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DIFUSÃO E PRÁTICA DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
NO ENSINO SUPERIOR A DISTÂNCIA: ENTRAVES 
E OPORTUNIDADES 

 

RESUMO 

Ao se contextualizar a educação ambiental no Brasil e a relação de sua 
difusão e prática no ensino superior à distância é possível identificar à 
existência de alguns entraves e também diversas oportunidades 
voltadas à resolução de problemas sociais e ambientais do País. Desta 
forma, torna-se de fundamental importância a agregação transversal da 
educação ambiental no currículo do ensino superior à distância no país. 
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ABSTRACT 

When contextualizing environmental education in Brazil and the ratio 
of its diffusion and practice in higher education distance learning is 
possible to identify the existence of some obstacles and also a lot of 
opportunities aimed at solving social and environmental problems of 
the country thus becomes is of fundamental importance to cross-
aggregation of environmental education in the curriculum of tertiary 
distance learning in the country. 
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1. INTRODUÇÃO 

A questão ambiental, principalmente neste início deste Século, insere-se no contexto social 

no que tange a necessidade de mudar o comportamento do homem em relação à natureza, 

no sentido de promover a sustentabilidade, entendido como o processo que assegura uma 

gestão responsável dos recursos do planeta de forma a preservar os interesses das 

gerações futuras e, ao mesmo tempo atender as necessidades das gerações atuais e a 

compatibilização de práticas econômicas e conservacionistas, com reflexos positivos 

evidentes junto à qualidade de vida de todos. 

A educação, em especial a educação ambiental no contexto brasileiro se constitui 

de forma abrangente na propositura de atingir todos os cidadãos, por meio de um 

processo didático-pedagógico transversal de forma participativa e permanente visando 

incutir no educando uma consciência crítica sobre a problemática ambiental, 

compreendendo-se como crítica a capacidade de captar a gênese e a evolução de 

problemas ambientais. 

Neste contexto, o ensino superior buscando sua difusão com o intuito de levar à 

educação aos mais diferentes locais e níveis sociais do País, proporcionando sua 

democratização, utilizou-se principalmente da Tecnologia da Informação (TI) para 

promover uma densa rede de inter-relações entre pessoas, práticas, valores, hábitos, 

crenças e tecnologias em um contexto de ensino-aprendizagem, formando de acordo 

Nardi (1999), uma ecologia da informação, onde o foco não é a tecnologia em si mesma, 

mas sim a atividade realizada por meio da tecnologia, caracterizada pela diversidade, 

contínua evolução e sentido de localidade no contexto em que aspectos sócio-culturais, 

afetivos, cognitivos e técnicos co-evoluem. 

Desta forma a Educação a Distância (EAD), enfatizando o ensino superior e a 

multidisciplinaridade curricular inerente da educação ambiental, possui alguns entraves, 

contudo, uma ilimitada possibilidade de levar ao alcance da população universitária 

brasileira a discussão dos principais problemas e soluções das questões ambientais 

preeminentes. 

Assim, este trabalho teve por objetivo contextualizar a difusão e a prática da 

educação ambiental no ensino superior à distância, pontuando os principais entraves e 

oportunidades presentes no Brasil. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1. Educação e as Ciências Naturais 

A crise ambiental é decorrente de vários fatores, tais como a organização política e 

econômica da sociedade. Na busca das origens dos problemas, ele lembra que o primeiro 

equívoco da humanidade consistiu na deturpação da concepção ética das relações do ser 

humano com a natureza, que ao invés de estabelecer uma relação de integração, acabou 

criando uma relação de dominação (SANTOS, 2004). 

Esta crise não se encontra desvinculada dos processos sócio-econômicos, 

responsáveis, em grande parte, pela forma de apropriação e uso dos recursos naturais e 

pelos problemas ambientais resultantes. A oposição entre crescimento econômico e 

desenvolvimento é cada vez mais acentuada. Não se pode mais admitir que a busca 

incessante do acúmulo de riquezas, ignore as aptidões ambientais, as questões sociais, a 

diversidade do patrimônio cultural e as formas diferenciadas de lidar com a natureza 

(NORDI et al., 2001). 

