

acompanhamento das atividades realizadas no curso. Poucas referências foram feitas à 

coordenação do curso durante as entrevistas, conforme mostra a figura 43. Uma delas é que “o 

tutor presencial encaminha ao coordenador do curso um relatório semestral sobre o 
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andamento das atividades nas disciplinas”. A outra fala diz que “o tutor presencial recorre à 

coordenação do curso para sanar as dúvidas acadêmicas”. 

 

Figura 43 – Percepção dos entrevistados sobre a coordenação do curso 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 

 

Quanto à coordenação da tutoria, a figura 44 mostra a síntese das falas dos 

entrevistados, que se referem ao acompanhamento da atividade do tutor presencial, ao 

recrutamento e seleção de tutores e à necessidade de visita aos polos para acompanhar as 

atividades dos tutores presenciais. 

 

Figura 44 – Percepção dos entrevistados sobre a Coordenação da tutoria 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 
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O coordenador do pólo é aquele que articula todas as atividades de forma que o 

polo esteja sempre pronto para a realização das atividades dos diversos cursos. Sua tarefa é 

complexa, pois um polo pode receber cursos de instituições públicas de ensino diferentes e 

pode acontecer de cada uma adote uma metodologia diferente no desenvolvimento das 

atividades curriculares de cada curso. A figura 45 sintetiza as falas relativas ao coordenação 

do polo, que estão assim agrupadas: a coordenação do polo não conhece todas as estratégias 

utilizadas pelos professores para avaliar os alunos nas disciplinas; o coordenador do polo é o 

responsável pela aplicação das avaliações presenciais; busca aproximação com os alunos 

evadidos; acompanha algumas atividades realizas no polo, como os seminários presenciais, 

atividades complementares e outras; e alguns coordenadores de polo acompanham o acesso 

do aluno ao ambiente virtual do curso. 

 

Figura 45 – Percepção dos entrevistados sobre a Coordenação do pólo 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 

 

Quanto à capacitação da equipe, no início de cada semestre a SEDIS realiza um 

Encontro de Tutores, em que participam tutores, professores, coordenadores de curso, 

coordenadores de polo e pessoal da equipe técnica. Além da capacitação pedagógica e 

tecnológica é também um momento de integração entre os atores de todos os polos e cursos. 

A figura 46 resume as falas dos entrevistados sobre este tema. 
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Figura 46 – Percepção dos entrevistados sobre a capacitação da equipe 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 

 

Pelas observações feitas e pelas falas captadas nas entrevistas, percebe-se que os 
tutores a distância sentem falta de um treinamento mais intensivo sobre o uso das ferramentas 
do AVA, conforme algumas falas selecionadas: 

 
Foi perguntado a um tutor a distância: “Você que iniciou agora, quando assumiu a 

disciplina, já se sentia apto”? O tutor respondeu: Não me sentia apto. Para ingressar 

agora nesse semestre, o que me ajudou muito foi contar com outros tutores a distância 

que já tinham experiência, para me dizer como é que eu poderia utilizar uma 

ferramenta ou outra, como anexar documentos e tudo mais. Talvez esse período de 

treinamento que nós tivemos de três dias, não seja necessário, já que as dúvidas 

maiores, para os novatos, surgem quando estamos em campo. 

 

 

 
5.3.8 Infraestrutura de Apoio 

 

O quadro 23 apresenta os aspectos convergentes nos modelos de referenciais de qualidade 

analisados. 

 
Quadro 23 – Aspectos convergentes da dimensão infraestrutura de apoio 

 

Infraestrutura de 

apoio 

 

 

 A infraestrutura de apoio deve estar disponível na sede da instituição e nos polos de 

apoio presencial. 

 A instituição deve disponibilizar serviços de biblioteca, infraestrutura tecnológica e 

suporte técnico sobre o uso do ambiente virtual de aprendizagem. 

