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eduCação a diStânCia: 
abordagenS CrítiCaS

A revista EccoS, ao longo de seus dez anos de existência, promoveu 
debates em suas publicações acerca de várias temáticas educacionais no 
País. As decisões sobre os assuntos abordados são anualmente tomadas pelo 
Conselho Editorial, que se reúne e decide sobre a temática de cada número 
a ser publicado. Em sua última reunião, realizada em Caxambu, por ocasião 
da 30ª Reunião Anual da Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa 
em Educação (ANPEd), optou-se, com relação a este volume, pelo tema 
Educação e o Ensino a Distância, dada a efervescência que tem provocado no 
âmbito da nossa área.

EccoS sempre primou por discussões monotemáticas e, até o volume 
nove, abrangeu, em seu projeto editorial, um tema educacional específico, es-
colhido pelo Conselho Editorial. Com a maturidade da revista e consideran-
do-se, entre outros fatores, os requisitos de seriação anual exigidos por nossos 
indexadores, buscaram-se alternativas a esse projeto editorial.

Considerando-se que o formato temático é o mais conveniente para o 
debate nas áreas das humanidades e, em especial, na educação, levou-se, na 
última reunião do Conselho Editorial, a proposta de permanência temática, 
porém a partir de um “dossiê” preparado pela publicação, por natureza de 
demanda induzida, mediante convites a especialistas nacionais e estrangeiros 
para debaterem sobre o tema. Inauguramos esse formato já no v. 10, n. 1, que 
ora passamos às mãos dos leitores, com o tema “Educação a Distância: abor-
dagens críticas”.

Interessa discutir, neste editorial, as implicações históricas e culturais 
que atravessam esse tema, considerando que as novas tecnologias nos im-
põem, hoje, de maneira indelével, uma análise diferente das questões educa-
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cionais, em face das transformações ocorridas, nas últimas três décadas, no 
cenário mundial. Essas mudanças são chamadas de grandes rupturas com a 
Modernidade – alguns lhe cunham o nome de pós-modernidade (JEMESON, 
1996; LYOTARD,1989), outros de modernidade tardia (GIDDENS, 1999 ). 
Nesse cenário, o avanço tecnológico e a decorrente tecnologização da vida 
ganham ampla relevância, obviamente porque a ruptura com o passado re-
cente só foi possível, da maneira acelerada como ocorreu, pela ascensão das 
tecnologias de informação e de comunicação. Sabíamos que tudo isso afetaria, 
sobremaneira, o processo educacional, pois se erigia um novo paradigma que 
viria promover a transformação dos modelos educacionais e societais oriundos 
da modernidade, até então em voga.

Nos anos 1990, essas transformações fizeram-se mais marcantes nos 
processos de produção e nas relações do trabalho. Esse é o período da acelera-
ção e da facilidade de acesso às novas tecnologias, mesmo nos países periféricos 
e emergentes como o Brasil. Essas inovações tecnológicas chegam, mudando 
completamente as formas de pensar e de agir. Consolidam-se os sistemas de 
rede, a expansão dos microcomputadores residenciais, a internet e as novas 
maneiras de comunicação instantânea que progridem rapidamente. O acesso 
e a difusão são facilitados, e sua popularização se torna cada vez mais rápida 
(PUCCI, 2007). Esse cenário tem repercussão na sociedade como um todo e, 
em especial, nos processos de aprendizagem (MATTA, 2006), fazendo surgir 
uma nova “gramática” do discurso educacional, expressa nos termos knowled-
ge society (sociedade do conhecimento), learning society (sociedade aprenden-
te), knowledge based systems (sistemas com base no conhecimento), knowledge 
management (gestão do conhecimento), knowledge engeneering (engenharia do 
conhecimento), entre outros (ASSMANN, 1996). 

Na discussão do tema, devemos considerar que não se trata de uma no-
vidade “novidosa”, porém, nos dias atuais, ele deixa de ser um tema marginal1 
para tornar-se um tema significativo, privilegiado nas políticas públicas de 
educação, com razoável estrutura e uma abundante legislação. 

