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Resumo: O ensino a distância tem sido ampliado consideravelmente no Brasil a partir da 

segunda metade da década de 90 do século passado, sobretudo, com a implantação da Lei nº 

9.394/96 que a legitimou. No caso da educação superior, o ensino a distância tem se 

constituído como forte estratégia de ampliação de matrículas nesse nível de ensino 

respondendo a tendência mundial de universitarizar as profissões e formar professores. Assim, 

entende-se que seja necessário problematizar essa modalidade de ensino que muito tem sido 

utilizada para formar professores. Este trabalho é um recorte de uma pesquisa que tematiza a 

formação de professores a distância. Pretende-se descrever as percepções dos gestores 

escolares que recebem os professores formados a distância. Não se trata de demonizar ou 

ainda, de endeusar o ensino a distância, mas refletir sobre os seus efeitos para a formação de 

professores e para as próximas gerações. Foram utilizados como autores: Bittencourt (2008), 

Malanchen (2015), e também, dados levantados pelo Ministério da Educação – MEC e 

Secretaria de Educação à Distância – SEED. O trabalho possui caráter exploratório e inspira-

se nos pressupostos da abordagem qualitativa de pesquisa. Para a coleta de dados, foi utilizada 

a entrevista semiestruturada que foram gravadas e transcritas. Envolveu a participação de dez 

gestores de escolas estaduais e municipais de Araranguá/SC. Dentre os resultados alcançados 

na pesquisa, pode-se destacar que grande parte dos gestores escolares entrevistados coloca 

que muitos indivíduos optam por essa formação por conta do fácil acesso e por possuir 

mensalidades inferiores se comparados às instituições presenciais. Os gestores colocam que 

alguns profissionais formados à distância não levam a sério o seu processo formativo e 

apresentam problemas na sala de aula. As principais dificuldades giram em torno da relação 

professor e aluno e a articulação entre teoria e prática. A profissão professor exige níveis de 

interação que muitas vezes se consolidam na ambiência universitária, na presencialidade e não 

no distanciamento das pessoas. Do mesmo modo, integrar teoria e prática requer 

planejamento, construção e aplicação de estratégias de ensino, trabalho colaborativo e 

avaliação que se produzem com muito mais intensidade em uma arquitetura curricular 

materializada no ensino presencial. 
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Levando em consideração a procura pela formação na modalidade à distância no 

Brasil, surgiu a necessidade de pesquisar como que este novo modelo de formação têm se 

desenvolvido e quais as estratégias que são utilizadas para a sua implantação. A partir da 

homologação da Lei nº 9.394/96, houve a necessidade dos professores se qualificarem em 

nível superior para atuarem na educação básica. Esta procura de certo modo foi incentivada 

pelo Banco Mundial a fim de que os países menos desenvolvidos encontrassem meios de 

democratizar a educação e, formar mão de obra qualificada para o mercado de trabalho.  

O objetivo geral desta pesquisa é analisar as percepções dos gestores de escolas 

estaduais e municipais de Araranguá/SC, acerca da formação à distância como estratégia de 

formação de professores.  

Este artigo é subdividido em sete seções, inicialmente apresenta-se a introdução, 

depois a educação à distância como política de formação de professores, utilizando como base 

teórica os autores Bittencourt (2008) e Malanchen (2015), a terceira sobre a expansão da 

educação à distância no Brasil a partir de dados levantados pelo Ministério da Educação – 

MEC e Secretaria de Educação à Distância – SEED. A quarta seção demonstra a metodologia 

e os resultados alcançados por meio da análise de dados com dez gestores das escolas 

municipais e estaduais de Araranguá/SC. Depois, segue as considerações finais e as 

referências que baseiam a pesquisa. 

 

A educação à distância como política de formação de profesores 

 

Os cursos oferecidos nos pólos de educação à distância têm aumentado no Brasil, de 

modo com que as matrículas têm levantado valores bastante significativos. Atualmente, de 

acordo com os dados do Censo EAD. BR (2015), o crescimento por meio da formação à 

distância está ligado ao baixo valor da mensalidade do curso e a localização dos pólos no 

interior dos estados. Isso possibilita o acesso aos cursos de graduação para as pessoas que 

trabalham durante todo o dia e, só teriam tempo de frequentar a cursos à distância. Outra 

característica levantada pelo Censo EAD. BR (2015) acerca do perfil dos estudantes formados 

a distância, é a relação entre tempo, estudo e trabalho, de modo com que os alunos consigam 

concluir o curso e garantir o seu diploma em um menor espaço de tempo. 

