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Resumo

O objetivo deste artigo é analisar a centralidade dos programas de educação a distância de formação docente
no contexto das reformas do Estado, tendo como metodologia a pesquisa bibliográfica fundamentada em
Marx, Lukács e Mészáros. Na atualidade ocorrem profundas alterações nas dimensões constituintes do capital:
a produção, o consumo, a circulação/realização, cuja consequência é a emergência de uma crise não mais
local e passageira, mas planetária e estrutural, o que faz reduzir cada vez mais a ação do Estado na
implementação das políticas sociais. Neste cenário, as políticas de formação docente, em consonância com os
interesses do capital, passam a secundarizar o ensino e centram-se nas metodologias e na prática
pedagógica, mediante a difusão de novas competências, habilidades e valores voltados para a ação técnica
reprodutivista dos valores da sociabilidade burguesa.

Palavras-chave: Políticas Educacionais. Educação a Distância. FormaçãoDocente.

STATE, TEACHER TRAINING AND POLICY CENTRALITY

DISTANCE EDUCATION: A CONTROLLED PRAXIS?

Abstract

The objective of this paper is to analyze the centrality of the distance education programs of teacher
education in the context of state reform, and how the literature search methodology based on Marx, Lukács
and Mészáros. Currently, there are profound changes in the constituent dimensions of capital: production,
consumption, circulation/achievement, whose consequence is the emergence of a more local and not
transitory, but planetary and structural crisis, which is increasingly, reduce the State action in the
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implementation of social policies. In this scenario, policies teacher training, in line with the interests of capital,
spend into second teaching and focus on methodologies and teaching practice, through the dissemination of
new skills, abilities and values &8203;&8203;focused on the technical action of reproductivist values
&8203;&8203;of bourgeois sociability.

Keywords: Educational Policy. Distance Education. Teacher Training.

Introdução

O atual estágio de desenvolvimento do capital está marcado por uma crise estrutural sem precedentes na
história da humanidade. Essa crise decorre de problemas da ordem estrutural do capital em suas dimensões:
produção, consumo, distribuição/circulação/realização. Essas dimensões apresentam limites e são articuladas
afetando toda estrutura sociometabólica do capital, contribuindo de forma decisiva para o estabelecimento da
crise que não se apresenta como cíclica, mas como estrutural. Sobre a crise estrutural do capital
Mészárosafirmou que

vivemos em uma época de crise histórica sem precedentes, cuja severidade pode ser
dimensionada pelo fato de que não estamos enfrentando uma crise cíclica mais ou
menos ampla do capitalismo, tal como experimentada no passado, mas a crise
estrutural cada vez mais profunda do próprio sistema do capital. Como tal, essa crise
afeta – pela primeira vez na história – a totalidade da humanidade e, a fim de que a
humanidade sobreviva, demanda mudanças fundamentais no modelo de controle do
metabolismo o social. (MÉSZÁROS, 2007, p. 55).

Portanto, o modo de produção capitalista parece encontrar limites concretos na solução da criseque teve seu
início a partir da década de 1970, o que em última instância compromete a própria reprodução do capital. E
na tentativa de buscar a resolução da crise, o capital promoveu um conjunto de ações de ordem estrutural,
como: redução dos salários, reforma da previdência, ajustes nos gastos públicos, com cortes diretos nas
políticas sociais, precarização dos serviços públicos, forte aumento da jornada de trabalho e reforma do
Estado. Todas essas ações estão na ordem do dia, o que revela a gravidade da crise, já que não atinge
apenas os países periféricos, mas também os países centrais.

Em 2011, países como Grécia, Espanha, Itália, Portugal e Irlanda foram forçados a adotarem uma política
econômica austera, mediante a redução de despesas públicas com as políticas sociais e com o funcionalismo
público, condição necessária para renegociação de suas dívidas e obtenção de novos empréstimos junto ao
Fundo Monetário Internacional (FMI) e o Banco Mundial (BM). Com a adoção dessas medidas, o equilíbrio
fiscal seria estabelecido, visto que os defensores do capital acusamo Estado de ser o grande promotor da crise
financeira do sistema pelo fato de gastar mais do que dispunha e por intervir no mercado.