Um dos fenômenos mais discutidos atualmente na educação é a 

interdisciplinaridade, que ao estimular à busca de abordagens integradas para a resolução 

dos problemas sociais e das degradações ambientais, agrega à prática do ensino-

aprendizagem o reconhecimento da complexidade da natureza e da sociedade humana, 

fazendo-se perceber que nossos conhecimentos isolados não conseguem mais alcançar as 

respostas adequadas e que nossos instrumentos estão cada vez mais limitados.  

Neste contexto, Noal (2001), apresenta a junção da ciência e a tecnologia na forma 

de mediadoras do processo de evolução da sociedade e seu fator de organização e, como 

tal, não possuem poder hegemônico, não são boas, nem más, nem excludentes, nem 

solidárias. Elas simplesmente favorecem um sistema de pensamento que, acreditando no 

seu potencial transformador, depositou toda crença na solução dos problemas e na 

transformação do mundo através das descobertas científicas e tecnológicas. 

A expressão “ecologia” nasceu no meio científico anteriormente à sua adoção 

pelos movimentos sociais e políticos. O desenvolvimento de áreas do conhecimento 

ligadas às noções de ecossistema e teoria geral dos sistemas (teoria desenvolvida a partir 

do campo da matemática relacionada com computadores) contribui com a ampliação dos 

horizontes científicos, no que se refere à diversidade e à multiplicidade de aspectos a 

serem considerados, particularmente em relação às questões ambientais, já que esta visão 



166 Difusão e prática da educação ambiental no ensino superior a distância: entraves e oportunidades 

Ensaios e Ciência: Ciências Biológicas, Agrárias e da Saúde • Vol. 14, Nº. 2, Ano 2010 • p. 163-176 

possibilita uma compreensão mais integrada (um caráter de encruzilhada) dos fatores que 

integram a complexidade do tema (ALMEIDA, 2004). 

Na natureza, o nível de complexidade é crescente conforme o aumento da 

diversidade do ecossistema e isso precisa ser percebido como tal, sob pena de inviabilizar-

se qualquer possibilidade de compreensão e enfrentamento dos graves problemas 

ambientais existentes, já que ele se encontram na interface das várias áreas do 

conhecimento. Este componente caracteriza a questão ambiental como tema 

transdisciplinar, a priori, pela fecundidade dos diferentes caminhos do conhecimento e 

pela sua interdependência entre as subáreas deste conhecimento (NOAL, 2001). 

De acordo com Morin (2000), a possibilidade de uma abordagem transdisciplinar 

através do reconhecimento de que a ciência clássica fragmenta os fenômenos e impede a 

tomada de consciência global ao contrário da “nova ciência ecológica” que suscita o 

problema da relação homem/natureza no seu conjunto, na sua amplitude, na sua 

atualidade e, pela primeira vez enquanto ciência apela quase que diretamente para a 

tomada de consciência. Para o autor, “é a primeira vez que uma ciência, e não uma 

filosofia nos põe o problema da relação entre a humanidade e a natureza viva”. 

Esta idéia é corroborada por Deléage (1993), ao referir o desafio representado 

pelo desenvolvimento dos conceitos e das definições acerca da originalidade e da 

dificuldade desta ciência, pois ela situa-se na confluência das ciências da natureza com as 

ciências da sociedade, configurando-se como o que pode ser chamado de área das 

“ciências sociais do ambiente”. 

Portanto, de acordo com Melo (2001), a dimensão ambiental da educação assenta-

se nesta visão de mundo holística, que concebe o mundo como um todo integrado, e não 

como uma coleção de partes dissociadas. Assim, sua prática e seus conceitos consideram 

os problemas dentro de uma concepção inclusiva, contrária à compartimentação e à 

segmentação de aspectos sócio-econômicos da vida a exemplo da análise das populações 

tradicionais dissociada da abordagem dos ecossistemas que consistem em seu substrato 

econômico-ecológico. 

2.2. Educação à Distância no Contexto Brasileiro 

Com o advento da globalização no cenário mundial, principalmente nas últimas duas 

décadas as alternâncias tecnológicas executam um papel dual, ou seja, ora fazem com que 

grande parte das qualificações fique defasada em um ritmo cada vez mais rápido, diante 
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dos aparatos de informação que operam em tempo real e ora, apresentam de forma 

interdependentes os conhecimentos acadêmico-científicos e a vida econômica. 

