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Resumo 
 
 

O Brasil é um país de grandes dimensões e grandes desigualdades, originadas 

pelos mais diversos motivos, desde isolamento geográfico e diferenças regionais a 

discriminação social e racial, grande parte dessa desigualdade vem das e se reflete 

nas diferenças de oportunidade de acesso a Educação. 

O presente trabalho visa levantar e descrever alguns exemplos de experiências 

internacionais bem sucedidas em EAD (Educação a Distância) em países 

emergentes e experiências nacionais, já implantadas ou em implantação, e apontar 

a Educação a Distância (EAD) como uma possibilidade de instrumento estratégico a 

fim de ampliar o acesso à Educação (notadamente de nível superior) e reduzir as 

desigualdades, identificando diversas  percepções existentes  quanto a utilização da 

EAD  e a relação com o desenvolvimento social e regional, além de avaliar a 

possibilidade de aplicação da EAD como instrumento de transformação social e 

desenvolvimento no contexto brasileiro para  as populações tradicionalmente 

excluídas.  

Entendendo-se por desenvolvimento / transformação social o mesmo que é aspirado 

pelos movimentos sociais, a cidadania plena através de condições dignas de acesso 

à  Educação, Trabalho, Moradia , representatividade política  e oportunidades iguais 

de mobilidade social (ascensão), com foco especial na questão do acesso 

universitário da população negra (afro-brasileira) e Ações Afirmativas. 
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Abstract 
 
 

Brazil is a country of large dimensions and unequalities, there are several motives to 

explain this, from geographical isolation and regional differences to social and racial 

discrimination, so, a big part of this unequally comes of and carry to the differences of 

access opportunity to the Education. 

The present work (THE DISTANCE EDUCATION (DE) AS INSTRUMENT OF 

SOCIAL TRANSFORMATION AND DEVELOPMENT. A brief report  and reflection 

about successful experiences and possibilities. ) Intents to collect and to describe 

some examples of successful international experiences in DE (Distance Education) in 

emergent countries and Brazilians, already implanted experiences or in implantation, 

to point the Distance Education (DE) as a possibility of strategical instrument in order 

to extend the access to the Education (especially at univesitary level) and to reduce 

the inequalities, identifying several existent perceptions of DE utilization and the 

relation with the social (including racial issue)  and regional development, as well 

evaluating the possibility of DE application  as instrument of social transformation and 

development in the Brazilian context (especially to traditionally excluded populations). 

When there is understood by social development / transformation the same thing that 

is aspired by the social movements, the full citizenship through worthy conditions of 

access to the Education, Work, Dwelling, political representativeness and equal 

opportunities of social mobility (ascending), with special focus in the question of the 

university access of the black (Afro-Brazilian) population and Affirmative Actions. 
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Introdução 
 
 

Inicialmente é importante entender o que vem a ser a educação a distância (EAD) 

também referenciada como ensino a distância por alguns, o que é claramente 

explicado através da exposto a seguir: 

O ensino a distância é um sistema tecnológico de comunicação 
bidirecional, que pode ser de massa e que substitui a interação 
pessoal entre professor e aluno na sala de aula, como meio 
preferencial do ensino, pela ação sistemática e conjunta de diversos 
recursos didáticos e pelo apoio de uma organização e tutoria que 
propiciam a aprendizagem autônoma dos estudantes (ARETIO, apud 
IBÁNEZ, 1996, p. 10) 
 

Na atualidade devido ao grande avanço das TICs (Tecnologias de Informação e 

Comunicação) a educação a distância (EAD) adquiriu grande eficiência e alcance 

além de respeitabilidade e é, talvez, a mais democrática das modalidades 

educacionais, possibilitando a indivíduos e populações historicamente excluídas 

atingir patamares educacionais bem mais elevados, quebrando assim, o circulo 

vicioso que historicamente  tem mantido  as desigualdades pois elimina a maioria 

dos tradicionais empecilhos  como  isolamento ou distanciamento geográfico dos 

grandes centros, incompatibilidade de horários, custos elevados, cursos 

indisponíveis na localidade, em especial pelo baixo número de vagas nos cursos de 

maior nível (graduação, especialização e pós-graduação stricto sensu), 

impossibilidade  de conciliar trabalho e estudo,  “corporativismo”  das instituições, 

“elitismo” e as famigeradas entrevistas pessoais. Em especial a EDMC – Educação a 

Distância Mediada por Computador, permite uma maior interatividade e qualidade da 

aprendizagem, hoje existe uma facilidade relativa na aquisição ou disponibilidade 

dos recursos tecnológicos necessários na camada mais interessada na qualificação 

de nível superior, assim, tal demanda por cursos a distância, vem de forma 

crescente nos últimos anos, sendo explorada pelas instituições de ensino privadas.  

 

A Interiorização das Universidades públicas  tem se beneficiado em especial das 

tecnologias e conceitos da EAD,  acompanhando a mídia  é possível verificar que 

várias Instituições públicas de ensino superior já estão oferecendo cursos de 

graduação e pós-graduação através da modalidade a distância, a exemplo do 

sistema UAB (Universidade Aberta do Brasil) e da RENAESP (Rede Nacional de 
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Especialização em Segurança Pública) entre outros, portanto um excelente 

indicativo da tendência de ampliação e popularização do acesso à Universidade 

gratuita. 

 

Experiências internacionais com EAD tem se revelado muito eficazes em situações 

de extrema desigualdade ou como fator de desenvolvimento acelerado de nações. 

 
Como metodologia de pesquisa, neste trabalho, foi utilizada a “webgrafia” 

(bibliografia disponibilizada na Web/Internet), devido a grande quantidade de 

material referenciado de várias partes do mundo e o nível elevado de  atualidade,  

além de contatos via correio eletrônico com alguns estudiosos brasileiros de outras 

regiões envolvidos com projetos de EAD e entrevistas com profissionais de 

instituições locais. 

 

Em cima dos relatos apresentados, foram analisados os textos e retirados trechos 

que oferecem pistas para verificar se existe ou não uma consciência coletiva e global  

que reforça o pressuposto que a EAD é e será um instrumento estratégico 

oportunizador  do desenvolvimento, quer seja dos indivíduos ou coletividades, quer 

seja das regiões onde vivem os indivíduos, com a conseqüente transformação 

social.  

 

Justificativa 

 

A escolha do tema deveu-se à observação de que a EAD possui a característica de 

Educação Democrática e acessível, possibilitando a indivíduos e populações 

historicamente excluídas, atingir patamares educacionais bem mais elevados, 

quebrando assim o círculo vicioso que historicamente tem mantido  as 

desigualdades.  

 

O levantamento e a análise de experiências exitosas em nível internacional e dentro 

do país é oportuna,  pois surge em um momento no contexto brasileiro, em que mais 

que admitir as desigualdades, começa-se a pensar e definir soluções para reduzi-las 

de forma rápida e efetiva. 
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Com o resultado da pesquisa espera-se demonstrar que há um consenso nos países 

referenciados de que os tradicionais empecilhos como as desvantagens 

geográficas/regionais e os fatores  econômicos e sociais (incluso os de recorte 

étnico-racial, que também no caso brasileiro, de forma comprovada tem influenciado 

significativamente nas diferenças de nível de desenvolvimento dos diversos 

segmentos da população, em especial a população negra e as distantes dos 

grandes centros urbanos), podem ser muito reduzidos através da utilização da EAD .  

 

Objetivos 

 

Geral: 

 

Verificar a existência de uma consciência coletiva e global sobre a percepção da 

EAD como um instrumento estratégico de desenvolvimento individual e coletivo, com 

a conseqüente transformação social, a partir da descrição de experiências bem 

sucedidas no Brasil e no exterior (notadamente em países emergentes); 

 

Específicos:  

 

• Selecionar por meio da Web, experiências bem sucedidas de EAD realizadas 

em países emergentes e no Brasil.  

 

• Analisar os textos dos relatos, identificando trechos que confirmem ou não a 

existência uma consciência coletiva e global sobre a percepção da EAD como 

um instrumento estratégico de desenvolvimento individual e coletivo, com a 

conseqüente transformação social. 

 

• Esclarecer sobre a situação de exclusão por recorte racial (em especial da 

população negra) e propor o uso da EAD em conjunto com as Ações 

Afirmativas. 
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1. Algumas experiências com EAD em países emergentes  
 

Muitos países do chamado terceiro mundo ou emergentes tem utilizado a EAD como 

instrumento estratégico para ampliar o acesso a educação de jovens e adultos 

notadamente  de populações tradicionalmente excluídas; para iniciar a compreensão 

da  temática abordada no capítulo  partimos do seguinte texto: 

 

O Ministério da Educação (Sul-africano) e a organização local de 
consultoria, contratada para ajudar na formulação de políticas (o 
"South African Institute for Distance Education" - SAIDE) resolveram 
encomendar alguns estudos sobre como outros países, com um nível 
de desenvolvimento semelhante à África do Sul, e com problemas e 
preocupações semelhantes no que se refere à educação em geral, 
estavam usando EAD como um componente de provisão de ES no 
setor público. Foram preparados  perfis de sete países incluindo: 
Brasil, Índia, Indonésia, Malásia, Paquistão, Sri-Lanka e África do Sul. 
Estes perfis foram usados como base para um estudo comparativo 
sobre políticas governamentais no que tange à  utilização, 
regulamentação e alocação de verbas para a EAD como um 
componente formal do setor de ES.  
 
Este estudo comparativo revelou que, apesar de cada país 
selecionado ter diferenças substanciais nos detalhes de seu enfoque 
sobre EAD no ES, existem aspectos comuns em termos de promover 
EAD como um componente essencial e importante da provisão de 
oportunidades no ensino superior em seis das sete nações. A única 
nação que encontra-se fora disto e não aparenta compartilhar da 
mesma visão das outras seis, é o Brasil. É claro que  esta posição 
reflete a situação anterior ao início do novo governo no Brasil. Na 
realidade, esta situação persiste ainda hoje, mas devido às intenções 
anunciadas pelo novo governo de alterar o papel do EAD no ES, 
parece particularmente apropriado dividir com o público brasileiro os 
dados coletados na pesquisa desenvolvida no países integrantes do 
estudo patrocinado pela África do Sul. (Romiszowski, 2003, s/p. grifo 
nosso)  

 
Percebe-se a partir da leitura do  mesmo que há uma antiga e clara tendência dos 

países citados (a exceção do Brasil) em visualizar a EAD como instrumento 

estratégico para ampliar as oportunidades de oferta de ensino superior e 

consequentemente o desenvolvimento pessoal, profissional e obviamente social de 

seus cidadãos, fato que somado a outros fatores levam ao desenvolvimento de suas 

regiões internas e ao país como um todo. É importante frisar que o texto-base de 

Romiszowski  data de 2003, se referindo a uma experiência anterior, ou seja, reflete um 

posicionamento anterior ao do 1º Governo Lula, que mudou o paradigma, fato que poderá 

ser observado na descrição das experiências brasileiras atuais, ex. a UAB (Universidade 

Aberta do Brasil).  
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A partir deste ponto fazemos descrição de  experiências em alguns países, este 

capítulo pretende ser menos crítico e mais  descritivo fazendo uma compilação e 

consolidação de diversas fontes, não é nossa intenção sermos “originais” neste 

exato momento, em capítulo específico será feita uma análise de tais experiências  

juntamente com as brasileiras de acordo com o pressuposto do trabalho, obtendo ai 

sim talvez algum ineditísmo. 

