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Resumo 

 

O Ensino de Gradução à Distância se consolida como um importante meio de formação 

profissionalizante no Brasil e chega agora na formação de jornalistas e publicitários. Com 

cinco cursos de Publicidade e Propaganda e três cursos de Jornalismo em atividade 

autorizados pelo MEC até o mês de junho de 2017, o presente artigo pretende mensurar 

a constituição destes cursos, revelar o panorâma atual e refletir sobre parâmetros de 

qualidade que poderiam ser balizadores neste processo. 

 

Palavras-chave: formação, jornalismo, publicidade, EaD. 

 

O Ensino a Distância (EaD) se consolida no mercado brasileiro como uma 

modalidade essencial para suprir, não só o território continental brasileiro, mas também 

a população, ainda maioria, que não possui formação de nível superior no Brasil. Aliada 

e simultaneamente às liberações governamentais da oferta de novos cursos no país, sendo 

a última a Portaria número 11 de 20 de junho de 2017, facilitando a aberturas de cursos 

no modo a distância, crescem as reflexões em torno da qualidade desta formação e do 

impacto de desenvolvimento que estes profissionais farão na sociedade. Com esses 

tópicos, a presente reflexão se propõe a mensurar como está se constituindo os cursos de 

formação de publicitários e jornalistas e refletir quais seriam paramêtros de qualidade 

essenciais para formação em cursos a distância. 

Ainda impactado pela oferta de cursos de áreas tão distintas quanto Engenharia 

Civil, com 22 cursos autorizados na modalidade em junho de 2017, ou Enfermagem com 

oito cursos em andamento no Brasil3 segundo levantamento feito em época equivalente, 

desde 2016, os cursos de Jornalismo e de Publicidade e Propaganda também são ofertados 

a distância. As particulariedades das formações, que já tiveram e ainda permancem nas 

discussões, muitas vezes acaloradas e em outras extremamente equivocadas, em torno da 
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essencial obrigatoriedade de formação específica e superior, se vem agora numa nova 

reflexão: como manter a qualidade de formação dos profissionais de comunicação aonde 

a troca professor/aluno será mediada pela tecnologia. Ou seja, novas reflexões e 

ponderações se somam à discussão em torno da formação de jornalistas e publicitários. 

A formação a distância ainda carrega ranços históricos, que teimam em pemanecer 

na sociedade atual. Pois está ainda presente no inconsciente coletivo o ensino a distância 

como ensino por correspondência, como os ofertados pelo Instituto Universal Brasileiro, 

famoso pelos anúncios, em revistas, inclusive em quadrinhos, na década de 70/80, mas 

ofertado desde 1941 e que se caracterizavam, principalmente pela formação técnica. 

No entanto, o ensino a distância tem seus registros iniciais muito antes do século 

passado. Há quem considere que o compartilhamento do saber, ou seja, ensinar e aprender 

mediado por um espaço distinto entre aluno e professor, está ligado com o 

desenvolvimento da prensa móvel de Gutemberg, em 1453. Mas alguns especialistas vão 

mais longe ainda. Consideram as Epístolas do Novo Testamento como as primeiras 

formas de EaD, pois eram cartas destinadas à comunidades inteiras, com caráter didádico, 

e que estavam distantes do seu autor. 

Com os novos Meios de Comunicação de Massa, o EaD ganha novos aliados e 

possibilidades. Talvez como o melhor exemplo para a realidade brasileira, cita-se o rádio, 

que desde sua criação tinha como entusiastas a possibilidade da formação e educação em 

longínquas comunidades. Até hoje o rádio continua a ter esse foco essencial. Mas, em 

especial depois da década de 70, a televisão ocupou parte do espaço do rádio no papel da 

educação no Brasil. Com a popularização da mídia, programas que visavam a formação 

tecnisista e alfabetização, em particular, ganharam destaque.  

Neste período, vale relembrar as produções do Projeto Minerva, que chegaram a 

serem transmitidas por 63 emissoras de televião e 1200 emissoras de rádio para formar 

17.200 alunos. Além dele, os programas chamados de Telecursos, da Fundação Roberto 

Marinho, na formação de ensino fundamental e médio também se destacaram no período. 

