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A EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA NO CONTEXTO ESTRUTURAL DO CAPITALISMO 
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RESUMO  
O presente artigo pretende trazer algumas contribuições para o debate sobre a Educação a Distância. Para tanto, será 
apresentada uma breve análise das políticas públicas orientadas pelos organismos internacionais tais como o Banco 
Mundial e a Unesco, a fim de se entender como estão configuradas as tecnologias de Informação e Comunicação(TICs), 
visto  que elas tem sido amplamente apropriadas pelos sistemas educacionais. Propõe-se, ainda, que este texto venha 
mediar uma reflexão sobre a Educação a Distância, bem como a sua importância e a forma como ela está organizada 
dentro de um sistema econômico globalizado.  
Palavras-chave: Educação a Distância. Globalização. Tecnologias de Informação e Comunicação.  

 
DISTANCE EDUCATIONCAPITALISM IN THE CONTEXT OF STRUCTURAL 

ABSTRACT 
This article aims to bring some contributions to the debate on distance education. To this end, we will present a brief 
analysis of public policies by international agencies such as the World Bank and UNESCO in order to understand how 
they are configured the Information and Communication Technologies (TICs), as they have been largely appropriated by 
systems of education. It is proposed also that this text will mediate a reflection on the Distance Education and its 
importance and how it is organized within a globalized economic system.            
KEY WORDS: Distance Education. Globalization. Information Technologies and Communication. 

 

 

INTRODUÇÃO  

 

A Educação sempre desempenhou um papel importante ao longo da história. No entanto, nos 

tempos atuais, e em uma denominada “sociedade do conhecimento”, tal papel tem sido 

considerado como de importância fundamental. A Educação é um dos principais instrumentos 

capazes de oferecer condições para a compreensão dos sujeitos, não apenas como mero 

expectadores, passivos diante de tantas transformações, mas como  agentes críticos e responsáveis 

perante o mundo globalizado. Neste sentido, é importante destacar que, antes de mais nada, para 

se analisar um ambiente social  globalizado, é importante que se tenha bem definido o fato de que 

se trata de uma nova ordem global, que tem por base o poder econômico, onde as relações de 

poder cedem lugar às questões técnicas de gerenciamento dos recursos. O fenômeno da 
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globalização implica numa visão tecnocrática, onde há a predominância dos princípios da economia 

liberal, de mercado, na qual a grande empresa capitalista é imposta como modelo para todo o 

mundo. E isso acarreta, dentre outras coisas, a imposição dos países ricos sobre os demais. 

Assim, a crise que presenciamos no mundo globalizado está sedimentada em uma crise 

estrutural do próprio capitalismo, por meio da qual são exigidas - para a sobrevivência desse modo 

de produção - novas definições e novos arranjos, em que “a tirania do dinheiro e a tirania da 

informação são os pilares da produção da história atual do capitalismo globalizado” (SANTOS, 2009, 

p.35). É certo que, na sua tentativa de reformulação, o capitalismo acaba por afetar sensivelmente 

os trabalhadores, seja pela perda do emprego, (devido à necessidade cada vez menor de mão de 

obra e cada vez mais de qualificação, em associação aos saberes e competências que são cada vez 

mais exigidos), ou seja pela perda dos direitos sociais historicamente conquistados.  

A estrutura produtiva das sociedades capitalistas vem se transformando, impulsionada 

sobremaneira pelos avanços tecnológicos. É devido a estes avanços que as formas de qualificações 

ficam rapidamente defasadas. Visando buscar justificativas para a emergência da “tirania do 

dinheiro e da informação”, o capitalismo globalizado utiliza-se de ajustes no plano ideológico que 

são visíveis em seus discursos. Trata-se da tentativa de convencer a sociedade de que não há 

melhor caminho que o utilizado por esse sistema, voltado à premissa do crescimento econômico e 

de seus benefícios, que conduzirão à lógica de uma sociedade mais justa. Por esta via, um denso 