Os ajustes fiscais adotados pelos diversos países, inclusive o Brasil, têm rebatimento direto sobre as políticas
sociais, sobretudo, sobre os “direitos” obtidos através de muitas lutas da classe trabalhadora. Assim, o Estado
vai perdendo o seu caráter “público” e passa a atuar muito mais como gestor do que promotor do
“bem-estar” do conjunto da população, afirmando o seu caráter classista e reprodutor do grande
capital.Nesse sentido,Mészáros (2007) considera que a grande novidade da sociedade atualestá em não
conceder absolutamente mais nada ao trabalho, em comparação aos “ganhos” obtidos no período do chamado
Estado-de-bem-estar-social.

Nos últimos anos, tem sido alardeado que estamos vivendo em uma “sociedade do conhecimento”, marcada
pelo avanço tecnológico e pelo acesso à informação. Nesse cenário, os postos de trabalho passam por um
processo de informatização e flexibilização de sua organizaçãocom vistas a garantir maior grau de
competitividade dos negócios em decorrência da globalização econômica. Assim, o avanço tecnológico
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ocorrido nos últimos tempos, tem alterado o cotidiano do indivíduo, gerando a busca descontrolada pela
formação superior, na tentativa de “garantir” algum grau de empregabilidade. O conhecimento passa ser a
“moeda da vez” e no Brasil, isso tem seus reflexos no processo de expansão das Universidades Federais e dos
Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, no aumento das Instituições privadas de ensino
superior e no fortalecimento da modalidade de Educação a Distância como uma política pública de “acesso e
democratização” do ensino superior.

A educação a distância, tendo como base o aparato tecnológico e sua prática pedagógica marcada pela
flexibilidade, surgiu como uma estratégia de expansão do capital,mediante exploração de novos nichos de
atuação, criando a possibilidade concreta de formação de uma rede planetária de educação a partir do uso
dos recursos tecnológicos. A EAD, ao colaborar de forma decisiva para a formação de um sujeito subordinado
à lógica do mercado, conduz ao afastamento das relações sociais, elemento principal de mediação da
formação educacional, na medida em que o processo de aprendizagem dos alunos se dá por meio de
computadores conectados à web promovendo, com isso, um ensino individualizado, cuja ênfase recai sobre as
metodologias em detrimento dos conteúdos. Além disso, destaca-se a promoção de uma formação docente
orientada por uma prática pedagógica do “aprender a aprender”,ou seja, uma formação individualizada que
prioriza o desenvolvimento de competências necessárias para uma prática docente meramente prática e
reprodutivista.

No contexto das políticas educacionais brasileiras,a centralização da educação a distância surge como uma
estratégia de “acesso e democratização” do ensino superior para uma grande parcela da população que, em
função de suas condições sociais, não teria acesso àeducação superior. Nesse cenário, o presente trabalho
objetiva entender quais as implicações das políticas da EAD sobre a formação docente, a partir da discussão
das seguintes questões: Qual o papel que a educação a distância assume na sociedade contemporânea?
De que forma a EAD vem colaborarpara a reconfiguração de um modelo de educação pautado na
individualidade e na reconfiguração das relações sociais educacionais?

1 As bases ontológicas do conhecimento

O homem, constituído em primeira instância como ser biológico, apresenta necessidades básicas que, a
exemplo de qualquer animal, deverá buscar resolvê-las. A resolução das necessidades humanas ocorre a
partir das condições objetivas do mundo e da ação do homem no mundo. Essa ação humana é marcada pela
busca da transformação da natureza para produzir seus meios materiais de existência mediante a apropriação
das riquezas naturais. Como esclarece Marx (2010, p. 84),

O homem vive da natureza significa:a natureza é o seu corpo, como tal tem de ficar
num processo contínuo para não morrer. Que a vida física e mental do homem está
interconectada com a natureza não tendo sentido senão que a natureza está
interconectada consigo mesmo, pois o homem é uma parte da natureza.