 A instituição deve garantir a funcionalidade e a confiabilidade da infraestrutura 

tecnológica do ambiente virtual do curso. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 
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As falas dos entrevistados foram agrupadas nos tópicos apresentados na figura 47. 

São eles: polo de apoio presencial, parceria com as prefeituras, laboratório de informática, 

apoio da equipe técnica e biblioteca. 

 

Figura 47 – Percepção dos entrevistados sobre a Infraestrutura de apoio 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 

 

O polo de apoio presencial é o local onde são realizados os encontros dos alunos 

com os tutores presenciais e também com as equipes das disciplinas, quando são realizadas 

atividades nos pólos. Segundo o depoimento de uma aluna, 

 

No inicio, eu frequentava o polo devido às dificuldades de como fazer as atividades, ou 

seja, conseguir entender o que estava sendo solicitado pelo professor. Mas, com o 

decorrer do tempo, fui adquirindo autonomia. Mas também porque eu procurei essa 

autonomia. Mas, sempre que necessário, eu venho ao polo tirar dúvidas. Os professores 

são bem atenciosos e ajuda muito (aluna). 

 

O polo UAB é mantido pela prefeitura do município. Então, existe esse 

envolvimento das instituições que está evidenciado na fala de um coordenador de pólo: 

 

Os alunos dos municípios vizinhos recebem apoio da prefeitura. Para a maioria há 

transporte público e as secretarias de educação, quando necessitam, a gente elabora 

um oficio justificando a necessidade que o aluno tem de deslocar-se ao polo naqueles 

dias, principalmente no período de prova, no período de avaliação (Coordenador de 

polo). 

 

Temos os programas “caminho na escola” do Governo Federal, que disponibiliza 

ônibus para os alunos (Coordenador de polo). 

 

Sobre o laboratório de informática no polo, é muito utilizado pelos alunos que não 

dispõe de computador em suas residências, bem como por aqueles que precisam da orientação 

dos tutores presenciais. Em relação à biblioteca, embora todos os polos disponham de 

biblioteca, os entrevistados afirmam que o aluno utiliza pouco o espaço da biblioteca. 
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A atuação da equipe técnica do moodle começa com o trabalho interno de 

preparação do ambiente virtual – o moodle – para que as equipes das disciplinas e os alunos 

utilizem suas páginas para o desenvolvimento das atividades. Segundo o Relatório de 

Atividades da SEDIS (2012), a equipe desenvolveu o SEDIS SOLICITAÇÃO, em que o 

usuário pode registrar suas solicitações e a equipe de apoio técnico conta com um instrumento 

que permite o melhor atendimento ao usuário, seja ele aluno, professor, tutor, coordenadores, 

etc. 

 

5.3.9 Gestão Acadêmico-Administrativa 

 

O quadro 24 apresenta os aspectos convergentes dos modelos analisados. 

 

Quadro 24 – Aspectos convergentes da dimensão gestão acadêmico-administrativa 

 

Gestão 

acadêmico-

administrativa 

 

 

 Os modelos de gestão da qualidade na EAD devem considerar as características 

sócio-culturais de cada região. 

 A gestão acadêmica da EAD deve estar integrada aos demais processos 

organizacionais. 

 A logística que envolve a EAD – os processos de tutoria, produção e distribuição do 

material didático, acompanhamento e avaliação do estudante – devem ser 

rigorosamente gerenciados e supervisionados. 

 As decisões sobre a Tecnologia da Informação e Comunicação devem ser guiadas por 

um plano institucional explícito. 

 A instituição deve explicitar os referenciais de qualidade do seu processo de gestão. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 

 

Na organização em estudo, a estrutura acadêmico-administrativa está representada 

pelas unidades constantes na figura 48, cujas atribuições estão apresentadas no capítulo 4 da 

tese. 
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Figura 48 – Gestão acadêmico-administrativa 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 

A gestão da unidade é feita de forma bastante participativa. Desde 2012, foi 

estabelecida como meta prioritária da SEDIS discutir e viabilizar a continuidade do processo 

de institucionalização. Nesse sentido, foram abertos canais de diálogo e reflexão sobre o tema 

e sobre as atribuições e responsabilidades de cada setor envolvido (SEDIS, 2012). 