1 Nesse caso, vale a citação 
do Anuário Brasileiro Estatís-
tico de Educação Aberta e a 
Distância (Abraead) “O Brasil 
está vendo surgir um ambiente 
educacional que terá a próxima 
geração de estudantes batendo 
à porta. Em várias frentes, no 
ambiente educacional e fora 
dele (no mundo corporativo, 
por exemplo), a Educação a 
Distância (EAD) deixou de 
ser apenas uma alternativa ao 
ensino presencial paradigmá-
tico para assumir o proscênio. 
O contexto do país colabora 
para isso com a criação de um 
ambiente legal e institucional 
favorável. […] O Abraead as-
sume a missão de investigar 
e promover sinergias entre a 
comunidade que se vale desse 
conjunto de métodos educacio-
nais. Sua proposta, a exemplo 
da primeira edição, lançada no 
ano passado, é trazer o máximo 
possível de informações oficiais 
disponíveis sobre a EAD, além 
de pesquisar na comunidade 
seus métodos, suas demandas e 
seus anseios, para que possa ser 
uma ferramenta para o cresci-
mento e qualificação da EAD 
brasileira. O ponto de partida 
deste anuário, para a pesquisa 
de dados, é o Sistema de En-
sino, ou seja, os órgãos oficiais 
como Ministério da Educação, 
secretarias de educação, Conse-
lho Nacional de Educação e os 
conselhos estaduais e munici-
pais de educação. Esses órgãos 
e seus registros de dados foram 
consultados para que possamos 
identificar quantas e quais são 
as instituições autorizadas a 
ministrar cursos de EAD de 
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A EAD remonta a outras épocas, quando ainda as tecnologias educa-
cionais eram bastante precárias no Brasil. Como nos demais países do mun-
do, em nosso País, a trajetória da EAD tem sua origem no processo de dis-
seminação dos meios de comunicação. Já se vivenciou a etapa do ensino por 
correspondência, passou-se pela transmissão radiofônica e, depois, televisiva. 
Utiliza-se a informática até nos atuais processos de uso conjugado de meios 
– a telemática e a multimídia. 

Embaladas por aspectos socioeconômicos, as diferentes etapas da EAD 
tornaram-se, no decorrer da segunda metade do século XX, muito relevantes 
em nosso País. Pode-se situar a discussão nos anos 1970, quando o governo 
elaborou planos setoriais para a educação, impulsionado pela urgente neces-
sidade de qualificação do trabalhador brasileiro para atender às demandas de 
formação que, à época, o processo de produção impunha. Sob os auspícios 
da Teoria do Capital Humano, que torna a educação “a menina dos olhos” 
das políticas públicas, há readequação de investimentos no setor para que as 
exigências de formação do trabalhador, nos âmbitos formal e informal, sejam 
observadas. Nos anos 1980 e 1990, com a crise do capital, surge a necessidade 
de requalificar esse mesmo trabalhador para atender às exigências do mercado 
que se reordenava em conformidade a um modelo pós-fordista2 (HARVEY, 
1992), o qual solicitava profissionais que dessem conta das múltiplas compe-
tências que se requeriam no mundo do trabalho.

Daí a necessidade de um novo tipo de trabalhador afinado com 
os tempos de uma nova “visão” de empresa – necessidade de um 
trabalhador capaz de trabalhar em equipe, “flexível”, polivalente 
(do tipo factorum, “faz-de-tudo”), pronto para pular de um posto 
de trabalho para outro, de uma atividade para outra, sempre dis-
ponível e preparado para um mercado aberto, versátil e atento a 
demandas não mais de massas, mas específicas de grupos identifi-
cados como possíveis consumidores. (PETRI, 2005, p. 19).

acordo com suas especializa-
ções, ou que são promotoras de 
cursos credenciados. Também 
consultamos o Instituto Na-
cional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais (Inep) e o último 
censo educacional para fechar 
nosso levantamento.” (Abrae-
ad, 2006, p. 23).

2 Como bem salienta Harvey 
(1992), há uma incapacida-
de dos modelos econômicos, 
orientados pelo fordismo e 
keynesianismo das décadas de 
1960 e 1970 de dar conta das 
contradições inerentes ao capi-
talismo. “A profunda recessão 
de 1973 […] pôs em movimen-
to um conjunto de processos 
que solaparam o compromisso 
fordista. Em conseqüências as 
décadas de 1970 e 1980 foram 
um conturbado período de 
reestruturação econômica e de 
reajustamento social e político. 
Essas experiências podem re-
presentar os primeiros ímpetos 
da passagem para um regime 
de acumulação inteiramente 
novo, associado com um siste-
ma de regulamentação política 
e social bem distinta” (p. 140). 
A essa reorganização do capital, 
Harvey chamou de “acumula-
ção flexível”.
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Esse contexto abre-se para novas modalidades educacionais, que deve-
riam dar conta do processo de massificação de educação básica para todos e 
de requalificação profissional. Estão situadas aí as reformas educacionais do 
período tanto para a educação básica quanto para a educação superior, além 
de outros projetos massivos, tais como o Projeto Minerva, os Telecursos e 
outros projetos regionais espalhados pelo País. 