Portanto, o homem é um ser natural, que para produzir sua existência, deve se apropriar das causalidades da
natureza, transformando-a em objetos úteis para sua sobrevivência. Por essa razão, o trabalho é uma
atividade teleológica, marcada por intencionalidade e por uma finalidade. Esse pôr da consciência é o que
diferencia o trabalho humano-social do “trabalho” dos animais, pois estes, por não possuírem consciência,
mantêm-se presos à lógica da natureza.

O trabalho é, portanto, o resultado da síntese dialética entre teleologia e causalidade, que tem como
resultado final a objetivação de algo que anteriormente não existia na natureza.Só pela ação do homem é que
a madeira pode ser transformada em uma jangada. Essa condição foi possível porque, se por um lado, existe
natureza a ser transformada, por outro, uma atividade orientada a um fim, o pôr teleológico, ou seja, o pôr a
consciência.Esse momento abstrato do trabalho é denominado por Lukács (2013) como prévia-ideação. Em
última instância, as consequências do trabalho são previstas na consciência. A prévia-ideação se constitui a
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partir do processo de reflexo da realidade na consciência.Quanto mais essa realidade for refletida na
consciência, mais o homem pode se aproximar do objeto e, com isso, conhecer suas propriedades.

Assim, o processo de reflexo da realidade na consciência do homem o coloca diante de escolhas. A escolha
pode ser acertada ou não, interferindo diretamente no resultado final de seu trabalho. Quando mais essa
escolha for decorrente de um processo de reflexo da realidade, mais terá possibilidade de ter resultados
acertados ao término do seu trabalho. Dessa forma, o conhecimento, que não é absoluto, passa a ser
fundamental para o homem fazer as escolhas corretas e, com isso, atender à objetivação da prévia ideação.

No processo de objetivação da prévia ideação, o homem busca construir os meios para atender os fins,
transformando a natureza e sendo transformado por ela. Assim, na relação com a natureza, o homem adquire
novas habilidades e novos conhecimentos.Estamos diante de uma realidade humanizada, objetivada pelo
homem, e da qual os outros homens devem apropriar-se desse conhecimento. Sobre essa questão, Lessa e
Tonet afirmam que:

os conhecimentos adquiridos por um indivíduotendem a se tornar patrimônio de toda
a sociedade. Em mais ou menos tempo, dependendo do caso, os novos
conhecimentos se generalizam a todos os indivíduos. O que era de domínio de
apenas uma pessoa torna-se conhecimento de toda a humanidade.(LESSA;TONET,
2004, p.14).

Na medida em que a práxis social vai se desenvolvendo e se complexificando, o homem vai se afastando das
barreiras naturais. Porém, ele apenas se afasta, já que sua relação com a naturezaé ineliminável.Isto tem
uma consequência imediata, pois já não se trata mais apenas da transformação da natureza: agora a ação
humana está voltada para induzir ou influenciar as consciências de outros homens, a fim de fazer o que se
espera que eles façam.Neste sentido,Lukács (2013, p. 84) observou que:

Esse problema aparece logo que o trabalho se torna social, no sentido de que
depende da cooperação de mais pessoas, independente do fato de que já esteja
presente o problema do valor de troca ou que a cooperação tenha apenas como
objetivo os valores de uso. Por isso, esta segunda forma de pôr teleológico, no qual o
fim posto é imediatamente um pôr do fim por outros homens, já pode existir em
estágios muito iniciais.

Lukács (2013) chamou a atenção para um processo de internalização que se dá na relação social entre os
homens. Na citação acima ele se refere a uma etapa primitiva do trabalho, que já contém esse processo de
influir sobre as consciências de homens sobre outros homens. Mas, na medida em que a práxis social
desenvolve esta “segunda forma de pôr teleológico”, isto é, o pôr teleológico secundário, seu grau de
importância se amplia.Nota-se que, na medida em que o homem se afasta das barreiras naturais, o trabalho
se torna cada vez mais social, não tendo como foco a transformação da natureza, mas a influência da
consciência do próprio homem para atingir o resultado do trabalho.

