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Resumo: 

Partindo de recente pesquisa que constituiu parte de estudo complementar à tese de mestrado, 

constata-se um aumento significativo (cerca de 400%) na oferta de Cursos Superiores de 

Educação Física no Brasil nas últimas duas décadas, resultado que teve por base uma análise 

estatística dos números apresentados pelo Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos Anísio 

Teixeira – INEP, órgão subordinado ao Ministério da Educação. Neste sentido, o objetivo deste 

estudo é descrever este processo de expansão, procurando pontuar suas causas e consequências. 

A metodologia do estudo é quantitativa e exploratória e como técnicas são empregadas a 

pesquisa documental e a bibliográfica. Observa-se que os números apresentados anualmente 

pelo INEP, principalmente na área de Educação Física, são arquivados e não são 

suficientemente analisados e questionados. O crescimento da oferta do Ensino Superior no 

Brasil é resultado de uma Política Educacional que vem sendo executada pelo Governo Federal. 

Esta política tem como objetivo que o setor privado participe mais ativamente no investimento 

do Ensino Superior. Percebe-se o avanço significativo do Ensino Privado no Brasil e as 

Instituições de Ensino Superior Públicas permanecem na expectativa de um investimento sólido 

e consistente por parte dos governos. Dois fatores importantes que potencializaram a procura do 

Curso Superior de Educação Física no Brasil foram à regulamentação da Profissão através da 

criação dos CONFEF – Conselho Federal de Educação Física e mais recentemente os mega 

eventos esportivos que ocorrerão no Brasil nos próximos anos: A Copa do Mundo de Futebol / 

FIFA – 2014 e as Olimpíadas Rio 2016. Observa-se que uma das principais consequências do 

aumento da oferta do Curso Superior de Educação Física é a necessidade de aumento na 



qualificação de Doutores e Mestres para exercerem o Ensino. A formação de professores p ara o 

Ensino Superior que em tese seria a formação de Mestres e Doutores é bastante inexpressiva. O 

Ministério da Educação tem a preocupação de manter a qualidade do ensino e em contra partida 

recebe pressões do setor econômico que em articulações políticas com os proprietários de 

universidades (investidores) tentam minimizar os custos e aumentar os lucros. Por outro lado, o 

Ministério da Educação preconiza um percentual mínimo de Doutores e Mestres para compor o 

corpo docente. As universidades privadas buscam cumprir o mínimo deste percentual, pois 

compor um corpo docente só de Doutores, ficaria muito dispendioso e a Instituição, em via de 

regra, visa o lucro. A pertinência do artigo existe em gerar uma análise crítica da classe 

acadêmica sobre a questão e desenvolver mecanismos de proteção. A “Universidade Sociedade 

Anônima” não necessita de mão de obra pensante e contestante, ela precisa de um Doutor em 

linha de produção para a formação ou a “formatação” do alunado. Insurgindo-se contra este 

quadro é necessário preparar o docente para pensar e agir dentro de uma consciência crítica e 

evitar a todo custo moldar um “profissional” para atender as vontades do mercado de trabalho. 

Palavras-chave: 
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Introdução 

A educação é um fenômeno observado em qualquer sociedade e nos seus grupos constitutivos, 

responsáveis por sua transmissão às gerações futuras. É um dos pilares fundamentais dos 

direitos humanos, da democracia, do desenvolvimento e da paz. Como um bem público deve ser 

acessível a todos, pois é um dos instrumentos de qualificação e promoção do desenvolvimento 

político, econômico, social e cultura de qualquer sociedade. 

Neste sentido, é necessário se ter por garantido o acesso universal ao ensino superior, pois 

através dele se obtém uma formação profissional qualificada, um espaço onde se exercita o 

conhecimento, o diálogo, a construção da cidadania e o reconhecimento da diversidade cultural 

e com a celeridade do mundo globalizado ele se torna cada vez mais importante, requerendo e 

novos aportes teóricos sejam construídos para estudá-lo com mais profundidade. Neste espírito, 

este estudo, com os limites de um artigo, aborda a expansão do ensino superior no Brasil, tendo 

como foco o crescimento dos cursos de formação em Educação Física. 