Malanchen (2015) aborda que a ideologia encontrada na globalização da economia, 

“faz parte de um novo projeto de sociedade que se apresenta pela concepção de que por meio 

da globalização financeira constitui-se uma nova sociedade: a sociedade do conhecimento.” 

(MALANCHEN, 2015, p.73). Dentro desta concepção, da sociedade de conhecimento, há 

participação de organismos internacionais na elaboração desta sociedade idealizada. No 



 

contexto de um novo modelo de sociedade, a sociedade do conhecimento, Malanchen (2015, 

p. 74) coloca que: 

 

[...] ideologicamente difundida, o conhecimento é compreendido como novo 
propulsor da dinâmica social, e as tecnologias da informação e comunicação (TIC), 

são considerados os principais fatores de produção nessa fase de reestruturação 

produtiva do capital. 

 

Ao imprimir à educação uma função ideológica e estratégica na difusão de um novo 

modelo de sociedade compreende-se que o progresso das Tecnologias de Informação e 

Comunicação – TIC funciona como propulsor da dinâmica social, uma vez que visa 

reestruturar a reforma educacional por meio de fatores econômicos e políticos para 

democratizar a educação em países menos favorecidos. 

Respaldamo-nos em Malanchen (2015, p. 74) a partir da existência de novas formas de 

organização nas empresas e nas instituições, a “reforma educacional e a reformulação da 

formação e do trabalho docente sofrem implicações importantes em razão dos objetivos e 

finalidades das reformas econômicas e políticas em curso”. Nesse contexto, as políticas 

educacionais e estratégias que visam à formação docente a distância são orientandas por um 

conjunto de reformas econômicas e políticas nos países considerados periféricos. Nessa 

perspectiva, a atuação do Banco Mundial e da UNESCO, como monitores da execução das 

reformas educacionais, especialmente no que diz respeito à formação superior e a formação 

docente, Malanchen (2015) aponta que estes dois organismos, “atuam simultaneamente 

imprimindo à educação uma função ideológica e estratégica na difusão de um novo projeto de 

sociedade” (MALANCHEN, 2015, p.75).  

Nesse contexto se materializa o aligeiramento da formação a partir do uso das TIC
3
, 

que anunciam “a democratização no acesso [...] configurando um quadro no qual se valoriza a 

certificação em massa e não a qualificação docente”. (MALANCHEN, 2015, p. 76).  

Entretanto, uma formação de qualidade requer planejamento, construção e aplicação de 

estratégias que aparecem com mais profundidade na materialização curricular dos cursos 

presenciais. 

Diante da concepção de formação que tem se dado por meio da formação à distância, 

Bittencourt (2008) salienta que a alta procura pelos pólos, tem se dado devido ao grande 

desenvolvimento das tecnologias: 

 

O desenvolvimento das novas tecnologias tem contribuído para ampliar as 

possibilidades de ação da educação à distância, sobretudo a partir do 

desenvolvimento da internet. [...] a educação à distância e o uso e novas tecnologias 
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chegaram até as universidades para oportunizar o acesso de grandes contingentes 

populacionais ao ensino superior, sobretudo para as populações mais distantes. 

(BITTENCOURT, 2008, p. 68). 

 

O Banco Mundial, sendo um organismo que possui forte presença na formulação de 

políticas educacionais, junto a UNESCO, disponibiliza recursos financeiros que viabiliza a 

redução da pobreza com os países associados à cooperativa.  

Dentre as prioridades do Banco Mundial, a que mais se caracteriza é a formação da 

mão de obra especializada para atender as demandas das empresas. O foco da formação era 

voltado para a formação técnica destes profissionais. Nesta perspectiva, o Banco Mundial 

estabelece o incentivo da implantação de universidades, a partir do novo modelo da sociedade 

do conhecimento, com base na educação a distância como uma estratégia para erradicar o 

baixo nível de desenvolvimento no Brasil e fomentando a mercantilização da educação. 