Nesse contexto, foi feita a revisão do Regimento da SEDIS, redefinindo sua 

estrutura organizacional e finalidades, bem como, a revisão do Regulamento de Graduação da 

UFRN, incluindo os cursos a distância como mais uma modalidade de ensino, respeitando as 

suas especificidades. Outro passo dado foi a articulação com as pró-reitorias de graduação, 

extensão e pós-graduação, com o estabelecimento de uma agenda de trabalho comum (SEDIS, 

2012). 

No entanto, através de observação direta dos processos administrativos, observa-se 

que a instituição ainda não conta com referenciais de qualidade para o seu processo 

de gestão, conforme  consta no documento do MEC (2007). 

 

5.3.10 Sustentabilidade Financeira 

 

A dimensão sustentabilidade financeira só foi identificada nos referenciais de qualidade do 

MEC (2007). Os entrevistados não fizeram qualquer referência a esse aspecto, uma vez que os 

recursos são gerenciados pela administração central da SEDIS. 

 

Quadro 25 – Aspectos convergentes da dimensão sustentabilidade financeira 

 

Sustentabilidade 

financeira 

 

 

A instituição deve apresentar garantias de continuidade do curso, através do 

planejamento dos investimentos de curto, médio e longo prazo. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 
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Para o gerenciamento dos recursos financeiros, a SEDIS conta com uma 

Coordenadoria Administrativo-financeira dos Projetos, que tem as suas competências 

definidas no Regimento Interno da Reitoria. São elas: “coordenar a manutenção da 

infraestrutura da Secretaria e dos polos de apoio presencial mantidos pela UFRN; prospectar 

oportunidades de financiamento para projetos acadêmicos; elaborar e encaminhar projetos 

acadêmicos para financiamento; gerenciar os recursos dos projetos acadêmicos aprovados; e 

elaborar os relatórios dos projetos acadêmicos executados” (Regimento Interno da Reitoria, 

2002, p. 2). 

Os relatos apresentados neste capítulo mostram os resultados obtidos 

com a pesquisa, com o objetivo de atender às questões de pesquisa. No capítulo 

seguinte serão apresentadas as conclusões relativas aos objetivos gerais e específicos 

da presente tese. 
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No cenário educacional, observa-se que cada vez a modalidade de ensino a distância vem 

ganhando espaço e importância estratégica. Isso traz em seu bojo a necessidade de preparar 

professores e gestores públicos para atuarem de forma adequada nesse novo contexto, 

marcado por mudanças rápidas e profundas na sociedade. Para dar conta desses desafios, 

existem diversos modelos que estabelecem princípios e referências para uma maior garantia 

de qualidade dessa modalidade de ensino. 

O principal objetivo deste trabalho foi a apreensão teórica e empírica das 

construções dinamizadas pelas novas tecnologias da informação e da comunicação por 

intermédio da importância e do impacto do modelo de avaliação utilizado melo MEC na 

gestão da qualidade dos cursos superiores, na modalidade de ensino a distância, sob a ótica 

dos processos de acreditação e regulação. Para abarcar essa perspectiva, escolheu-se 

direcionar a pesquisa através de um estudo de caso, no qual foi analisada uma instituição 

pública brasileira de ensino superior: a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, de 

representatividade significativa no contexto nacional e local, que atua no sistema EAD desde 

o ano de 2003.  

Vale ressaltar, que essa instituição, atendeu, até 2014, a mais de dez mil alunos 

em seu quadro de graduação, na modalidade a distância, além dos alunos matriculados nas 

pós-graduações, com cursos disponibilizados em âmbito de aperfeiçoamento, especialização e 

mestrado. Dessa forma, o trabalho de pesquisa aqui desenvolvido trás como contribuição uma 

análise da percepção dos atores da EAD na gestão da qualidade dos cursos superiores, 

contribuindo para o debate crítico na área da educação e de modo mais pontual, dando maior 

visibilidade ao ensino na modalidade EAD.  