Este cenário segundo Petri [200-], gera um modelo de sociedade em que a 

formação é posta como fator estratégico do desenvolvimento, da produtividade e da 

competitividade. Assim, para os governos e agentes sociais, as políticas relacionadas com 

a qualificação dos recursos humanos merecem o máximo de interesse e prioridade e os 

processos formativos devem caracterizar-se por sua continuidade, permanente 

atualização e renovação em seus conteúdos. E isso deve atingir o maior número possível 

de pessoas adultas e ao longo de toda sua vida. 

Por outro lado, existe uma crescente demanda social de formação, devido às 

exigências de níveis mais elevados de formação, aos avanços tecnológicos, à insuficiência 

de qualificação e às novas tendências demográficas. 

Portanto, a crescente demanda por educação, devida não somente à expansão 

populacional como, sobretudo às lutas das classes trabalhadoras por acesso à educação, ao 

saber socialmente produzido, concomitantemente com a evolução dos conhecimentos 

científicos e tecnológicos está exigindo mudanças em nível da função e da estrutura da 

escola e da universidade. 

Os atuais sistemas educativos formais, porém, têm-se apresentados incapazes de 

atender às necessidades massivas, diversificadas e dinâmicas de educação e formação de 

adultos. Por outro lado, o aumento de atendimento instrucional e as mudanças nos 

aspectos pedagógicos e tecnológicos implicariam o conseqüente aumento de custos, 

sobretudo nos níveis médio e superior. 

Como atender questiona Petri [200-], às demandas crescentes por formação e 

atualização de conhecimentos e práticas profissionais, diante da situação de crise 

financeira que atravessam os países em desenvolvimento, como o nosso, com reflexo 

imediato nas instituições de ensino superior? 

O século XX encontrou na EAD uma alternativa, uma opção às exigências sociais 

e pedagógicas, contando com o apoio dos avanços das novas tecnologias da informação e 

da comunicação. A EAD passou a ocupar uma posição instrumental estratégica para 

satisfazer as amplas e diversificadas necessidades de qualificação das pessoas adultas. 

No Brasil, os primórdios da Educação a Distância ou Teleducação datam de 1923 

com a fundação da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, porém, somente na década de 60 

que ela tomará “corpo” com o surgimento da Comissão para Estudos e Planejamento da 

Radiodifusão Educativa que acabou criando, em 1972, o Programa Nacional de 
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Teleducação (PRONTEL), com o objetivo de integrar todas as atividades educativas dos 

meios de comunicação com a Política Nacional de Educação.  

Nas últimas décadas a idéia de institucionalização das estruturas organizacionais 

vem se fazendo presente nas discussões sobre a EAD no país, estabelecendo-se o debate 

acerca da aceita ou não da EAD como forma de democratizar o acesso da sociedade ao 

ensino, em especial ao ensino superior. 

Desta forma, de acordo com Petri [200-], apesar de resultados quantitativos 

“aparentemente” positivos de muitos programas implementados nestes últimos 20 anos, a 

maioria deles foi desativada com as mudanças de governos que não deram continuidade e 

estabilidade aos programas iniciados. 

Sua ineficácia, porém, se deveu muito à desatualização dos materiais didáticos, à 

falta de um atendimento sistematizado aos alunos, ao não desenvolvimento de sistemas 

de avaliação da formação oferecida e a não consideração das diferenças regionais, por 

serem, quase sempre, impostos de cima para baixo. 

Existe também uma não credibilidade quanto ao produto desta modalidade, 

quanto a sua seriedade, a sua eficiência e eficácia, diante do entendimento de que nos 

países do terceiro mundo não existe uma “cultura de autodidatismo”. Há certo 

"pré-conceito" difuso em relação à EAD. Resistências e não compreensão clara e exata do 

que seja educação a distância são encontradas no seio das próprias universidades. 

Entretanto, segundo o mesmo autor, analisando os efeitos do processo de 

globalização e a educação à distância, se antes existiam muitas resistências e pré-conceitos 

quanto a esta modalidade, parece que a conjuntura econômica e política no limiar do 

milênio acabou encontrando nesta modalidade uma alternativa economicamente viável, 

uma opção às exigências sociais e pedagógicas, contando com o apoio dos avanços das 

novas tecnologias da informação e da comunicação. Isto é, dentro desta crise estrutural, a 

conjuntura política e tecnológica tornou-se favorável à implementação da EAD. 