sistema ideológico tenta legitimar situações de exploração, competitividade, consumismo, estado 

mínimo, flexibilidade e, ainda, toda e qualquer forma 

 

de relações econômicas implacáveis, que não aceitam discussão e exigem 
obediência imediata, sem a qual os atores são expulsos da cena ou permanecem 
escravos de uma lógica indispensável ao sistema como um todo. É uma forma de 
totalitarismo muito forte e insidiosa, porque se baseia em noções que parecem 
centrais à própria idéia da democracia – liberdade de opinião, de imprensa, 
tolerância – utilizadas exatamente para suprimir a possibilidade de conhecimento 
do que é o mundo e do que são os países e os lugares (SANTOS,2009,p.45).  

 

Na busca da legitimação de sua ideologia, o projeto neoliberal utiliza-se dos meios de 

comunicação, como forma de difundir seus ideários. Alega, dentre outras coisas, que o mundo tem 

passado por uma crise e que a educação, especificamente, tem fracassado em decorrência da 

improdutividade do sistema educacional. Para tanto, tem sido afirmado que tal fracasso decorre de 

atitudes paternalistas e assistencialistas do Estado. A incapacidade de adequação aos novos 
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tempos, o corpo docente desqualificado, as limitações das organizações de classe, enfim, que tais 

características é que tornam a escola incapaz de se enquadrar na nova “sociedade da informação”. 

A escola é então entendida, nessa perspectiva, como ineficiente e anacrônica em relação às 

exigências de um indivíduo forjado em tempos de globalização, por um processo neoliberal no qual 

a formação deve estar pautada na reconstrução de uma nova sociabilidade adequada ao capital e 

também numa formação técnica para o trabalho, embora não baste apenas os domínios da técnica, 

é preciso atualizar-se constantemente. Para o pensamento neoliberal, a escola – sobretudo, a 

escola pública - estaria vivendo uma crise gerencial, o que a conduziria a uma reforma 

administrativa para que ela se tornasse apta a ingressar no mercado globalizado de forma 

competitiva. Neste cenário é que os organismos internacionais, com destaque para o Banco 

Mundial e a Unesco, passaram a ter um papel fundamental na reforma da educação, especialmente 

nos países periféricos.  

 

 

Os organismos internacionais e as reformas na educação  

 

Nos primeiros anos da década de 90, a formação e a capacitação docente não ocuparam um 

lugar de destaque nas políticas do Banco Mundial, visto que as orientações para as reformas, a 

partir da Conferencia de Jomtien2, foram muito mais técnico-políticas. Em termos, era visada a 

garantia de educação fundamental para todas as pessoas, de maneira que houvesse o 

desenvolvimento dos países e a diminuição da pobreza. Posteriormente a esse período o professor 

passa a ter importância fundamental para a aprendizagem. 

 

Os documentos dos organismos internacionais davam ênfase à educação e à formação 

docente, vislumbrando a sua utilização na conformação do novo homem necessário aos preceitos e 

interesses do capitalismo neoliberal. Portanto, a formação do professor enquanto intelectual e 

difusor das "novas ideias" assume uma importância sem precedentes. As reformas avançaram, se 

ampliaram, tendo como foco o desenvolvimento de capacidades que dessem destaque ao 

                                                           
2
 Nome genérico dado à conferência realizada na cidade de Jomtien, na Tailândia, em 1990, denominada Conferência Mundial sobre 

Educação para Todos. O evento foi patrocinado e acompanhado por quatro organismos internacionais: UNESCO, UNICEF, PNUD e 
BM, contando, entre outros, com a participação de governos, organismos não governamentais, associações profissionais e 
personalidades de destaque no âmbito educativo, provenientes do mundo inteiro. O tema dessa Conferência (Educação para Todos) 
norteou a elaboração e a execução de políticas educativas no mundo inteiro, durante a década de 90, principalmente para a 
educação básica.   
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"aprender a aprender" o acesso e o domínio das Tecnologias de Informação e Comunicação, bem 

como a socialização, a relação com o outro, enfim, tratava-se de fomentar a preparação das 

pessoas para viverem em um mundo altamente competitivo.  