A partir dessas perspectivas, foram definidos os objetivos específicos, que 

contemplaram tanto a abordagem teórica conceitual sobre a temática em discussão, quanto 

uma análise comparativa entre referenciais basilares para os cursos de graduação na 

modalidade EAD, além da análise dos atores envolvidos nesse processo. Desse modo, 

apresentamos a seguir os principais resultados encontrados em relação a análise sugerida. 

O primeiro objetivo específico teve como propósito fundamentar um quadro 

conceitual sobre os referenciais de qualidade para os cursos de graduação, na modalidade a 

distância. Este objetivo partiu do pressuposto de que o modelo utilizado pelo MEC (2007) 

para acreditação de cursos de graduação na modalidade a distância é capaz de atender aos 

referenciais de qualidade identificados na literatura internacional.  
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Assim, utilizou-se como indicador os referenciais de acreditação para os cursos 

superiores, na modalidade a EAD, utilizados pelo MEC (2007), que é o órgão responsável 

pela regulação e processo de acreditação desses cursos no Brasil. Na revisão da literatura foi 

selecionado o modelo da European Association for Quality Assurance in Higher Education 

(ENQA, 2009) e os frameworks de Marshall (2012), Masoumi e Lindstrom (2012) e de 

Ossiannilsson e Landgren (2012). 

Com relação aos indicadores para a análise dos modelos e frameworks utilizados 

na pesquisa podemos considerar que são muitos os pontos convergentes entre eles, 

especialmente em relação à concepção de qualidade na educação a distância, que se refere ao 

caráter holístico dessa concepção. Verificamos por meio da análise comparativa dos modelos, 

que um número mínimo de pontos diferem-se entre si. Por outro lado, um ponto que 

diferencia um modelo de outro é a estrutura conceitual de qualidade em educação a distância, 

proposta por Ossiamilsson e Landren (2012), que é apresentada em função dos fatores críticos 

de sucesso para a EAD, como flexibilidade, interatividade, personalização, acessibilidade, 

transparência, participação e produtividade. Conclui-se que os referenciais de qualidade na 

EAD do MEC (2007) atendem à maioria dos referenciais constantes nos outros modelos e 

framework analisados. 

 O segundo objetivo específico procurou fazer o comparativo entre os referenciais 

utilizados pelo MEC e os conceitos fundamentais da gestão da qualidade. Nesta direção, o 

objetivo partiu do pressuposto de que a garantia da qualidade pode ser obtida através de um 

processo permanente de avaliação interna e externa que conduz à acreditação e atende à 

regulação, de forma a garantir a excelência dos seus processos. A análise dos dois enfoques 

permite concluir que um dos fundamentos da gestão da qualidade – desenvolvimento da 

capacidade organizacional - ainda não está incorporado aos referenciais de qualidade na EAD.  

Já o terceiro objetivo específico buscou analisar a percepção dos atores 

envolvidos no processo de EAD, na instituição pesquisada, por meio dos referenciais de 

qualidade para cursos a distância do MEC. Esse terceiro objetivo partiu de dois pressupostos: 

que a acreditação do MEC requer um modelo permanente de avaliação que retroalimente o 

sistema de gestão da EAD; e que a qualidade prática do processo de avaliação do MEC é 

dependente do envolvimento de todos os atores. Nesse processo foram entrevistados os vários 

atores da EAD da organização em estudo, incluindo coordenadores do curso, coordenadores 

do polo, coordenadores de tutoria, professores, tutores a distância, tutores presenciais e 
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alunos. As falas dos entrevistados foram agrupadas em função das dimensões dos referenciais 

de qualidade do MEC (2007).  