A história dos cursos em Educação Física no Brasil tem seu inicio com a criação do primeiro 

curso provisório de Educação Física do Exército em 1910 e seu público alvo eram, em sua 

maioria, os militares. O corpo docente era formado por ex-atletas e médicos e o curso tinha a 

uma duração curta, geralmente cinco meses. Os cursos civis só surgiram em 1934, em São 

Paulo, e 1939 no Rio de Janeiro. A Escola Nacional de Educação Física e Desportos, localizada 



neste Estado, teve sua origem com o Decreto-Lei 1.212, de 17 de abril de 1939, sendo a 

primeira instituição de nível superior ligada a uma universidade, a Universidade do Brasil, atual 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UERJ), com a finalidade de outorgar títulos de 

licenciatura, normal especializado em Educação Física, técnico desportivo, treinador e 

massagista desportivo e médico especializado em educação física e desporto. (FIGUEIREDO, 

2005). 

Em 1969, através da Resolução do Conselho Federal de Educação (CFE) nº 69/69, o currículo 

de formação em Educação Física ganha o status de nível superior e a partir daí os cursos 

superiores em educação física no Brasil passaram a acompanhar as mudanças ocorridas no 

ensino superior, tendo como desafio ajustar a oferta à manutenção da qualidade. Neste sentido, 

este estudo investiga as transformações ocorridas na área da Educação Física, com relação à 

expansão do ensino superior, que vive um processo de mercantilização, “que descaracteriza a 

histórica identidade da instituição universitária e contribui decisivamente para a consolidação de 

um novo ciclo de acumulação ou, talvez, para o retardamento de uma mais profunda crise de 

modo de produção vigente.” (SGUISSARDI, e SILVA JÚNIOR, 2001, p.271). 

 

Problemática: 

A problemática do presente estudo visa analisar os reflexos do neoliberalismo no ensino 

superior, de maneira geral, e nos cursos de educação física, de modo particular, visando explorar 

público – privado na oferta desses cursos, suas causas e reflexos na qualidade do ensino 

oferecido. 

A educação superior sabe-se, é um desafio para todos os países, mas, assim como a 

fome, põe-se em grau e escala extremamente variáveis segundo o estágio e o modo de 

desenvolvimento de cada nação. Em cada país, a educação superior foi e será chamada 

a exercer determinados papéis, de acordo com a própria história e avanços 

sociodemocráticos desses países e de seu sistema educacional. (SGUISSARDI, 2000, p. 

12). 

 

Os números entram neste estudo como a demonstração de alguns fatos, ou seja, o que realmente 

se concretizou em termos de avanços quantitativos nos Cursos Superiores de Educação Física. 

Porém, os dados numéricos não se restringem a meros verificadores, podendo ser usados como 

indicadores de outros fatores que, numa análise superficial, apresentam-se encobertos ou 

manipulados. Os dados quantitativos podem ajudar a traduzir com mais clareza a evolução do 

Ensino Superior em Educação Física no Brasil.  



Com o avanço significativo da oferta de cursos de Educação Física e o avanço não tão 

significativo assim na Formação de Mestres e Doutores, os quais são a mão de obra qualificada 

para exercer tal Ensino, observamos uma extrema discrepância nesses quantitativos.  

 

Metodologia 

Segundo Frade (1993) “metodologia é o caminho de pensamento e a prática exercida na 

abordagem da realidade.” A partir da análise das diferentes classificações metodológicas, se 

optou por utilizar no presente estudo uma metodologia quantitativa e exploratória, utilizando 

uma pesquisa bibliográfica e de campo. A investigação quantitativa atua em níveis de realidade 

e tem como objetivo trazer à luz dados, indicadores observáveis. (MINAYO & SANCHES, 

1993), ao passo que as pesquisas exploratórias são aquelas realizadas em área na qual há pouco 

conhecimento acumulado e sistematizado. É o primeiro estágio na sequência de estudos, 

necessitando o pesquisador conduzi-los para, a seguir, saber o suficiente e, posteriormente, 

projetar e executar uma segunda pesquisa, mais sistemática e extensiva. (VERGARA, 2000). 

Quanto aos procedimentos técnicos, a pesquisa bibliográfica, fundamental em todo trabalho 

científico, se valeu de livros, teses, dissertações, legislação, além de periódicos sobre o tema e a 

pesquisa de campo utilizou como referencia de análise os números obtidos junto ao Instituto 

Nacional de Estudos Pedagógicos Anísio Teixeira – INEP, órgão subordinado ao Ministério da 

Educação (MEC), no período de 2001 a 2010, e nos dados do e-MEC, órgão do MEC criado em 

2007 para tramitação eletrônica dos processos de regulamentação das Instituições de Ensino 

superior (IES). (BRASIL, 2012). 