Desta forma, tanto os documentos do Banco Mundial quanto os da Unesco deram  lugar de 

destaque à formação docente inicial e continuada, tendo-a como estratégia primordial para o 

sucesso da reforma escolar, ainda que sem perder de vista a educação em geral. Percebe-se, 

portanto, a grande importância dada ao professor pelos organismos internacionais, em decorrência 

da concepção da educação como mecanismo de manutenção da hegemonia capitalista e, também, 

para o sucesso das reformas educacionais.  

 

Acredita-se que a educação pode contribuir para promover o desenvolvimento 
sustentável que favoreça a superação da pobreza, a redução das desigualdades e o 
aumento da coesão social. Fomentar e concretizar relações estáveis e harmônicas 
entre as comunidades e promover a compreensão mútua, tolerância, democracia e 
a paz (UNESCO, 1998, p.17).  

 

Na esteira das reformas educacionais percebe-se o surgimento e o uso de expressões e 

conceitos que irão delinear todas as publicações orientadoras das reformas, tais como: treinamento 

de habilidades, desenvolvimentos de competências, educação ao longo da vida, voluntariado, 

parcerias entre o público e o privado. Enfim, foram empregadas expressões que denotam algumas 

das muitas características e dos diversos objetivos das reformas educacionais, implementadas na 

época, e que efetivamente norteiam a educação ainda nos dias atuais. 

No contexto atual, está posto que os organismos internacionais ampliam a ideia de “educação 

para todos”, que se iniciou com a antiga educação primária (hoje ensino fundamental), e que 

atingiu também o ensino superior, numa clara visão de massificação. Com isso, põe-se em evidência 

o propósito de difusão contemporânea de características da nova ideologia do sistema capitalista 

neoliberal, além do atendimento de uma demanda de formação de trabalhadores para o mercado. 

Decorre daí a grande ênfase dada à Educação a Distância e às Universidades Abertas, pois estas 

representam a melhor alternativa para a estruturação da educação terciária e, consequentemente, 

para a reestruturação do capitalismo global. Destarte, numa análise de posicionamentos assumidos 

pelos organismos internacionais no que diz respeito aos problemas pelos quais tem passado o País, 

é como se ficasse dito que 

A centralidade do problema fosse de natureza pedagógica e mais precisamente, da 
gestão escolar e das políticas públicas da área. Esses discursos, presentes nos 
documentos governamentais, estão inextricavelmente associados aos propagados 
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pelo Banco Mundial e pela Unesco. É apregoado que, pela - inclusão educacional o 
indivíduo pode agregar maior capital social e humano, o que permitiria a inclusão 
no mercado e melhores condições de manejo da governabilidade (LEHER, 2007 
apud BARRETO, 2009, p.43). 

 

Ainda segundo Barreto (2009, p. 47), um forte determinismo tecnológico tem respaldado as 

políticas educacionais. A evolução tecnológica, segundo o Banco Mundial, tem caminhado junto ao 

processo de globalização de tal modo que a utilização das Tecnologias de Informação e 

Comunicação (TICs) é associada ao alcance das metas da educação, sendo entendida como 

indispensável para que as estratégias de redução da pobreza tenham êxito. Neste contexto, tem-se 

dito que  é imprescindível uma nova prática pedagógica, capaz de atender as demandas do 

mercado, assegurando a formação de competências tão exigidas pelo mundo do trabalho. Desta 

forma, as TICs assumem uma posição de destaque no mundo globalizado, pois estão colocadas no 

centro das mudanças positivas na educação. Em outras palavras, é como se as elas, por si só, 

fossem capazes de instituir novos paradigmas na educação, “produzindo mudanças qualitativas nas 

práticas pedagógicas, historicamente constituídas e, até mesmo, uma revolução educacional 

(BARRETO, 2009, p. 48). 