Com base na análise das percepções dos entrevistados sobre a concepção de 

qualidade da EAD, surge uma questão interessante, mesmo imersos num contexto dependente 

em vários âmbitos das tecnologias da informação e da comunicação para fomentar vários 

aspectos da vida moderna. Quando se trata do quesito concepção de educação a distância os 

envolvidos admitem o preconceito do qual eram portadores antes de ingressarem no processo, 

ideias de cunho negativo, já pré-estabelecidas em relação a essa modalidade de ensino. No 

entanto, essa situação pareceu-nos estar emoldurada por outro contexto, mais amplo e de 

aspecto histórico, que se refere aos resquícios das experiências sociais com a EAD no país, 

que vem de uma base frágil em seu planejamento, o que comprometeu, durante muito tempo, 

as ferramentas estruturais desse sistema de ensino, desdobrando-se em execuções de maneira 

imprópria e, portanto, mal-sucedidas.  

A respeito disso é interessante perceber que a maioria também afirma que essa 

concepção negativa em relação aos cursos no sistema EAD está mudando de rumo, e que 

muitos preconceitos têm sido desmistificados através da informação e inserção dessa 

modalidade nos diferentes contextos socioespaciais.  Há uma maior aceitação da modalidade 

de ensino na sociedade, visto a necessidade de qualificação dos agentes e das possibilidades 

que essa modalidade oferece abarcando diferentes tempos e espaços. Dessa maneira, um 

grupo significativo já reconhece a importância das ações da EAD nas várias regiões do Estado 

do Rio Grande do Norte. Outro fator que podemos ressaltar, que está relacionado à aceitação 

do sistema de educação EAD, refere-se a centralidade do Estado no incentivo e organização 

de políticas públicas que viabilizam as condições necessárias para a operacionalização desses 

cursos, tendo em vista os investimentos na formação contínua do docente e dos 

administradores públicos e no investimento e manutenção de pesquisas acadêmicas.  

Em relação à concepção de educação e currículo, as falas dos entrevistados 

apontaram como ponto principal o estudante como o foco do processo de aprendizagem. Essa 

abordagem ratifica o que foi apresentado na literatura relativa aos modelos de referenciais de 

qualidade, bem como os conceitos fundamentais da gestão da qualidade. Outros aspectos 

relatados dizem respeito a motivação para ingressar no curso, ao desenvolvimento das 

habilidades e competências, ao estágio supervisionado, à evasão dos alunos, à promoção da 

acessibilidade e flexibilidade, ao perfil dos alunos, às dificuldades dos alunos e a importância 

da promoção de atividades de pesquisa e extensão. A respeito da motivação para ingressar no 
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curso é interessante observar que o capital simbólico que envolve o curso superior atua 

substantivamente entre os respondentes a necessidade de corresponder às expectativas 

construídas em âmbito social em relação à formação. Apesar de destacarmos o processo de 

aprendizagem como primordial, esse processo não é a principal conquista, agrega-se a ela o 

reconhecimento social, a conquista do bem estar na família e entre os amigos pelo fato de ser 

considerado “formado”. É, também relevante percebemos que a expansão das oportunidades 

são aproveitadas pelos indivíduos para a expansão das suas capacidades enquanto agentes 

sociais. Por intermédio desses discursos podemos coadunar os indicadores citados, ou seja, 

motivação, desenvolvimento das habilidades, competências, acessibilidade e flexibilidade em 

uma inter-relação dinâmica e positiva no sistema EAD. 

A análise das entrevistas com os respondentes, também deixou claro, por meio do 

quesito evasão, que existem os problemas estruturais que são condicionantes para a evasão. 