De acordo com a Fundação os seus cursos já formaram 7 milhões de pessoas4.  

Sem percorrer tempos tão distantes, e que pouco contribuiram para valorizar ou 

entusiasmar em relação a qualidade neste tipo de formação, é importante rever o histórico 

e os marcos legais no Brasil. A legislação atual está ancorada na Lei de Diretrizes de 

                                                 
4 Disponível em http://www.frm.org.br/a-fundacao/ Acesso em 25 de junho de 2017 
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Bases (LDB), regulamentada pelo Decreto nº 2.494/1998 que define o conceito de EaD 

como 

 

Art. 1º Educação a distância é uma forma de ensino que 

possibilita a auto-aprendizagem, com a mediação de recursos 

didáticos sistematicamente organizados, apresentados em 

diferentes suportes de informação, utilizados isoladamente ou 

combinados, e veiculados pelos diversos meios de 

comunicação.(PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA,CASA CIVIL, 

1998) 

 

E também o Decreto nº 5.622/2005, que carateriza, em seu Artigo 1º: 

 
a educação a distância como modalidade educacional na qual a 

mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e 

aprendizagem ocorre com a utilização de meios e tecnologias de 

informação e comunicação, com estudantes e professores 

desenvolvendo atividades educativas em lugares ou tempos 

diversos.(PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA,CASA CIVIL, 

2005) 

 

Explicitando as obrigatoriedades no seu primeiro inciso: 

 
§ 1 o A educação a distância organiza-se segundo metodologia, 

gestão e avaliação peculiares, para as quais deverá estar prevista 

a obrigatoriedade de momentos presenciais para:  

I - avaliações de estudantes;  

II - estágios obrigatórios, quando previstos na legislação 

pertinente;  

III - defesa de trabalhos de conclusão de curso, quando 

previstos na legislação pertinente; e  

IV - atividades relacionadas a laboratórios de ensino, 

quando for o caso .(PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA,CASA 

CIVIL, 2005) 

 

A lei ainda deixa clara que a formação se destina apenas para jovens e adultos não 

contemplados pela formação tradicional, e previa, já, a oferta em todos os níveis de 

formação intelectual. 

É claro que regulamentações surgiram desde então, padornizando e normatizando 

o setor. Talvez ponto de partida para que as Instituições de Ensino Superior (IES) se 

sentissem motivadas com a modalidade tenha sido a Portaria nº 4.059/2004-MEC, que 

previa a oferta de disciplinas em EaD, desde que a carga horária não ultrapassasse 20% 

do total do curso. Tal experimento atingiu de cheio as disciplinas tidas como básicas, 

como Português, Matemática Básica e Metodologia Científica, em sua grande maioria. A 

escolha de tais disciplinas construiu um novo equívoco de que, por não serem ancoradas 

no fazer fim da formação do curso superior, poderiam ser cursadas em outra modalidade, 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 4 

que não a presencial. Foram debates acalorados dentro das instituições, tanto entre 

discentes, quanto docentes, que viam na prática a industrialização do seu labor e o 

aniquilamento da qualidade.  

 É claro que houve, sim, experiências reprováveis em algumas instiuições. Pois 

muitas delas vislumbraram a oportunidade de ampliar o ensino presencial para um maior 

número de discentes com um menor número de docentes. Na avaliação do setor produtivo, 

é uma conta que vale à pena. Assim, houve quem ofertou as disciplinas de modo 

superficial, apenas transferindo o conteúdo da sala de aula para o papel ou vídeo, sem 

aplicação de uma metodologia adequada, contribuindo para a construção de um 

nivelamento extremamente baixo de percepção da possibilidade de qualidade na 

formação a distância.  

Sem abandonar a visão produtiva da oportunidade da nova modalidade, mas outras 

IELs, porém, viram na nova legislação a abertura para o desenvolvimento de um novo 

modo de ensinar, com o aprimoramento das metodologias e o acompanhamento do 

desenvolvimento discente nesta modalidade. Assim, logo, e com o amparo da legislação, 

cursos de graduação a distância se multiplicaram pelo país, nas mais diversas áreas. Essa 

etapa foi sustentada pelo Decreto 5.622, que estabeleceu a política de garantia de 

qualidade, ao credenciamento institucional, supervisão, acompanhamento e avaliação, 

preconizados pelo MEC. Vale lembrar que os diplomas concedidos pelos alunos 

formados pelo EaD não fazem nenhuma referência a modalidade de ensino. 