Em que pesem os prognósticos entusiasmados desse setor no campo 
educacional brasileiro e a fetichezação dos números3, há algumas reflexões 
críticas à “profecia” (DEMO, 2006), de que essa modalidade educacional será, 
ainda neste século, a grande revolução no ensino e no acesso à educação, 
tornando-a verdadeiramente democrática e inclusiva. Isso parece ser fato; tal 
assertiva está presente no discurso “não há retorno”. Como diz Demo (2006, 
p. 102), “[…] podemos reclamar dos meios informacionais, questionar a von-
tade, mas isso não pode desandar na pretensão de girar a roda do tempo para 
trás”(grifos nossos). Por outro lado, também não se pode, a priori, engajar-se 
nesse discurso salvacionista da EAD que se impõe na sociedade e até mesmo 
nos discursos oficiais. Demo apresenta algumas posições de precaução para 
uma reflexão crítica sobre o tema:

Há vários contextos negativos em torno da educação a distân-
cia. O primeiro e o mais temido é a possibilidade mais aberta de 
fraudes, tendo em vista que o controle pode facilmente perder-
se. O segundo, e na verdade o maior de todos de longe, é o risco 
de aprimoramento do instrucionismo, a medida que se inventa 
mais um palco pródigo para aulas reprodutivas. O terceiro refe-
re-se às expectativas generalizadas de acesso ‘facilitado’ a diplo-
mas e certificações, empurrando para baixo os parâmetros de 
qualidade educativa. O quarto realça possíveis contradições nos 
termos, já que em certo sentido, educar exige presença, por con-
ta do contato pedagógico. Esta cautela exagera, entretanto, em 

3 Conforme Abraead (2006), 
pelo menos 1.278.022 de brasi-
leiros estudaram por Educação 
a Distância no ano de 2005, 
tanto pelos cursos oficialmente 
credenciados quanto por gran-
des projetos nacionais públicos 
e privados. O número de insti-
tuições que ministram EAD de 
forma autorizada pelo Sistema 
de Ensino cresceu em 30,7%, 
passando de 166 (em 2004) 
para 217 (em 2005). O número 
de alunos que estudam nessas 
instituições cresceu ainda mais, 
passando de 309.957 (em 2004) 
para 504.204 (em 2005). Em 
2005, houve um pico na ofer-
ta de novos cursos a distância. 
Foram oferecidos, pelas insti-
tuições da amostra, 321 novos 
cursos nesse ano, contra 56 no-
vos cursos, em 2004, e 29 novos 
cursos, em 2003.
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não conceber a possibilidade da presença virtual. O quinto teme 
o isolacionismo sempre possível em alunos a distancia, a medida 
que os contatos se restringem aos eletrônicos ou a nenhum, des-
fazendo a relevância de ambientes e contatos socializadores. O 
sexto retrata a pretensão excessiva de autodidatismo, a medida 
que o aluno poderia aprender sozinho, dispensando qualquer 
professor ou qualquer orientação. Tais contexto, entre outros, 
retratam possíveis riscos/vícios que são sempre mister enfrentar, 
mas em grande parte, são também comuns a presença física, o 
que torna impróprio estigmatizar a educação a distancia como 
proposta tendencialmente equivocada. Pode ser um tiro no pé, 
como pode também ser uma extraordinária oportunidade […] 
(DEMO, 2006, p. 101 e 102). 

Todo esse processo vem-se tornando, atualmente, um “calcanhar de 
Aquiles” para a área de educação, pondo-nos diante de questões da própria 
formação de profissionais, em especial a formação de professores, dada sua 
realidade contundente imposta às políticas de formação de professores capita-
neadas pela Universidade Aberta do Brasil (UAB).

O que fazer? Como enfrentar essa nova perspectiva? Algumas per-
guntas, que vêm sendo feitas sobre o tema, como as que motivaram Preti 
(2005) na apresentação de experiência do Núcleo de Educação Aberta e 
a Distância (Nead), da Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT), 
se, por um lado, dão conta de algumas experiências de uma universida-
de pública; por outro, reabrem a discussão num metaespaço ocupado pelo 
setor privado que, salvo melhor juízo e com raríssimas exceções, não se 
vem preocupando em pôr em relevo as mesmas questões elaboradas sobre 
a racionalidade técnica e a eficiência mercadológica de uma educação para 
a produtividade, propostas em muitos projetos de EAD, com acento mais 
próprio na formação do professor. Note-se que há criticas da comunidade 
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acadêmica aos projetos que respondem mais às demandas do mercado do 
que às dos sujeitos interessados em educação. 