Dentre o trabalho do Banco Mundial destacam-se algumas funções importantes: 

 

O investimento nas pessoas, especialmente por meio da saúde e da educação 

básicas; A criação de um ambiente para o crescimento e a competitividade da 

economia; A atenção ao meio ambiente; O apoio ao desenvolvimento da iniciativa 

privada; A capacitação dos governos para prestar serviços de qualidade com 

eficiência e transparência; A promoção de um ambiente macroeconômico 

conducente investimentos e a planejamento de longo prazo; O investimento em 

desenvolvimento e inclusão social, governança e fortalecimento institucional como 

elementos essenciais para a redução da pobreza. (BRASIL, 2017a). 

 

Enfatiza-se o investimento no desenvolvimento da inclusão social para garantir a 

democratização da educação do Brasil, a fim de que se preocupasse com a redução da 

pobreza. Também, se ressalta a preparação dos sujeitos para o ensino técnico, por meio do 

oferecimento da formação à distância. Assim, se teria mão de obra qualificada para o mercado 

de trabalho. 

Com a Lei nº 9.394/96, no Art. 80 o Poder Público salienta o incentivo para o 

desenvolvimento e propagação de programas que visam à educação a distância como 

estratégia de formação inicial e continuada de professores. No Art. 80, da Lei nº 9.394/96 que 

propaga o incentivo a educação à distância, existem quatro parágrafos. Estes destacam que: 

 

§ 1º A educação à distância, organizada com abertura e regime especiais, será 

oferecida por instituições especificamente credenciadas pela União.  

§ 2º A União regulamentará os requisitos para a realização de exames e registro de 

diploma relativo a cursos de educação a distância.  

§ 3º As normas para produção, controle e avaliação de programas de educação a 

distância e a autorização para sua implementação, caberão aos respectivos sistemas 

de ensino, podendo haver cooperação e integração entre os diferentes sistemas.  

§ 4º A educação a distância gozará de tratamento diferenciado, que incluirá:  

I - custos de transmissão reduzidos em canais comerciais de radiodifusão sonora e 

de sons e imagens;  



 

II - concessão de canais com finalidades exclusivamente educativas;  

III - reserva de tempo mínimo, sem ônus para o Poder Público, pelos 

concessionários de canais comerciais. (BRASIL, 1996, p. 25). 

 

A fim de propagar o avanço da educação à distância no Brasil perante a Lei nº 

9.394/96, o Art. 80 enfatiza-se por meio de seus parágrafos, como as IES
4
 devem se 

organizar, de modo com que se credenciem a União, para a efetivação do ensino à distância. 

Isso, finda o registro de diplomas referidos aos cursos oferecidos pelas IES.   

 

Expansão da educação à distância no brasil  

 

Estabelece-se no Brasil o modelo de formação docente a distância a fim de que se 

possa responder as demandas da sociedade. Ao tratar-se das possibilidades de estabelecer o 

contato com as novas tecnologias para a população brasileira, Malanchen (2015) ao estudar 

diversas colocações de teóricos, ressalta que:  

 

Somente por meio da contribuição da EaD é que se pode possibilitar o atendimento a 

um maior número de pessoas no ensino superior com baixos custos, isto é: somente 

por meio da EaD é possível proporcionar a democratização da educação superior no 

Brasil. (MALANCHEN, 2015, p. 24). 

 

 

Malanchen (2015) apresenta que para alguns teóricos o acesso as TIC possibilita o 

acesso da população brasileira à formação no ensino superior. Em vista disso, evidencia-se a 

expansão da educação à distância  para  que possa atender as pessoas que possuem baixo 

índice salarial, ou que moram em lugares urbanos afastados das grandes metrópoles para 

garanti-los o acesso. 

Os dados expressos pelo Censo
5
 destacam que os cursos de graduação tiveram um 

crescimento de 13% em 2011 em relação ao ano de 2008. Ainda, expressa que os cursos à 

distância aumentaram 30,4%, de modo com que metade deles seja na área da formação 

docente: 

 

Os cursos de graduação tiveram crescimento de 13% em relação a 2008. Dentre 

eles, os cursos à distância aumentaram 30,4% — metade deles é de licenciatura. 