 Atualmente, de acordo com o Censo EaD.BR: Relatório Analítico da 

Aprendizagem a Distância no Brasil 2015, são 5.048.912 alunos matriculados, sendo 

1.108.021 em cursos regulamentados totalmente a distância e semipresenciais e 3.940.891 

em cursos livres corporativos ou não corporativos. Esse universo está distribuido entre 

875 cursos superiores ofertados integralmente a distância, sendo 474 cursos superiores 

bacharelados, 177 licenciaturas, 189 bacharelados e licenciaturas simultaneamente e 206 

graduações tecnológicas.  

 No perfil discente, há algumas particulariedades em relação ao presencial. O censo 

revela uma preferência do público feminino pela EaD. Em comparação com cursos 

presenciais, que apresentaram 47% de público feminino, os cursos a distância afirmaram 

contar com 56% de mulheres. Em relação a idade, como era de se imaginar, trata-se de 

uma formação que atende as pessoas mais velhas. A faixa etária média informada ao 

Censo EAD.BR 2015 também difere dos discentes presenciais. Os estudantes da 
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educação presencial se concentram na faixa entre 21 e 30 anos (63,23%), enquanto o 

corpo discente dos cursos a distância se encontra na faixa entre 31 e 40 anos (49,78%). 

E, como podia-se até imaginar, a maioria, em todos os tipos e níveis de formação na 

modalidade, são de discentes que trabalham: 

 

Conciliação entre estudo e trabalho por parte do corpo discente, por tipo de curso (%) 

 

(Fonte: CENSO EAD.BR: Relatório Analítico da Aprendizagem a Distância no Brasil 2015 = Censo 

EAD.BR: Analytic Report of Distance Learning in Brazil 2015/[organização] ABED – Associação 

Brasileira de Educação a Distância; [traduzido por Maria Thereza Moss de Abreu]. Curitiba: InterSaberes, 

2016., página: 43) 

 

 É possível, com esses dados e outros que corraboram com eles, de que a realidade 

do EaD já permeia nossa sociedade produtiva, em todos os setores. Então, não demoraria 

para que chegasse no ensino do Jornalismo e da Publicidade e Propaganda.  

Com autorizações que marcam 2015, dois anos apenas, portanto, tempo ainda 

curto para se avaliar a qualidade desses discentes, mais urgente é o momento de reflexão 

e empenho e participação de todos os atores envolvidos, para que sejam cursos que de 

fato colaborem para a formação de qualidade e o desenvolvimento da comunicação do 

Brasil. 

 Atualmente há quatro cursos com autorização para ofertar jornalismo 

credenciados pelo E-Mec (dados de junho de 2017), conforme imagem:  
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(Fonte: Sistema E-Mec, 2017. Disponível em: http://emec.mec.gov.br/, acesso em 25 de junho de 2017.) 

 

Somente nas três IELs em atividade, são 1700 vagas autorizadas. A Universidade 

do Contestato contempla vagas nas cidades de Santa Catarina, assim como as vagas 

disponibilizadas pelo Centro Universitário Facvest. Na instituição com maior número de 

vagas, 1000, o Centro Universitário Internacional (Uninter) oferta a formação em cidades 

de todas as regiões do Brasil, com oferta em cerca de 470 pólos. 

Para o curso de Publicidade e Propaganda o cenário é semelhante, com a oferta 

um pouco maior. São seis instituições credenciadas, sendo cinco em atividade. Ao todo, 

as cinco ofertam 2910 vagas de formação no curso. O curso extinto da Universidade 

Estácio de Sá (Unesa), do Rio de Janeiro tinha 2880 vagas autorizadas. Não há 

informação sobre o que resultou a extinção da oferta no EaD. 

