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fluxos migratórios; elevar indicadores 
de educação e, por consequência, os de 
qualidade de vida. Para atender a esse 
desejo, as universidades precisaram 
avançar para o interior dos estados, 
encontrar diferentes “Brasis”, a fim de 
expandir a oferta de cursos gratuitos 
a quem tem dificuldade de acesso à 
formação universitária. Criado em 2006, 
o sistema Universidade Aberta do Brasil 
(UAB) facilitou a expansão ao agregar 
95 universidades e institutos públicos e 
fomentar a oferta dessa modalidade de 
ensino.

Ligados às  instituições, os centros ou 
núcleos de educação a distância inserem-
se fisicamente nas cidades por meio 
de 7.511 polos de apoio presencial, em 
parceria com a UAB, as prefeituras e os 
governos estaduais. “O polo é um ponto 
importante de suporte da universidade 
para o aluno, com equipamentos e 
pessoal disponíveis”, afirma a tutora 
presencial em Conselheiro Lafaiete (MG), 
Melisse Simões.

Broa, biscoito, bolo e outras 
quitandas distribuídas na mesa de 
um refeitório, em Barroso (MG), 

na região do Campo das Vertentes, são 
o convite para jogar conversa fora. Em 
outra mesa, um garoto com a caneca 
de café na mão logo tasca a pergunta: 
“Que qui cê qué?”. A questão está em 
bom “mineirês”. O menino quer saber o 
que o interlocutor deseja. A cena abre o 
documentário que retrata a passagem do 
projeto de extensão Campanha Cultural 
do Centro de Educação a Distância 
(Cead) da Universidade Federal de Juiz 
de Fora (UFJF) por oito cidades de 
Minas Gerais. A pergunta, com toda sua 
particularidade, tornou-se o título do 
vídeo e pode ser ampliada para diversos 
sentidos como em “Que qui o ensino a 
distância qué?”. A resposta não é simples, 
tampouco rápida, e vem sendo elaborada 
continuamente.

Os desejos da nova modalidade de 
ensino são inúmeros, tais como: melhorar 
a qualificação profissional; reduzir 

A UAB estima alcançar 220 mil alunos 
em universidades públicas, no primeiro 
semestre de 2013, em mais de mil cursos, e 
360 mil estudantes em 2014. Comparado 
aos Estados Unidos, ao Canadá e ao 
Reino Unido, que possuem mais tradição 
em educação a distância, o Brasil tem 
proporcionalmente menos estudantes 
em universidades abertas. No Reino 
Unido, com uma população equivalente 
a um terço da brasileira, são mais de 240 
mil matriculados na instituição nacional 
de ensino on-line, que atende também 
outros países europeus.

Mas a quantidade de matrículas 
brasileiras em graduações a distância, 
incluindo instituições privadas e públicas, 
vem crescendo. Em 2011, eram apenas 
5.359 discentes. Dez anos depois, houve 
o salto para 992.900 alunos. Eles são 
14,7% dos 6,7 milhões de universitários. 
“A partir do acesso democrático de 
camadas da população que não foram 
incluídas pelo poder público, é preciso 
visar a transformação social, a fim de 

O ensino a distância na Ufjf associa conhecimento sobre diversidade cultural ao 
trabalho de qualificar mais de 5.790 pessoas em quatro estados

RAUL MoURão
Repórter

Em bom mineirês: 
“Que qui cê qué?”
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permitir uma mudança no Brasil profundo 
(que se situa à margem em diversos 
âmbitos)”, diz o coordenador-geral do 
Cead, José Aravena Reyes.

Duas propostas fundamentais desse 
investimento são a capacitação de 
gestores públicos e a formação de 
professores, cujo déficit é de cerca de 
300 mil profissionais, principalmente, de 
Biologia, Física, Matemática e Química, 
conforme o Ministério da Educação 
(MEC). Mas apenas 2,7% dos estudantes 
de ensino médio desejam seguir carreira 
em Ciências Exatas ou Naturais, conforme 
o Observatório Ibero-americano de 
Ciência, Tecnologia e Sociedade, que 
ouviu nove mil jovens da América Latina 
e da Espanha entre 2008 e 2010.

