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 “O grande problema que nós temos não é a 
modalidade de educação distância, é a distância que 
as pessoas têm da educação. A modalidade de EaD 
é uma solução”   

Prof. Galileu Guarenghi (Ex-Pró-Reitor de Graduação 
da Unitins, Palmas-TO, Revista Bem público n. 16, 
abril de 2008, p.9)  

 

Introdução  

Ao refletirmos sobre a questão da formação em Serviço Social, através da Educação a 

Distância – EaD, considerando as especificidades da categoria, em específico sobre as 

criticas e seu funcionamento, é necessário considerar alguns pressupostos:  

1. Podemos ser contra, ou a favor da EaD em Serviço Social, mas não podemos 

admitir que tal escolha e posicionamento seja feito sem saber o que significa a EaD 

de forma geral (no mundo e no Brasil), e de forma específica,( no Serviço Social), 

até para não se tome nenhuma posição  com base em elementos superficiais, 

preconceituosos e incongruentes com uma perspectiva critica de totalidade, que 

antes de tudo, deve ir ao cerne e na raiz das questões e fenômenos que nos 

propomos a analisar e vivenciar;  

2. A EaD não é um tema recente, e nem o Serviço Social é o primeiro e único curso 

que esta sendo desenvolvido nessa modalidade, existe um contexto mais amplo, 

além da circunferência de nossas realidades e peculiaridades; 
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3. Existe um processo histórico e evolutivo deste modelo, e de âmbito nacional e 

internacional, além de já ter acumulado um razoável aporte teórico, conceitual e 

metodológico; 

4. O que requer uma visão mais ampla e capaz de uma análise do tamanho da 

complexidade, para não incorrermos em reducionismos e análises fragilizadas, 

episódicas, fragmentadas e até grotescas sobre o assunto; 

5. EaD é a ponta do iceberg de um processo mundial mais amplo, que envolve a 

grosso modo: a) impacto da utilização de novas tecnológicas na vida humana; b)o 

reordenamento espacial,  conceitual, cultural, político e humano do que seja, 

educação e aprendizado; c) impacto social no processo de gerenciamento e 

articulação do conhecimento;  

6. Este processo se desenvolve em meio a constatação dos paradoxos da cultura 

capitalista que gera um hiperconsumo, alteração da noção do tempo, aumento da 

incerteza e segurança, da brutal desigualdade, do crescente avanço da ciência e da 

desmedida destruição dos recursos naturais e humanos e da poluição do meio 

ambiente e brutal  concentração de renda;  

7. Que por sua vez demanda uma nova mentalidade, novas perspectivas da educação 

e aprendizado para poder agir e produzir ações adequadas e com resultados 

significativos de intervenção nesta realidade.    

 

Neste sentido, o presente material objetiva dar uma visão resumida desses elementos, 

afim de introduzir e sinalizaar a amplitudo do tema, e dar subsídios mínimos ara 

compreensão de EaD em Serviço Social.  

 

A ATUAL CENTRALIDADE DA EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E GESTÃO DO 
CONHECIMENTO.    

 Na atualidade a educação e o processo de gestão do conhecimento e da educação 

ganham importância vital nos rumos da construção da sociedade do século XXI, como 

afirma Dawbor, “A educação já não pode funcionar sem se articular com dinâmicas mais 

amplas que extrapolam a sala de aula. Da mesma forma, a economia já não pode 

funcionar de maneira adequada sem enfrentar a questão da organização social do 

conhecimento.” (idem, p.9). Em outros termos, a educação não é um negócio a mais, como 

qualquer outro, e sim uma das atividades de maior importância para o desenvolvimento da 
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vida humana e da construção efetiva de uma sociedade mais justa e melhor para todos.  

 É na educação que se vislumbra a possibilidade de se gerar cidadania efetiva, como 

afirma Demo (1990,p.82). “Cidadania continua sendo fator central de  desenvolvimento , 

tendo na educação um de seus móveis mais substanciais.”  

 Seria desnecessário fazer estas sinalizações, mas tal importância, face ao estado 

de analfabetismo com cerca de 12% , e analfabetos funcionais, na ordem de 26%, o que 

atinge cerca de 32,1 milhão de pessoas com até 15 anos, ou seja, em pleno 

desenvolvimento humano. (Cf. www.brasilescola.com). E mais aterrador, só 1% da 

população chega à universidade e somente cerca de 30% tem acesso a educação 

(DAWBOR, 2001, p. 32)   

 Neste campo, o interesse não é só do capital, em ter trabalhadores mais informados 

e educados, mas sobre tudo de toda a sociedade em ter pessoas mais equipadas e com 

uma leitura e comprometimento com as coisas públicas e a coletividade da vida, sem 

conhecimento, informação e educação isso não é possível.  