Na educação à distância, pedagogia vem em primeiro lugar, com 286 mil 

matrículas. Nessa modalidade, apenas os dois cursos mais escolhidos — 

pedagogia e administração — detêm 61,5% do total de matrículas. (BRASIL, 

2011). (Grifo nosso). 
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Deste modo pode-se perceber o aumento sucessivo em relação à procura pelo curso de 

Pedagogia à distância, visto que, dentro da média percentual detém 61,5% de matrículas. O 

Censo ainda revela que, “as matrículas nessa modalidade representam 14,1% do total. O curso 

de licenciatura representa metade dos cursos à distância existentes, que aumentaram 30,4% 

com relação a 2008.” (BRASIL, 2011).  

Acerca do ensino a distância, Bittencourt (2008, p. 34) salienta que, “há a necessidade 

de se produzir uma rede de saberes que se entrelaçam pra produzir sentidos e significados 

sobre essa modalidade de ensino”. Essa rede de saberes, colocada pelo autor propicia aos 

sujeitos a vontade de saber, de modo com que esse aprendizado seja significativo no processo 

formativo. Entretanto, os cursos de formação de professores, segundo Bittencourt (2008, p. 

43), “[...] muitas vezes não propiciam esta visão da participação, da autonomia, emancipação 

e construção de conhecimentos compartilhadamente e, desse modo, reproduzem um modelo 

de formação marcado pela racionalidade técnica.” Em outras palavras, os cursos de formação 

de professores têm produzido sujeitos com dificuldades de trabalhar em grupo de modo 

compartilhado. Assim, a participação e a autonomia acontecem a partir da ambiência 

universitária por meio da presencialidade e não no distanciamento de ambas.  

Em 2015, os dados do Censo demonstram que houve um aumento amplo da procura 

por pólos de educação a distância referentes ao ano de 2010. Segundo os dados da pesquisa 

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

INEP, referente ao número de cursos superiores a distância e estudantes matriculados no 

Brasil, a média é de “[...] 1.473 mil cursos superiores a distância ofertados cujo crescimento é 

de 10% ao ano, desde 2010. Atualmente, são mais de 1,3 milhão de estudantes matriculados, 

com crescimento de 50% entre os anos de 2010 e 2015.” (BRASIL, 2017b).  

 Com o crescimento das matrículas nos cursos superiores à distância, foi criada 

a Universidade Aberta do Brasil – UAB, que estabelece o foco em políticas e na Gestão da 

Educação Superior. A UAB
6
 se trata de uma política pública de articulação entre a Secretaria 

de Educação a Distância – SEED
7
 juntamente a Diretoria de Educação a Distância – DED

8
 

com o auxilio da Comissão de Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível Superior – CAPES
9
, e 

alcançar as metas estabelecidas pelo Plano de Desenvolvimento Educacional – PDE
10

 com a 

finalidade de melhorar a educação no Brasil. O sistema da UAB sustenta-se em cinco eixos 

fundamentais, entre eles: 
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Expansão pública da educação superior, considerando os processos de 

democratização e acesso; Aperfeiçoamento dos processos de gestão das instituições 

de ensino superior, possibilitando sua expansão em consonância com as propostas 

educacionais dos estados e municípios; Avaliação da educação superior a distância 
tendo por base os processos de flexibilização e regulação implantados pelo MEC; 

Estímulo à investigação em educação superior a distância no País; Financiamento 

dos processos de implantação, execução e formação de recursos humanos em 

educação superior a distância. (BRASIL, 2016). 

 

A UAB enquanto política pública visa condições acessíveis à educação a distância e 

possibilita a expansão do ensino superior para toda população brasileira.  Ao tratar-se dos 

pólos à distância no Brasil, de acordo com os dados levantados por Brasil/MEC (2017b) 

atualmente a UAB possui 555 pólos nos 26 estados da Federação e do Distrito Federal. De 

acordo com o MEC, destes 555 pólos, 288 estão em atividade e 267 estão em fase de 

implantação. Deste modo, o gráfico 1 representa em números a subdivisão dos pólos por 

região no Brasil:  

 

Gráfico 1 
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Fonte: BRASIL, 2017b 

 

O gráfico 1 ilustra o índice alto de pólos na Região Nordeste, que o evidencia como a 

região do Brasil em que se há mais procura pela formação através da educação a distância. Ao 

analisar os dados do gráfico, pode-se perceber que na região Centro-Oeste a procura pela 

educação a distância é menor, considerando a média de 24% de diferença entre ambas as 

regiões. Dentre estas considerações expostas com relação ao número de pólos por regiões, 

vale ressaltar a abertura de pólos da UAB como estratégia de formação.  