 

Os países e consórcios pesquisados (diferentes dos escolhidos para o estudo citado 

por Romiszowski) foram escolhidos não aleatoriamente, mas sim por apresentarem 

aspectos que possibilitam uma comparação com as características sociais, políticas, 

demográficas e culturais com o Brasil. Como por exemplo:  

 

- A África do Sul possui uma grande desigualdade social com recorte nitidamente 

racial advinda do extinto sistema do Apartheid , o Brasil também possui tal tipo de 

desigualdade advinda do extinto regime escravista. 

 

- Moçambique é um país lusófono cercado de países anglófonos, saído de um 

sistema socialista ditatorial e fechado para um democrático e capitalista, se 

integrando a um mercado comum, o Commonwealth; o Brasil é um país lusófono 

cercado de países de fala hispânica, saído de um longo período de ditadura 

militar e se integrando a um mercado comum, o Mercosul. 

 

- A Índia é um país de dimensões continentais e isolamentos geográficos de 

mesmas proporções que o Brasil, tem uma economia do mesmo porte e 

problemas sociais com recorte étnico-raciais advindos do milenar sistema de 

castas e da extinta colonização britânica. 

 

- O Commonwealth, reúne uma diversidade muito grande com disparidades 

econômicas de estado membro para estado membro e sob uma mesma língua 

oficial, o Inglês; assim como o Brasil que além das diferenças internas sob uma 

mesma língua, desponta como aglutinador e fomentador da comunidade mundial 

de língua portuguesa. 



14 

- A Universidade Virtual Africana, apesar de não ser um país, é um exemplo do 

que a integração e utilização da EAD pode fazer por países que buscam 

desenvolvimento através da Educação. 

 

- A Venezuela, por ser um país vizinho do Brasil, com dificuldades e características 

peculiares de países sul-americanos, mas com uma visão mais adiantada e 

menos preconceituosa com relação a EAD como instrumento de 

desenvolvimento.  

 

1.1  África do Sul 
 

País  principalmente lembrado e conhecido pelo passado recente do regime racista 

do Apartheid. Pouco mais de uma década após o fim do regime e ascensão da 

maioria negra antes oprimida ao poder, caminha a passos largos na tentativa de 

incluir socialmente a população antes oficialmente excluída. A preocupação com a 

justiça social e democracia na “nova África do Sul” pode ser sentida com  toda sua 

força logo  no preâmbulo da  sua 1ª constituição do  pós-apartheid: 

 

Nós, o povo da África do Sul,  
Reconhecemos as injustiças do nosso passado; 
Honramos aqueles que sofreram por  justiça e liberdade na nossa 
terra;  
Respeitamos aqueles que trabalharam para construir e desenvolver o 
nosso país; e 
Acreditamos que a África do Sul pertence a todos quem vivem nela, 
unidos na nossa diversidade.  
Por isso, pelos nossos representantes livremente eleitos, adotamos 
esta Constituição como a lei suprema da República para sanar as 
divisões do passado e estabelecer uma sociedade baseada em 
valores democráticos, justiça social e direitos humanos fundamentais;  
Criar os alicerces de uma sociedade democrática e aberta na qual o 
governo é baseado na vontade do povo e cada cidadão é igualmente 
protegido pela lei;  
Melhorar  a qualidade de vida de todos os cidadãos e liberar o 
potencial de cada pessoa; e  
Construir uma  África do Sul unida e democrática capaz de tomar o 
seu lugar legítimo como um estado soberano na família das nações.  
 

(Preâmbulo da Constituição da África do Sul, 1996, p. 1). 
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Pelo que se pode inferir através de diversas leituras, a Educação foi eleita como pilar 

desta transformação social, sendo a EAD uma já tradicional conhecida dos sul-

africanos, agora  considerada como um instrumento estratégico desta 

transformação, como poderemos  verificar nos relatos das instituições que se fazem 

presente. 

    

Deve ser destacado que atualmente na África do Sul, cerca de um 
terço de todos os cursos e diplomas de ES (Ensino Superior) são 
adquiridos por alunos que se qualificaram através da EAD. Esta é uma 
proporção muito maior que a do Brasil, ou até a maior parte de outros  
países do mundo. Assim, na África do Sul,  questões, como por 
exemplo, garantia de qualidade em EAD são de grande importância. 

        (Romiszowski, 2003, s/p. grifo nosso) 
 

 

SAIDE  

 

Segundo informações disponíveis no website da Instituição (SAIDE, 2006) O Instituto 

Sul-africano da Educação de Distância (SAIDE) é uma ONG de apoio a EAD e foi 

criado em Setembro de 1992. A sua fundação foi baseada na extensa experiência 

ganha durante a luta contra o Apartheid por organizações que empregaram métodos 

de educação de distância para  disponibilizar oportunidades de educação de 

qualidade aos Africanos do Sul, lançado  por um grupo de educadores proeminentes 

que anteciparam  o papel que os métodos de educação a distância poderiam ter no 

jogo da reconstrução do sistema de educação da África do Sul e na correção da 

desigualdade do passado; com acesso sempre crescente; e no desenvolvimento de 

um futuro sistema de educação onde a educação não seria mais vista como 

preparação única e final para a vida mas como um processo constante ao longo da 

vida toda, indo de  encontro as demandas sempre em mudança. 

 

UNISA 

 

A partir de informações disponibilizadas no website da Universidade da África do Sul 

(UNISA) se descobre que a mesma é pioneira da educação a distância superior 

(com mais de um século de história) e é a maior universidade da modalidade no 

mundo com 250.000 estudantes 
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Valores-chave 
 
Os valores-chave de UNISA são baseados nos seguintes elementos: 
excelência, integridade,  justiça social e imparcialidade. 
 
Excelência: a qualidade ou estado de ser proeminente e superior; uma 
característica ou respeito no qual alguém ou algo é maior, melhor e 
mais destacado. 
 
O nosso compromisso: sustentaremos altos padrões de aspiração em 
todas as nossas práticas, com a atenção contínua à melhora da 
qualidade. 
 
Integridade: a qualidade de possuir firme aderência a altos princípios 
morais ou padrões profissionais; o estado de ser completo ou não 
dividido. 
 
O nosso compromisso: optaremos pela verdade, honestidade, 
transparência e responsabilidade da conduta em todo o que fizermos. 
 
Justiça social e imparcialidade: a imparcialidade ou a razoabilidade, 
especialmente no modo que as pessoas são  tratadas e decisões e 
conclusões são determinadas; a condição de ser justo ou imparcial. 
 
O nosso compromisso: promoveremos a eqüidade de acesso e 
oportunidade para que todos possam desenvolver o seu potencial 
pleno. UNISA,2006, s/p. grifo nosso) 
 
 

O sistema sul-africano de educação superior tem muitas semelhanças com o 

sistema brasileiro, possui formações tecnológicas e tradicionais, muitas instituições 

que oferecem tanto ensino presencial quanto a distância, difere no fato de haver lá 

muitas e/ou grandes  instituições que oferecem cursos exclusivamente a distância. 

 

1.2. Moçambique 

 

País da África austral com 18 milhões de habitantes banhado pelo oceano Índico e 

colônia portuguesa até 1975, quando após anos de guerrilha interna se tornou 

independente, para então cair em uma outra guerra civil de 16 anos que arrasou 

econômica e estruturalmente o país, que atualmente está em ritmo de reconstrução. 

De lá vem um outro exemplo da utilização da EAD a fim de acelerar o 

desenvolvimento e romper dificuldades estruturais  na área de Educação com 

experiências interessantes no passado e que mais recentemente desenvolveu um 

projeto-piloto  : 
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[...]a educação à distância em Moçambique já não se limita apenas à 
formação de professores. Uma experiência que merece ser 
mencionada aqui é a do Instituto de Formação Bancária, que se 
dedica à formação dos trabalhadores do sector da banca. O Instituto, 
criado em 1994, optou pela adaptação ao contexto moçambicano de 
manuais produzidos em Portugal e já formou cerca de 3000 pessoas. 
Em 1994, 80% dos bancários tinham apenas ensino primário; hoje 
praticamente já não há trabalhadores deste nível nos bancos . [...]  
 
As actividades de projectos-piloto escolhidas são as seguintes: 
a)Curso para a formação de professores para o ensino secundário; 
b)Curso para alunos do ensino secundário; 
c)Curso de preparação para ingresso no ensino superior 
 
O curso de formação de professores para o ensino secundário visa 
responder a uma grande pressão que existe neste nível. Com efeito, 
existem muitos alunos que terminam o ensino primário e demandam o 
ingresso no ensino secundário. Como não existe capacidade de 
construção de novas escolas e nem de formar novos professores, as 
autoridades locais do governo transformam escolas primárias em 
escolas secundárias e recrutam professores primários, sem qualquer 
tipo de preparação profissional, com graves conseqüências para a 
qualidade do serviço prestado. Neste caso, o projecto-piloto consistirá 
na concepção e desenvolvimento de materiais para a formação em 
serviço de professores que se encontram nas escolas secundárias 
recém-abertas que não conseguem ter acesso ao ensino secundário 
por falta de escolas deste nível. 
 
O curso para alunos do ensino secundário tem em vista dar resposta à 
pressão que existe da parte dos jovens que terminam o ensino 
primário e demandam ingressos no ensino secundário, pretensão não 
satisfeita por manifesta falta de escolas e de vagas neste nível de 
ensino. Deste modo, através da modalidade de educação à distância 
seria possível expandir o acesso ao ensino secundário a dezenas de 
milhares de jovens que demandam este nível de ensino. 
 
O curso de preparação para ingresso no ensino superior visa dar uma 
preparação intensiva aos jovens que pretendem concorrer para o seu 
ingresso no ensino superior. Todos os anos, há cerca de oito mil 
jovens que concorrem para cerca de dois mil lugares disponíveis para 
ingresso no ensino superior. Muitos desses jovens, sobretudo os que 
provêm de zonas muito recônditas e desfavorecidas não conseguem 
ter acesso, pois obtêm resultados muito fracos. 
 
Concluindo, a modalidade de educação à distância não é uma 
panacéia para resolver qualquer problema educacional. Contudo, 
acreditamos que, quando bem concebido, organizado e gerido, pode 
conduzir a resultados bastante positivos e com grande impacto, tanto 
em termos de expansão eqüitativa de acesso, como em termos de 
prestação dum serviço educativo de alta qualidade. (Neeleman, 
Nhavoto , 2003, s/p. grifo nosso) 
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Moçambique recentemente se integrou ao Commonwealth  (rede de países ligados 

historicamente ao  Reino Unido) embora seja um país de língua portuguesa é 

completamente circundado  por países membros do Commonwealth com quem 

mantém relações históricas e econômicas incluindo a África do Sul, o que justifica 

sua entrada no grupo. 