É através da educação, esfera social constituinte do pôr teleológico secundário, que todas as experiências
acumuladas pela humanidade são transmitidas possibilitando, pelo processo de apropriação, o
desenvolvimento do ser social. Como ressaltaDuarte,

o indivíduo forma-se, apropriando-se dos resultados da história social e
objetivando-se no interior dessa história, ou seja, sua formação realiza-se por meio
da relação entre os processos de objetivação e de apropriação. Essa relação
efetiva-se sempre no interior de interações concretas com outros indivíduos, que
atuam como mediadores entre ele e o mundo, o mundo da atividade humana
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objetivada. A formação do indivíduo é, portanto, sempre um processo educativo,
mesmo quando essa educação se realiza de forma espontânea, isto é, quando não há
a relação consciente com o processo educativo que está se efetivando no interior de
uma determinada prática social. (DUARTE, 2003, p. 33).

Portanto, pensar na prática educativa ou no ato educativo, é sempre pensar em um ato marcado pela
intencionalidade, que tem um fim. Duarte (2003, p.35) explica que esse fim tem dois objetivos:a identificação
dos elementos culturais que precisam ser assimilados pelos indivíduos da espécie humana para que eles se
tornem humanos e, concomitantemente, a descoberta das formas mais adequadas para atingir esse objetivo.

Assim, a educação se caracteriza por um processo de mediação entre os homens, sendo uma ação que tem
por fim a apropriação do conhecimento produzido pela humanidade. Isto é, o ato educativotem como alvo a
consciências dos homens, promovendo a internalização de valores que legitima uma práxis social em uma
determinada sociedade. Sobre essa questão,Mészárossalientouque

a natureza da educação - como outras coisas essenciais nas sociedades
contemporâneas - está vinculada ao destino do trabalho. Um sistema que se apoia
na separação entre trabalho e capital, que requer a disponibilidade de uma enorme
massa de força de trabalho sem acesso a meios para sua realização, necessita, ao
mesmo tempo, socializar os valores que permitem a sua exploração.(MÉSZÁROS,
2008, p.15).

Dessa forma, podemos afirmar que o conhecimento é um complexo ontologicamente imbricado com o
trabalho, pois na medida em que o homem vai produzindo cada vez mais conhecimento, a sua práxis vai se
complexificando, tornandonecessária a apropriação desse conhecimento por outros homens.

A educação, no seu sentido amplo, geral, por ser uma necessidade humanaque se constitui nas relações
sociais, existe emqualquer modo de produção. O mesmo não se pode dizer da educação escolar, que é uma
forma específica que tem existência a partir das sociedades de classe. E com relação à educação escolar,
especificamente aquela que se dá na sociedade capitalista, sua função central é promover a internalização de
valores burgueses que permitam a formação de um homem passível de controle pela lógica do capital:

Aqui a questão crucial, sob o domínio do capital, é assegurar que cada indivíduo
adote como suas próprias metas da reprodução objetivamente possíveis do sistema.
Em outras palavras, no sentido verdadeiramente amplo do termo educação, trata-se
de uma questão de ‘internalização’ pelos indivíduos [...] da legitimidade da posição
que lhe foi atribuída na hierarquia social, juntamente com suas expectativas
‘adequadas’ e as formas de conduta ‘certas’, mais ou menos explicitamente
estipuladas nesse terreno. (MÉSZÁROS, 2008, p. 44).

O processo de internalização viabilizado pela educação tem sua efetivação no campo das políticas
educacionais e, no caso a ser analisado, nas políticas deeducação a distância.