Parte-se, neste instante, para as questões que compõem a temá-
tica deste n. 1, do v. 10. Na primeira seção deste número, composto 
pelo dossiê “Educação a Distância: abordagens críticas”, socializam-se 
artigos de Mirza Seabra Toschi, da Universidade Estadual de Goiás 
(UNOPAR/UEG), de Joana Peixoto, da Universidade Católica de Goiás 
(UCG), e de Edith Gonzáles Bernal, da Pontificia Universidad Javeriana 
de Colombia. 

No texto de Toschi “O tempo e o espaço e a educação a distância”, 
a autora traz uma ref lexão sobre os conceitos de tempo e espaço. Trabalha 
com a história do tempo, sua relação com o lugar e analisa as dimensões 
física e imaginária do tempo tanto presencial quanto virtual. Ancora-se 
em Giddens (1991), Tilburg (1995), Moraes (1997), Santos (1997), Elias 
(1998), Harvey (1999), Soveral (1999) para dar realce às concepções teóri-
cas acerca de tempo e de espaço. Relaciona tais conceitos com a educação 
a distância (EAD), enfocando sua vigência nas experiências educativas 
on-line. Discute as particularidades da educação a distância, a tipologia de 
seus materiais, tendo como base teórica, como já registrado, os conceitos 
de tempo e de espaço. 

Peixoto, no artigo intitulado “A inovação pedagógica como meta 
dos dispositivos de formação a distância”, discute as mediações no de-
senvolvimento de práticas pedagógicas e sua significação. Postula a ado-
ção do conceito de dispositivo no tratamento das abordagens pedagógi-
cas nos programas de EAD que utilizam as Tecnologias da Informação e 
Comunicação (TICs), com a finalidade de superar o determinismo tecno-
lógico que impõe a mudança como finalidade, e não como processo nos 
programas de formação. 

Conclui-se o “Dossiê” com a reflexão de Gonzáles Bernal sobre um 
dos temas mais cruciais na experiência de EAD: o tutor. A autora tratou-o 
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extensivamente em sua tese doutoral, que examinou a experiência de EAD 
no ensino superior na Colômbia, tendo como foco a formação do tutor. Em 
seu artigo, discute o estatuto epistemológico dessa nova “carreira” universi-
tária. Diante da emergência da Educação a Distância que reconfigura, neste 
século, a paisagem do contexto educacional latino-americano, a autora ana-
lisa os conceitos de tutor e de tutoria, assumidos pelo modelo colombiano 
de Educação a Distância e materializados pelo Instituto Colombiano para 
el Fomento de la Educación Superior (ICFES). Além disso, estuda o desen-
volvimento das teorias que tradicionalmente sustentam essa educação e a 
partir das quais se podem deduzir os modelos pedagógicos que são a base 
para a formação do tutor.

A seção “Artigos” é composta de cinco textos de demanda espontânea 
sobre a mesma temática do “Dossiê”, mais três ensaios que gravitam em torno 
do tema. Os cinco primeiros, de autoria de MERCADO et al.; GARABETTI 
SOUzA; PRADO et al; HORA et al. e ACEVEDO TARAzONA, tratam, 
de maneira global, de questões de didática na experiência virtual, do estágio 
na formação a distância, de experiências de aprendizagens lúdicas e de inte-
ratividades nos espaços de aprendizagens virtuais e de questões do trinômio 
educação-comunicação-tecnologia. 

Por fim, três ensaios: no primeiro, o autor (CALDERÓN et al.) enfoca 
a precarização do trabalho docente no setor privado de educação superior. Dá 
especial atenção à contratação de professores por meio de cooperativas. No se-
gundo, Guil Bozal apresenta a questão de gênero na educação e na produção 
da ciência, o lugar da mulher no caso da Espanha. A seção finaliza com um 
texto de Baixinho que discute a educação em Portugal ante as mudanças do 
papel do Estado.

Espera-se, pois, que os artigos aqui apresentados possam ampliar as 
possibilidades de discussão dessa instigante temática que atualmente convoca  
a todos para o debate.
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