Desejo de mudança

Em Governador Valadares, no Leste 
Mineiro, 30 alunos começaram, em 2013, 
a vencer essa rejeição, matriculando-se 
em Licenciatura em Física a distância 
da UFJF. “Sabemos que escolas na 
cidade e em municípios vizinhos não 
possuem professor dessa disciplina, 
precisando recorrer a profissionais de 
outras áreas. Alguns colégios optaram 
por não oferecê-la. Isso acontece na zona 
urbana. Imagine na rural?”, ressalta o 
coordenador do polo local, João Bosco 
Pereira Alves. O aluno Willians Ferreira 

de Sá, 25 anos, morador da área rural do 
município, será uma exceção em quatro 
anos e meio, quando acrescentará a nova 
graduação em Física à de Química, em 
que é formado. Em Chonin de Baixo, em 
Governador Valadares, divide a rotina de 
docente com a de aluno em casa à noite. 
Caso optasse por novo curso presencial, 
teria que percorrer diariamente 120 
quilômetros. “O nível de cobrança do 
curso é igual ao do presencial, porém, 
com flexibilização de local e horário de 
estudos. Estou me acostumando com 
o ritmo e escolhendo as horas mais 
adequadas.”

A pedagoga Valéria Benini Ferreira 
Teixeira, 49, vivenciou esses momentos, 
de 2006 a 2008, em Cataguases (MG), 
após mais de 20 anos da conclusão do 
Magistério. “É preciso ter disciplina, ser 
aluna e professora ao mesmo tempo”, 
enfatiza a docente. O esforço compensou 
para ampliar conhecimentos, entender 
o comportamento infantil, elevar a 
autoestima e o salário. Cerca de 420 
profissionais concluíram bacharelado 
ou licenciatura a distância pela UFJF, 
que oferece sete graduações, cinco 
especializações e dois cursos de 
aperfeiçoamento em 32 polos em Minas 
Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro 
e São Paulo. Estão matriculados 2.585 
estudantes na graduação e 3.206 na pós-
graduação. A maioria é mulher – 60% e 
67%, respectivamente.

Em Araxá, no Alto do Parnaíba (MG), a 
pedagoga Vânia Izabel Ferreira, deficiente 
visual total, não se reteve a limites físicos 
para se aperfeiçoar em Educação para 
as Relações Étnico-raciais. Conforme a 
profissional, aprovada em dois concursos 
públicos, a acessibilidade proporcionada 
pela Universidade possibilitou o acesso ao 
conteúdo disponibilizado na plataforma 
on-line de aprendizagem Moodle. “Com 
o auxílio de programa leitor de tela, 
consigo ler textos, vídeos e conversar por 
e-mail. Quando necessito postar imagem, 
recorro a amigas ou ao polo presencial.”

A flexibilidade de horários, ressaltada 
por alunos, também é valorizada pela 
metodologia de ensino na educação 
a distância. “Para incorporar essas 
vantagens ao modelo presencial, mais 
do que puras inovações tecnológicas, 
é necessária certa ´renúncia` ao uso 
de modelos tradicionais de ensino para 
abrir passo às metodologias flexíveis”, 
frisa o coordenador-geral do Cead, 
José Aravena Reyes. Ainda segundo 
ele, a distância geográfica não é mais o 
referencial principal para as reflexões 
sobre a modalidade. A flexibilização é até 
uma “fonte de inspiração” para oxigenar 
a educação presencial.

Tornar uma universidade mais flexível 
no sentido de perceber outros saberes 
também é uma das aspirações da 
educação a distância. A própria 

Campanha cultural pelas montanhas de Minas: em sentido horário, acervo exposto em museu de Ilicínea (foto: Guilherme Portes); momento após a oficina 
com o Caravela das Artes, em São João da Ponte (foto: Paula Duarte); flagrante durante almoço depois da Cavalhada em Santa Rita de Caldas (foto: 
Guilherme Portes); estrada a caminho de Cataguases (foto: Rizza)
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Campanha Cultural auxiliou nessa busca 
ao direcionar o olhar da instituição para 
as comunidades nas quais atua. Com 
isso, descobre-se, entre outros pontos, a 
sabedoria local e os traços identitários, 
como as nuances de sotaque, pois “Minas 
são muitas”, como escreveu o mineiro 
Guimarães Rosa. 