Apesar das políticas que fomentam a EAD serem efetivas para mudanças positivas ocorridas 

na vida de distintos agentes, os desafios do ponto de vista estrutural devem ser enfrentados 

para ampliar as transformações. Em um país multicultural, de grande expansão territorial e de 

desigualdades estruturais, as políticas públicas padronizadas em âmbito nacional esbarram nas 

diferenças que pululam nos distintos espaços. Como a educação a distância atende, de modo 

geral, espaços periféricos, um público que está afastado da vida acadêmica, que muitas vezes 

divide as horas de estudo com as horas do trabalho, que vem de escolas com infraestrutura 

precária, que tem, inclusive, dificuldade de acesso à internet, de modo contraditório, as 

próprias tecnologias da informação e da comunicação, mais especificamente o ambiente 

virtual, passa a ser uma realidade limitadora. Tais cursos exigem uma estrutura de 

conhecimento que muitos estudantes, em suas realidades, ainda não dispõem. 

Do ponto de vista dos sistemas de informação, os entrevistados revelaram como 

primordial os aspectos relacionados aos eventos de acolhimento ao aluno, a interação entre o 

aluno e a equipe da disciplina, a interatividade entre todos os atores, ao ambiente virtual de 

aprendizagem, o acesso ao ambiente virtual, à formação de grupos de estudos e a função 

orientadora do tutor presencial. Diante desses resultados, percebe-se a influência essencial do 

capital humano, da solidariedade e das trocas para que os resultados se concretizem. Nesse 

aspecto, podemos corroborar afirmando que em uma sociedade mercadológica como a 

sociedade contemporânea, no qual o humano muitas vezes é relegado em prol do material, 

aonde o ter tem mais influência do que o ser, aos sistemas de informação que promovem a 

interação entre os gestores, tutores e alunos fortalece os laços de solidariedade, tão 
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importantes para a vivência satisfatória em sociedade. Em síntese, como relatou um aluno “o 

acolhimento é fundamental”.  Nesse contexto o tutor aparece como uma figura nuclear, 

ficando evidente sua importância no ambiente da educação a distância. 

No que se refere ao material didático, as falas foram agrupadas em quatro 

aspectos: a concepção do material, a elaboração, a logística de impressão e distribuição aos 

alunos e as melhorias que são apontadas como necessárias. Os discursos nos mostram que a 

atuação entre os diferentes envolvidos são fundamentais para a efetividade da EAD nesses 

quesitos. Há aspectos em que o planejamento e a gestão poderiam ser mais pontuais, pois 

ainda está aquém do que se considera ideal, uma vez que seus resultados podem se apresentar 

de modo mais substancial. 

Em relação à avaliação da aprendizagem, a percepção dos entrevistados revelaram 

aspectos relacionados ao sistema de avaliação da instituição, ao planejamento da avaliação da 

aprendizagem e a avaliação como um processo contínuo. 

No que se refere à avaliação institucional, as falas dos respondentes foram 

agrupadas em quatro aspectos: metodologia da avaliação institucional, resultados da avaliação 

institucional, avaliação interna e avaliação externa. Nessa dimensão foi detectado que os 

entrevistados consideram que esse processo ainda é feito de maneira pouco sistemática. Em 

relação à equipe multidisciplinar é formada por coordenação do curso, coordenação da tutoria, 

coordenação do polo, tutores, professores. Os respondentes também citaram a capacitação da 

equipe como aspecto importante. 

Quanto à infra-estrutura de apoio foram citados como relevantes: o polo de apoio 

presencia, as parcerias com as prefeituras, o laboratório de informática, o apoio da equipe 

técnica e a biblioteca. 