Como afirma Dawbor, (2001, p. 13), “[...] já não basta hoje trabalhar com propostas 

de modernização da educação. Trata-se de repensar a dinâmica do conhecimento no seu 

sentido mais amplo, e as novas funções do educador com mediador deste processo.” 

Logo, presenciamos uma mudança quanto ao entendimento e processamento da 

educação, que passa uma relação de transição para uma ação de gestão, o que é 

mediado por tecnologias, que impacta e desafiam a repensar as relações entre professor e 

alunos e o processo de educação.  

As tecnologias por sua vez impactam em varias dimensões de nossa vida, como 

afirma Kenski (2007, p.19), “As tecnologias invadem as nossas vidas, ampliam a nossa 

memória, garantem novas possibilidade de bem-estar e fragilizam as capacidades naturais 

do ser humano”.  

A tecnologia, como afirma o autor, impacta de forma ambígua e visceral, pois mexa 

com o dado vivenciado e obriga e desafia a uma mudança, de atitude e de mentalidade, 

altera neste sentido, a nossa cultura.  

Pois temos que alterar a nossa visão de mundo, concepções de espaço e tempo, e 

das formas de relacionamento e interação, além de modos e estratégias de captação e 

gestão das informações socialmente relevantes para as nossas vidas.  

E a relação, educação e tecnologia se apresentam na atual conjuntura côo o fato e 

fenômeno inevitável, até por que, o modo de educar, esta sempre relacionada aos 



www.ts.ucr.ac.cr   4 

 

fenômenos dos processos de desenvolvimento tecnológico, como bem afirma Kenski 

(2007, p.43),  

 
[...] a tecnologia também é essencial para a educação [...] Para que 
ocorra essa integração, é preciso que conhecimentos, valores, 
hábitos, atitudes e comportamento do grupo sejam ensinados e 
aprendidos, ou seja, que se utilize a educação para ensinar sobre as 
tecnologias que estão na base da identidade e da ação do grupo e 
que se faça uso delas para ensinar as bases dessa educação. 

 
Tal desafio leva inevitavelmente, pelo menos num primeiro momento, a uma atitude 

de rejeição, pois o incerto, a mudança rápida causa ansiedade, mas é necessário ter uma 

postura adequada a esse processo, como afirma Dawbor (2001, p.35), “Podemos ser a 

favor ou contra certas tecnologias – ainda que na realidade ninguém esteja nos 

perguntando se somos contra ou a favor -, mas o que não podemos nos permitir, inclusive 

para orientar as novas gerações, é delas não termos um conhecimento competente.”  

Neste ponto é importante salientar que a mediação da tecnologia não significa a 

substituição das pessoas, mas ao contrario, desafia a repensar esse processo, tendo as 

tecnologias como meio e não com fim, e a interação sempre é entre pessoas, mas pode e 

deve ser mediado por outros meios, o ser humano, é insubstituível.  

 
 
O REORDENAMENTO DE ESPAÇOS, CONCEITOS, PAPEIS, E ESTRATÉGIAS DE 
EDUCAR E APRENDER. 
 
 É quase que automático responder que o lugar de produção do conhecimento e da 

educação e a escola e são as universidades. Mas a história da humanidade e a atual 

configuração da sociedade da informação e do conhecimento nos ensinam que estes 

espaços são diversificados.   

Mas está questão não é nova, como mostra Broker (2006), sobre história do 

conhecimento. O mesmo salientado que ao longo da história da humanidade, o 

conhecimento de forma geral e em especifico o científico, foi e tem sido gerado em 

espaços os mais diferenciados. Por exemplo, no século XVII no auge das viagens e 

empreendimentos marítimos, os portos das grandes cidades, eram verdadeiros centros de 

produção de conhecimento.   
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 Com o advento do computador, e o avanço da comunicação e sua junção que faz 

surgir o conceito de TIC’s (tecnologias de informação e comunicação) há um processo de 

reordenamento tanto dos espaços como das estratégias e papeis frente a educação e ao 

aprendizado.  

Dawbor (2001p.51),  sinaliza um exemplo da universidade McMaster de Medicina, 

no Canadá, que criou uma estratégia onde a sala de aula foi abolida, os estudos são 

realizados nas clinicas, são constituídos grupos colaborativos de estudo, e o professor atua 

como um tutor, orientador.  Existem várias atividades profissionais onde as pessoas não 

vão mais para os seus locais de trabalho, ficam em casa, e se comunicam comas várias 

TCIs disponíveis e acessíveis para todos os tipos de ambientes. (OLIVEIRA, 1996).  