Ela passou a ocupar uma posição instrumental estratégica para satisfazer as 

amplas e diversificadas necessidades de qualificação das pessoas adultas, para a 

contenção de gastos nas áreas de serviços educacionais e, no nível ideológico, traduz a 

crença de que o conhecimento está disponível a quem quiser (PETRI, 1998). 

Entretanto, sob qualquer que seja ótica, se faz necessário pontuar os conceitos e 

principais características do que se denomina EAD. Desta forma, diversas são as 

denominações que encontramos relacionadas com essa modalidade. Fala-se, 

freqüentemente, em Ensino a Distância e Educação a Distância como se fossem sinônimos, 
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expressando um processo de ensino-aprendizagem. Ensino representa instrução, 

socialização de informação, aprendizagem, etc., enquanto Educação é “estratégia básica 

de formação humana, aprender a aprender, saber pensar, criar, inovar, construir 

conhecimento, participar, etc.” (MAROTO, 1995).  

A situação socioeconômica e cultural dos países da América Latina, marcada 

pelas desigualdades sociais, contrasta com as mudanças tecnológicas e as exigências de 

qualificação no mundo de trabalho. Por exemplo, frente ao aumento de usuários dos 

meios de comunicação cresce, paradoxalmente, o número de analfabetos, acentua-se a 

“desigualdade” entre os que têm formação muito especializada e os que se encontram 

cada vez mais desqualificados para atender às exigências da sociedade atual. 

A EAD, enquanto prática educativa deve considerar esta realidade e 

comprometer-se com os processos de libertação do homem em direção a uma sociedade 

mais justa, solidária e igualitária. Enquanto prática midiatizada, deve fazer recurso à 

tecnologia, entendida como “um processo lógico de planejamento, como um modo de 

pensar os currículos, os métodos, os procedimentos, a avaliação, os meios, na busca de 

tornar possível o ato educativo” (MAROTO, 1995). Exige-se, pois, uma organização de 

apoio institucional e uma mediação pedagógica que garantam as condições necessárias à 

efetivação do ato educativo. 

Para Garcia Aretio (1994), a EAD distingue-se da modalidade de ensino 

presencial por ser “um sistema tecnológico de comunicação bidirecional que pode ser 

massivo e que substitui a interação pessoal na sala de aula entre professor e aluno como 

meio preferencial de ensino pela ação sistemática e conjunta de diversos recursos 

didáticos e o apoio de uma organização e tutoria que propiciam uma aprendizagem 

independente e flexível”. 

São, pois, elementos constitutivos da Educação a Distância: 

• a “distância” física professor-aluno: a presença física do professor ou do 
autor, isto é do interlocutor, da pessoa com quem o estudante vai dialogar 
não é necessária e indispensável para que se dê a aprendizagem. Ela se dá 
de outra maneira, “virtualmente”;  

• de estudo individualizado e independente: reconhece-se a capacidade do 
estudante de construir seu caminho, seu conhecimento por ele mesmo, de 
se tornar autodidata, ator e autor de suas práticas e reflexões; 

• um processo de ensino-aprendizagem midiatizado: a EAD deve oferecer 
suportes e estruturar um sistema que viabilizem e incentivem a 
autonomia dos estudantes nos processos de aprendizagem. E isso 
acontece “predominantemente através do tratamento dado aos conteúdos 
e formas de expressão midiatizada pelos materiais didáticos, meios 
tecnológicos, sistema de tutoria e de avaliação” (MAROTO, 1995); 
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• o uso de tecnologias: os recursos técnicos de comunicação, que hoje têm 
alcançado um avanço espetacular (correio, rádio, TV, audiocassette, 
hipermídia interativa, Internet), permitem romper com as barreiras das 
distâncias, das dificuldades de acesso à educação e dos problemas de 
aprendizagem por parte dos alunos que estudam individualmente, mas 
não isolados e sozinhos. Oferecem possibilidades de se estimular e 
motivar o estudante, de armazenamento e divulgação de dados, de acesso 
às informações mais distantes e com uma rapidez incrível; 

• a comunicação bidirecional: o estudante não é mero receptor de 
informações, de mensagens; apesar da distância, busca-se estabelecer 
relações dialogais, criativas, críticas e participativas. 