 

Metodologia 

 

A pesquisa pretendeu analisar as percepções dos gestores de escolas estaduais e 

municipais de Araranguá/SC acerca da formação à distância como estratégia de formação de 

professores. A pesquisa se orienta pelos princípios da abordagem qualitativa e utiliza a 



 

entrevista semiestruturada como técnica de coleta de dados. Este tipo de entrevista apresenta 

como características: 

 

[...] questionamentos básicos que são apoiados em teorias e hipóteses que se 
relacionam ao tema da pesquisa. Os questionamentos dariam frutos a novas 

hipóteses surgidas a partir das respostas dos informantes. O foco principal seria 

colocado pelo investigador-entrevistador. (TRIVIÑOS, 1987, p. 146 apud 

MANZINI, 2018, s/p). 

 

Os sujeitos da pesquisa foram dez gestores escolares. Dos dez entrevistados, cinco 

atuam nas Escolas de Educação Básica, dois nas Escolas Municipais e, três nos Centros de 

Educação Infantil. Quanto à faixa etária dos entrevistados, três possuem entre 41 e 43 anos, 

enquanto sete, possuem a margem de 51 a 59 anos. Quanto à formação inicial dos gestores foi 

possível analisar que existe um grande número de gestores formados em Pedagogia. Dentre a 

modalidade de formação dos gestores, dois possuem sua formação à distância e os outros 8 

possuem formação inicial presencial.  

No que diz respeito à formação continuada dos gestores, percebeu-se que há a 

predominância de especializações na modalidade de ensino a distância. Dentre os 10, apenas 3 

demonstram sua formação presencial, enquanto os outros 8 é à distância. Vejamos: 

 

Quadro 1: Formação Continuada e Modalidade de Ensino dos Gestores 

Entrevistados Formação Continuada Modalidade de Ensino 

E1 Educação Infantil À distância 

E2 X X 

E3 1. História do Brasil e  

Gestão Escolar. 

1. Presencial 

2. À distância 

E4 Mestrado em Educação Presencial 

E5 Gestão Escolar À distância 

E6 Orientação Educacional À distância 

E7 1. Gestão Escolar e 

 Interdisciplinaridade na Ed. Infantil e nas Séries Iniciais. 

1. Presencial; 

2. À distância 

E8 Metodologias das Séries Iniciais À distância 

E9 Psicopedagogia Clínica e Institucional Semipresencial 

E10 Gestão Escolar À distância 

Fonte: Dados de pesquisa – 2018 

 

Com base no quadro 1, pode-se perceber a predominância da formação continuada dos 

gestores no modelo de ensino à distância e que, apenas um dos gestores possui o mestrado. 

Para preservar a identidade dos sujeitos da pesquisa, optou-se por nomeá-los como E1, E2, 

E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9 e E10.  

 

Resultados 

 



 

Ao analisar as percepções de gestores escolares de escolas estaduais e municipais de 

Araranguá/SC, acerca da formação de professores à distância, foi questionado como os 

mesmos compreendem-na como estratégia de formação. Ainda, os gestores foram convidados 

a refletir sobre a procura pelos profissionais por esse modelo de formação e, as dificuldades 

encontradas na ambiência escolar diante da formação dos professores.  

Neste sentido, ao tratar-se da formação a distância como estratégia de formação de 

professores, E2 e E4 e outros 5 entrevistados, colocam o tempo como um forte aliado: 

 

[...] autonomia de tempo, porque as pessoas estão na “correria”, é o aluno com o 

ambiente virtual, e o professor está lá para auxiliar, apenas. É mais o compromisso 

do aluno mesmo com o interesse de estudar. E acaba otimizando tempo, porque tu 

fazes em dois dias o que teria que fazer nas quatro noites, quatro tardes, enfim... 
Possibilita. [E2]. 

[...] necessita-se de menos tempo para o estudo, visto que na situação atual as 

pessoas precisam trabalhar, muitos trabalham nos três períodos, então, só se encaixa 

na modalidade à distância. [E4]. 