 

1.3. Índia 

 

Todas as informações a seguir foram obtidas a partir do portal Web oficial do 

governo do país, a Índia se encontra entre as 10 maiores economias do mundo (do 

mesmo porte do Brasil) e  concentra população de 1,028 bilhão de habitantes 

(equivalente a mais de 16% da população do planeta),  sendo que  64,8% é 

alfabetizada. 

 

Possui 342 instituições com status de universidade e mais de 17.000 faculdades, 

incluindo ai 1.800 exclusivas para mulheres.  Destas universidades 11 são OPEN 

UNIVERSITIES (abertas). Na modalidade  de  educação aberta e a distância estão  

13% do 7,7 milhões de universitários Indianos , ou seja,  cerca  de 1.000.000.   

 

Universidade Aberta Nacional Indira Gandhi  

 

A Universidade Aberta Nacional Indira Gandhi (IGNOU - Indira Gandhi National 

Open University) estabelecida em setembro de 1985, é responsável pela promoção 

de Universidade Aberta e pelo sistema de educação a distância no modelo educativo 

do país e pela coordenação e determinação de padrões em tais sistemas. Os 

objetivos principais da Universidade incluem ampliar o acesso à educação superior 

para maiores segmentos da população, organizando programas de educação 

continuada e estabelecer programas especiais de educação superior para grupos 

alvo específicos como mulheres, deficientes físicos e gente que vive em regiões 

remotas e áreas montanhosas, ou predominantemente  tribais. 

 

A IGNOU fornece um sistema inovador de educação terciária e treinamento. O 

sistema é flexível e aberto com respeito a métodos e andamento da aprendizagem,  
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combinação de cursos, elegibilidade para ingresso, idade de ingresso, método de 

avaliação, etc. a Universidade adotou uma estratégia educativa de multimídia 

integrada composta de materiais impressos, recursos audiovisuais, rádio educativa e 

televisão, teleconferência e realização de conferências apoiadas em vídeos “cara a 

cara”, sessões de aconselhamento através  de uma rede de centros de estudo em 

todo o país.  A Universidade utiliza esquemas tanto de avaliação contínua como 

apenas de exames de fim de curso. 

 

A IGNOU introduziu os seus programas em 1987 e lançou por enquanto 101 

programas consistindo de mais de 900 cursos de Graduação, Mestrado, Doutorado, , 

Pós Doutorado e de  Extensão.  

 

A Universidade estabeleceu uma extensa rede de serviços de suporte ao estudante 

composta de 48 centros regionais, 6 centros sub-regionais e 1.250 centros de 

estudos situados em diferentes partes do País. A IGNOU estabeleceu 269 centros 

de estudo para mulheres, religioso(a)s e deficientes físicos. No dia 26 de Janeiro de 

2001, a IGNOU lançou o canal de educação Gyandarshan que é agora um canal  24 

horas e tem a capacidade para  seis programas de televisão simultâneos. Em 

Novembro de 2001, a IGNOU lançou Rede de Rádio para fornecer suporte adicional  

ao estudante. Agora, 17 estações de rádio estão funcionais e este número deve 

aumentar para 40 estações no decorrer do tempo. O lançamento do Edusat um  

satélite educativo exclusivo é uma oportunidade histórica de crescimento e 

desenvolvimento da  EAD para alcançar uma Índia educada de encontro com as 

aspirações das  pessoas e empoderá-las pela educação de qualidade. A IGNOU 

está estabelecendo uma rede de 125 postos na primeira fase. O Conselho de 

Educação a Distância, estabelecido pela Universidade como uma autoridade 

estatutária, é uma instância de alta coordenação e determinação de padrões na 

educação a distância no país. 
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1.4. Commonwealth 
 

 

Também conhecida como Commonwealth of Nations  termo em inglês para uma 

associação de territórios autônomos, porém dependentes do Reino Unido, 

comunidade criada em 1931 e formada atualmente por 53 nações, a maioria das 

quais independentes, mas incluindo algumas que ainda mantêm laços políticos com 

a antiga potência colonial britânica, até 1946 o nome era British Commonwealth 

(Comunidade Britânica)  

 

De acordo com as informações disponibilizadas no website oficial da organização o 

Commonwealth é  uma comunidade internacional formada  para consultoria e  

cooperação nos interesses comuns dos seus povos e na promoção de compreensão 

internacional e da paz mundial. Os 1.8 bilhões de cidadãos da comunidade, 

aproximadamente 30% da população do mundo, formam uma enorme  diversidade 

de fés, “raças”, culturas e tradições. 

 

Os países membros são:  África do Sul, Antigua e Barbuda, Austrália, Bahamas, 

Bangladesh, Barbados, Belize, Botswana, Brunei, Camarões, Canadá, Chipre, 

Singapura, Fíji, Granada, Guiana, Índia, Jamaica, Kiribati, Lesoto, Malawi, Maldivas,   

Malta, Maurícia, Moçambique, Namíbia, Nauru, Nova Zelândia, Nigéria, Paquistão,   

Papua Nova Guiné, Quênia, Saint Kitts e Nevis, Salomão, Santa Lúcia, São Vicente 

e Granadinas, Samoa, Seicheles, Serra Leoa, Sri Lanka, Suazilândia, Reino Unido,     

Tonga, Trindade e Tobago, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Zâmbia . 

 

A associação não tem uma constituição escrita, mas na  realidade tem uma série de 

acordos que estabelecem as suas crenças e objetivos. Essas Declarações ou as 

Afirmações foram emitidas em várias reuniões de cúpula dos governos membros da  

Comunidade. A afirmação primeira, fundamental de crenças principais é a 

Declaração de Princípios de Comunidade que foi emitida na cimeira de 1971 em 

Singapura. Entre outras coisas, ele realça a necessidade de criar a paz internacional 

e a segurança; democracia; liberdade do indivíduo e direitos iguais para todos; a 

importância de exterminar pobreza, ignorância e doença; e se opõe a todas as 

formas de discriminação racial. 
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É interessante notar que Moçambique apesar de não ser ex- colônia inglesa se 

integrou a comunidade pelos motivos já explicados anteriormente. Hoje além da 

cooperação comercial entre os países, o grande foco está na questão da educação.  

 

Neste ponto cabe dedicar especial atenção ao COL's Pan-Commonwealth Forum 

on Open Learning , ou simplesmente PCF3,  um evento dedicado a tratar da  

educação aberta e a distância na comunidade , ocorrido de 4 a 8 de julho de 2004 

em Dunedin – Nova Zelândia, e que reuniu mais de 400 representantes de mais de 

50 países membros. 

 

No website do Secretariado Geral do Commonwealth na Seção de Educação - 

Divisão de Programas de Transformação Social se encontra em inglês o seguinte 

texto livremente traduzido:  

 

Ensino Aberto e a Distância (EAD) é um instrumento-chave para 
reforçar o acesso e a inclusão. O Programa Entregue pela 
Comunidade de Ministros da Educação na 15ª CCEM (Conferência 
dos Ministros da Educação do Commonwealth)  observou a 
importância do Ensino Aberto e a Distância (EAD) como um 
instrumento-chave para reforçar o acesso e a inclusão, e incumbiu à 
Comunidade de Educação (COL) a responsabilidade de transformar 
isso em ações. Muito mais investimento no desenvolvimento de 
habilidades e infra-estruturas é necessário para assegurar a 
disponibilização de EAD através da Comunidade a populações que 
são impedidas por uma variedade de barreiras geográficas. EAD 
eficaz facilitará a distribuição de conhecimento e melhores práticas 
para ao benefício de todos, em todos os estados membros da 
Comunidade. (COMMONWEALTH Secretariat, 2006, s/p) 
 

 

A importância dada à educação aberta e a distância é tamanha que está em vias de 

criação uma “Universidade Virtual” exclusiva para os pequenos países da 

comunidade, na realidade a “Universidade” seria um sistema interligando recursos já 

existentes em alguns dos  membros mais desenvolvidos com recursos disponíveis 

ou a implementar nos países beneficiários menores, criando uma grande e eficiente 

rede de recursos compartilhados a partir das necessidades  particulares identificadas 

e somadas a uma política de fomento  à  EAD. 
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1.5. UVA - Universidade Virtual Africana 
 

Experiência que reúne atualmente cerca de 25.000 estudantes de 27 países 

africanos sendo treze  francófonos, doze anglófonos e dois  lusófonos . 

 

No website da Instituição (em Inglês) encontra-se a seguinte justificativa: 

 

A África é um continente enorme com 53 países e uma população de 
mais de 700 milhões de pessoas, mais de cinqüenta por cento das 
quais tem menos de 20 anos de idade. Há uma alta necessidade de 
educação de qualidade ao nível terciário no continente. Esta 
necessidade é dirigida pelos cinco fatores principais seguintes:  
 

uma grande porcentagem de egressos do ensino médio 
prontos para a educação universitária é incapaz de ingressar 
na universidade devido a recursos limitados 
 
orçamentos governamentais “estourados”  devido a outras 
necessidades imperativas  
 
um setor de educação privado caro e superlotado a nível 
terciário  
 
uma grande força de trabalho que diretamente necessita da 
atualização de habilidades  
 
o isolamento crescente da África em relação a Sociedade do 
Conhecimento Global 

 
A Universidade Virtual Africana está trabalhando em colaboração com 
Universidades Africanas para identificar os programa mais essenciais 
e necessários para o desenvolvimento da África. (UVA, 2006, s/p) 

 
 

A UVA atua a partir de sua sede em Nairóbi no Quênia, e tem parceria com 

universidades  canadenses e australianas que garante acesso a programas de alta 

qualidade com baixo custo e sem que os estudantes precisem deixar seu países , 

além disso tem integrada na rede vinte e duas universidades da África sub-saariana 

e cerca de 35  “campus de acesso” (estruturas que permitem aos estudantes terem 

acesso a recursos como videoconferência e computadores) . oferece cursos de 

graduação  e  pós-graduação (não em nível de mestrado ou doutorado)  além de 

cursos curtos. Esta iniciativa tem apoio e financiamento do banco mundial .  

É interessante notar que muitos dos países ligados a UVA além de seus próprios 

programas internos  de desenvolvimento da EAD também estão ligados ao projeto 

de Universidade Virtual  para os pequenos países do Commonwealth , o que indica 
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que a EAD é uma aposta muito forte destes  países para atingir seu objetivos 

educacionais e de crescimento. 

 

1.6. Venezuela 
 

 

Nosso país vizinho, apesar de estar em contexto mais próximo da realidade 

brasileira tem com  a EAD uma relação diferente e bem mais antiga. 