A essência, pois, da EAD é a relação educativa entre o estudante e o professor 

que não é direta, mas “mediada e mediata”, pois se vale de meios diversos e diferentes da 

explicação e a relação cara a cara, que se realiza em momentos e lugares diferentes da 

presencial, fazendo uso de uma organização de apoio (MAROTO, 1995). 

São suas características: 

• a abertura: uma diversidade e amplitude de oferta de cursos, com a 
eliminação do maior número de barreira e requisitos de acesso, atendendo 
a uma população numerosa e dispersa, com níveis e estilos de 
aprendizagem diferenciados, para atender à complexidade da sociedade 
moderna; 

• a flexibilidade: de espaço, de assistência e tempo, de ritmos de 
aprendizagem, com distintos itinerários formativos que permitam 
diferentes entradas e saídas e a combinação trabalho/estudo/família, 
favorecendo, assim, a permanência em seu entorno familiar e laboral; 

• a adaptação: atendendo às características psicopedagógicas de alunos que 
são adultos; 

• a eficácia: o estudante, estimulado a se tornar sujeito de sua 
aprendizagem, a aplicar o que está apreendendo e a se auto-avaliar, 
recebe um suporte pedagógico, administrativo, cognitivo e afetivo, 
através da integração dos meios e uma comunicação bidirecional; 

• a formação permanente: há uma grande demanda, no campo profissional 
e pessoal, para dar continuidade à formação recebida “formalmente” e 
adquirir novas atitudes, valores, interesses, etc. 

• a economia: evita o deslocamento, o abandono do local de trabalho, a 
formação de pequenas turmas e permite uma economia de escala. 

A EAD é, pois, uma alternativa pedagógica de grande alcance e que deve utilizar 

e incorporar as novas tecnologias como meio para alcançar os objetivos das práticas 

educativas implementadas, tendo sempre em vista as concepções de homem e sociedade 

assumidas e considerando as necessidades das populações a que se pretende servir. 

A EAD coloca-se, então, como um conjunto de métodos, técnicas e recursos, 

postos à disposição de populações estudantis dotadas de um mínimo de maturidade e de 

motivação suficiente, para que, em regime de auto-aprendizagem, possam adquirir 
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conhecimentos ou qualificações a qualquer nível. A EAD cobre distintas formas de ensino-

aprendizagem em todos os níveis que não tenha a continua supervisão imediata de 

professores presentes com seus alunos na sala de aula, mas que, no entanto, se beneficiam 

do planejamento, guia, acompanhamento e avaliação de uma organização educacional. 

A EAD, porém, não deve ser simplesmente confundida com o instrumental, com 

as tecnologias a que recorre. Deve ser compreendida como uma prática educativa situada 

e midiatizada, uma modalidade de se fazer educação, de se democratizar o conhecimento. 

É, portanto, uma alternativa pedagógica que se coloca hoje ao educador que tem uma 

prática fundamentada em uma racionalidade ética, solidária e compromissada com as 

mudanças sociais. 

2.3. Educação Ambiental 

Quando estivermos buscando alternativas de soluções para os nossos problemas 

ambientais, deveríamos sempre lançar mão da palavra “redescobrir”, uma vez que a 

maioria desses problemas já fazia parte das preocupações dos nossos antepassados. Os 

filósofos e cientistas têm, ao longo da escalada do homem, expressado a sua admiração 

pela natureza, e a sua preocupação em protegê-la. As culturas orientais e a Grécia nos 

legaram reflexões filosóficas de grande sensibilidade a respeito das relações homem-

natureza (DIAS, 1998). 

Neste contexto, em 1962 a jornalista Rachel Carson lançou o livro Primavera 

Silenciosa, que se tornaria um clássico na história do movimento ambientalista mundial, 

com grande repercussão. Nesta obra, a autora tratava da perda da qualidade de vida 

produzida pelo uso indiscriminado e excessivo dos produtos químicos e os efeitos dessa 

utilização sobre os recursos ambientais. Motivados em parte por esta obra e também pela 

“onda ambiental”, em 1972 é publicado pelo Clube de Roma o relatório “Os Limites do 

Crescimento”, que discorria sobre o crescente consumo mundial e sua relação aos seus 

limites de crescimento e seu possível colapso. 