O curso da Universidade Salvador (Unifacs) recebeu a autorização em fevereiro 

de 2017 para 110 vagas distribuídas em 261 pólos. Já a Uninter, IELs sediada em Curitiba, 

com autorização cedida em fevereiro de 2017 para 1000 vagas espalhadas por 470 pólos, 

podendo expandir a oferta para todos os seus mais de mil pólos nacionais. O Instituto 

Infnet Rio de Janeiro (INFNET), que tem autorização para 500 vagas, principalmente no 

Rio de Janeiro, até junho não havia iniciado a oferta do curso. O curso da Universidade 

Brasil, também não iniciou a oferta do curso em seus pólos das suas 800 vagas 

autorizadas. 

Cabe esclarecer que no Cadastro e-Mec as IELs informam todos os endereços dos 

pólos que possuem, mas nem todos locais ofertam os cursos de Publicidade e Propaganda 

ou Jornalismo, exatamente pela exigência dos laboratórios de práticas. 

Apesar de parecer pouco impacto dentro do universo das IELs de Publicidade e 

Propaganda e Jornalismo, nos próximos meses e anos a situação invariavelmente mudará. 

Isso porque a Portaria normativa nº 11, de 20 de junho de 2017, liberou as IELs para a 

http://emec.mec.gov.br/
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oferta de cursos superiores a distância, sem o credenciamento para oferta de cursos 

presenciais. Explica-se:  

 

As avaliações in loco nos processos de EaD serão concentradas no 

endereço sede da IES.  

§ 1º A avaliação in loco no endereço sede da IES visará à verificação 

da existência e adequação de metodologias, infraestrutura física, 

tecnológica e de pessoal que possibilitem a realização das atividades 

previstas no PDI e no Projeto Pedagógico do Curso - PPC.  

§ 2º Durante a avaliação in loco no endereço sede, as verificações 

citadas no  

§ 1º também devem ser realizadas, por meio documental ou com a 

utilização de recursos tecnológicos disponibilizados pelas IES, para 

os Polos de EaD previstos no PDI e nos PPC, e os ambientes 

profissionais utilizados para estágio supervisionado e atividades 

presenciais. 

2º É permitido o credenciamento de IES para oferta de cursos 

superiores a distância, sem o credenciamento para oferta de cursos 

presenciais.  

§ 3º A oferta regular de curso de graduação, independente da 

modalidade, é condição indispensável para manutenção do 

credenciamento. 

 

 Ou seja, facilita a abertura de novos cursos. A quantidade de vagas ofertadas pelas 

instituições dependerá do conceito institucional já existente, conforme demonstra-se:  

Conceito Institucional Quantitativo anual de Pólos 

3 50 

4 150 

5 500 

(Fonte: PORTARIA NORMATIVA nº11, de 20 de junho de 2017) 

 

As exigências dos pólos é que tenham infra-estrutura total, inclusive de equipe de 

pessoal adequado para a implementação dos cursos, que passaram por verificação de 

documentação e com suporte tecnológica para comprovações.  

Dentro deste novo cenário, abre-se, portanto, um leque muito maior de 

possibilidade para as IELs ofertarem cursos em EaD em todas as áreas do conhecimento, 

que certamente trará novo impacto sobre a educação superior no Brasil nos próximos 

meses. 

E a qualidade? 

É óbvio que parte dos questionamentos feitos em relação ao EaD partem da 

reflexão sobre a qualidade destes cursos e do impacto que ele gerará para a sociedade com 

a atuação destes profissionais no mercado. No entanto, a negativa da sua existência é o 

caminho inverso que a contribuição da reflexão e auxílio na construção de parâmetros 
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próprios seriam essenciais para a formação de Jornalistas e Publicitários devem dar. 

Parece que chegamos ao futuro previsto por Morin: 

 

Todo conhecimento comporta o risco do erro e da ilusão. A 

educação do futuro deve enfrentar o problema de dupla face do erro 

e da ilusão. O maior erro seria subestimar o problema do erro; a 

maior ilusão seria subestimar o problema da ilusão. O 

reconhecimento do erro e da ilusão é ainda mais difícil, porque o 

erro e a ilusão não se reconhecem, em absoluto, como tais. (2000, 

pág. 18) 

 

Não se deve, porém, se submeter ao erro e a ilusão, cegando o olhar para a 

realidade que se apresenta. A reflexão se faz emergente, visto que os cursos estão se 

estruturando e ainda não há formados. 