 No tocante a educação e aprendizado, surgem novos espaços, denominados de 

ciberespaços, onde as interações tradicionais entre professor, aluno e pesquisadores, 

estão criando uma nova cultura de gerar conhecimento e desenvolver o aprendizado e das 

relações socais, como salienta GUIMARAES JÚNIOR, (1997), “o ciberespaço ao constituir-

se em um novo espaço de sociabilidade, acaba gerando novas formas de relações sociais, 

com códigos e estruturas próprias.”  

 Tal constatação requer um papel diferenciador do aluno e do professor. Do aluno, 

desafiando o mesmo a buscar autonomia, da tutela do professor, e do professor, um papel 

mais de orientador ou até de coach (treinador), no sentido de motivar, e estimular a pensar 

e agir, diferente de dizer o que fazer, ou pior, induzir a um tipo de aprendizado.  

 Cada vez mais é requerido dos profissionais uma maior interação com estas 

tecnologias, principalmente quanto ao processo de gestão social, vida o SUAS e o sistema 

websuas, onde municípios podem acessar informações vitais para o desenvolvimento de 

projetos de captação de recursos além de sistematização das informações 

socioeconômicas vitais para a gestão da assistência social mais eficiente.  

 Neste sentido, não é possível ficarmos com uma visão estreita da relação 

aprendizado e formação profissional, é preciso abrir novos horizontes, como afirma 

Dawbor, “[...] não podemos mais buscar soluções isoladamente na educação, ou na 

comunicação, ou em diferentes espaços culturais. É a dimensão do conhecimento, nas 

suas mais diversas manifestações, que mudou de forma radical.” (2001, p.75) 

 

A ATUAL CENTRALIDADE DA EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E GESTÃO DO 
CONHECIMENTO.    
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 Na atualidade a educação e o processo de gestão do conhecimento e da educação 

ganham importância vital nos rumos da construção da sociedade do século XXI, como 

afirma Dawbor, “A educação já não pode funcionar sem se articular com dinâmicas mais 

amplas que extrapolam a sala de aula. Da mesma forma, a economia já não pode 

funcionar de maneira adequada sem enfrentar a questão da organização social do 

conhecimento.” (idem, p.9). Em outros termos, a educação não é um negócio a mais, como 

qualquer outro, e sim uma das atividades de maior importância para o desenvolvimento da 

vida humana e da construção efetiva de uma sociedade mais justa e melhor para todos.  

 É na educação que se vislumbra a possibilidade de se gerar cidadania efetiva, como 

afirma Demo (1990,p.82). “Cidadania continua sendo fator central de desenvolvimento, 

tendo na educação um de seus móveis mais substanciais.”  

 Seria desnecessário fazer estas sinalizações, mas tal importância, face ao estado 

de analfabetismo com cerca de 12% , e analfabetos funcionais, na ordem de 26%, o que 

atinge cerca de 32,1 milhão de pessoas com até 15 anos, ou seja, em pleno 

desenvolvimento humano. (Cf. www.brasilescola.com). E mais aterrador, só 1% da 

população chega à universidade e somente cerca de 30% tem acesso a educação 

(DAWBOR, 2001, p. 32)   

 Possibilitar o acesso as grandes massas, é a grande meta de qualquer governo e 

sociedade seria. E eis o grande nó, como dar acesso ao ensino e possibilitar o 

desenvolvimento de um aprendizado satisfatório as necessidades humanas e  

possibilidade efetiva de ascensão social ?   

 Neste campo, o interesse não é só do capital, em ter trabalhadores mais informados 

e educados, mas sobre tudo de toda a sociedade em ter pessoas mais equipadas e com 

uma leitura e comprometimento com as coisas públicas e a coletividade da vida, sem 

conhecimento, informação e educação isso não é possível.  

Neste sentido, sinaliza Dawbor, (2001, p. 13), “[...] já não basta hoje trabalhar com 

propostas de modernização da educação. Trata-se de repensar a dinâmica do 

conhecimento no seu sentido mais amplo, e as novas funções do educador com mediador 

deste processo.”  

Logo, presenciamos uma mudança quanto ao entendimento e processamento da 

educação, que passa uma relação de transição para uma ação de gestão, o que é 

mediado por tecnologias, que impacta e desafiam a repensar as relações entre professor e 

alunos e o processo de educação.  
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As tecnologias por sua vez impactam em varias dimensões de nossa vida, como 

afirma Kenski (2007, p.19), “As tecnologias invadem as nossas vidas, ampliam a nossa 

memória, garantem novas possibilidade de bem-estar e fragilizam as capacidades naturais 

do ser humano”.  