No que se refere à gestão acadêmico-administrativa, é formada pela Coordenação 

da produção e distribuição do material didático, Coordenação dos polos de apoio presencial, 

coordenação da tutoria, coordenação administrativo-financeira dos projetos, coordenação 

pedagógica dos cursos e coordenação da tecnologia da informação. Também foi citada como 

fundamental a integração da gestão da EAD aos demais processos organizacionais. No 

entanto, foi percebida através de observação direta dos processos administrativos, a existência 

de alguns entraves na instituição, principalmente por ainda não contar com referenciais de 

qualidade para o seu processo de gestão. Quanto à sustentabilidade financeira, não foi 

abordada por nenhum dos respondentes.  
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Embora esses pontos contemplem a essência dos referenciais de acreditação 

encontrados na literatura, foi possível perceber durante as entrevistas que essas ações não são 

tratadas de maneira uniforme em todos os cursos e em todos os polos de apoio presencial 

onde os cursos funcionam. Como exemplo, a atividade integradora que é realizada pelo curso 

de Pedagogia não é promovida em todos os cursos. Essa falta de uniformidade e padronização 

de ações entre os polos de apoio onde os cursos funcionam talvez dificulte a resolução de 

alguns problemas. O que prejudica o andamento das atividades na EAD. 

Por fim, concluímos que embora existam referenciais de excelência para o ensino 

a distância, entende-se que os gestores precisam desenvolver modelos de gestão para 

identificar as dimensões a serem gerenciadas para melhor uso dos recursos disponíveis, 

construindo um framework adaptado, que permita atender à demanda interna, bem como o 

atendimento aos padrões de qualidade dos processos de acreditação e os padrões de regulação. 

Além disso, salienta-se a importância da adoção de uma cultura da qualidade que propicie um 

ambiente harmonioso em relação ao processo de avaliação interna e externa, considerando o 

caráter polissêmico do contexto da gestão da qualidade na educação superior. Essa conclusão 

responde à questão geral que conduziu todo o processo da pesquisa. 

O estudo apresenta algumas limitações, tendo em vista não podermos fechar, 

bloquear, concluir um objeto de pesquisa, mas sim abri-lo para novas abordagens. Negar que 

chegamos a uma conclusão é compreender que a ciência requer abertura a fim de expandir o 

saber, é entender que um trabalho de pesquisa não termina com um ajuste definitivo, com um 

desfecho final, mas ao contrário, no momento em que se limita a cumprir objetivos pré-

estabelecidos, por meio de um escopo teórico e metodológico, traz à tona realidades e com 

elas novas questões, que se constituem em futuros desafios para a pesquisa acadêmica.  

E, sem, nos iludirmos com a certeza de um saber absoluto, com consciência das 

nossas limitações, indicamos na relação Educação Superior/ Educação a Distância x políticas 

públicas x gestão x referenciais de qualidade x acreditação um assunto importante e que 

merece continuar sendo abordado em próximos estudos. 

Assim, de acordo com as considerações realizadas na pesquisa de campo, 

observa-se que certos aspectos do programa EAD poderiam melhorar, principalmente a fim de 

dar conta das principais diferenças, conflitos e expectativas que surgem nesse ambiente. E, 

diante dessas perspectivas surgem questões que vão ao encontro da necessidade de se 

conhecer os principais conflitos relacionados a esse tipo de ensino. Um olhar interessante 

pode ser dado as principais contradições espaciais e sociais encontradas entre os alunos e 
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professores envolvidos no sistema da EAD. É valido também relacionar as políticas públicas, 

o financeiro e o direcionamento desses cursos em termos de atuação no mercado de trabalho. 

E, quanto às instituições privadas, cabe ainda a curiosidade de saber como fomentam essa 

modalidade de ensino e como mediam os seus interesses econômicos com o compromisso de 

aprendizagem do aluno. Visto que a modalidade EAD, enquanto um projeto de formação, 

conecta-se ao jogo das relações capitalista e juntamente como esse sistema revela amplas 

contradições, sendo assim um segmento que abre-se para investigações futuras, priorizando, 

essencialmente, as principais tensões por meio de uma perspectiva crítica de análise. 
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APÊNDICE A – ROTEIRO DE ENTREVISTA 

Este roteiro de entrevista é parte de uma pesquisa acadêmica referente à elaboração da tese 

para obtenção do título de Doutor em Gestão pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto 

Douro, Portugal. O objetivo da pesquisa consiste em perceber a importância e o impacto do 

modelo de avaliação utilizado pelo MEC na gestão de qualidade de cursos superiors, na 

modalidade a distância, sob a ótica do processo de acreditação e regulação. 