 

Segundo (VILALLBA,2006) a Educação a Distância na Venezuela tem evoluído nos 

últimos anos. Sendo que têm sido adotados avanços tecnológicos e tem crescido o 

número de programas oferecidos, e tem aumentado o número de instituições que 

oferecem educação superior à distância,  a principal instituição da modalidade 

aberta e a distância do país a UNA – Universidade Nacional Abierta,  atua há 29 

anos e possui alta respeitabilidade. Além da UNA duas outras respeitadíssimas 

instituições tradicionais a Universidad de Nueva Esparta e a Universidad Nacional 

Experimental Simón Rodríguez , também oferecem cursos a distância, além é claro 

de várias instituições mais recentes e de menor peso.  

 

No  website da UNA se encontra uma auto-descrição que explica bem o espírito da 

instituição  

A Universidade Nacional Aberta é uma instituição venezuelana, oficial 
e experimental, organizada como um sistema de educação aberta e a 
distância de alcance nacional e projeção internacional, dirigida a 
democratizar e massificar o acesso a uma educação permanente de 
qualidade e comprometida com o desenvolvimento do país (UNA, 
2006,s/p, grifo nosso) 

. 

Na pesquisa não foram encontrados dados quantitativos e estatísticos relevantes 

sobre a EAD na Venezuela, mas percebe-se que lá a mesma é normalmente 

utilizada tanto na graduação quanto  pós-graduação e seu egressos são bem 

prestigiados pelo mercado de trabalho e acadêmico. 
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2. Algumas experiências com EAD no Brasil 
 

 

2.1 Regulamentação da EAD no Brasil  

  

A Educação a Distância no Brasil foi normatizada pela Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional n.º 9394 de 20 de dezembro de 1996, em seu art. 80, pelo 

Decreto n.º 5.622, de 19 de dezembro de 2005 e pela Portaria Ministerial n.º 301, de 

07 de abril de 1998.   

 

Apesar da recente regulamentação, a Educação a Distância não é novidade para os 

brasileiros, desde os tempos do ensino por correspondência, várias instituições se 

tornaram famosas e requisitadas como o Instituto Monitor  e  IUB - Instituto Universal 

Brasileiro  com seus cursos livres profissionalizantes (principalmente os de 

eletro/eletrônica), a EAD também teve as suas estrelas via utilização do rádio e TV 

como o projeto Minerva  e o atual Telecurso 2000.  Porém uma coisa é bem clara, no 

Brasil ao contrário dos países do primeiro mundo e alguns emergentes, a EAD 

histórica e até muito recentemente ficou restrita a cursos livres e a preparatórios 

para os exames supletivos oficiais, estigmatizada como “educação de qualidade 

duvidosa”, não sendo utilizada como modalidade educacional “certificadora” oficial, 

na educação superior só nos últimos anos passou a ser utilizada e reconhecida. 

 

Setores reacionários da burocracia e da “elite” educacional brasileira resistiram e 

ainda resistem, em visualizar a eficiência e eficácia da modalidade aberta e a 

distância, principalmente no nível superior (onde o “último bastião” da intransigência 

reacionária, são os cursos de pós-graduação Stricto Sensu (Mestrados e 

Doutorado), que apesar de já previstos e aprovados em lei, tem tido sua 

regulamentação e implementação dificultadas), mas  a despeito disso grandes 

experiências na graduação e pós Lato-Sensu  já tiveram início, algumas já com 

turmas formadas e resultados verificáveis . 
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2.2  O emprego da EAD no Brasil  
 

Segundo dados do Anuário Brasileiro Estatístico de Educação Aberta e a Distância -

ABRAEAD/2006, publicação do Instituto Monitor com parceria da Associação 

Brasileira de Educação a Distância - ABED e  apoio da Secretaria Especial de 

Educação a Distância do Ministério da Educação - Seed/MEC, a quantidade de 

alunos que se matricularam em cursos seqüenciais, de graduação e pós-graduação  

a distância cresceu 88,7% em 2005 em relação ao ano anterior (300.826 estudantes 

contra 159.366). A quantidade de cursos também cresceu. Em 2004, eram 382; em 

2005 houve um salto para 467 cursos, aumento de 22,2%, a educação a distância 

contabilizou em cursos oficiais 504.204 alunos em 2005, um aumento de 62,3% em 

relação a  ano anterior. A quantidade de pessoas  no Brasil que  fizeram estudos a 

distância em 2005 (somados cursos oficiais e livres )  atinge mais de  1,2 milhão de 

estudantes. 

 

Para entender melhor o emprego da EAD no Brasil, é preciso separar as 

experiências em iniciativas privadas e públicas, pois os desenhos instrucionais e 

tecnologias empregadas são geralmente bem diferentes, enquanto a iniciativa 

privada aposta na liberdade e flexibilidade para o estudante oferecendo cursos 

online e assíncronos com mínima exigência de encontros presenciais (geralmente 

para avaliações intermediárias ou finais), a iniciativa pública é mais ortodoxa e pouco 

inovadora, estabelece programas com grande parte das atividades de forma 

síncrona e presencial (vídeo conferências,  grupos de estudo e tutoria presenciais, 

avaliações, infra-estrutura de apoio compartilhada), ou seja, a “EAD” pública tende a 

ter o professor distante dos alunos, mas a manter os alunos “juntos” no espaço e no 

tempo... (como na modalidade presencial). É o que ocorre geralmente no caso de 

interiorização das Universidades, os professores conteudistas permanecem nas 

sedes (geralmente nas capitais) e os alunos estão nos pólos regionais, na realidade  

isto demonstra que muda muito pouco o “modus operandi” do esquema presencial 

tradicional, mas permite um maior acesso à Universidade por populações distantes 

dos grandes centros e obviamente uma maior oferta de vagas a partir de um menor 

investimento. 
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2.3 Experiências públicas 

 

Aqui fazemos a citação principal de duas experiências regionais de suma 

importância, por se tratar de exemplos claros da utilização da EAD em contexto de 

desenvolvimento regional através da superação do isolamento geográfico 

(característica acentuada na região amazônica), além do fator social inovador com 

os cursos pré-vestibulares oferecidos a distância, e uma experiência mais ampla 

ainda em implantação, mas que indica a tendência da visão pública federal sobre a 

utilização da EAD no ensino superior. 

 

2.3. 1 UEA - Universidade do Estado do Amazonas 

 

A UEA é uma Universidade muito jovem, criada pelo Governo do estado em 2001 

com o intuito de aumentar a oferta de vagas no ensino superior público no estado e 

principalmente levar a Universidade para o interior, como é  sabido o Amazonas é 

um estado de grandes dimensões e concentra a maior floresta tropical do planeta, 

suas localidades se desenvolveram nas calhas dos diversos  rios  da maior bacia 

hidrográfica do mundo,  a estrada do amazonense é o rio, já que não fácil e nem 

sempre viável construir estradas na selva, tal fato causa uma dificuldade de acesso 

muito grande, algumas localidades levam mais de 20 dias para serem atingidas de 

barco partindo da capital ou mais de uma semana a partir de pólos regionais, o 

acesso por avião também geralmente é restrito as cidades-pólo, apesar disso há 

grandes potencialidades econômicas no interior quer na exploração sustentável da 

biodiversidade, setor primário, mineração, comércio, petróleo, etc..., tornando 

necessário formar e fixar o contigente profissional na própria terra (ou próximo). 

 

A partir de dados disponibilizados no website da instituição UEA (2006) verificasse a 

estrutura da Universidade . 

 

A UEA oferece 27 diferentes cursos de graduação em  9 áreas,  além de 9 pós-

graduações incluindo Mestrado e Doutorados. 

 

Com as seguintes unidades:  
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Capital 

Escola Normal Superior 

Escola Superior de Artes e Turismo 

Escola Superior de Ciências da Saúde 

Escola Superior de Ciências Sociais 

Escola Superior de Tecnologia 

Centro de Estudos Superiores do Trópico Úmido 

 

Interior 

Centro de Estudos Superiores de Itacoatiara 

Centro de Estudos Superiores de Parintins 

Centro de Estudos Superiores de Tabatinga 

Centro de Estudos Superiores de Tefé 

Núcleo de Ensino Superiores de Boca de Acre 

Núcleo de Ensino Superior de Carauri 

Núcleo de Ensino Superior de Coari 

Núcleo de Ensino Superior de Eirunepé 

Núcleo de Ensino Superior de Humaitá 

Núcleo de Ensino Superior de Lábrea 

Núcleo de Ensino Superior de Manacapuru 

Núcleo de Ensino Superior de Manicoré 

Núcleo de Ensino Superior de Maués 

Núcleo de Ensino Superior de Presidente Figueiredo 

Núcleo de Ensino Superior de São Gabriel da Cachoeira 

 

Os centros do interior possuem alguns professores residentes e se utilizam também 

de professores que estão na capital  através de aulas ao vivo por TV via satélite, 

uma solução interessante para a interatividade é a existência de um CALL CENTER 

(centro de chamadas tipo 0800) pelo qual os estudantes podem encaminhar dúvidas 

aos professores durante a exibição dos programas,  alguns núcleos tem programas 

voltados especialmente para as populações indígenas como São Gabriel da 

Cachoeira  que tem mais de 80% de população indígena. 
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Em entrevista realizada por mim com o Pró-Reitor de Extensão e Assuntos 

Comunitários da UEA , Prof. Ademar R. Mauro Teixeira, algumas outras informações 

muito importantes foram recolhidas. 

 

A UEA criou o  PROFORMAR programa para formação de professores, que graduou 

a primeira turma do curso normal superior, 7.500 alunos  ao mesmo tempo em todo 

o estado. 

 

O Prof. Ademar destaca que apesar dos cursos utilizarem recursos de Educação a 

Distância e os professores conteudistas estarem fisicamente separados dos 

estudantes, a UEA não entende esta forma de ensino exatamente como EAD,  e  se 

refere ao esquema como presencial mediado (o que se encaixa perfeitamente na 

diferenciação feita logo no início do capítulo entre a EAD privada e a  pública, 

realmente a “EAD pública” é sob a maioria dos aspectos ensino presencial). Em 

diversos textos tal conceito é referenciando também como presencial conectado. 

 

Existe, porém na UEA um curso que é um caso clássico de EAD, é o curso  pré-

vestibular APROVAR, com o foco de possibilitar a transformação social,  tal curso  

com materiais muito bem elaborados é totalmente disponibilizado via Web e também 

em apostilas, encartadas nos jornais de grande circulação e via programas gravados 

e exibidos pela TV Cultura do Estado, também tem versões para as diversas rádios 

espalhadas pelo estado. Um detalhe muito importante é que as apostilas têm uma 

versão em braille para deficientes visuais, sendo que neste caso as mesmas não 

são distribuídas maciçamente e sim disponibilizadas nas bibliotecas dos centros e 

núcleos, nos vestibulares de 2004 e 2005 mais de 1.500 dos aprovados para as 

cerca de 3.000 vagas disponibilizadas foram alunos que fizeram sua preparação 

toda ou em parte  pelo APROVAR, notadamente estudantes carentes e oriundos da 

escola pública que não teriam condições de freqüentar os tradicionais “cursinhos”. 
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2.3. 2 Universidade Virtual de Roraima 

 

Outro estado da região amazônica e vizinho do Amazonas, apesar da menor 

extensão territorial e possuir características geográficas um pouco diferentes, além 

de uma rede maior de estradas (já que faz fronteira com a Venezuela  e Guiana), 

mesmo assim há  grandes dificuldades de acesso. Matéria publicada no website da 

ABED –Associação Brasileira de Educação a Distância detalha as características da 

UNIVIRR- Universidade Virtual de Roraima. 