Após alguns meses ocorreu em Estocolmo, na Suécia, a Conferência da ONU 

sobre o Meio Ambiente. Considerada um marco histórico político internacional para o 

surgimento de políticas de gerenciamento ambiental, esta conferência reconheceu o 

desenvolvimento da Educação Ambiental (EA), como o elemento crítico para o combate à 

crise ambiental ao mundo, e enfatizou a urgência da necessidade do homem reordenar 

suas prioridades. 
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Seguindo a recomendação nº 96 da Conferência de Estocolmo, realizou-se em 

1977 em Tbilisi na Geórgia, promovida pela UNESCO-PNUMA, a Conferência 

Intergovernamental sobre Educação Ambiental, cujo produto mais importante foi a 

Declaração sobre a Educação Ambiental, documento técnico que apresentava as 

finalidades, objetivos, princípios orientadores e estratégias para o desenvolvimento da EA 

e elegia o treinamento de pessoal, o desenvolvimento de materiais educativos, a pesquisa 

de novos métodos, o processamento de dados e a disseminação de informações como o 

mais urgente dentro das estratégias de desenvolvimento. A Conferência de Tbilisi foi um 

marco histórico de destaque na evolução da EA (DIAS, 1998). 

Desta forma, pode-se conceituar a EA de diversas formas, como Stapp et al. 

(1969) que definiram a EA como um processo que deve objetivar a formação de cidadãos, 

cujos conhecimentos acerca do ambiente biofísico e seus problemas associados possam 

alertá-los e habilitá-los a resolver seus problemas. 

Na conferência de Tbilisi a EA foi definida como uma dimensão dada ao 

conteúdo e a prática da educação, orientada para a resolução dos problemas concretos do 

meio ambiente através de enfoques interdisciplinares e de uma participação ativa e 

responsável de cada indivíduo e da coletividade. Essa definição é válida até hoje. 

O Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) conceitua a EA como um 

processo de formação e informação, orientado para o desenvolvimento da consciência 

crítica sobre as questões ambientais, e de atividades que levem à participação das 

comunidades na preservação do equilíbrio ambiental (DIAS, 1998). 

Ao chegarmos ao término da primeira década do terceiro milênio, ainda marcado 

pelas desigualdades sociais, o empobrecimento das maiorias e as precárias condições de 

sobrevivência da população em escala mundial, o “Ambientalismo” surge como uma 

perspectiva ambiciosa para a humanidade. 

A degradação ambiental nos países menos desenvolvidos é indissociável de um 

conjunto de processos de degradação social e cultural, marcados, principalmente, pela 

adaptação de tecnologias inadequadas ao ambiente natural e cultural. As disparidades 

sociais acentuam os impactos ambientais, gerando uma “cultura de desesperança” que 

dificulta a reconstrução das sociedades em bases mais aceitáveis (NORDI, et al., 2001). 

Interpretar o papel das universidades, segundo Noal (2001), em especial a EA, 

neste cenário não é tarefa simples. O papel da universidade, considerada como produtora 

do conhecimento mais elaborado, deve também assumir um compromisso mais social, 

corroborando para que a liberdade do sujeito aprendiz encontre novas formas de 

ultrapassagens a violências vivenciadas por nossa era. O procedimento legítimo não é 
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escolher um caminho entre “conservação (desejos)” e “dilemas sociais (necessidades)”, 

senão busca a aliança entre estas duas dimensões. 

Resgatar o papel das universidades, neste sentido, é imperativo ao caminho 

adiante. A introdução da EA nos níveis superiores nos obriga a repensar nosso próprio 

papel dentro da sociedade. É preciso compreender a academia dentro de um grande 

laboratório de convivência, que possa gerar produções concretas ao contexto regional, 

sem perder a dimensão mais complexa do pensamento.  

2.4. Entraves e Oportunidades da EA no Ensino Superior à Distância 

A EAD surge como uma modalidade não tradicional, cobrindo distintas formas de ensino-

aprendizagem, dispondo de métodos, técnicas e recursos à disposição de sua clientela. 