O próprio MEC apresenta e mantém critérios de qualidade para todos os cursos. 

Sabe-se, porém que tais critérios não são suficientes para sanar as dúvidas que pairam 

sobre o EaD. Parte dos questionamentos estão na qualidade de aprendizado pelos 

discentes formados na modalidade. Presume-se que o ranço histórico esteja ancorado 

na percepção de que como o EaD cresceu formando o aprendizado técnico ou básico e 

destinado à população que nunca teve acesso à educação formal e, portanto, sem critérios 

rígidos de cobrança, o mesmo EaD não teria qualidade suficiente para a formação do 

ensino superior. 

No entanto, dados do Instituto Nacional de Pesquisas e Estudos Educacionais 

(Inep), do Ministério da Educação (MEC), apontam que o desempenho deste alunos no 

Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade) são semelhantes, ou seja, não há 

queda de desempenho na mensuração oficial do seu desempenho. 

 

O Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade 2013) 

ENADE EAD % PRESENCIAL % 

1 

2 

3 

4 

5 

SC 

2 0,61% 980 4,62% 

95 28,79% 5541 26,10% 

149 45,15% 8992 42,35% 

69 20,91% 4408 20,76% 

15 4,55% 1310 6,17% 

33 - 2695 - 

1073 - 25818 - 
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Unidades com cursos não 

reconhecidos 

TOTAL GERAL 1,436 100% 49,744 100% 

Obs.: Os índices SC e Unidade com cursos não reconhecidos não entraram nos cálculos 

estatísticos. Fonte: Ministério da Educação - Sistema e-MEC Relatório da Consulta Avançada 

http://emec.mec.gov.br/5  

.  

As diferenças, como já demonstradas anteriormente, encontram-se no perfil destes 

alunos. São mais velhos e já no mercado de trabalho, mesmo em áreas diversas a escolhida 

para a formação em EaD. Assim, a maturidade que encaram a formação superior pode ser 

o indicativo do comportamento de seriedade no seu aprendizado. Mas isso só ocorre, 

invariavelmente, pelas metodologias empregadas. Não há maturidade que consiga 

prender estratégias retrógadas e sem integração ativa do aluno nas tecnologias. Ou seja, 

ensino pautado apenas com longas vídeos aulas ou textos extensos, são exemplos de 

prováveis índices de abandono, apenas isso. 

Discussões que já entrelaçam as reflexões em torno de práticas diferenciadas na 

formação presencial são recorrentes no EaD. E as ditas Metodologias Ativas talvez sejam 

as abordagens com maior influências na contempoaraneidade. Cotta (2012) esclarece: 

 

As metodologias ativas baseiam em estratégias de ensino 

fundamentadas na concepção pedagógica crítico-reflexiva, que 

permitem uma leitura e intervenção sobre a realidade, favorecendo 

a interação entre os diversos atores e valorizando a construção 

coletiva do conhecimento e seus diferentes saberes e cenários de 

aprendizagem. Além disso, são práticas que estimulam a 

criatividade na construção de soluções aos problemas e que 

promovem a liberdade no processo de pensar e de agir. 

 

Ou seja, coloca o aluno como executor principal da sua formação, exigindo ação 

dele para adquirir o conhecimento. Será necessário sempre o agir, refletir e pensar, 

simultaneamente. No EaD essa prática é ainda mais fundamental. Uma vez que o 

ambiente de estudo já é construção do próprio discente. A atitude de aprendizado e a 

disciplina formam o estopo da sua formação, sendo os recursos disponibilizados apenas 

                                                 
5 in Figueiredo, Márcia Aparecida. Avaliação da Educação Superior no Brasil: Presencial X 

Educação a Distância. Ribeirão Preto, 2013. Disponível em: 

http://www.abed.org.br/congresso2013/cd/302.pdf, acesso em 02/07/2017 

 

http://www.abed.org.br/congresso2013/cd/302.pdf
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percursos indicados que precisam ser percorridos sozinhos, mas jamais desamparados 

pelos discentes. 