 

Pode-se perceber que os entrevistados colocam que as condições de trabalho destes 

alunos afetam na escolha por uma formação à distância. Deste modo, o tempo seria um forte 

aliado no processo formativo como ponto estratégico. Todavia, a preocupação está ligada ao 

tempo e não a qualidade deste ensino o que pode ocasionar a precarização da formação, uma 

vez que não há preocupação com a formação intelectual
11

 dos professores.  

De acordo com os dados levantados pelo Censo EAD. BR (2015, p. 43), “os cursos 

regulamentados totalmente à distância foram os que mais atraíram alunos que estudam e 

trabalham”. Os dados ainda mostram que 100% dos alunos destas instituições, encontram-se 

nesta categoria, justamente por conta do excesso de trabalho. Assim, os discentes têm 

procurado os cursos à distância por conta do baixo custo. Ao dissertar sobre a procura pelos 

cursos de formação a distância, por conta dos valores das mensalidades, E4 coloca que, “a 

crise econômica, realmente no nosso país, levou ao crescimento da modalidade à distância, 

tanto em nível de pagamento de mensalidade quanto nível de que a pessoa tem que trabalhar e 

não da conta de estuda [...].” [E4]. Neste sentido, E4 faz menção que a crise econômica que se 

perpetua no Brasil tem contribuído para ampliar a procura da formação à distância, uma vez 

que demanda tempo para conciliar o estudo com o trabalho e o valor da mensalidade paga.  

Malanchen (2015) ao abordar a inclusão do ensino a distância destaca que esta política 

de formação de professores vai ao encontro da sociedade do conhecimento. Nesta perspectiva, 

visa-se a inclusão ou, incluir para excluir estes profissionais quando adentrarem no mercado 

de trabalho? Busca-se uma formação qualificada que priorize o intelectual deste professor ou 
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busca-se a formação do técnico? Referindo-se sobre a acessibilidade ao ensino a distância, 

E10 frisa a questão do baixo custo e demonstra que, muitos a procuram por conta da 

facilidade para a realização do curso: 

 

[...] alguns vêm com a mentalidade de que é mais fácil, e o preço também é mais 

acessível, uma faculdade a distância, com os pólos e com os tutores, com os 

professores ministrando a aula à distância, do que uma faculdade que precisa estar lá 

com os trinta alunos na sala de aula, pagando professor. Tudo isso é custo. [E10]. 

 

Este contexto leva a pensar se custo e investimento tem as mesmas significações, ou 

ainda, se o sujeito que está em busca de uma formação apenas pelo baixo custo, tem o foco na 

qualidade do ensino ou apenas na certificação que este o habilita? Assim, pode-se alegar que 

há diferenciações acerca de custo do investimento que é realizado nas escolhas. Não se trata 

de demonizar ou endeusar o ensino a distância, mas refletir sobre os seus efeitos para a 

formação de professores. 

Deste modo, E10 menciona a questão dos tutores. Estes são profissionais que orientam 

os discentes durante as aulas semipresenciais, de modo com que o valor que seria pago a um 

professor especializado seria maior do que o valor que é repassado para um tutor. Neste 

sentido, Bittencourt (2008) enfatiza que esses cursos disponibilizados de ensino à distância 

atraem os usuários e, as colocam como “instituições que têm vocação para o ensino” 

(BITTENCOURT, 2008, p. 57). Em outras palavras, a “vocação para o ensino”, demasia-se 

em fazer com que os alunos não desistam dos cursos. Estes funcionam como empresas 

mercadológicas da educação em que a preocupação centraliza-se na não desistência dos 

alunos, de modo com que se venda o “produto”. 

O E3 coloca que a procura pelo diploma por meio da formação a distância acontece 

devido a “facilidade de se fazer o curso, de conseguir a titulação, o diploma, a graduação. 

Depois, na prática, se percebe que não é bem assim.” [E3]. Ao encontro do que E3 faz perante 

a sua fala, Bittencourt (2008) coloca que a formação profissional vai além do diploma, de 

modo com que possa ser aperfeiçoada na prática que o professor desenvolve. Deste modo, 

tratando-se da formação do profissional, o autor coloca que: 

 

A formação do profissional não se encerra no momento em que o sujeito recebe o 

diploma da instituição formadora. A formação profissional será permanente e 

continuará sendo aperfeiçoada pela reflexão crítica sobre a prática desenvolvida. 