 

 

Universidade via satélite 
 
Interligar alunos e professores de diferentes pontos geográficos, com 
pouca infra-estrutura de telecomunicações, foi um ponto decisivo para 
o governo de Roraima optar pela comunicação via satélite, no projeto 
da Universidade Virtual do Estado (Univirr) .Ligada à Secretaria da 
Educação, a instituição de ensino fez investimentos de R$ 2,8 milhões, 
em um contrato de dois anos, para atender a estudantes de Boa 
Vista e de 15 municípios do interior, interessados em participar de 
cursos pré-vestibulares, de graduação e pós-graduação. 
 
Hoje, cerca de 1,2 mil estudantes de 14 cidades e 3,6 mil alunos 
presenciais em Boa Vista têm acesso ao Pré-Vestibular Solidário. 
"Com apenas oito professores, baseados nas salas de aula de Boa 
Vista, atendemos a todos os municípios do Estado. Seria necessário 
investir muito para manter tantos alunos nas salas de aula; sem contar 
a diária dos professores em cada município", calcula o diretor geral da 
Univirr, Adejalmo Moreira Abadi. 
 
O projeto prevê o uso de TV interativa e videoconferência sobre IP nas 
15 salas de aula. Professores e alunos de qualquer cidade podem 
interagir, por meio de voz, vídeo e dados, durante as aulas ministradas 
na unidade central da Univirr, em Boa Vista, enquanto os centros 
multimídia funcionam nos municípios. Assim, cidades isoladas que 
ficam dentro de reservas indígenas têm acesso à educação, mesmo 
no período em que ficam ilhadas, com acesso restrito por aviões ou 
barcos. 
 
O diretor geral da Universidade destaca que, além das 15 salas 
multimídia, a instituição conta com uma unidade móvel para realizar 
eventos e palestras em diversas localidades. A Univirr também oferece 
aulas de informática e treinamentos para as secretarias de Estado. O 
projeto tem uma unidade de transmissão via satélite para transporte e 
geração de aulas a partir de qualquer ponto do Estado de Roraima. 
 
O sistema permite a integração da infra-estrutura de satélite com a 
Internet. Além do curso pré-vestibular, a Univirr firmou uma parceria 
com a Universidade Federal de Santa Catarina, que ministrará, de 
Florianópolis, um curso de Letras com habilitação em Inglês para 300 
alunos de Roraima. 
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Para ampliar o projeto, a Univirr está aguardando a ampliação do 
número de antenas do programa Governo Eletrônico - Serviço de 
Atendimento ao Cidadão (Gesac) na região. "Hoje temos apenas seis 
pontos no Estado e já estamos reivindicando 44 pontos", conta Abadi. 
 
Segundo o diretor geral, educação a distância não é só colocar 
computadores em salas remotas. É preciso criar um público e 
desenvolver o hábito de estudar sem professor. Para isso, é 
necessário ter uma equipe treinada na implantação e no 
acompanhamento das salas de aula. O diretor explica que, pelo fato 
de a Univirr funcionar em escolas regulares de segundo grau, não 
precisou investir em prédios ou infra-estruturas caras. 
 
Para capacitar os professores, a Univirr realiza o Curso de 
Capacitação para operacionalização da Plataforma Educacional de 
Ensino a Distância. O curso tem momentos presenciais e a distância. 
Segundo Abadi, esta capacitação é de fundamental importância. "A 
partir da implantação desta plataforma, outras capacitações serão 
realizadas para formarmos tutores nos diversos cursos que 
pretendemos realizar no Estado", explica. 
 
Outro projeto da Univirr é participar da Universidade Aberta do 
Governo Federal, que tem como foco a educação superior a distância 
e a TV Escola. A Universidade também oferece o Telecurso 2000 para 
as duas penitenciárias do Estado. (ABED, 2006,s/p)  
 
 

2.3. 3 Universidade Aberta do Brasil 
 

O Website do Ministério da Educação traz a seguinte apresentação da UAB : 

O Projeto Universidade Aberta do Brasil – UAB – foi criado pelo 
Ministério da Educação, em 2005, no âmbito do Fórum das Estatais 
pela Educação, para a articulação e integração de um sistema 
nacional de educação superior a distância, em caráter experimental, 
visando sistematizar as ações, programas, projetos, atividades 
pertencentes as políticas públicas voltadas para a ampliação e 
interiorização da oferta do ensino superior gratuito e de qualidade no 
Brasil. 
 
O Sistema Universidade Aberta do Brasil é uma parceria entre 
consórcios públicos nos três níveis governamentais (federal, estadual 
e municipal), a participação das universidades publicas e demais 
organizações interessadas. 
 
Para a consecução do Projeto UAB, o Ministério de Educação, através 
da Secretaria de Educação a Distancia – SEED – lançou o Edital N° 1, 
em 20 de dezembro de 2005, com a Chamada Pública para a seleção 
de pólos municipais de apoio presencial e de cursos superiores de 
Instituições Federais de Ensino Superior na Modalidade de Educação 
a Distância para a UAB.   (MEC, 2006)  
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Porém uma análise mais atenta leva a  constatação de alguns fatos : 

 

1- Ao contrário do que o nome possa  fazer crer, a UAB não é uma Universidade  

e sim um sistema que reúne várias universidades. 

 

2- A UAB além de não ser uma Universidade, também não é aberta, uma vez que 

reúne apenas Universidades Públicas e tem o acesso dos estudantes restrito 

exatamente como ocorre no sistema tradicional. 

 

Um fator interessante é que a UAB inaugura um novo paradigma na EAD pública 

que até então estava focado na formação de professores para adequação ao 

previsto na LDB, a partir de agora outros cursos de graduação passam a compor o 

leque de opções a exemplo do curso de Administração de Empresas. 

 

O sistema prevê que convênios podem ser celebrados com organizações públicas, 

governos estaduais e municipais, ou seja, uma Prefeitura de uma cidade isolada ou 

uma organização como o Banco do Brasil podem disponibilizar para seus habitantes 

ou funcionários, cursos de interesse de suas comunidades, cabendo aos mesmos a 

criação e manutenção de pólos de EAD que são estruturas onde os estudantes 

desenvolverão atividades e terão o apoio necessário . 

 

Um pólo de EAD tem a seguinte estrutura sugerida : 

 

01 sala para Secretaria Acadêmica, 01 Sala da Coordenação do Pólo,  01 sala para 

Tutores Presenciais, 01 sala de Professores e Reuniões, 01 sala de Aula Presencial 

Típica, 01 Laboratório de Informática, 01 Sala de vídeo conferência,  Biblioteca. 

 

Além dos seguintes Recursos Humanos: 

 

01  Coordenador de Pólo de apoio Presencial responsável pela parte administrativa 

e gestão acadêmica 

  

01 Técnico em informática, responsável pela manutenção e assistência aos 

equipamentos de informática 
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01 Bibliotecário (a) para organizar, armazenar e divulgar o acervo, visando otimizar o 

uso do material bibliográfico e especial, proporcionar serviços bibliográficos e de 

informação. 

  

01 Auxiliar para serviços gerais de secretaria. 

  

01 tutor presencial (para 25 alunos) 

 

01 tutor presencial/laboratório/curso 

 

Com uma estrutura relativamente pequena e com um investimento realizável para 

grande parte das prefeituras e organizações, é portanto possível levar o ensino 

superior a lugares e pessoas que sem esta ação política de valorização e utilização 

dos recursos da modalidade a distância, dificilmente  seriam beneficiados. 

 

A UAB apesar de ser uma experiência em implantação, demonstra uma alteração no 

modo como o governo federal vinha tratando a Educação a Distância historicamente, 

agora não mais com simples tolerância a experiências em unidades isoladas do 

ensino público e privado, mas como uma alternativa plausível  ao já saturado 

sistema tradicional . 

 

2.4   Experiências privadas 

 

Três experiências são citadas neste ponto, a da AIEC com cursos de graduação em 

Administração , a da Universidade Católica de Brasília com cursos de graduação e 

pós-graduação e pólos no exterior  e  a  do SENAC com cursos profissionalizantes, 

de graduação e pós-graduação . 
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2.4. 1 AIEC - Associação Internacional de Educação Continuada 

 

A AIEC  com sede em Brasília – DF, foi a primeira Instituição de ensino superior 

brasileira  a oferecer um curso de graduação declaradamente online, tal fato adquire 

maior importância por se tratar de um curso de alto apelo e prestígio no mercado de 

trabalho que é Administração de Empresas.   

Apesar de anunciada como Faculdade de Administração via Internet, parte das 

atividades são realizadas em encontros presenciais (além das avaliações),  mas 

realmente a aquisição do conteúdo e a maior parte da interatividade é feita a partir 

do acesso via Internet em atividades assíncronas .  

 

Segundo informações disponibilizadas no website da instituição AIEC (2006), os 

alunos dos cursos da AIEC são em geral profissionais e executivos, a maioria com 

mais de 30 anos. Cerca de 40% deles são Gerentes; os outros são Proprietários, 

Diretores ou Profissionais Liberais, a autorização de funcionamento pelo MEC - 

Ministério da Educação e Cultura se deu em 2001  e em dezembro de 2005 a AIEC 

realizou em Brasília a formatura da primeira turma com 318 novos bacharéis em 

Administração de diversos estados brasileiros , em agosto de 2006  em 7 capitais 

(Belém, Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Fortaleza, Salvador e São Paulo) ocorreu 

a formatura da segunda turma com um diferencial,  11 dos novos formandos 

estudaram a partir do exterior e colaram grau em Luanda – Angola.  

 

Aliás atingir estudantes brasileiros no exterior  ou  estudantes de países lusófonos é 

a nova característica da AIEC, que atualmente já tem mais de 4.000 estudantes de 

administração, localizados em mais de 40 centros no Brasil, Estados Unidos, Japão 

e Angola. Cabe disponibilizar algumas opiniões de estudantes e formados pela AIEC 

: 

A AIEC proporcionou um dos melhores momentos da minha vida. 
Permitiu-me realizar o antigo sonho do curso superior, bem como 
interagir com colegas de várias regiões do estado, com visões e 
experiências diferentes. Isso só fez enriquecer os debates nos 
encontros presenciais, em suas várias propostas de atividades 
grupais. Isso contribuiu para a construção do conhecimento sem 
fronteiras, pela rara oportunidade do compartilhamento da macrovisão 
dos assuntos abordados.  