Em dois anos, a equipe do projeto de 
extensão da UFJF visitou oito municípios 
do estado por um ou dois dias: Barroso, 
Cataguases, Bicas, Salinas, Mantena, 
São João da Ponte, Ilicínea e Santa 
Rita de Caldas. De acordo com uma 
das coordenadoras das atividades, 
Raquel Lara Rezende, os encontros, 
as apresentações e as oficinas de arte 
não se destinavam prioritariamente ao 
ensino de uma técnica. No trabalho com 
fotografia, interessava muito mais o olhar 
de cada pessoa sobre seu entorno do 
que o desenvolvimento de um padrão. 
“Levamos conosco um pouco de cada 
pessoa que conhecemos. Descobrimos 
comunidades ricas e diversas 
culturalmente, que fogem à descrição 
reducionista de interioranas, tacanhas. 
E também possuem uma certa unidade 
no cotidiano. Percebemos, ainda, que a 

cultura popular não é tão conhecida ou 
valorizada internamente pela própria 
comunidade e externamente pela mídia, 
escola e universidades”, afirma Raquel. A 
fala de um morador de Salinas, no Norte 
de Minas, a 900 quilômetros de Juiz de 
Fora, relatada pela equipe do projeto, 
resume essa percepção: “Se vocês 
querem cultura, têm de procurar mais lá 
pro Vale do Jequitinhonha”.

Foi com o pé na estrada para a troca de 
experiência e com o ouvido atento que 
a equipe do Cead conheceu o som do 
bandolim e do violão do instrumentista 
Francisco Procópio de Souza, o Seu 
Chico, 72. Integrante de Congado e Folia 
de Reis, o músico colabora na Associação 
de Afrodescendentes de Ilicínea, 
município com 11.500 habitantes, no Sul 
de Minas. Estudantes e ex-alunos de 
educação a distância, ao lado de outros 
componentes, participam da associação 
e incentivam os pretendentes a uma vaga 
em cursos ofertados no polo a manterem 
bom desempenho na escola.

Em dezembro de 2012, foi a vez de 
Seu Chico deixar sua comunidade e 
se apresentar com o bandolim no 3ª 

Seminário de Educação a Distância 
(EAD) da UFJF, evento que colabora 
para identificar caminhos para a nova 
modalidade de ensino. Se nos polos 
visitados, a sensação era de acolhimento 
e inserção da equipe da campanha pelas 
comunidades, conforme Raquel, com a 
vinda de Seu Chico a Juiz de Fora ocorreu 
a mesma reação. Por isso, o músico nem 
trocou meias palavras, só quis tocar sob o 
olhar curioso da plateia. “Essa convivência 
com as comunidades e esse vínculo 
emocional são particularidades da UFJF, 
os quais auxiliam na permanência do 
aluno”, ressalta a diretora do Centro, Déa 
Pernambuco. Para 2013, o Cead planeja 
nova edição da campanha.

“Quando vamos em direção aos polos, 
saímos para um microcosmo cognitivo e 
cultural. Por tal motivo, trabalhamos com 
a ideia de educação à Guimarães Rosa, 
de modo a enxergar a diversidade dos 
relevos perceptivos (e seus sotaques) e 
compreender a multiplicidade cultural 
e cognitiva do mar de morros de Minas, 
para, a partir dos elementos que nos 
fornecem, poder construir saberes em 
conjunto”, conclui o coordenador-geral 
do Centro, José Aravena.

MAIS www.cead.ufjf.br

www.uab.capes.gov.br

documentário “Que Qui cê Qué?”: http://vimeo.com/55027801

CURSOS A 
DISTâNCIA
DA UFJF
32 polos em ES, MG, RJ e SP

Sete graduações
Bacharelado em Administração
Licenciaturas em Computação, Educação 
Física, Matemática, Física, Pedagogia e 
Química

Cinco especializações: 
Esportes e Atividades Físicas Inclusivas para 
Pessoas com Deficiência; Gestão Pública; 
Gestão Pública Municipal; Gestão Pública de 
Organizações de Saúde; Mídias na Educação

Cursos de aperfeiçoamento:
Educação para as Relações Étnico-Raciais; 
Atividades Físicas para Pessoas com 
Deficiência
Três polos em Moçambique (África): 
bacharelado de Administração Pública, 
em parceria com a Universidade Eduardo 
Mondlane

Entretenimento com comunidades: no sentido horário, em Ilicínea, senhor aguarda início de roda de conversa (foto: Guilherme Portes); em São João da 
Ponte, crianças participam de criação cênica (foto: Paula Duarte); em Mantena, menina se encanta com música, e garoto se concentra para capoeira; e, em 
Salinas, público atento à apresentação (fotos: Raquel Rezende)