A tecnologia, como afirma o autor, impacta de forma ambígua e visceral, pois mexa 

com o dado vivenciado e obriga e desafia a uma mudança, de atitude e de mentalidade, 

altera neste sentido, a nossa cultura.  

Pois temos que alterar a nossa visão de mundo, concepções de espaço e tempo, e 

das formas de relacionamento e interação, além de modos e estratégias de captação e 

gestão das informações socialmente relevantes para as nossas vidas.  

E a relação, educação e tecnologia se apresentam na atual conjuntura como um fato 

e fenômeno inevitável, até por que, o modo de educar, esta sempre relacionada aos 

fenômenos dos processos de desenvolvimento tecnológico, como bem afirma Kenski 

(2007, p.43),  

 

[...] a tecnologia também é essencial para a educação [...] Para que 

ocorra essa integração, é preciso que conhecimentos, valores, 

hábitos, atitudes e comportamento do grupo sejam ensinados e 

aprendidos, ou seja, que se utilize a educação para ensinar sobre as 

tecnologias que estão na base da identidade e da ação do grupo e 

que se faça uso delas para ensinar as bases dessa educação. 

 

Tal desafio leva inevitavelmente, pelo menos num primeiro momento, a uma atitude 

de rejeição, pois o incerto, a mudança rápida causa ansiedade, mas é necessário ter uma 

postura adequada a esse processo, como afirma Dawbor (2001, p.35), “Podemos ser a 

favor ou contra certas tecnologias – ainda que na realidade ninguém esteja nos 

perguntando se somos contra ou a favor -, mas o que não podemos nos permitir, inclusive 

para orientar as novas gerações, é delas não termos um conhecimento competente.”  

Neste ponto é importante salientar que a mediação da tecnologia não significa a 

substituição das pessoas, mas ao contrario, desafia a repensar esse processo, tendo as 

tecnologias como meio e não com fim, e a interação sempre é entre pessoas, mas pode e 

deve ser mediado por outros meios, o ser humano, é insubstituível.  
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EAD NO MUNDO: HISTÓRIA, DESENVOLVIMENTO E CONTEXTUALIZAÇAO.  

 É necessário, mesmo que panoramicamente e brevemente, apresentarmos como 

vem se configurando a EaD, no mundo e no Brasil, pois o assunto apresenta grande 

complexidade e profundidade.   

 Comecemos por um pouco de história, para destacar que EaD, não é um assunto 

novo, mas tem recebido renovado interesse e dinamismo. Segundo Moore e Kersley 

(2007) a EaD esta na atualidade em sua quinta geração, o que passou pelas seguintes 

gerações evolutivas, conforme quadro resumo.  

 

GERAÇÃO ÉPOCA  CARCATERISTICA 
1ª  1878 Correspondência  
2ª  1921 Transmissão rádio e TV 
3ª  1960 Universidades Abertas 
4ª  1980 Teleconferências  
5ª  1993 Internet e Web 
 

Fonte: elaborado pelo autor, a partir de MOORE;KERSLEY, 2007, p. 25 

 

Como podemos perceber as primeiras experiências de EaD são decorrentes a 

possibilidade de se estabelecer comunicação entre as pessoas numa distância maior e de 

forma barata e confiável, e isso decorrente as linhas férreas e os serviços dos correios.  

Assim, nota-se que a evolução e aprimoramento da EaD ocorre pela interface deste 

modelo de ensino e as novas tecnologias em cada época.  

 As primeiras experiências são datadas de 1878 quando o bispo John H. Vincent, um 

co-fundador do movimento Chautauqua, nos E.U.A, criaram o círculo Literário e Científico 

Chautaqua que oferecia um curso de quatros anos na modalidade à distância utilizando os 

correios. (idem, p. 23). Devido ao sucesso desta modalidade em 1881 foi criado a 

Chatauqua Correspondence College, que se transformou em 1891 na International 

Correspondence Schol – ICS, uma das pioneiras em nível global desta modalidade de 

ensino.  

 Segundo os estudos sobre evolução de EaD no mundo, em grande medida este 

processo evolutivo, também veio a ocorrer em outros países. O que é importante ressaltar, 
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é que a EaD se manifesta e se estrutura seguindo os passos da primeira geração na 

maioria dos países, e se desenvolve melhor e mais rápido e maior impacto com  o   uso 

das novas tecnologias de informação e comunicação. Alguns, mais recentes, já iniciam no 

ponto da segunda e até na terceira geração, como pode ser visto no quadro 02.  