Segundo Preti e Sato (1996), alguns dos graves problemas relativos à EAD no Brasil 

centralizaram-se em: 

• Abrangência em todo território nacional, não respeitando as diferenças 
regionais e locais; 

• Inexistência de estruturas de atendimento personalizado; e 

• Ausência de sistemas de avaliação qualitativa. 

Além disso, a maioria dos programas foi imposta de cima para baixo, e também 

foi utilizada mais para fins lucrativos ou políticos, do que propriamente educativos. Existe 

também uma não credibilidade quanto ao produto desta modalidade, quanto a sua 

seriedade, a sua eficiência e a sua eficácia, particularmente dentro do entendimento de 

que nos países de Terceiro Mundo, não existe uma cultura de “autodidatismo”. Há um 

certo “pré-conceito” difuso em relação à EAD. 

Se, na década de 70, a América Latina viveu uma série de iniciativas, cujas bases 

eram a EAD, muitas delas fracassaram por não verificarem certos “preceitos” na 

constituição de sistemas em EAD, como por exemplo, implementar trabalhos localizados 

que atendessem às demandas específicas, com um rígido controle de avaliação e, 

sobretudo, sem que fosse possível criar uma infra-estrutura mínima, cujo objetivo fosse o 

de permitir a diversificação de projetos (SATO, 2000). 

De acordo com Moran (2002), as instituições de ensino superior se preocupam, 

fundamentalmente, com a educação presencial. A cultura predominante é a presencial e 

os alunos procuram em primeiro lugar os cursos regulares presenciais. A educação a 

distância é procurada, principalmente por formados ou por aqueles que perderam o prazo 

regular de realizar um curso superior. 
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Começam, agora, os cursos parcialmente a distância dentro da educação 

presencial. O número de disciplinas, parcial ou totalmente a distância dentro de cursos 

presenciais, está começando a aparecer, mas é ínfimo em relação ao peso da sala de aula. 

A educação a distância sempre foi vista como supletiva, emergencial ou complementar. 

Com a LDB e com a Internet, adquire uma dimensão pedagógica e mercadológica cada 

vez mais relevante. 

Com a expansão das redes de banda larga é possível acessar rapidamente as 

informações dos cursos, a carregar vídeos e áudios, a visualizar o professor e os grupos de 

alunos, em tempo real e a um custo relativamente baixo. Tanto os cursos regulares 

presenciais como os a distância vão se aproximar do ponto de vista técnico e 

metodológico. Predominarão, nos próximos anos, os cursos semipresenciais, aproveitando 

o melhor do estar juntos e o melhor de estar conectados. 

Caminha-se para uma flexibilização forte de cursos, tempos, espaços, 

gerenciamento, interação, metodologias, tecnologias, avaliação. Isso obriga a 

experimentar, pessoal e institucionalmente, modelos de cursos, de aulas, de técnicas, de 

pesquisa, de comunicação. 

Todas as universidades e organizações educacionais, em todos os níveis, 

precisam experimentar formas de integrar o presencial e o virtual, garantindo a 

aprendizagem significativa. É importante que os núcleos de educação a distância das 

universidades saiam do seu isolamento e se aproximem dos departamentos e grupos de 

professores interessados em flexibilizar suas aulas, que facilitem o trânsito entre o 

presencial e o virtual (MORAN, 2002). 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O contexto da apresentação e discussão dos temas e seus respectivos sub-temas 

demonstrados neste trabalho, corrobora com Preti e Sato (1996) na afirmação de que e a 

educação à distância, enquanto prática educativa deve considerar a realidade e 

comprometer-se com os processos de libertação do ser humano em direção a uma 

sociedade mais justa, solidária e igualitária. 

Enquanto prática midiatizada, deve fazer recurso à tecnologia, entendida como 

“um processo lógico de planejamento, como um modo de pensar os currículos, os 

métodos, os procedimentos, a avaliação, os meios, na busca de tornar possível o ato 

educativo”. Assim, exige-se, pois, uma organização de apoio institucional e uma 
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mediação pedagógica, que garantam as condições necessárias à efetivação do ato 

educativo. 
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