Nesta etapa da pesquisa, o objetivo é identificar a percepção dos atores da EAD sobre os 

referenciais de qualidade em EAD que são utilizados nos processos de acreditação de cursos 

superiores.  

1. Qual a sua função no curso e há quanto tempo atua na EAD? 

2. Qual o curso em que atua e qual o polo? 

3. Qual sua motivação para ingressar na EAD? 

4. Qual sua concepção sobre a EAD antes de ingressar? E atualmente? 

5. Qual o seu entendimento sobre um curso superior de qualidade, na modalidade EAD. 

6. Como se deu o acolhimento do aluno no curso? 

7. Como lida com o ambiente virtual do curso e as tecnologias de informação e 

comunicação em geral? 

8. Como se dá o processo de avaliação da aprendizagem? 

9. Qual a sua participação no processo de avaliação institucional? 

10. Qual a sua participação nas atividades de pesquisa e extensão? 

11. Quais as principais barreiras / dificuldades encontradas pelos alunos? 

12. Quais as principais barreiras / dificuldades encontradas pelos demais atores 

(professors, tutores, pessoal técnico-administrativo)? 

13. Com que frequencia utiliza a biblioteca? Ela atende às suas necessidades? 

14. Como se dá a capacitação dos vários atores da EAD? 

15. Qual o papel do coordenador de curso? E a coordenação da tutorial? 

16. Como se dá o apoio institucional aos processos da EAD? 

17. Como é realizado o Estágio Supervisionado? 

18. Qual sua percepção sobre a estrutura física e tecnológica do polo de apoio presencial? 

19. Quais as principais causas que levam o aluno a evadir dos cursos? 

20. Como se dá o processo de interdisciplinaridade? 

21. Como se dá a interatividade entre os vários atores do curso? 

22. Qual sua percepção sobre o material didático do curso? 

23. Qual sua percepção sobre os tutores presenciais? 

24. Qual sua percepção sobre os professors e os tutores a distância? 
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APÊNDICE B – DOCUMENTO PROTOCOLAR DA PESQUISA – Termo de 

Consentimento 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO 

Prezado(a) participante: 

Sou estudante do curso de Doutoramento em Gestão da Universidade de Trás-os-

Montes e Alto Douro - UTAD, Portugal. Estou realizando uma pesquisa sob a orientação dos 

Professores Doutores Carlos Machado Santos e Maria João Cardoso de Carvalho, ambos  da 

UTAD, cujo objetivo é perceber a importância e o impacto do modelo de avaliação  utilizado 

pelo Ministério da Educação e Cultura – MEC na gestão da qualidade de cursos superiores, na 

modalidade a distância, sob a ótica do processo de acreditação e regulação.  

Sua participação envolve uma entrevista, com um roteiro semi-estruturado, que será 

gravada, se assim você permitir, e que tem a duração aproximada de 40 minutos.  A 

participação nesse estudo é voluntária e se você decidir não participar ou quiser desistir de 

continuar em qualquer momento, tem  absoluta liberdade de fazê-lo. 

Na publicação dos resultados desta pesquisa, sua identidade será mantida no mais 

rigoroso sigilo. Serão omitidas todas as informações que permitam identificá-lo(a). Mesmo 

não tendo benefícios diretos em participar, indiretamente você estará contribuindo para a 

compreensão do fenômeno estudado e para a produção de conhecimento científico. 

Atenciosamente 

___________________________ 

Matilde Medeiros de Araújo 

        

____________________________ 

Natal (RN), __ de ______ de 2014 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Consinto em participar deste estudo e declaro ter recebido uma cópia deste termo 

de consentimento. 

_____________________________ 

Nome do participante 

 

______________________________ 

Local e data 
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Curso e polo ao qual pertence 

 

______________________________ 
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