 

QUADRO 2: SURGIMENTO DA EaD NO MUNDO (PAISES SELECIONADOS)  

PAIS  ANO  MODALIDADE  

China  1940 Correspondência  

Brasil  1943 Correspondência  

Finlândia e Noruega 1908 Correspondência  

Austrália e Nova Zelândia 1920 Correspondência  

República da África do Sul 1916 Correspondência  

Reino Unido 1971 - 

Índia  1985 - 

Paquistão  1974 Correspondência  

Alemanha 1974 Correspondência 

Portugal  1988 - 

Espanha 1972 - 

Canadá  1970 - 

Estados Unidos da América 1878 Correspondência  

Fonte: Adaptado pelo autor a partir de Moore e Kearsley, 2007, p. 277 a 301 

    

CONCEITO E FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA DA EAD   

A expressão, Educação a Distância, foi utilizada pela primeira vez, num artigo 

publicado por Otto Peters, (idem, p. 237), que sinaliza que vem da Alemanha as primeiras 

expressões, mais em específico a partir dos estudos do educador Sueco Borge Holmberg, 
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diretor da Hermod Correspondence School, que leu e posteriormente divulgou, um estudo 

em Alemão de pesquisadores da University of Turbingen sobre o estudo por 

correspondência. Os mesmos não utilizavam o termo em voga, estudo por 

correspondência, e sim o termo fernstudium (educação à distância) ou  fermunterricht 

(ensino a distância).  

 Neste sentido, EaD recebe várias compreensões, mas uma aceite de forma mais 

universal seria considerar como o “[...] aprendizado que ocorre normalmente em um lugar 

diferente do local do ensino, exigindo técnicas a especiais de criação do curso e da 

instrução, comunicação por meio de ensino, de modo significativamente diferente daquele 

do ambiente presencial.” (idem,p. 244). 

 Logo, e decorrente ao impacto do uso das  tecnologias que foram surgindo, o 

conceito de EaD foi ampliando, ficando a essência da compreensão de que o termo à 

distância,  é um conceito mais pedagógico do que geográfico, remetendo a compreensão 

de uma das principais teorias desta área, a interação. Que segundo Moore e Kearsley, 

pode ser entendido como: “[...] a inter-relação do ambiente e das pessoas com os padrões 

de comportamento em uma situação.” (idem, p.240).  Essa interação é realizada a partir da 

criação de uma estrutura organizacional e de um sistema de gestão, que difere totalmente 

das demais estruturas de organizações de educação.  

 Essa formatação e sistema, atribui a EaD um caráter social de construção do 

conhecimento, pois a distância do professor e aluno provoca um estilo de autonomia no 

mesmo, além de estimular a relação grupal de pessoas no mesmo processo, gerando 

novos processos e comunidades de conhecimento, o que faz com que a EaD impacte na 

vida social de forma mais abrangente, pois pode alcançar um número cada vez maior, pois 

vai aonde muitas organizações não chegam e um custo menor do que o modelo 

convencional e com isso está provocando o surgimento de uma nova cultura do 

aprendizado e da educação.  

 Aliado a este entendimento  EaD esta sempre relacionada ao processo de mudança, 

sendo ela considera, ora como a própria mudança, e ora como resultado da mudança, ou 

seja, ela provoca alterações substanciais nos moldes tradicionais de entender educação e 

aprendizado, como também, é resultado das demandas e necessidades de se propiciar o 

acesso a educação a um maior número de pessoas.  
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 Nesta perspectiva, Moore e Kersley (2007), apresentam uma vasta relação de fatos 

e dados do atual desenvolvimento global da EaD, revelam que países como China, 

Tailândia, Índia, África, entre outras já há muito tempo adotaram essa modalidade, 

mostrando o alcance, valor e importância desta modalidade e seu impacto global e local. 

  No Brasil, mesmo que de forma tardia, a introdução da EaD segue o mesmo curso 

dos demais países, entra pela via da educação por correspondência, até hoje em pleno 

vigor, vide o exemplo histórico do Instituto Universal Brasileiro que desde 1941 oferece 

cursos nesta modalidade.  