Nos limites do que já foi aqui exposto, é importante destacar que as Tecnologias de 

Informação e Comunicação(TICs) têm sido incorporadas e difundidas pelo discurso hegemônico 

como se fosse uma (ou a única) fonte inesgotável de inserção educacional, social e digital. Em geral, 

as TICs são compreendidas como responsáveis diretas pelo surgimento de uma sociedade inclusiva 

sendo, portanto, a solução para os mais variados problemas. Ao se analisar discursos desta 

natureza, percebe-se que a abordagem histórica da apropriação das tecnologias pelo sistema 

capitalista é totalmente desconsiderada (ou seria mascarada?), como também é minimizada a 

complexidade das questões que a envolvem. 

 

 

Tecnologias de informação e comunicação no contexto da educação a distância  

 

As transformações tecnológicas estão acontecendo, em toda parte, com velocidade 

extremamente acelerada, embora de forma desigual em boa parte do mundo. Setores primordiais 

como segurança, produção e distribuição de bens, sistemas financeiros e outros setores têm se 

utilizado amplamente dessas tecnologias. Nossas casas, nossas escolas e nossas salas de aulas 
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também foram invadidas pelas tecnologias. Empresas e trabalhadores que não investirem em se 

adequar a essa nova realidade serão excluídos do processo produtivo. As tecnologias, ao invadirem 

cada vez mais a esfera da educação, seja na sala de aula ou na relação ensino aprendizagem, 

trazem consigo a ideologia do homo economicus3 interferindo na forma de apropriação da 

educação pelo sujeito. É como dizer que a educação deixa de ser um direito, passando a ser um 

serviço cobrado pelas instituições particulares, com a anuência das políticas públicas.  

As empresas também concorrem com as escolas como locus de formação na medida em que 

são exigidas infinitas formas de qualificações para o trabalhador. A formação é desbancada pela 

informação. Assim, no escopo dessas reorganizações do capitalismo é que as TICs fizeram 

reaparecer uma discussão temática sobre a Educação a Distância4 que, como já discutimos 

anteriormente, passa a ser vista e difundida pelos organismos internacionais e pelo poder público 

brasileiro como forma de minimizar os problemas educacionais em nosso país. Para alguns 

pensadores contemporâneos, a técnica, desde as origens da ciência moderna, foi desenvolvida 

como resultado de um saber prático, vinculado ao poder e à dominação do homem e da natureza 

(ADORNO; HORKHEIMER,1986 apud PUCCI, 2010). Para eles, a tecnologia é ambígua, tanto no que 

diz respeito ao uso que se faz dela quanto a sua constituição. Para Bruno Pucci (2010), há 

intencionalidade de precisão e funcionalidade nos aparatos tecnológicos que, mesmo quando 

utilizados para minorar a dor dos homens, geram frieza, distância e pressa. Mas, em meio à 

contribuição de Adorno(1986) para as reflexões aqui contidas, o  que existe é a técnica enquanto 

parte dos meios de produção de uma determinada época, já que ela assume os valores e as 

virtudes desse sistema. Tal afirmação, no entanto, propõe também o alerta de que seja assumida 

uma postura crítica diante das tecnologias, visto que estão amplamente articuladas ao capital 

global e, particularmente, têm sido inseridas de modo cada vez mais imperioso no sistema 

educacional.  

