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Resumo: Este artigo apresenta uma breve reflexão acerca da Educação a Distância no 
Brasil e a contribuição das Instituições de Ensino Superior Católicas na consolidação 
desta modalidade de ensino. Ressalta a organização, vanguarda e qualidade de Ensino 
de instituições Católicas e de modo especial a articulação da CVA-RICESU (Comu-
nidade Virtual de Aprendizagem da Rede de Instituições Católicas de Ensino Superior, 
composto por instituições localizadas em diversos pontos do território brasileiro, que 
formam uma comunidade virtual para oferta de cursos na modalidade EAD dentro do 
espírito humanista e ético-cristão.
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A Educação a Distancia (EAD) não é uma modalidade de ensino 
nova, na verdade segundo Litto (2010) ela é uma pratica tradicional que 
começou por volta de 1850 em vários países da Europa, buscando solucio-
nar o problema da oferta de educação e treinamento àqueles que por um 
motivo ou outro não podiam chegar até a escola.

A Educação a Distância na sua forma mais tradicional se apoiava no 
uso da infraestrutura dos correios para enviar os materiais e lições aos alu-
nos distantes. Dessa forma, estabelecia-se o modo assíncrono de estudar. 
Onde o professor estruturava o curso, organizava as lições, criava materiais 
dividindo os conteúdos entre informação teórica e exercícios de fixação. 
Os alunos recebiam estes módulos, liam os textos, faziam os exercícios e 
algumas vezes os remetiam para correção. A maioria dos cursos enviava 
o gabarito dos exercícios confiando na autodisciplina do aluno e no seu 
senso de responsabilidades. 

Nota-se que a responsabilidade e autonomia são pressupostos da Ed-
ucação a Distância desde suas origens, uma vez que de nada valeria o aluno 
realizar uma “autofraude”, pois as avaliações em momentos prefixados de-
veriam ser realizadas de forma presencial em algum lugar conveniado. Tal 
modelo permanece até hoje, em certo grau, apesar dos avanços tecnológi-
cos, visto que a legislação de Educação a Distância no Brasil obriga as in-
stituições a realizar parte da avaliação de forma presencial.

Há pouco tempo, anos 90, os cursos a distancia eram identificados 
como cursos livres, feitos por correspondência, com baixa interação entre 
professores e alunos, pouca exigência e qualidade duvidosa. Com o surgi-
mento e desenvolvimento das Tecnologias da Informação e Comunicação 
e de forma especial da internet, os cursos a distância tomaram novo signifi-
cado, de forma que Educação a Distância tornou-se sinônimo de Educação 
mediada por novas tecnologias. Nesse contexto a EAD não é apenas uma 
modalidade de ensino, mas sim a utilização estratégica das TICs (Tecno-
logias da Informação e Comunicação) para o ensino e aprendizado, sejam 
eles em cursos presenciais ou a distância. 

Com os avanços da tecnologia, o surgimento dos computadores e, 
principalmente da rede Internet, vivenciamos o desenvolvimento de um 
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sistema social baseado na viabilidade de atividades síncronas e assíncro-
nas, onde o acesso à informação está muito facilitado, permitindo que 
distâncias e tempo não sejam mais fatores restritivos para comunicação 
e para a educação. Litto (2010) destaca que os aparelhos audiovisuais 
acompanhados por material impresso ou não aumentaram as possibili-
dades de aprender assuntos complexos ou corriqueiros. Neste contexto, a 
educação passou por uma revolução, pois as tecnologias permitiram o en-
volvimento de vários sentidos e formas de percepção para o aprendizado, 
dessa forma a educação formal ganha espaço dentro e fora da sala de aula 
(presencial ou virtual).

No cenário Educacional Brasileiro a Educação a Distância ganha cada 
vez mais credibilidade e demonstra que os resultados de aprendizagem 
são iguais aos resultados de cursos presenciais. Grande parte do sucesso 
e credibilidade da Educação a Distância no Brasil se deve a atuação das 
instituições católicas. Várias Universidades Católicas, de diversos estados 
do Brasil, vêm atuando na oferta de cursos de graduação e pós-graduação 
a distância desde o ano de 2000. 

A Educação a Distância nas IES - Instituições de Ensino Superior-
Católicas figura como uma possibilidade de democratização do ensino, for-
mação continuada e educação de vanguarda com utilização de Tecnologias 
da Informação e Comunicação, caracterizada pela interação entre profes-
sores e alunos e comunidade educativa de forma síncrona e assíncrona. Esta 
é a base comum de uma educação a distância Católica, flexível e de quali-
dade. 

Tendo em vista que as IES Católicas que ofertam EAD no Brasil 
estão comprometidas com a diversidade e o pluralismo de idéias, visam 
a formação integral do ser humano, o desenvolvimento do pensamento 
crítico, do espírito de solidariedade, da cooperação e da autonomia por 
meio da construção do conhecimento, no ano 2000 foi criada a CVA-
RICESU (Comunidade Virtual de Aprendizagem da Rede de Institu-
ições Católicas de Ensino Superior). 