 

Relevância e pertinência do trabalho para á área de pesquisa  

Os números do INEP na área da Educação Física não são trabalhados de forma estatística e 

crítica. Praticamente não existem trabalhos acadêmicos que questionam e interpretam tais 

dados, muito embora o Ensino Superior no Brasil tenha alcançado um significativo aumento nas 

últimas duas décadas. Assim, buscou-se uma reflexão inicial dos propósitos e objetivos do 

Ensino Superior dentro do contexto educacional. 

Para István Mészáros (2005), Professor emérito da Universidade de Sussex: 

educação, trata-se de uma questão de 'internalização' pelos indivíduos, da legitimidade 

da posição que lhes foi atribuída na hierarquia social, juntamente com suas 

expectativas 'adequadas' e as formas de conduta 'certas', mais ou menos explicitamente 

estipuladas nesse terreno. (Ibidem. p. 44). 

 



Como o termo Educação é um termo análogo, podemos encontrar diversas definições dentro do 

que se propõe. Segundo Werneck (1991, p.47): 

Educar é o ato de transmissão não só de um conhecimento institucional, mas 

principalmente na transferência de uma escala de valores que deve ser bastante 

refletida e conscientemente aceita. 

 

Neste contexto, observa-se o Ensino Superior como o Objetivo prático fim da Educação. Desde 

que o homo sapiens caminhou de pé sobre o planeta existe Ensino. O ensino é responsável pela 

perpetuação do conhecimento humano. Ele existe antes mesmo da invenção da escrita. É natural 

que uma geração passe seus conhecimentos adquiridos para as gerações subsequentes. O 

problema é se as gerações subsequentes vão aceitar os conhecimentos tal quais foram 

“formatados” pela geração anterior.  

Adotando a palavra educador em seu sentido mais amplo, o ato de educar, e mesmo o 

de ensinar, não é exclusivo de professores, mas, ao contrário, é uma característica 

humana. Não há ser humano que jamais tenha ensinado algo a alguém ou nunca tenha 

participado da educação de outra pessoa. (CARVALHO, 1997, p. 5). 

 

A formação acadêmica em um curso superior - ressalta-se “formação” - coloca todos os alunos 

na “forma”, preocupa-se com um cabedal de informações e habilidades técnicas que não são 

suficientes para uma capacidade de uma análise crítica do todo. Cada vez mais existe a 

preocupação com a capacidade de fazer e ganhar remuneração sem se preocupar com o ser, com 

o conhecer, com o analisar, com o compreender em contexto mais amplo que não os nossos 

próprios egoísmos. A sociedade se torna cada vez mais individualista. Os problemas do todo 

ficam à margem da nossa própria vontade de conquistar bens. Esta atitude egoísta caracteriza 

bem as políticas neoliberais. Quando o “mercado” controlar os “pilares” de uma nação corre-se 

o risco de criar um exército de acéfalos que trabalha para dar lucro ao dono do meio de 

produção.  

Todavia, o conhecimento universitário fica por vezes paradigmático, congelado, estagnado. O 

pesquisador deve ousar, deve questionar. Não se pode, e não se deve aceitar as verdades que nos 

são impostas no meio acadêmico. Essas verdades incontestes podem estar erradas. Obviamente 

quando se tenta ir de encontro a verdade acadêmica impostas se é criticado, rotulado, enfim, 

fica-se à margem do padrão da forma que sempre marcou a forma tradicional de ensino e que, 

ainda hoje, se perpetua no processo educacional brasileiro e quiçá de alguns países. 

[...] a universidade deve retomar seu gosto pela aventura. A Universidade de 

Salamanca deu parecer contrário à viagem de Cristóvão Colombo. O apego à crença 

no que sabiam nos métodos que usavam e nos textos que ensinavam fez a universidade 



ter medo da aventura de descobrir um mundo novo: não quis correr o risco da 

incerteza de um mundo que contrariava os dogmas. Quinhentos anos depois ela pode 

repetir o mesmo erro: ter medo da aventura. Ela tem que gostar dos sustos que está 

tomando no final do século XX, tem de ver o século XXI e sua civilização como um 

oceano desconhecido a ser enfrentado no mesmo em que é construído. A inquietação 

humanista que fez surgir a lógica na Grécia e, quase dois mil anos depois, o 

renascimento na Europa não é suficiente para criar uma maneira de pensar que 

responda às exigências do momento. O final do século apresenta à humanidade o 

desafio de imaginar utopias alternativas ou de sacrificar valores consolidados nos 

últimos séculos, como a igualdade e a liberdade. A ciência começa a manifestar 

dúvidas sobre o caminho à certeza. (BUARQUE, 1994, p.14). 