Antônio Fernandes Maciel 
Gerente do Banco do Brasil em Salvador 
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O curso superior em Administração de Empresas da AIEC tem se 
mostrado de alto nível, tanto pelo conteúdo das disciplinas, quanto 
pela riqueza das discussões nos fóruns, chats e momentos 
presenciais. É um curso que alia excelente conteúdo teórico com 
importantes estudos de casos. O nível e a qualidade dos professores e 
tutores, assim como a disponibilidade deles para a qualquer momento 
tirar dúvidas e melhorar o entendimento do aluno, também devem ser 
destacados. 

Isidro Moraes de Siqueira  
 Superintendente do Banco do Nordeste do Brasil S/A, no Maranhão 

 
 

Estou no 7º Período de Administração de Empresas na AIEC. Desde 
os 12 anos trabalhei na empresa da família, sempre localizada em 
pequenas cidades; por isso, não consegui concluir o meu curso 
superior. A AIEC me proporcionou essa oportunidade, oferecendo 
excelente conteúdo, com modernas ferramentas de aprendizado. 
 

José Pereira Dias, Presidente 
Grupo Cikel - PR 

  
Na AIEC, vejo matérias com assuntos e temas atuais, imediatamente 
aplicáveis ao meu negócio. Uma interação com meus colegas, tutores 
e professores incrivelmente maior do que na faculdade presencial. É 
um sonho que estou realizando com muita determinação e auto-
disciplina, características necessárias para se ter sucesso no EAD. 
 

William Edward V. Bond 
Diretor Comercial e Industrial 

Bondmann Química Ltda. - RS 
 

2.4. 2 UCB - Universidade Católica de Brasília 

 

De acordo com as informações disponibilizadas no website da Instituição UCB 

(2006) , a mesma é uma instituição confessional criada a 31 anos e com status de 

Universidade desde 1995, com cerca de 900 professores e mais 19.000 alunos, 

tanto no ensino presencial quanto no a distância (para a qual tem um centro 

acadêmico denominado Católica Virtual que passou a  atuar no ano de  2.000) e faz 

parte de uma rede de Instituições de Ensino Superior Católicas,  através desta rede 

a UCB mantém pólos para encontros presenciais em 26 cidades brasileiras 

espalhadas por todas as regiões reduzindo o deslocamento dos residentes em 

cidades que não possuem pólos. Além disso a UCB possui pólos em 3 cidades 

angolanas  e outras 3 cidades japonesas. 
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Oferece os seguintes cursos a distância :  

 

Graduação:   

Programa de Formação de Professores (PROFORM), Bacharelado em 

Administração, Bacharelado em Turismo, Licenciatura em Filosofia, Pedagogia, 

Tecnologia em Comércio Exterior, Tecnologia em Gestão Financeira, Tecnologia de 

Gestão em Turismo 

 

Pós-graduação : 

Especialização em Educação a Distância, Especialização em Gestão do Currículo e 

da Aprendizagem para Prof. do Ensino Médio, Especialização em Comércio Exterior 

com Ênfase em Empresas de Pequeno Porte, Especialização em Ensino Religioso 

Especialização Filosofia e Existência, Especialização em Direito do Estado, 

Especialização em Aprendizagem Cooperativa e Tecnologia Educacional, 

Especialização Gestão da Assistência Farmacêutica, MBA em Turismo: 

Planejamento, Gestão e Marketing. 

 

A principal característica da UCB é que na pós-graduação são necessários de forma 

presencial apenas um encontro obrigatório no início do curso e a apresentação do 

trabalho final, os cursos são um exemplo da eficiência  do ensino online, através de 

um desenho instrucional coerente, uma plataforma de aprendizagem fácil de utilizar, 

tutores participativos e alta interatividade entre tutor/alunos e alunos/alunos durante 

a execução dos módulos.  

 

2.4. 3 SENAC- Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial 

 

Apesar  do nome que sugere algo público e unificado,  tal premissa não é 

exatamente uma realidade,  criado em 1946 o SENAC é um serviço dirigido pela 

CNC - Confederação Nacional do Comércio, que possui uma administração nacional 

e administrações regionais com alta autonomia, na prática cada unidade da 

federação tem  seu  SENAC  próprio mantido pela sua  Federação do Comércio 

porém integrados a rede nacional (tal fato dificultou inclusive a pesquisa já que para 

compor a visão geral foi necessária a visita aos websites de diversos Departamentos 
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Regionais). Como o nome sugere a função do SENAC era inicialmente promover 

cursos profissionalizantes de interesse prioritariamente da área comercial, tendo 

oferecido durante anos apenas cursos livres depois cursos técnicos de ensino médio 

e mais recentemente cursos superiores. 

 

Hoje oferece cursos nas seguintes áreas: Artes, Comércio, Comunicação, 

Conservação & Zeladoria, Design, Gestão, Imagem Pessoal, Informática, Lazer & 

Desenvolvimento Social, Meio Ambiente, Saúde, Turismo & Hospitalidade. 

Há cursos nas modalidades: presencial , semi-presencial e a distância . 

 

A rede SENAC possui  pólos em 20 estados mas deixa toda região norte a 

descoberto (com exceção do Amapá) , oferece no nível superior 4 cursos de pós-

graduação:  Educação Ambiental, Educação a Distância, Gestão Educacional e 

Artes Visuais: Cultura e Criação. 

 

Conforme explicado  anteriormente cada departamento regional do SENAC tem alta 

autonomia e diferentes realidades, é o caso de São Paulo que não integra a rede de 

EAD citada anteriormente, o departamento paulista por exemplo possui seu próprio 

Centro Universitário oferecendo cursos de Graduação, Extensão Universitária e Pós-

graduação, apenas os cursos de extensão são na modalidade a distância os demais 

são realizados na modalidade semi-presencial com utilização de EAD até 20% da 

carga dos cursos,  além dos  cursos superiores o SENAC-SP oferece também 

cursos corporativos desenvolvidos por solicitação específica.   

 

Há tendência que os cursos de graduação e pós-graduação dos  Departamentos 

Regionais que já possuam centros universitários / faculdades passem a ter também 

versões majoritariamente online . 
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3. A relação entre resultados e o desenvolvimento  social  e 
regional 

 

 

Estabelecer tal relação de forma quantitativa e comparativa ou mesmo auferir 

resultados e discernir o alcance das experiências apenas a partir das experiências 

citadas e todo o material lido e não incluído, não é possível de forma clara, definitiva 

e  inquestionável, por isto optou-se pela análise dos textos das experiências 

descritas identificando trechos que apontem “pistas” de que existe uma consciência 

coletiva e global  que reforça o pressuposto que a EAD é e será um instrumento 

estratégico oportunizador  do desenvolvimento, quer seja dos indivíduos ou 

coletividades, quer seja das regiões onde vivem os indivíduos, com a conseqüente 

transformação social. Trechos que apontam esta consciência coletiva e global:   

 

Texto de abertura do capítulo 1 na citação de Romiszowski, 2003 

 

“Existem aspectos comuns em termos de promover EAD como um componente essencial e 

importante da provisão de oportunidades no ensino superior em seis das sete nações” 

 

África do Sul  

 Segundo Romiszowski, 2003 

“Na África do Sul, cerca de um terço de todos os cursos e diplomas de ES (Ensino Superior) 

são adquiridos por alunos que se qualificaram através da EAD” 

 

Segundo  SAIDE, 2006 

“lançado  por um grupo de educadores proeminentes que anteciparam  o papel que os 

métodos de educação a distância poderiam ter no jogo da reconstrução do sistema de 

educação da África do Sul e na correção da desigualdade do passado” 

 

Segundo  UNISA, 2006 

“O nosso compromisso: promoveremos a eqüidade de acesso e oportunidade para que 

todos possam desenvolver o seu potencial pleno.” 
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Moçambique 

 

Em 1994, 80% dos bancários tinham apenas ensino primário; hoje 
praticamente já não há trabalhadores deste nível nos bancos [...] 

 
[...] Deste modo, através da modalidade de educação à distância seria 
possível expandir o acesso ao ensino secundário a dezenas de 
milhares de jovens que demandam este nível de ensino. [...] 

 

[...] a modalidade de educação à distância não é uma panacéia para 
resolver qualquer problema educacional. Contudo, acreditamos que, 
quando bem concebido, organizado e gerido, pode conduzir a 
resultados bastante positivos e com grande impacto, tanto em termos 
de expansão eqüitativa de acesso, como em termos de prestação dum 
serviço educativo de alta qualidade.   
 

(Neeleman, Nhavoto , 2003, s/p, grifo nosso) 

 

Índia 

 

ampliar o acesso à educação superior para maiores segmentos da 
população, organizando programas de educação continuada e 
estabelecer programas especiais de educação superior para grupos 
alvo específicos como mulheres, deficientes físicos e gente que vive 
em regiões remotas e áreas montanhosas, ou predominantemente  
tribais 

(INDIA Portal, 2006, s/p)  

 

Commonwealth  

 

O Programa Entregue pela Comunidade de Ministros da Educação na 
15ª CCEM (Conferência dos Ministros da Educação do 
Commonwealth)  observou a importância do Ensino Aberto e a 
Distância (EAD) como um instrumento-chave para reforçar o acesso e 
a inclusão, e incumbiu à Comunidade de Educação (COL) a 
responsabilidade de transformar isso em ações. Muito mais 
investimento no desenvolvimento de habilidades e infra-estruturas é 
necessário para assegurar a disponibilização de EAD através da 
Comunidade a populações que são impedidas por uma variedade de 
barreiras geográficas 

(COMMONWEALTH, 2006, s/p) 
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Universidade Virtual Africana 

 

Segundo  UVA, 2006 

“A Universidade Virtual Africana está trabalhando em colaboração com Universidades 

Africanas para identificar os programas mais essenciais e necessários para o 

desenvolvimento da África.” 

 

Venezuela 

 

Segundo  UNA, 2006 

“dirigida a democratizar e massificar o acesso a uma educação permanente de qualidade e 

comprometida com o desenvolvimento do país” 

 

 

UEA 

 

Nos vestibulares de 2004 e 2005 mais de 1.500 dos aprovados para 
as cerca de 3.000 vagas disponibilizadas foram alunos que fizeram 
sua preparação toda ou em parte  pelo APROVAR, notadamente 
estudantes carentes e oriundos da escola pública que não teriam 
condições de frequentar os tradicionais “cursinhos”.   

(UEA, 2006, s/p) 

 

 UNIVIRR  

 

Professores e alunos de qualquer cidade podem interagir, por meio de 
voz, vídeo e dados, durante as aulas ministradas na unidade central 
da Univirr, em Boa Vista, enquanto os centros multimídia funcionam 
nos municípios. Assim, cidades isoladas que ficam dentro de reservas 
indígenas têm acesso à educação, mesmo no período em que ficam 
ilhadas, com acesso restrito por aviões ou barcos. 