2A centralidade da educação a distância no contexto das políticas educacionais

O século XX foi marcado por profundas crises, em especial, a década de 1970, que teve início após um
período de grande desenvolvimento marcado pelo auge do modelo produtivo taylorista/fordista e do
keynesianismo, nas décadas de 1950 e 1960, evidenciadas por uma fase de grande acumulação de capitais.
Diante desse cenário, o sistema capitalista reordenou seu modelo de reestruturação produtiva e ao mesmo
tempo, organizou novos padrões ideológico-políticos de dominação, tutelados pelas reformas do Estado.
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A reorganização da estrutura ideológico-política do sistema capitalista, sob a hegemonia da burguesia, para
responder às crises estruturais do capital,constituiu o neoliberalismo, que tem como características centrais: a
participação mínima do Estado na economia do país, a pouca intervenção do Estado no mercado de trabalho,
a política de privatização das empresas estatais, a livre circulação do capital internacional ea
desburocratização do Estado (desregulamentação dos direitos dos trabalhos e das leis).Na base desta “nova
ordem do sistema”, o Estado sofreu um profundo processo de reformas, deixando de ser o promotor direto do
desenvolvimento econômico e social, passando essa atividade para o mercado; entretanto, o Estado deveria
ser o criador de um aparato jurídico que viabilizasse a lucratividade dos setores econômicos e sociais, entre
eles, a educação.

É nesse contexto que a partir da década de 1990, com o início da reforma do Estado brasileiro no governo de
Fernando Henrique Cardoso (FHC), que começam as reformas na educação brasileira. Entre outras medidas,
destacam-se a adesão dos programas de formação de professor pela modalidade de EAD, com forte influência
do BM, o qual recomenda a ampliação dos saberes em espaços não institucionalizados, com foco na
diminuição dos gastos do Estado com estruturas físicas escolares e universitárias, além de permitir uma
formação superior de qualidade, conforme o discurso oficial, possibilitando o acesso da população ao ensino
superior, e com isso a equidade e a eficácia, como a padronização de conteúdos nos programas locais
(BANCO MUNDIAL, 1999).Além do BM, em 2009, a Organização das Nações Unidas (ONU) lançou a primeira
“Universidade do Povo” de caráter gratuito, a fim de possibilitar o acesso ao ensino superior a uma parcela
grande da população mundial,sem acesso a este nível de ensino, por motivos econômicos ou por falta de
instituições nas regiões em que elas se localizavam. Como a “Universidade do povo” é uma universidade à
distância, os alunos não precisam se deslocar de suas casas, podendo fazer uso de tecnologias de
código-fonte aberto, materiais de acesso livre e “aulas semanais”. Esses alunos ainda podem contar com a
ajuda de professores voluntários, estudantes de pós-graduação e alunos de outras turmas em seu processo
de aprendizagem. Em 2009, a “Universidade do Povo” estava presente em 52 países. Porém, vale destacar
que cada aluno deveria pagar uma taxa de inscrição entre 15 (R$ 33,32)a 50 (R$ 110,87) dólares e uma taxa
de processamento de teste entre 10 (R$ 22,17) a 100 (R$ 222,12) dólares.

A EAD ocupa papel decisivo no que tange à restrição de gastos com estrutura física, visto que suas ações
pedagógicas, de uma forma geral, se dão no espaço virtual, demandando estrutura física e recursos humanos
mínimos. Na visão do BM, a EAD rompe os limites impostos pelo tempo e pela falta de estrutura, além de
ampliar, de forma massiva, o acesso à formação superior voltada, preferencialmente,para as
licenciaturas.Desse modo, a EAD contribui para a redução de gastos públicos por parte do Estado tanto no
que concerne à construção de estruturas físicas de campi universitários, como também na formação,
mediante a oferta de um programa de formação de professores de caráter flexível, rápido e aligeirado. Com
isto, torna-se possível sanar a dificuldade ainda existente no Brasilde um contingente de professores que
atuam sem a formação superior exigida pela Lei de Diretrizes de Base da Educação Nacional (LDB) nº
9394/96, em seu artigo 62.