 

Segundo Mészáros (2005), a concepção estreita e reducionista da Educação e da vida intelectual 

proposta e implementada pelo capitalismo, reproduz a separação entre sujeito (cidadão) e objeto 

(súdito), contribuindo para manter a sociedade de classes (capitalistas e trabalhadores). O que 

conduz à indagação de que como se pode falar em justiça social em um planeta que 380 pessoas 

detêm mais de 43% da riqueza mundial? 

As políticas públicas são um instrumento para projetar o tipo de homem que uma 

determinada sociedade precisa. As políticas de caráter educacional têm, nesse sentido, 

uma responsabilidade ímpar, definindo conteúdos e normas de ação para a justiça 

social. Políticas educacionais sempre existiram, complexificando-se à medida que a 

divisão social do trabalho também fica mais refinada. A Educação é uma prática 

social, o que faz com que ultrapasse os muros da escola, “invadindo” todos os espaços 

sociais. A luta de classes está presente em todos esses espaços, o que torna a ação do 

professor da mais alta responsabilidade. (MARINHO, 2010, p.24). 

 

Nas últimas décadas, com o surgimento de um novo panorama educacional, as mudanças no 

sistema de ensino se acentuaram e o ensino superior não ficou à margem deste processo de 

mudanças. Novas modalidades de educação, a EAD, o aumento no número de docentes, o 

aumento significativo da oferta de cursos, o maior número de alunos, e o surgimento de novas 

instituições estabeleceram um contexto de crescente demanda e competitividade. Também neste 

período verificou-se uma extraordinária revolução no campo do conhecimento pelo 

desenvolvimento de novas formas, meios de produção e disseminação de informações através 

do uso de modernas tecnologias, não só no âmbito regional ou nacional, mas especialmente em 

um mundo globalizado. Contudo, este processo dinâmico resultou em novos desafios para a 

educação, entre eles o de estabelecer a harmonia no crescimento do ensino superior, no que diz 



respeito à conciliação de aspectos quantitativos e qualitativos, além de considerar o papel 

crucial que a educação tem para o desenvolvimento do país.  

A Educação Física como Curso Superior vem acompanhando as mudanças sofridas pelas novas 

políticas públicas implementadas. O Ministério da Educação, através de diversos órgãos como o 

INEP, monitora a variação dos números no Ensino Superior. Urge a necessidade do 

acompanhamento e da análise criteriosa desses dados de forma a se entender o processo e 

verificar as tendências e os rumos que essas políticas estão gerando na Educação Superior. 

O crescimento do ensino superior no Brasil apresenta números significativos, 

especialmente pela participação do setor privado. Os cursos de graduação em 

Educação Física integram este contexto ao apresentar um crescimento de 

aproximadamente quatrocentos por cento (400%) de 1991 a 2004. Neste sentido o 

maior desafio é ajustar a oferta à manutenção da qualidade. Como em outras áreas a 

solução encontrada tem sido a regulamentação governamental através de processos de 

avaliação de instituições, cursos e alunos. Contudo, neste período, o surgimento de 

novas áreas de atuação, a criação dos conselhos de Educação Física e finalmente 

mudanças nas próprias diretrizes curriculares nacionais, que ainda apresentam  

algumas indefinições. Neste cenário de ampla transformação a avaliação 

governamental para credenciamento de novos cursos e renovação de credenciamento 

dos cursos já existentes precisa ser analisado cuidadosamente através de um extenso 

processo de diálogo entre todos os envolvidos nos cursos de graduação em Educação 

Física.”  (SANTOS & SIMÕES, 2008, p. 2). 

 

No Curso Superior de Educação Física este aumento, no período de 1991 a 2009, atingiu a 

marca de 691%. Este aumento decorre de diversos fatores, mas a política de ampliação do setor 

privado do Ensino Superior contribui, quase que totalmente, com esse crescimento. No setor 

Público o aumento nos Cursos de Educação Física no Brasil no período de 1991 a 2009 foi de 

aproximadamente 362%. Já no setor Privado, no mesmo período, esse aumento foi de 

aproximadamente 1.122%. (INEP, 2010). 

O aumento da oferta de cursos é incontestável, mas nem sempre acompanhado pelo aumento de 

um corpo docente qualificado, embora exista uma tentativa de aumentar a produção de pesquisa 

e da formação de Mestres e Doutores. A procura pelo aperfeiçoamento intelectual e profissional 

vem crescendo a cada dia. Nos últimos dez anos, o número de mestres e doutores titulados no 

Brasil dobrou. De 2001 a 2010, a quantidade de pesquisadores formados por ano no país passou 

de 26 mil para cerca de 53 mil. Os dados são da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior (CAPES). 