 

LEGISLAÇÃO  E MARCO LEGAL DA EAD NO BRASIL  

É a partir da criação da LDB – Lei de Diretrizes e Bases da Educação, promulgada 

em 1996 é que deu a condição da efetivação da EaD no Brasil o que foi complementado 

por vários outros decretos leis propiciando o crescimento de organizações para esta 

modalidade de educação. Dados recentes (Cf. Universia – Raio X da Ead no Brasil, 2008) 

se constatam o crescimento do número de organizações credenciadas  da ordem de  30%, 

onde em 2004 haviam 166 e em 2006 225, o mesmo com o número de alunos que no 

mesmo período TVE um crescimento da ordem de 150%, em 2004 haviam 300.957 e em 

2006 778.458. Grande parte destas organizações são da iniciativa privada, como  já ocorre 

no ensino convencional.  

 O mesmo levantamento aponta uma mudança de concentração destas 

organizações e alunos, no primeiro momento estavam mais no sul, notando-se uma  

concentração maior no centro oeste.  

 O crescimento rápido e complexo desta modalidade leva a crer quer, como já é 

constatado, que termos problemas sérios e grandes desafios quanto ao desenvolvimento 

da EaD, que passa pelo aprendizado organizacional, simultaneamente as ações práticas 

cotidianas, ficando como grande desafios, “...experimentar como integrar o presencial e o 

virtual, garantindo a aprendizagem significativa.” ( MORAN, 2008).   

 

EAD NO SERVIÇO SOCIAL NO BRASIL  
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Dados recentes (Cf. Universia – Raio X da Ead no Brasil, 2008) se constatam o 

crescimento do número de organizações credenciadas  da ordem de  30%, onde em 2004 

haviam 166 e em 2006 225, o mesmo com o número de alunos que no mesmo período 

TVE um crescimento da ordem de 150%, em 2004 haviam 300.957 e em 2006 778.458. 

Grande parte destas organizações são da iniciativa privada, como  já ocorre no ensino 

convencional.  

 O mesmo levantamento aponta uma mudança de concentração destas 

organizações e alunos, no primeiro momento estavam mais no sul, notando-se uma  

concentração maior no centro oeste.  

 O crescimento rápido e complexo desta modalidade leva a crer quer, como já é 

constatado, que termos problemas sérios e grandes desafios quanto ao desenvolvimento 

da EaD, que passa pelo aprendizado organizacional, simultaneamente as ações práticas 

cotidianas, ficando como grande desafios, “...experimentar como integrar o presencial e o 

virtual, garantindo a aprendizagem significativa.” ( MORAN, 2008).   

No caso do curso de Serviço Social, não temos dados oficiais apresentados sobre a 

quantidade de alunos, mas se sabe, pelo cadastro de IES credenciadas do INEP/MEC que 

na atualidade (maio/2008) são seis IES que oferecem cursos na modalidade EaD, são  

elas:  UNOPAR, na cidade de Londrina, no Paraná, região sul do Brasil; UNIUBE, na 

cidade de Uberaba em Minas Gerais,  ULBRA, cidade de Canoas, Rio grande do Sul; 

UNICOC, na cidade de Ribeira Preto-SP, UNIDERP, na cidade de Campo Grande, Mato 

Grosso do Sul e  UNITINS, na cidade de Palmas- Tocantins, centro-norte.  

 Pelos dados de localização já é possível perceber que existe uma concentração de 

IES na região Sul do país, sendo que é na região centro-oeste, que se encontra  uma das 

IES pioneiras no processo de EaD em Serviço Social, a Untins, que a seguir apresento de 

forma mais detalhada, de forma a servir de parâmetro de análise. É importante ressaltar 

que a escolha do estudo de caso em profundidade da Unitins se deve aos seguintes 

fatores: a) por ser pioneiro, por ser mais acessível (trabalho nela), c) apresentar dados 

concretos do desenvolvimento e atual configuração, o que permite fazer inferências sobre 

as perspectivas desta modalidade de ensino.  

 

EAD EM SERVIÇO SOCIAL: O MODELO UNITINS  
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A Unitins, Fundação Universidade do Tocantins1, é uma organização é uma 

autarquia, criada pelo Governo de Estado do Tocantins, através do decreto  nº 252 e pela 

Lei nº 326 em outubro de 1991. Passa por varias alterações institucionais, vindo a se 

constituir numa IES voltada para a educação a distância sendo consolidado em 2004. Em 

2001 realiza o primeiro curso e experiência com os cursos telepresenciais, na área de 

Normal Superior, respondendo uma demanda e necessidade da região.  