A CVA-RICESU (www.ricesu.com.br) é uma rede formada por 
instituições católicas de Ensino Superior, localizadas em diversos pontos 
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do território brasileiro, que formam uma comunidade virtual de apren-
dizagem dentro do espírito humanista e ético-cristão. A RICESU tem a 
missão de promover a sinergia entre as Instituições de Ensino Superior 
Católicas, para a consolidação da Educação a Distância de qualidade no 
Brasil, atuando junto à sociedade e ao poder público, buscando a forma-
ção integral do ser humano de acordo com os valores éticos e cristãos. 

A RICESU, em seus 10 anos de existência, tornou-se um espaço 
privilegiado de: interlocução entre as IES Católicas; troca de conheci-
mento entre gestores; discussão crítica e qualificada de pesquisadores de 
diversas instituições; socialização das melhores práticas; construção de 
projetos interinstitucionais e proposição de políticas junto ao Ministério 
da Educação. Do ponto de vista operacional a rede pretende:

•	 desenvolver	sinergia	entre	as	instituições;
•	 aprender	fazendo;
•	 compartilhar	recursos;
•	 gerar	conhecimento;
•	 facilitar	a	comunicação;
•			criar	espaços	para	a	interação,	a	colaboração	e	a	cooperação;
•	 ampliar	os	espaços	de	formação;
•	 integrar	a	Sociedade	do	Conhecimento;
•	 reduzir	custos.
  
Atualmente a CVA-RICESU congrega instituições da mais alta 

importância no cenário educacional brasileiro: Centro Universitário               
Claretiano, Centro Universitário La Salle, Pontifícia Universidade 
Católica de Campinas, Pontifícia Universidade Católica de Goiás, Pon-
tifícia Universidade Católica de Minas Gerais, Pontifícia Universidade 
Católica do Paraná, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do 
Sul, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Universidade Católi-
ca de Brasília, Universidade Católica Dom Bosco, Universidade Católica 
de Santos, Universidade Católica de Pelotas e Universidade do Vale do 
Rio dos Sinos.
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A Educação a Distância tem possibilitado o avanço do Ensino Supe-
rior no país, e, no âmbito da educação católica, a modalidade tem auxilia-
do a realização de cursos de evangelização e de bíblia, formação de agentes 
de pastorais, capacitação de colaboradores, graduação em Filosofia, Teo-
logia, Ciências da Religião, cursos de extensão entre outras possibilidades. 
A utilização de recursos tecnológicos nos meios evangelizadores tem re-
cebido destaque nos últimos anos. A fala do Papa Bento XVI (2010), na 
XLIV Jornada Mundial das Comunicações Sociais, ressalta a relevância 
da atuação da igreja: 

Os meios modernos de comunicação fazem parte, desde há muito 
tempo, dos instrumentos ordinários através dos quais as comuni-
dades eclesiais se exprimem, entrando em contacto com o seu próprio 
território e estabelecendo, muito frequentemente, formas de diálogo 
mais abrangentes, mas a sua recente e incisiva difusão e a sua notável 
influência torna cada vez mais importante e útil o seu uso no minis-
tério sacerdotal.

Essa afirmação ratifica a importância da utilização dos recursos tec-
nológicos na difusão da palavra no contexto educacional, social ou reli-
gioso. Neste contexto, a RICESU defende a oferta de educação flexível, 
diversificada e de qualidade buscando atingir os diferentes setores da so-
ciedade e ofertando as pessoas alternativas para sua formação. 

Acredita-se que num futuro bem próximo a segmentação da educação 
em oferta na modalidade presencial e virtual (EAD) não será mais utilizada. 
Neste momento de transição, onde o impacto do uso de tecnologias asso-
ciadas à Web 2.0 ainda se fazem presentes no cotidiano das pessoas, ainda 
necessitamos entender que aluno é este que frequenta a escola fundamental 
e acende a universidade. O trabalho de Prensky (2005) e Veen & Vrakking 
(2009) oferecem boas reflexões para entender-se que exista certa resistência 
a pluralidade de modelos.

A oferta plural de modelos de educação trará vantagens e ganhos 
para formação das pessoas. Independente da forma ou meio, a Educação 
Católica resguarda suas crenças e características, bem como sua missão 
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e espaço na sociedade brasileira. Ressalta-se que o trabalho em rede das 
instituições católicas que atuam com educação a distância demonstra que 
os projetos pedagógicos dos seus cursos contemplam a formação do alu-
no voltado aos valores que permitam a formação ampla do sujeito e não         
apenas a mera aquisição de conteúdos. Dessa forma, a Educação Católica 
a Distância busca a aprendizagem sem perder a perspectiva da permanen-
te de inovação educacional, a formação para a vida, para o trabalho, para a 
sociedade e os valores ético-cristãos.
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aBsTRacT: This article presents a brief reflection on Distance Education in Brazil 
and the contribution of Catholic Institutions of Higher Education building this type 
of education. Emphasizes the organization, cutting edge and quality of teaching and 
Catholic institutions especially the articulation of the CTF-RICESU (Virtual Learning 
Community Network of Catholic Institutions of Higher Education), composed of in-
stitutions located in various parts of Brazil, forming a virtual community to offer courses 
in distance education mode in the spirit of humanist and Christian ethics.
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