Para que se possa entender a forma como ela tem sido apropriada pelo sistema educacional, 

torna-se fundamental compreender como as tecnologias são entendidas. Segundo Peixoto (2009), é 

possível observar dois tipos de movimentos em relação ao entendimento do que venham a ser as 

tecnologias. Por um lado, observa-se uma visão das tecnologias como ferramenta, adaptável ao uso 

e dependente do uso que se faça delas, existindo a supervalorização do poder do sujeito que a 

                                                           
3
 Termo utilizado por Bruno Pucci (2010) em seu artigo “Da ambivalência da educação à distância: reflexões”, e publicado no livro 

intitulado Educação on line: cenário, formação e questões didático-metodológicas. 
4
 A partir deste momento, utilizarei a sigla EAD para designar a modalidade Educação a Distância. 
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manipula. Neste sentido, as tecnologias seriam meramente instrumentos técnicos neutros (visão 

instrumental).Por outro lado, de acordo com a autora supracitada, tem-se também uma visão 

baseada no determinismo tecnológico(visão determinista), onde é atribuído à tecnologia o poder 

de configurar a cultura e a sociedade, criando assim novos paradigmas. Para Peixoto (2009), as 

visões contemporâneas sobre a tecnologia vão refletir na sua incorporação ao discurso, o que 

desencadeia a influência nas práticas pedagógicas que utilizam esse dispositivo pedagógico.  

Ao se analisar as visões instrumental e determinista da tecnologia, percebe-se que em 

nenhuma delas os fatores externos à tecnologia são considerados. Ou seja, é como se elas não 

sofressem nenhuma interferência, ou influência, das esferas da sociedade. Assim, os aspectos 

políticos, econômicos e sociais são totalmente desconsiderados. Como já foi discutido 

anteriormente, as tecnologias no mundo contemporâneo têm um estreito vínculo com os 

interesses do capitalismo global, na medida em que  servem para contribuir na consolidação da 

hegemonia capitalista. Portanto, não se pode negar que exista uma relação muito pertinente entre 

as tecnologias e o mundo do capital, com suas políticas econômicas e sociais excludentes. Políticas 

estas, aliás, que têm sido amplamente utilizadas pelo capitalismo na educação, a fim de alcançar 

uma ampliação do mercado consumidor e preparar um contingente de trabalhadores capazes de 

atender demandas de mercado.  

Uma outra via  para a apreciação da tecnologia é apresentada por Vitalis (apud PEIXOTO, 

2009). Além da visão instrumental e determinista, ele nos convida a refletir sobre as tecnologias 

através de uma visão sócio-política dos usos. Nessa abordagem, entretanto, o usuário ocupa um 

lugar de destaque, sendo,  

 

considerado como sujeito ativo de suas relações – de uso – com as mídias ou 
tecnologias de informação e comunicação, e o objetivo do pesquisador é investigar 
as formas destas relações, os procedimentos e modalidades de apropriação 
(BELLONI apud PEIXOTO, 2009, p. 92).  

 

Assim, por este ponto de vista se tem que as tecnologias são concebidas por meio de suas 

relações com os sujeitos e com suas formas de socialização. Contribuindo para nossa reflexão,  

 
Considerando a centralidade da tecnociência hoje, não há como trabalhar a 
sociedade contemporânea se não discutirmos seu papel e o consequente impacto 
das novas tecnologias na sociedade. É preciso colocar a tecnociência no centro e 
começar a discutir politicamente o que ela faz, o que ela é, o que ela pretende, o 
que faz conosco e o que nós fazemos com ela (SANTOS apud PUCCI, 2010, p. 53).   
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Diante do que foi aqui apresentado, pode-se dizer que se encontram explicitados alguns dos 

aportes estabelecidos entre os debates sobre EAD no Brasil, os quais houve disposição para tentar 

apreciá-los neste contexto, respeitando as diferentes posições dos diversos pesquisadores dessa 

modalidade de ensino.  

 

 

Nos limites dos debates controversos sobre educação a distância  

 

A EAD ainda é assunto muito polêmico. A utilização das tecnologias de informação e 

comunicação a seu serviço e a sua apropriação pelos projetos governamentais fizeram com que 

essa modalidade de ensino se tornasse uma das discussões mais acirradas no meio educacional. 