Observamos ainda, dois aspectos de fundamental importância na formação do professor pela modalidade a
distância: em primeiro lugar, a EAD representa uma forma de controle mais eficaz sobre o processo de
formação a partir da lógica do grande capital; em segundo lugar, a inserção de todo o aparato da Tecnologia
da Informação e Comunicação (TIC) promove a ampliação do mercado e, consequentemente, os lucros das
grandes empresas que atuam no fornecimento desses serviços.Do ponto de vista da prática docente,
evidencia-se um processo de precarização em decorrência dos contratos de trabalho por tempo determinado e
da substituição do professor pela figura do tutor;geralmente o tutor não tem a formação adequada para dar
suporte aos alunos dos cursos a distância. Outro dado relevante diz respeito à existência do trabalho marcado
pela separação entre quem pensa e quem executa pois, sendo a equipe de trabalho composta por vários
profissionais, desde o professor ao programador, estabelece-se entre eles uma hierarquia que separa aqueles
que pensam daqueles que executam. Vale destacar, ainda, que embora o professor tenha uma carga horária
de trabalho menor, suaremuneração é maior que a do tutor, embora seja este último quem faz todo o
trabalho de acompanhamento dos alunos no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA).[iv]
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Depois da década de 1990, com o avanço da informática, mais precisamente com o surgimento da Web,a
expansão da modalidade de EAD tornou-se possível,tendo na mediação tecnológica sua principal
característica. Essa mediação tecnológica, segundo os defensores da EAD, possibilita que alunos e
professores, embora separados fisicamente, possam estabelecer uma ação educativa. A LDB/96, em seu
artigo 80, incentiva sua ampla expansão, ao permitir o seu desenvolvimento em todos os níveis (educação
básica: educação infantil, ensino fundamental e médio; e ensino superior) e modalidades de ensino (Educação
de Jovens e Adultos, Educação Profissional e Educação Especial). A expansão da EAD, além de atender ao
objetivo lucrativo do capital que é a exploração da produção da mais-valia, colabora para o surgimento de um
modelo educativo transnacional que ultrapassa o limite do tempo e do espaço, bastando apenas que com um
clique no teclado do computador, acessando a internet, o indivíduo tenhaa opção de se matricular em cursos
nas mais variadas universidades, de qualquer parte do planeta.

Nos últimos anos,assistimos a um crescimento da EAD principalmente no ensino superior; contudo, tanto nas
universidades públicas como nas da rede privada,os valores que ditam a educação atual, sejam presenciais ou
a distância, têm como elemento fundante o capital. Ora, não é a educação em si mesma que define o modelo
educativo a ser seguido no cotidiano escolar;na verdade, é a economia capitalista que define os parâmetros
gerais para a definição do modelo de educação a ser efetivado na prática.

No Brasil, nos últimos anos, vivenciamos um conjunto de ações do Governo Federal, no que tange às políticas
públicas de educação, caracterizadas pela centralidade da EAD com a promoção da Universidade Aberta do
Brasil (UAB);dos programas tipo E-TEC, com formação técnica a distância;das políticas de formação de
professores que passam a ser realizadas por essa modalidade via Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior (CAPES);da própria LDB/96, que a assegura legalmente nos mais diversos níveis de
formação profissional, como a oferta de cursos por instituições privadas e, por fim, o Plano de
Desenvolvimento da Educação (PDE), que trata da modalidade a distância na formação inicial e continuada
dos professores da educação básica.No que tange às políticas públicas e ações do governo brasileiro para
ampliar o acesso à educação superior dito de “qualidade”, podemos citar o Sistema de Seleção Unificada
(SISU), o Programa Universidade Para Todos (ProUni), o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) e a
Universidade Aberta do Brasil (UAB).

3 Expansão da Educação a Distância no Brasil

De acordo com o Censo da Associação Brasileira de Educação a Distância (ABED), em 2012, as matrículas na
modalidade a distância estavam constituídas de 5.772.466, tendo desse universo, 5,8% (ou 336.223) de
matrículas nas disciplinas de EAD dos cursos presenciais autorizados pelo MEC, 19,8% (ou 1.141.260) dos
cursos autorizados e 74,4% (ou 4.294.982) dos cursos livres. Em 2012, com relação a 2011,observou-se
aumento de 52,5% de matrículas na referida modalidade.