Se no ensino presencial, o uso das tecnologias, como celular e internet durante as 

aulas presenciais, confrontando e disputando a atenção dos alunos é visto como problema, 

no EaD tais mecanismos são aliados essenciais na construção do conhecimento. O 

confronto de ideias, a comparação e a busca por conhecimento em fontes diversas as salas 

de aulas do ambiente virtual são estratégias utilizadas para dar autonomia e sustentação à 

formação.  

Cada instituição de ensino adota uma metodologia própria na formação por EaD. 

Sabe-se, porém, que nenhuma abriu mão de diferentes abordagens para o ensino de 

Jornalismo e Publicidade e Propaganda.  Há sempre um combinado de recursos e ações 

realizadas pelos discentes, como ler, ver, escrever e agir.Assim, cada conteúdo/tópico das 

disciplinas teóricas o aluno terá acesso a uma leitura de capítulo de livro, seja ela 

produzida pelos próprios professores da instituição ou não, artigos; acompanhamento de 

vídeos indicados na Internet  e das vídeos aulas, que podem ser diversas edições curtas 

ou longas, ao vivo ou gravadas, e a participação obrigatória em fóruns, produção de textos 

e exercícios obrigatórios. As provas são sempre presenciais.  

 

o aluno interage com o assunto em estudo – ouvindo, falando, 

perguntando, discutindo, fazendo e ensinando – sendo estimulado a 

construir o conhecimento ao invés de recebê-lo de forma passiva do 

professor. Em um ambiente de aprendizagem ativa, o professor atua 

como orientador, supervisor, facilitador do processo de 

aprendizagem, e não apenas como fonte única de informação e 

conhecimento (BARBOSA; MOURA, 2013, p.55) 

 

O diferencial de qualidade estará sempre na escolha de tais materiais 

disponibilizados e no acompanhamento das atividades, ou seja, no monitoramento e 

condução dos alunos no processo autônomo do conhecimento e na mensuração rigorosa 

deste saber. Assim, o olhar para parâmetros qualitativos deve ser sobre esse ponto, e não 

sobre a forma que é oferta do EaD. 

Sabe-se, porém, que uma das preocupações na formação superior é com o cuidado 

nas habilidades práticas dos discentes. Temor que se espalha na formação de Jornalismo 

e Publicidade e Propaganda. Disciplinas de rádio, planejamento gráfico, telejornalismo, 

direção de arte, podem serem exemplos de disciplinas práticas que devam ter parâmetros 

qualitativos mensurados ao longo do tempo. A exigência do MEC é que os pólos tenham 
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laboratórios e profissionais que possam acolher tais disciplinas.Ou seja, são exigências 

igualitárias aos dos cursos presenciais.  

Considerações finais 

Os primeiros cursos de Jornalismo e Publicidade e Propaganda foram autorizados 

em 2015 (e podem ou não ter formado turmas neste período), assim, a previsão é que os 

primeiros Jornalistas e Publicitários formados em EaD estejam no mercado apenas em 

2018/19.  Como são cursos de grande demanda na população, e com as novas regras de 

2017, a previsão é que nos próximos anos o número de cursos nas duas áreas se 

multiplique de forma expotencial. Esta é a realidade que se apresenta.  

No entanto, o histórico, ainda recente, e as pesquisas já realizadas com outros 

profissionais formados por cursos em EaD demonstram que o temor pelo novo é apenas 

pelo desconhecido. Não há diferença na formação, há, inclusive, percepção de que o aluno 

de EaD, por precisar ter foco e disciplina, acaba tendo uma postura e um acesso a 

quantidade de dados e informações a mais do que aqueles que apenas assistem aulas 

presenciais. Além disso, experiências internacionais indicam que o ensino por EaD se 

extenderá por diversas áreas, incluindo a saúde, aonde o desenvolvimento das atividades 

práticas serão parte da formação em ambientes do mercado, com acompanhamento de 

profissionais qualificados e treinados pelas IELs.  

O ensino de Jornalismo e Publicidade e Propaganda, que ainda nem acabou de 

discutir a obrigatoriedade do diploma, precisa refletir e acompanhar a formação em EaD. 

O que não se pode é negar o presente, é preciso fazer parte deste presente. 
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