 Adota uma estrutura legal e metodológica, onde se permitiu atingir um número 

elevado de alunos, o que ocorreu em 125 telesalas em todo  Estado, com um total de 

7.841 alunos, distribuídos em 262 turmas no período matutino, e localizados em 90 

municípios, cerca de 50% do total do Estado. Em 2005, a mesma estava com cinco cursos,  

pedagogia, normal superior, administração, ciências contábeis, práticas jurídicas, num total 

de 21.800 alunos, com uma concentração maior no curso de Normal Superior, 6.179.  Na 

figura 03 é possível visualizar de forma resumida a estrutura organizativa de EaD onde o  

curso de Serviço Social esta inserido na hierarquia institucional.  

 

Figura 03: Organograma resumido da EaD da Unitins.  

 

 

Fonte: Elaborador pelo autor a partir de documento completo fornecido em abril de 2008 

pela Pró-Reitoria de Graduação.  

 

 A modalidade de apresentação para criação do curso de Serviço Social, mescla os 

dois modelos  dA EaD, o modelo Assíncrono, e Síncrono,  que se diferenciam pelo uso de 

                                                             
1 Os dados a seguir apresentados são extraídos do Projeto Pedagógico do curso de Serviço Social modaliade EaD de 
2005.  
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mídias e modalidades e estratégias de ensino, o primeiro (Assíncrono) utilizando correio 

eletrônico, grupos de discussão, lista de discussão, e outros canais de comunicação; o 

segundo (Síncrono) Chat, telefone, teleaula, web-tutoria, discussão e registro de dados.  

 

SISTEMA DA EAD UNTINS/EADCOM.  

 O modelo desenvolvido pela Unitins, conta com a parceira de uma empresa, a 

Eadcon, na figura 04, é possível visualizar a estrutura e interação das partes envolvidas no 

sistema e processo da EaD da Untins/Eadcom.  

 

Figura 04: Sistema de EaD da Unitins e Eadcon 

 

Fonte: Elaborador pelo autor a partir de dados coletados nos vários setores da Unitins em 

abril de 2008  

 

A partir deste esquema básico, que segue em grande medida o esquema e sistema 

mundial, pode-se perceber que as aulas são ministradas por três professores, dois no 

vídeo, nas teleaulas, e um na web-tutoria. Na mídia impressa são elaboradas apostilas que 

seguem um padrão de elaboração, e são periodicamente atualizadas.  Há uma estrutura 

organizacional composta de: Pró-Reitoria de Graduação, diretoria de EaD, coordenação de 
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estúdio, gestão EaD, coordenação Logística, coordenação pedagógica, coordenação 

supervisores, cursos, professores.  

 As formulações dos conteúdos programáticos seguem as mesmas do presencial, 

que se balizam pelas diretrizes de instituídas pelo MEC.  Existe uma forte ênfase no 

propósito do curso em primar pelo desenvolvimento do auto-estudo, e de estratégias de 

melhoria continua do processo de aprendizado, o que faz os professores  terem um papel 

diferenciado, como já apontamos, e principalmente no uso de tecnologias de informação e 

comunicação.  

  A Unitins, efetua as suas ações na área da EaD através de uma parceria com a 

empresa EADCOM, com sede em Curitiba-PR, que é responsável pela transmissão das 

teleaulas e do suporte técnico de elaboração da filmagem das aulas, de documentários, 

entrevistas, mesas redondas e da logística de correção de provas e da gestão que é 

dividida em Pólos, distribuídos em grande regiões e dos C.As – Centros Associados, que 

estão ligados aos Pólos e efetuam o espaço de aula e orientação tutorial dos alunos.  

 O crescimento da Untins, tem sido exponencial, e o curso de Serviço Social, mesmo 

sendo um dos últimos a serem aprovados, atualmente (maio de 2008), quadro 04, 

representa cerca de 30% do número de alunos de total de cerca de 190.000 alunos. Cerca 

de 52 % apresentam uma renda de 1 a 3 salários mínimos, e 40% são casados, de 

mostrando um perfil de populacional que está fora da idade de inserção de escolar, bem 

como de condições de pagar um curso principal particular, o que mostra a importância da 

EaD no atendimento do acesso ao ensino superior a essa classe populacional.  

 O ingresso destes alunos tem aumentado a cada vestibular, dados fornecidos pelo 

setor de Tecnologia de Informação da Unitins, em abril de 2008, apontam que em 2006, no 

primeiro vestibular do curso de Serviço Social, teve 13.674 inscritos, e no geral, contando 

com outros cursos, 51.529, já 2008 no geral foram 194.599 e no Serviço Social, 39.817, 

um crescimento da ordem de 73,5%% no geral e 65,6% no curso de Serviço  Social.  

Já em relação às matriculas, estes números diminuem, (ver quadro 05),  mas 

mesmo assim mentem na proporcionalidade um nível crescente, tal qual nas inscrições do 

vestibular. Em 2006 foram 19.922 matriculas e em 2008 49.340, um crescimento de 59%. 