De acordo com a CAPES, em 2010, 12 mil professores receberam o título de doutor e 41 mil, o 

de mestre. Esses números constam do balanço final do Plano de Ação em Ciência, Tecnologia e 

Inovação divulgado pelo Governo Federal no final de 2010. (MCTI, 2010). 

Segundo o balanço, só em 2009, 161 mil estudantes estavam matriculados em programas de 

mestrado e doutorado de universidades brasileiras. O número equivale a 90% da soma dos 

mestres e doutores titulados no país de 2003 até 2009.  

Em função dessa expansão, no mesmo período, o número de cursos de pós-graduação no país 

também cresceu. Em 2001, eles eram 1,5 mil. Já em 2009, subiram para 2,7 mil. Além disso, 

cresceu o número de bolsas de estudo concedidas a estudantes. Em 2001, a Capes e Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) concederam 80 mil bolsas de 

mestrado e doutorado. Em 2010, foram 160 mil. 

Apesar dos avanços evidenciados, o número de Mestres e Doutores não é suficiente para manter 

a qualidade do Ensino. A legislação educacional vigente preconiza que apenas 30% do corpo 

docente de um curso de Educação Física tem a obrigatoriedade de possuir titulação de Mestre 

e/ou Doutor. 

A Educação Física leva uma vantagem neste contexto por se tratar de um curso multidisciplinar. 

Um professor pode ter, por exemplo, um Doutorado em Psicologia e atuar na Educação Física 

na disciplina “Psicologia do Esporte”. Pode ter um Mestrado em Biomecânica e atuar na 

disciplina de mesmo nome. Enfim o campo é bastante amplo.   

Outro fator importante no avanço do Ensino Superior em Educação Física no Brasil é que ele 

ocorreu, predominantemente, no setor privado. As Universidades Públicas tiveram pouco 

investimento no período. O governo optou por criar programas de financiamento que permitem 

aos jovens que não possuem renda suficiente para pagar um curso superior o ingresso em 

instituições particulares, em detrimento ao aumento de vagas das Universidades Públicas.  

Outro número que chamou bastante atenção foi o aumento de 2.769% do número de vagas 

ociosas. Cabe aqui um comentário e uma reflexão: a quem interessa esse aumento astronômico. 

O governo disponibiliza verba que acaba indo para o setor privado. Desta forma os investidores 

do Ensino Privado ficam cada vez mais ricos. 

Na realidade brasileira atual, quatro IES disputam a liderança do “mercado” de matrículas 

estimado em 4.500.000. Caso atinja tal meta, o MEC deixará de ter poder direto de fiscalização, 

pois a questão será de prioridade econômica. Ou seja, o dinheiro que circula e que enriquece 

ainda mais os investidores será mais importante que a qualidade do ensino. 

Estima-se que em 2012 todo o processo de fusões e aquisições esteja consolidado com a forte 

entrada de capital estrangeiro nas IES privadas.  



Sennes e Britto Filho (2011) informam que 10 mil doutorados são defendidos por ano no Brasil. 

Desse valor, 53% são doutores em ciências e engenharias e 47% em outras áreas, como 

humanas. O País tem menos de dois doutores por mil habitantes, contra 15 na Alemanha e 23 na 

Suíça. Na Índia, por exemplo, o número de doutores formados por ano é de 18 mil. O Brasil é 

terceiro em escassez de profissionais qualificados. 

O número de mestres e doutores titulados no Brasil dobrou entre 2001 e 2010. Além disso, só 

em 2009, 161 mil estudantes estavam matriculados em programas de mestrado e doutorado de 

universidades brasileiras. O número equivale a 90% da soma dos mestres e doutores titulados no 

país de 2003 a 2009. (Ibidem). Todavia, embora o número seja expressivo para a realidade 

brasileira, este aumento de Mestres e Doutores não é suficiente para suprir a demanda do 

aumento de Cursos Superiores de Educação Física no Brasil conforme se pode verificar na 

tabela comparativa entre o aumento percentual de Formação de Mestres e Doutores no Brasil de 

2001 a 2009 e o aumento percentual dos Cursos Superiores de Educação Física no Brasil no 

mesmo período (Tabela 1): 