(BITTENCOURT, 2008, p. 15).  

 

Sob este ponto de vista, Bittencourt (2008) e E3 exteriorizam a importância da 

reflexão crítica que deve ter durante todo o processo de formação inicial e continuada dos 



 

profissionais da educação, a fim de que os discentes possam compreender que a formação não 

se dá apenas pelo diploma da instituição formadora, mas em todo o processo formativo. 

Quanto às dificuldades encontradas pelos profissionais que são formados a distância e 

presencial nas escolas, E7 coloca que, “quando um profissional é bom, ele vai ser um bom 

profissional tanto tendo a formação presencial quanto tendo a formação à distância, isso vai 

da questão de procurar, estudar e pesquisar [...]. [E7]. Deste modo, o que vai fazer a diferença 

na sala de aula é o modo com que o professor vai lidar com as necessidades de cada sala de 

aula. Ainda, E3 ressalta que, “[...] é a prática que vai fazer com que ele amadureça aquilo que 

ele aprendeu na teoria. [E3]. Neste sentido, E6 e E10 apresenta que muitos optam pela 

formação distância por ser mais “fácil”, uma vez que muitos compram trabalhos prontos e 

chegam às escolas sem preparo para dominar uma sala de aula:  

 

Depende muito da pessoa, do aprendizado, do seu empenho, da sua busca, ele pode 

ter uma boa formação, agora se ele paga alguém para fazer uma prova, ou mesmo o 

seu TCC, os seus artigos, ele acaba vindo para a sala de aula sem dominar a turma. 
[E6]. 

 

Para E6, os profissionais que não levam a sério a sua formação chegam às escolas sem 

o domínio da sala. Portanto, os profissionais que realizam a sua formação com seriedade e 

dedicam-se durante o processo formativo, terão mais facilidades ao aplicar na prática, a teoria 

aprendida na universidade no processo de ensino e aprendizagem dos seus alunos.  

 

Considerações finais 

 

Ao analisar as percepções dos gestores de escolas estaduais e municipais de 

Araranguá/SC acerca da formação à distância como estratégia de formação de professores, 

pode-se perceber por meio das entrevistas que os gestores colocam como ponto estratégico a 

otimização do tempo e o baixo custo, ofertados no ensino a distância. 

Com o intuito de fomentar a idealização da nova sociedade do conhecimento que 

viabiliza a redemocratização da educação brasileira, os organismos internacionais propiciam 

por meio da educação à distância a oportunidade de favorecer o acesso ao ensino superior às 

populações com baixo índice de desenvolvimento. Neste contexto, a preocupação das 

entidades públicas estaria no preparo técnico para atuar no mercado de trabalho, por meio de 

um acesso rápido e aligeirado da formação.  

Durante as entrevistas, os gestores demonstraram que a maior procura por parte dos 

profissionais que residentes nas escolas, optam pelo ensino à distância para que possam 

conciliar: tempo e trabalho, além do baixo custo que é oferecido nessa modalidade de ensino 



 

tão utilizada para a formação dos professores. Neste sentido, entre os fatores que sobressaem 

para o crescimento da formação à distância, constataram-se os fatores socioeconômicos, 

políticos e sociais em nosso país, uma vez que, o fortalecimento da educação à distância traz 

para os cofres públicos maiores economias, reforçando assim, a ideia da nova sociedade do 

conhecimento. Preocupa-se então, com a venda da formação como um produto, e não com o 

intelecto do profissional docente.  

É neste sentido que se centra a procura pelo ensino à distância pela facilidade de se 

obter a titulação, ou seja, alcançar o diploma. Todavia, essa facilidade encontrada durante a 

escolha e a realização do curso pode acarretar em problemas na hora da efetivação desse 

professor nas escolas. A não seriedade com a formação deste profissional, pode levar à sérias 

dificuldades na interação entre professor e aluno e também, nas relações teóricas e práticas 

durante o processo de ensino e aprendizagem. 

Por fim, é importante problematizar essa modalidade de ensino que muito tem sido 

utilizada na formação de professores. Não se trata de demonizar ou endeusar a formação 

através da educação à distância, mas refletir sobre os efeitos que tem surgido nas escolas por 

meio desta formação.  
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