Já no Serviço Social, foram em 2006 6.692 matriculas e em 2008 11.623, um crescimento 

de 42,4%. Tais dados demonstram o crescente interesse por esta modalidade 

Tabela – 01: Evolução vestibular e matricula em  EaD curso de Serviço Social Untins-
Palmas-TO entre 2006 a 2008 
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 2006  2007 2008 

GERAL INSCRITOS  INSCRITOS INSCRITOS  

M 11613 50957 - 

F 39916 106352 - 

Total 51529 157309 194599 

SERVIÇO SOCIAL     

M 1243 5102 - 

F 12431 37363  

Total 13674 42465 39817 

GERAL  MATRICULADOS  MATRICULADOS  MATRICULADOS  

M 4099 24135 13706 

F 15823 54449 35634 

Total 19922 78584 49340 

SERVIÇO SOCIAL     

M 566 2574 10503 

F 6126 21017 1120 

Total 6692 23591 11623 

Fonte: Dados fornecidos pelo setor de Tecnologia de Informação da Unitins, em abril de 
2008 
 

 

Tabela 02: Perfil do estudante EaD da Unitins, Palmas-TO  

VARIÁVEIS  2006 2007 2008 

RENDA     

1 S/M 149 466 103 

1 a 3 s/m 1533 3791 1247 

3 a 4 s/m  761 1625 621 
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5 a 7 s/m 318 685 203 

7 a 9 s/m 142 368 133 

+ 9 s/m 1261 308 110 

ESTADO CIVIL    

Solteiro (a) 1261 3355 1158 

Casado (a)  1654 3491 1164 

Viúvo (a) 55 98 35 

Divorciado (a) 234 570 237 

OUTRO CURSO SUP    

Sim  3044 6978 24118 

Não  216 598 185 

    

Fonte: Dados fornecidos pelo setor de Tecnologia de Informação da Unitins, em abril de 

2008 

 

CRISE DO MODELO UNTINS/EADCOM 

 

É notório a crise instalada nesse sistema, não cabe nesse material fazer  nenhuma 

discussão sobre o assunto, mas é importante salientar pontos que sejam fundamentais 

para ciência dos futuros supervisores.  

Dados apresentado  pelo MEC na audiência pública de maio de 2009, apontam que o 

crescimento da Unitins/Eadcom no período de 2004 a 2008 foi de 1.542%, tal processo 

vem causando serio problemas na gestão e logística desse sistema.  

Entre os problemas de maior gravidade, para o   Serviço  Social é o estágio, mas também 

e principalmente  as criticas e barreiras colocadas pelos órgãos da categoria do  Serviço 

Social, principalmente o Conselho Federal que junto com os Conselhos Regionais tem 

conclamado uma verdadeira cruzada ante-EaD, tais  criticas podem ser sintetizadas nas 

colocações feitas pela Profa. Dra. Iamamoto na 19ª Conferencia Internacional de Serviço 

Social em Salvador, como passo a transcrever a seguir de forma resumida:  
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a) formar mais profissionais do que a existência de vagas no mercado,  

b) cursos sem qualidade,  

c) sem privilegiar a dinâmica acadêmica (interação, pesquisa, ensino e extensão),  

d) EaD um mero instrumento de acumulação de riqueza, e) não somos contra a tecnologia 

e sim contra a exploração lucrativa,  

e) Os estágios são inadequados apresentando comprometimento na formação e ao projeto 

ético-político profissional.  

 Tais críticas, demonstram que não existe um entendimento mínimo como foi 

apresentado nesse material de apoio, logo, é necessário que os supervisores, professores 

e alunos de Serviço Social na modalidade EaD, devem aprofundar os seus conhecimentos  

sobre o tema para que se qualifique o debate e não fique só no patamar ideológico. Mais 

informações e subsídios podem ser acessados no blog 

htt://blogs.universia.com.br/profedson.  

Considerações finais 

 Ao longo dessa refelexão, procuramos apontar os principais elementos contextuais, 

teóricos e metodológicos do ensino a distância, de forma geral e de forma específico em 

relação ao modelo EaD da Unitins. Também procurarmos, mesmo que brevemente, situar 

a crítica a EaD no  Serviço Social, mostrando que a crítica é destituída de uma 

compreensão maior do processo, o que leva os professores e supervisores a terem um 

maior desafio no enfrentamento da qualidade na formação profissional nessa modalidade, 

o que passa necessariamente pelo estudo, pesquisa e reflexão crítica e propositiva.  
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