Tabela 1 

Tabela Comparativa: Aumento percentual de Cursos Superiores de Educação Física 

X aumento percentual dos Cursos Superiores de Educação Física 2001 1 2009 

 

 

Ano Aumento percentual de 
Mestres e Doutores 

Aumento percentual de Cursos 
Superiores de Educação Física 

2001 para 2002 13,92% 21,55% 
2002 para 2003 12,52% 14,13% 
2003 para 2004 8,84% 13,83% 
2004 para 2005 6,40% 12,79% 
2005 para 2006 5,01% 15,69% 
2006 para 2007 6,00% 12,42% 
2007 para 2008 2,75% 10,61% 
2008 para 2009 10,46% 6,31% 

Fonte: Adaptado de Sennes e Britto Filho (20110) 

Observamos que em todos os períodos analisados, exceto de 2008 para 2009, os percentuais do 

aumento de curso foram maior que os da formação de professores. Ainda devemos considerar 

que os números da Formação de Mestres e Doutores são de todas as áreas e estão sendo 

comparados com o Curso Superior de Educação Física. Mesmo a Educação Física sendo 

Multidisciplinar, conforme argumento supracitado, os números mostram uma grande carência 

de mestres e Doutores na área. 

O inciso II, do artigo 52, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) - Lei nº 

9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação 

nacional, preceitua que um Curso Superior, obrigatoriamente, deve ter 30% de Mestres e 
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Doutores no seu quadro de Professores, sendo que a grande maioria das instituições privadas 

mantém em seu quadro este número mínimo de Mestres e Doutores, pois não há interesse de 

aumentar seu quadro de professores titulados. Um ensino Superior que visa o lucro, como é o 

caso das instituições privadas, não tem interesse em aumentar seu quadro de Mestres e Doutores 

sob a alegação de que isto acarretaria um aumento em seus custos. Neste sentido, assiste-se o 

Ensino Superior ser tratado como assunto político no qual a qualidade do ensino fica em 

segundo plano e o lucro dos “investidores na Educação” passa a ser o mais importante. 

Atualmente, no Brasil, quatro IES disputam a liderança do “mercado” de matrículas estimado 

em 4.500.000. Caso atinja tal meta o MEC deixará de ter poder direto de fiscalização, pois a 

questão será de prioridade econômica. Ou seja, o dinheiro que circula e que enriquece ainda 

mais os investidores será mais importante que a qualidade do ensino. 

Estima-se que no corrente ano, 2012, todo o processo de fusões e aquisições esteja consolidado 

com a forte entrada de capital estrangeiro nas IES privadas. A densificação e a intensificação do 

trabalho docente vieram para ficar, obrigando o professor a tornar-se empresário de si mesmo. 

Obrigando-o a capacitar-se às próprias custas e a vender sua força de trabalho pelo menor preço, 

o que leva à afirmativa de que, em muito pouco tempo se terá uma classe de escravos 

intelectuais. 
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Resumo: 

A inserção da modalidade semipresencial em um curso de graduação de um Centro 

Universitário da Região Serrana do Rio de Janeiro, suas alterações na proposta pedagógica e as 

consequências no trabalho docente. O estudo realizou uma investigação sobre educação a 

distância (EAD) tendo como foco o Curso de Pedagogia do Centro Universitário Serra dos 

Órgãos (UNIFESO), localizado na cidade de Teresópolis, no estado do Rio de Janeiro (Brasil), 

que passou a ofertar 20% da carga horária a distância em função da implantação da modalidade 

de ensino semipresencial no ano de 2007.  Desde a implantação até a conclusão da pesquisa 

foram realizados cursos de capacitação para os docentes, tendo como proposta discutir a 

utilização do ambiente virtual de aprendizagem.  A pesquisa teve como objetivo responder as 

seguintes questões: Como a inserção da modalidade semipresencial alterou a proposta 

pedagógica e o trabalho docente no Curso de Pedagogia da instituição? Em que consiste o curso 

de capacitação para os docentes e como ele é oferecido? Para realizar essa pesquisa, foram 

considerados estudos e publicações de pesquisadores sobre EAD e também de autores que 

contribuíram para o entendimento da modalidade semipresencial.  A pesquisa adotada, além de 

levantamentos de dados quantitativos, foi de cunho exploratório mediante estudo de caso, 

através da aplicação de um questionário, disponibilizado no próprio Ambiente Moodle, com 

perguntas abertas e de múltipla escolha para seis professores que lecionavam disciplinas 

semipresenciais, visando a obtenção de informações sobre o período em que realizaram o curso 