Para essa reflexão sobre a temática, será utilizada a concepção de EAD formulada pelo Decreto 

5622, de 19/12/2005, de autoria da Presidência da República: 

 
Art. 1o Para os fins deste Decreto, caracteriza-se 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.  

         

No intuito de apresentar o que vem sendo discutido nos debates nacionais sobre EAD, é 

oportuno trazer a discussão das reflexões apresentadas por alguns pesquisadores que estudam 

essa temática. As discussões sobre EAD no Brasil atualmente seguem, basicamente, duas vertentes 

de análise. De um lado há pesquisadores que entendem essa forma de educação com um ceticismo 

crítico, tais como Zuin (2006) e Barreto (2009). E, por outro lado, existem pesquisadores que 

percebem as limitações dessa modalidade, mas que a concebem como uma outra possibilidade de 

educação, uma outra alternativa, um outro espaço que também é possível que se ocorra o processo 

de ensino e aprendizagem. Podemos citar dentre eles Alonso (2005), Belloni (1999), Fiusta (2003), 

Kenski (2004), Neder (2005), Preti (2005), Pretto (2001) e Toschi (2005) dentre vários outros. Estes 

últimos, além de desenvolverem pesquisas teóricas sobre a temática, também desenvolvem 

paralelamente experiências com êxito na modalidade de ensino a distância.  

Embora haja opiniões divergentes entre os pesquisadores sobre essa modalidade, é 

imprescindível que ela seja pensada na expectativa de que a EAD é, acima de tudo, Educação. 

Assim, deve-se refletir sobre tal temática na perspectiva compreensiva de uma modalidade de 
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educação em que se utiliza, como seu principal dispositivo pedagógico, as tecnologias. Vale 

pontuar, também, que a EaD pode desempenhar um importante papel na sociedade, dependendo 

da proposta pedagógica que os professores desenvolvam através dela e/ou do uso que se faça da 

mesma .  

Antônio Zuin, em seu artigo Educação a Distância ou Educação Distante? O Programa 

Universidade Aberta, publicado em 2006, faz uma forte crítica a EAD. Para ele  

a análise das características dos programas de educação a distância deve-se pautar 
pelo exame dos contextos históricos nos quais estão inseridos. Afirma ainda que o 
termo - educação a distância parece conter uma contradição imanente que não 
pode passar despercebida e que suscita de imediato o aparecimento da seguinte 
questão: pode um processo educacional/formativo ser desenvolvido a distância? 
Dito de outro modo: a despeito das bases epistemológicas e dos diversos métodos 
empregados nas situações cotidianamente experimentadas nas salas de aula, o 
escopo central de tal processo não é o de proporcionar condições favoráveis para a 
aproximação e não para o distanciamento entre professores e os alunos? 

 

Em um posicionamento diferente de Zuin, encontra-se Agnela Giusta (2003), que defende a 

EAD como sendo uma das possibilidades para o exercício da cidadania, a depender das propostas 

que sejam formuladas com fins de sua efetivação. Para ela 

  

é necessário reafirmar as finalidades precípuas do processo educativo centradas no 
ideal da cidadania em seu sentido ampliado. Para isso, é indiscutível a importância 
da EAD, pois por definição, esta vale-se de recursos para o atendimento do direito 
à educação como prerrogativa de todo cidadão. Essa importância provém do fato 
de a EAD ser uma modalidade flexível de educação, pela qual professores e alunos 
se envolvem em situações de ensino/aprendizagem, em espaços e tempos que não 
compartilham fisicamente, utilizando-se da mediação propiciada por diferentes 
tecnologias, principalmente pelas tecnologias digitais.  

 

Ainda para Giusta, o professor possui uma função primordial nessa modalidade, pois para que 

sejam alcançados objetivos aqui já elencados, deve-se pautar pela intencionalidade e por um 

projeto político pedagógico que propicie a formação humana, com vistas ao exercício da cidadania, 

com toda a complexidade que isso implica. Os avanços da tecnologia trouxeram grandes 

contribuições para que a EAD pudesse chegar aos moldes em que ela se encontra, embora ainda 

existam muitos questionamentos e ajustes a serem apontados e refletidos.  