(ABED, 2006,s/p) 

 

UAB  

sistema nacional de educação superior a distância, em caráter 
experimental, visando sistematizar as ações, programas, projetos, 
atividades pertencentes as políticas públicas voltadas para a 
ampliação e interiorização da oferta do ensino superior gratuito e 
de qualidade no Brasil. 
                                                                                       (UAB, 2006,s/p) 
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No tocante as experiências nacionais privadas a leitura dos dados e principalmente 

dos depoimentos, indicam que tanto as instituições quanto os estudantes 

compartilham dessa mesma visão de oportunização proporcionada pela EAD,  

inclusive quando instituições brasileiras oferecem cursos para residentes em outros 

países que estariam impossibilitados sem esta opção, devido a dificuldades ou 

complexidade dos sistemas educacionais nestes países. 

 

Cabe ressaltar que a pesquisa não incluiu países do “primeiro mundo”, aonde a 

educação de maneira geral já não é tão excludente, além de a EAD já estar 

consolidada como modalidade educacional respeitada e muito utilizada há décadas, 

a observação da tendência em países com características excludentes semelhantes 

ao Brasil (Geográficas, Infra-estruturais, Culturais, Étnicas etc.) é que indicam que o 

pressuposto do trabalho é compartilhado de forma muito parecida entre tais países 

de uma forma mais pragmática, enquanto no Brasil ainda é uma idéia mal 

aproveitada e nascedoura. 

 

São também reveladoras as experiências citadas na região amazônica, que 

demonstram que a interiorização das universidades proporcionada pela EAD já está 

transformando e oportunizando o desenvolvimento de regiões antes isoladas , 

através da instalação de centros e pólos e principalmente da fixação do profissional 

na sua própria região. 

 

 

Como complemento foi lançada a uma especialista da área de Educação via e-mail o 

seguinte questionamento: a Sra. acha válido considerar a educação a distância 

(EAD) como instrumento de transformação social e desenvolvimento? 
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Para o qual foi obtida a seguinte resposta: 

 

 

 A questão não é clara, pois, isoladamente, não sabemos sobre qual 
“desenvolvimento” fomos convidados a opinar. Desenvolvimento, no 
senso comum, é “aumento, crescimento, progresso, adiantamento”. A 
questão, portanto, estaria abordando o “desenvolvimento econômico”, 
“desenvolvimento moral”, “desenvolvimento espiritual”, 
desenvolvimento humano”, etc.? 
  
A educação, enquanto o processo de ensino/aprendizagem, vai muito 
além da educação escolar. Ela engloba instituições como, família, 
sociedade, trabalho, movimentos sociais, movimentos culturais, 
movimentos religiosos, etc.  
 
A transformação social, por seu turno, implica na modificação das 
estruturas que sustentam uma  sociedade, identificada no tempo e no 
espaço. Estas estruturas são extensões multidimensionais, nas quais 
ocorrem, concomitantemente, todas as facetas institucionais da 
educação humana. 
 
Partindo, pois, desta contextualização, é lícito afirmar que a EAD, 
enquanto uma modalidade da educação escolar, pode contribuir para 
a transformação social e para o desenvolvimento humano, na medida 
em que conseguir despertar no aprendente  
 
o interesse pela sistematização de sua cosmovisão e reflexão sobre os 
valores que orientam sua subjetividade e a intersubjetividade a que se 
encontra sujeito para, então, trabalhar, de modo significativo, pela 
construção de caminhos que permitam à humanidade prosseguir sua 
jornada histórica de evolução do ser humano. 
 

Márcia Gomes Nunes, advogada,  
mestre em Direito Tributário  

e especialista em EAD. 
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4. A aplicação da EAD no contexto brasileiro para o 
desenvolvimento de populações tradicionalmente excluídas 

 

 

Conforme os indicativos do capítulo anterior, apesar da pesquisa não comprovar 

através de uma análise dos resultados das experiências o pressuposto do trabalho, 

há sim a pistas que comprovam a idéia de que a EAD é um instrumento pelo qual 

pode-se ampliar larga e democraticamente o acesso a educação e 

consequentemente a transformação social  e o desenvolvimento é compartilhada por  

governos, comunidades internacionais, especialistas em educação, estudantes  e 

instituições de ensino públicas e privadas do mundo todo (incluindo o Brasil embora 

ainda timidamente e com atraso). 

 

Ao longo do texto percebe-se que as experiências na Amazônia indicam que a EAD 

já é uma estratégia empregada na interiorização do ensino superior e 

desenvolvimento regional, a presença de pólos de grandes instituições privadas da 

região Sudeste e Centro-Oeste em outras regiões, também visa atender um público 

até então com dificuldades de qualificação (principalmente na pós-graduação) e 

educação continuada, com a experiência da UAB (e outras não citadas) o governo 

brasileiro finalmente dá o segundo grande passo (o primeiro foi o decreto 

presidencial de reconhecimento da EAD para todos os níveis) para a 

democratização do acesso ao nível universitário e da conseqüente ampliação da 

inclusão social através da modalidade.  

 

Cabe agora um detalhamento de aplicação no contexto brasileiro para um tema em 

voga na atualidade, que trata da base de grande parte da desigualdade observada 

no país, a desigualdade social a partir do recorte racial  e com foco na população 

negra. 
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4.1  Educação a Distância  e as  Ações Afirmativas   
 

 
O Brasil possui uma injusta distribuição de renda e benesses sociais, os indicadores 

sociais apresentam a maior parte da população em condições de pobreza/miséria e 

consequentemente sem acesso ou acesso muito dificultado a elementos de bem 

estar e desenvolvimento social tais como Moradia digna, Saúde,  Emprego e 

Educação. Os indicadores também demonstram  que por motivos históricos e 

culturais a população Negra (Afro-descendente) é a esmagadora maioria 

componente destas classes desprivilegiadas, mesmo em  situações econômicas e 

sociais mais favoráveis o Afro-descendente (principalmente o mais evidente) 

enfrenta quotidianamente situações de discriminação (velada mas eficiente, sempre 

camuflada sob o manto do “mito da democracia racial Brasileira”) sendo uma das 

principais a dificuldade o acesso a programas educacionais, o acesso é 

exponencialmente mais difícil a medida que se eleva o nível de ensino.  

 

Para corrigir desigualdades na sociedade que naturalmente não se resolveriam, ou 

levariam muito tempo, existem as chamadas AA (Ações Afirmativas), grupo de 

práticas de inclusão (normalmente fixadas por lei) com o intuito de “equilibrar” e 

ampliar as oportunidades para grupos discriminados ou desprivilegiados, um 

exemplo muito em foco na atualidade são as COTAS étnico-raciais em 

Universidades públicas  ou no  mercado de trabalho, ou ainda os programas de 

inclusão e valorização da diversidade em empresas privadas. 

 

PACHECO, 2005, sob o tópico “A cor do campus”, afirma que comparando os dados 

do Inep (Questionário Socioeconômico do Exame Nacional de Cursos) com os do 

IBGE, é inescapável a conclusão de que a “cor do campus brasileiro” é diferente da 

cor de nossa sociedade. 
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Tabela 1: Comparação entre os dados do IBGE e o do INEP sobre raça 

 

COR NA POPULAÇÃO NA UNIVERSIDADE 

BRANCOS 52%, 72,9% 

PARDOS 41% 20,5% 

PRETOS 6,3% 3,6% 

NEGROS (pretos + 

pardos) 
47,3 % 24,1% 

ORIENTAIS 0,5 % 2,2% 

INDÏGENAS 0,2 % 0,8% 

       Fonte: PACHECO (2005) :Tabela gerada para este a partir de dados informados no artigo . 

 

Em outro documento  encontramos o seguinte: 

No cruzamento da série de escolaridade concluída com a cor ou raça, 
são os amarelos (26,9%) que detêm o maior percentual de nível 
superior concluído, sendo que pardos (2,4%), indígenas (2,2%) e 
pretos (2,1%) apresentam taxas cinco vezes menores que a dos 
brancos (9,9%). A pós-graduação vem por sua vez cristalizar essas 
desigualdades já que de acordo com a PNAD do grupo de 300 mil 
mestres e doutores, 86,4% são brancos; 9,2%, pardos; 1,9%, 
amarelos; 1,8%, pretos e, apenas 0,2%, indígenas. 

(UFPA,  2004, s/p. grifo nosso) 
 

Segundo a nossa percepção, um olhar mais atento perceberá analisando a tabela 

anterior que os 21% de presença "extra" de brancos na Universidade em relação a 

representatividade populacional somados aos 1,7% "extras" dos orientais é 

praticamente os 23,2% que "faltam" para uma representação proporcional justa para 

os negros (sem prejuízo algum para a proporcionalidade justa dos outros grupos). 

Daí, a reivindicação de apenas 20% de cota exclusiva para negros, pois o restante 

da proporção já é ocupada naturalmente.  
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Para o embasamento sobre a questão da pós-graduação foi escolhido um  teórico 

talvez pouco conhecido fora do eixo intelectual familiarizado com a temática étnico-

racial brasileira, porém um ícone para os movimentos negros e intelectualidade 

familiarizada com a temática: 

 

Henrique Cunha Junior - Graduado em Engenharia Elétrica pela USP (São Carlos) 

e em Sociologia pela Unesp (Araraquara). Mestre em História. Doutorado em 

Engenharia na França e livre-docência na USP. Professor titular na Universidade 

Federal do Ceará; dirigiu grupos de teatro amador no movimento negro na década 

de 1970. Participou da fundação da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros, 

tendo sido seu primeiro presidente, é filho de Henrique Cunha, o histórico militante 

da FNL- Frente Negra de Libertação, movimento precursor que atuou nos anos 30 

do século passado. 

 

Baseado em experiências empíricas e referenciado teoricamente por Cunha Júnior, 

2003,  constata-se que a pós-graduação  é para o negro um “gargalo” ainda maior 

que o acesso a graduação (não tanto no caso da especialização, geralmente paga 

(mesmo nas Universidades públicas) e com processo seletivo menos rígido) , é no 

acesso ao Mestrado e Doutorado que a coisa fica  pior.   

 

a razão é que os métodos de discriminação estão tão 
institucionalizados que não incomodam às consciências críticas. É tido 
como natural o negro não entrar nos programas de pós-graduação. 
Examinando o histórico de cerca de dois mil mestres e doutores 
negros existentes no país, vemos que a faixa etária das candidaturas e 
os regimes de trabalhos estão fora dos perfis privilegiados pelas 
políticas e pelos programas de pós-graduação. A média dos 
pesquisadores negros ingressa no mestrado aos 35 anos, trabalha e 
precisa participar do sustento da família, o que é incompatível com o 
número e valores das bolsas. 