No entanto, já são apresentadas, a cada dia, maiores e melhores possibilidades de 

aproximação e comunicação entre os atores envolvidos nesse processo, sejam eles 

professor/aluno, aluno/aluno e ou alunos entre si. Vale dizer que é necessário que seja desfeito 

qualquer preconceito que envolve essa temática a fim de que se abra espaço para a percepção de 



           Revista de Humanidades, Tecnologia e Cultura 

Faculdade de Tecnologia de Bauru                        número 01 – volume 01 – dezembro/2011 

P
ág

in
a2

1
7

 

que o que determina a qualidade da EAD é o seu projeto pedagógico que pode possibilitar tanto a 

emancipação do sujeito, quanto a sua alienação e conformação social.  

Em relação a alguns apontamentos sobre o barateamento dos encargos educacionais nessa 

modalidade, cabe ressaltar que é um equívoco se utilizar da EAD pensando em redução de custos. 

Para que uma proposta realmente comprometida com a formação para a cidadania se efetive, é 

necessário um alto investimento, tanto em equipamentos e programas, quanto em profissionais 

especializados. Ao se pretender democratizar a educação por meio da EAD, como solução barata, é 

consequentemente contribuir para o acirramento das desigualdades educacionais. 

A EAD encontra um grande desafio: sua expansão não pode ser tida como sinônimo de 

massificação do ensino, com o propósito de formar trabalhadores para o processo de produção e 

para o consumo. Faz-se emergente pensar a EAD enquanto formação social, que tenha sentido para 

a vida do aprendiz, pois muito do que se faz hoje não é educação, é somente exposição de 

informação, ou um treinamento, uma capacitação.  

 

Finalizando, mas não concluindo  

 

A EAD, quando está fundamentada em processos interativos e dialógicos possibilitados pelas 

TICs, permite que haja relações entre educador e educando, entre educando e o contexto, 

perfazendo o processo de ação-reflexão-ação como sendo a base da aprendizagem. Por suas 

peculiaridades, essa modalidade de organização da prática pedagógica pode também contribuir 

para a formação de cidadãos críticos e, ainda, para a ressignificação de alguns paradigmas 

educacionais sobre a função do professor e seu papel no processo de ensino-aprendizagem, assim 

como também contribuir para o entendimento do conhecimento como processo, e do papel do 

aluno em seu processo de ensino-aprendizagem. Pode contribuir, inclusive, para uma 

(re)significação do compromisso político-social das instituições de ensino, ao permitirem formas de  

acesso ao ensino superior, pelo respeito à diversidade no processo de ensino-aprendizagem.  

Desta forma, a EAD, inserida no contexto mais amplo da Educação, independente de ser 

presencial ou a distância, deve ter como finalidade maior o fomento à emancipação de sujeitos 

históricos, possibilitando a sua atuação na construção de uma sociedade mais justa, mais humana e 

menos excludente. Entende-se que seja necessária a busca de outras maneiras para se ofertar o 

ensino superior, em especial, num país tão extenso como o nosso. Isso é uma tarefa social. Essa 

expansão deve ser orientada por um diagnóstico criterioso e rigoroso de localização de demandas.  
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Sem dúvidas, as reflexões que foram propostas neste artigo tiveram como objetivo contribuir 

para o debate sobre EAD, estando pautadas em minha posição política e minhas opções 

epistemológicas e pedagógicas, além de meu compromisso social enquanto educadora. Certa de 

que as possibilidades de entendimento de minhas análises são as mais variadas possíveis, não me 

coloco aqui como detentora da verdade, mas como uma educadora e pesquisadora que busca 

compreender a EAD, a partir de um contexto sócio-político e econômico, historicamente construído 

e que procura oportunidades de interlocução com educadores, estudiosos e pesquisadores dessa 

temática. 
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