 

(CUNHA JUNIOR, 2003, s/p ) 

 

Ainda segundo CUNHA JUNIOR, 2003, um dos fatores complicadores é a “origem 

acadêmica” dos candidatos a pós-graduação e a "entrevista", que é um dos principais 

meios subjetivos utilizados para o exercício da discriminação . 
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Os programas favorecem quem, em iniciação cientifica e artigos? Os 
pesquisadores negros vêm de ensino universitário noturno, que não dá 
oportunidades para a iniciação científica. As disciplinas de base dos 
temas pretendidos pelos pesquisadores negros não existem nas 
graduações. A única fonte de formação tem sido o próprio movimento 
negro. Os programas rejeitam pesquisadores militantes dos 
movimentos negros. Bancas de entrevista não conseguem superar a 
relação patroa-empregada existente nas nossas relações sociais 
cotidianas, tornando as entrevistas tensas e as pesquisadoras negras 
antipáticas. Fato mais notado entre as mulheres: "quem é antipático 
não entra, as negras 'muito da exibida' não entram". 
 
Mas, para os que entram, não há orientadores que conheçam os 
temas, o que alimenta a dificuldade em se ter sucesso na pesquisa no 
tempo determinado. A universidade brasileira não confessa a sua 
ignorância nos temas de interesse dos afro-descendentes, sendo que 
a única responsabilidade do insucesso fica por conta dos 
pesquisadores negros. O problema é grave, mais grave ainda é que 
nada disso tem sido questionado pela sociedade democrática 
acadêmica. 
 

(CUNHA JUNIOR, 2003, s/p ) 

 

Apesar da citação, anterior ter foco na  questão de candidatos negros  a 

pesquisadores de temáticas de interesse da população negra, o processo de 

exclusão é generalizado, se aplica a candidatos com interesse em outras temáticas 

fora do eixo étnico-racial,  o autor  vai além, ao identificar a exclusão sistemática dos 

negros na pós-graduação e dos assuntos de pesquisa relacionados, como uma 

prática de manutenção do poder das elites (eurocêntricas), também 

institucionalizada na academia  

 

A democracia prevê a representação de todos os grupos sociais em 
todas as instâncias de decisão. No estágio atual do capitalismo, a 
pesquisa científica e os grupos de pesquisadores constituem um grupo 
privilegiado de exercício do poder, quer pela ação direta na 
participação nos órgãos de decisão do Estado, quer pela ação indireta 
através da difusão dos conhecimentos que justificam as ações dos 
poderes públicos. Os grupos sociais cujos membros não fazem 
pesquisa ficam alijados dessas instâncias de poder. A ausência de 
pesquisadores negros tem reflexo nas decisões dos círculos de poder. 
Vide que temas como a educação e a saúde dos afro-descendentes 
só passam para a pauta do Estado brasileiro depois que os 
movimentos negros, com esforços próprios, formaram uma centena de 
especialistas e pesquisadores nessas áreas e produziram um número 
relevante de trabalhos científicos. [..] 
 
[..] A formação dos pesquisadores negros passa por todos esses 
obstáculos ideológicos, políticos, preconceituosos, eurocêntricos, de 
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dominações e até mesmo de inocências úteis vigentes nas instituições 
de pesquisa e nos órgãos de decisão sobre as políticas científicas. É 
fundamentalmente um problema político de concepção da sociedade e 
das relações sociais. Problema que a sociedade científica se nega a 
reconhecer como um problema, se negando a tratá-lo e colocá-lo na 
agenda das preocupações. O mesmo ocorre na esfera governamental, 
que de certa forma reflete o pensamento das instituições de pesquisa. 
 

(CUNHA JUNIOR, 2003, s/p ) 
 

 

Fica ainda claro, o entendimento de que há necessidade de políticas afirmativas  

que ampliem o acesso de afro-descendentes a graduação e consequentemente a 

pós-graduação, especialmente no que se refere a pesquisas  de interesse desse 

grupo. 

 
através de pesquisa do IPEA concluiu-se o que os movimentos negros 
vinham dizendo há quase 30 anos: há a necessidade de políticas 
específicas. No entanto, quase nada se sabe sobre essas 
especificidades pois os pesquisadores e os atuais temas das 
pesquisas têm a ver com interesses que não são os das populações 
de descendência africana. Negro e afro-descendentes aqui são 
sinônimos, definições que vão além das denominações de raça e raça 
social. Estão ligados ao trânsito da história e a enfoques nos 
processos de dominação e na produção étnica da submissão neste 
país. Nós temos falado da necessidade de pesquisas e de produção 
de conhecimentos sobre os territórios de maioria afro-descendentes. 
Mas não há pesquisa, não há política pública, não há solução objetiva 
dos problemas. 

(CUNHA JUNIOR, 2003, s/p ) 
 
 

4.1. 1 A 1ª grande experiência Brasileira de EAD em Relações Étnico-raciais  

 

O ano de 2005 é histórico devido ao Curso de Formação em História e Cultura Afro-

brasileira e Africana (1ª Edição ONLINE) utilizando o ambiente Lerni da Faros 

Tecnologia e  realizado pela Ágere Advocacy em iniciativa do MEC, o curso foi 

desenvolvido para viabilizar a  capacitação de professores  (preferencialmente dos 

ensinos fundamental e médio) com a finalidade de implementar a lei 10.639/ 2003 

que em linhas gerais torna obrigatório o ensino de Cultura e História Africana e afro-

brasileira  nos ensinos fundamental e médio .  A estratégia foi munir os professores 

de conhecimentos e conceitos que não foram recebidos em função do ensino de 

história distorcido e tendencioso que retira a importância da participação Negra na 

formação do país, bem como estimular a reflexão sobre suas próprias atitudes 
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racistas inconscientes reproduzidas no dia-a-dia e na prática docente; além  de 

fornecer subsídios e técnicas de abordagem para a ministrar o conteúdo  de forma 

vertical em todo o currículo escolar ; O curso teve 5.000 vagas para todo o Brasil  e 

aprovação maior que 50% dos que iniciaram. 

 

4.1. 2 Possibilidades de Aplicação  

 

Diante do exposto, é possível concluir que a EAD (em especial a EDMC) é  

virtualmente a solução mais pragmática e de rápida implementação para o problema 

de qualificação superior desta parte da população, tanto para ampla atuação no 

mercado de trabalho quanto na formação de pesquisadores negros ou de temáticas 

que atendam as necessidades de tal população, as vagas virtuais somadas as 

presenciais na Universidade pública ampliam as possibilidades de acesso, e  

programas de graduação e pós-graduação a distância nas IES privadas idem ; é 

obvio que devem ser  resguardados os princípios previstos nas políticas de Ações 

Afirmativas, ou seja, reservar um número de vagas, bônus de pontuação ou bolsas 

específicas para  grupos  tradicionalmente  prejudicados pelo sistema excludente, 

que apresenta uma viciada resistência a qualquer ação prática  de ajuste social e 

reparação ( principalmente quando tal reparação envolve qualquer redução nos 

privilégios seculares e praticamente exclusivos das classes dominantes).  

 

Tal impasse será mais rapidamente resolvido se criadas novas vagas via EAD com  

vagas específicas para atender  ao público tradicionalmente excluído. Uma primeira 

argumentação contrária (vinda da própria população negra)  talvez  fosse  a de que 

“empurrar” as AA para a EAD não é justo pois não seria “educação de 1ª” ou seria 

mais um preconceito a enfrentar; mas conforme exposto no texto, a EAD possui 

reconhecimento mundial e é questão de pouco tempo para adquirir o mesmo 

prestígio no Brasil, do ponto de vista legal não poderá haver discriminação, e na 

prática é uma solução muito apropriada diante das dificuldades já expostas, além 

disso, é apenas uma forma extra de solucionar o problema , a luta pelas  AA nas 

formas tradicionais de ensino permanece de forma paralela.  
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Uma segunda argumentação possível, seria a falta de acesso a computadores e 

Internet de tais populações tradicionalmente excluídas, mas a economia de recursos  

gerada pela não construção de prédios e toda a infra-estrutura necessária para gerar 

e manter um número razoável de novas vagas virtuais é obviamente muito maior do 

que  a quantidade de recursos  necessária para manter programas de inclusão 

digital para estes novos estudantes, portanto bastaria adicionar ao “pacote” 

afirmativo a inclusão digital . 

Uma terceira argumentação provável, seria a questão da evasão nos cursos a 

distância, porém nos mais variados e recentes estudos divulgados sobre a evasão 

em cursos a distância, não há dados que comprovem ser em geral a evasão na 

modalidade a distância maior que na presencial.  

 

Um exemplo de aplicação viável da EAD nas AA seria a substituição da Ação 

Afirmativa do Itamaraty (Ministério das Relações Exteriores) que oferece bolsas 

pessoais  de R$ 20.000,00 para Afro-descendentes realizarem preparação ao 

exame de acesso do Instituto Rio Branco (IRB), responsável pela formação dos 

diplomatas brasileiros. Tal iniciativa tem se mostrado ineficiente, pois o aluno 

aprovado no concurso para a bolsa tem que auto-gerir sua preparação através de 

plano e contratação de professores particulares, compra de livros e pagamento de 

cursos preparatórios e de línguas,  resultado : nenhum tem sido aprovado..., talvez 

pela dificuldade em organizar a preparação;  O ideal seria a criação de uma Escola 

preparatória do próprio Itamaraty com cota específica para Afro-descendentes e 

acesso automático ao Curso de Diplomata do IRB para os concludentes com êxito 

do preparatório,  tal curso preparatório feito na modalidade EAD manteria o espírito 

da auto-preparação..., tornaria a preparação eficiente, democrática e eficaz .  

 

Outro exemplo, seria na oferta de cursos de especialização, mestrado e doutorado 

em temáticas de interesse especial  da população afro-descendente, como História 

da África , História e Cultura afro-brasileira,  Direitos Humanos e relações étnico-

raciais,  Etnomatemática  e outros;  cursos difíceis de serem feitos pelos 

interessados se ofertados presencialmente, devido a dispersão por todo o território 

nacional (e exterior) e as dificuldades já citadas anteriormente.  
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A oferta de programas de pós-graduação a distância em áreas de interesse geral  na 

sociedade,  também aumentaria muito a inclusão de afro-descendentes nas 

camadas sociais mais elevadas e nos grupos de decisão. 

 

5. Conclusão  
 

 

 

A EAD está sendo vista no mundo e principalmente nos países emergentes como 

instrumento oportunizador do desenvolvimento (pessoal, coletivo e regional), 

consequentemente como viabilizador das transformações sociais necessárias as 

populações tradicionalmente excluídas, no Brasil esta visão começa a se disseminar.  

 

Em um país de dimensões continentais, com uma economia gigantesca e 

desigualdades enormes, os números apesar de vistosos, ainda são 

proporcionalmente tímidos, mas com uma forte tendência ao crescimento 

exponencial e em ritmo acelerado, a adoção da EAD como instrumento estratégico 

de desenvolvimento, ainda carece de uma firme decisão política (muitas vezes 

atrapalhada pelas oligarquias econômicas e intelectuais que insistem em manter o 

Status Quo),  mas é apenas uma questão de tempo ( e pouco), o país está em rota 

direta para o crescimento, e não poderá mais abrir mão de todos os instrumentos 

possíveis que levem a ele, principalmente uma educação acessível e inclusiva. 
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