No que se refere à procura por cursos EAD, o Censo da ABED (2013) apresentou o seguinte panorama:
grande parte dos cursos ofertados autorizados/reconhecidos pelo MEC em instituições de pós-graduação, a
demanda foi de 53%; desse percentual,na pós lato sensu, foi de 44%, na graduação, foi de 26% (sendo que
a maioria dos cursos concentrados nas licenciaturas). Ainda conforme o referido censo,o universo total de
respondentes foi de 9.376 instituições superiores.Grande parte dessas instituições localiza-se na região
Sudeste. Porém, de forma geral,estão presentes em todas as regiões do país. No que tange à natureza dessas
instituições que ofertam cursos pela modalidade a distância, o censo revelou que a maior parte dos cursos
ofertados pela EAD (autorizados e livres) são de instituições privadas (63%), sendo que 81% possuem fins
lucrativos e 19% não possuem fins lucrativos. Os cursos mais procurados são: Pedagogia, Administração,
Serviço Social, Letras, Ciências Contábeis, Matemática, Ciências Biológicas, História, Comunicação Social e
Ciências Ambientais.

Sobre as reformas do Estado e as que vêm ocorrendo no Brasil e no mundo,Mészáros nos chama a atenção
para o seguinte:
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Nenhuma sociedade pode perdurar sem seu sistema próprio de educação. Apontar
apenas os mecanismos de produção e troca para explicar o funcionamento real da
sociedade capitalista seria bastante inadequado. As sociedades existem por
intermédio dos atos dos indivíduos particulares que buscam realizar seus próprios
fins. Em consequência, a questão crucial, para qualquer sociedade estabelecida, é a
reprodução bem-sucedida de tais indivíduos, cujos ‘fins próprios’ não negam as
potencialidades do sistema de produção dominante. Essa é a verdadeira dimensão do
problema educacional.(MÉSZÁROS, 2006, p.262).

Assim sendo, em tempos de expansão do capital, a EAD colabora para o desenvolvimento de um sistema de
educação transnacional, que visa atender às especificidades de uma formação, não local, mas global, visto
que o processo de globalização da economia, com o avanço tecnológico e científico, não reconhece mais o
tempo, o espaço e a distância geográfica como um problema, mas como condições, de uma forma geral, já
“resolvidas”, peloaparato do mundo virtual. Assim, estamos tendo a possibilidade de vivenciarmos
historicamente um modelo de educação mundial que não tem mais nas condições de tempo, espaço
geográfico e distância, elementos que dificultem a formação profissional; formação esta, cada vez mais
marcada pelo pragmatismo e valorização da prática, com a EAD como seu espaço privilegiado, uma formação
mediada pela tecnologia, uma experiência do aprender baseada na lógica do “aprender a aprender”; ou seja,
uma formação “empreendedora e individual”. Sobre esse momento histórico,Hobsbawm reflete:

O mundo estava repleto de uma tecnologia revolucionária em avanço constante,
baseada em triunfos da ciência natural previsíveis em 1914, mas que na época mal
haviam começado e cuja consequência política mais impressionante talvez fosse a
revolução nos transportes e nas comunicações, que praticamente anulou o tempo e a
distância. Era um mundo que podia levar a cada residência, todos os dias, a qualquer
hora, mais informações e diversão do que dispunha os imperadores em 1914. Ele
dava condições às pessoas de se falarem entre si cruzando oceanos e continentes ao
toque de alguns botões e, para quase todas as questões práticas, abolia as
vantagens culturais da cidade sobre o campo.(HOBSBAWM, 2013, p.22).

Podemos perceber que estamos diante de um modelo de sociedade cada vez mais complexo, onde as relações
sociais estão sendo reconfiguradas. A tecnologia que poderia permitir ao homem um tempo maior para sua
liberdade, cada vez mais escraviza e controla esse homem. Marx (2004) chamou-nos atenção sobre o papel
do maquinário, da ciência e da técnica na definição de uma série de exigências para a qualificação da força de
trabalho, subordinando o homem ao tempo da máquina. É a máquina que passa a controlar o homem.

Sabemos da importância da tecnologia e de toda a facilidade que seus artefatos nos permitem, inclusive
encurtando distâncias, uma conectividade de ordem mundial. Salientamos, porém, que é para manter o
controle ea exploração que a tecnologia assume na sociedade capitalista. Nesse sentido, Marx e Engels
afirmaram:

O desenvolvimento do maquinário, a ciência e a técnica se incorporam à máquina, é
certo também que o desenvolvimento desta introduz uma série de exigências de
qualificação da força de trabalho que traz consigo a aparição, consolidação e auge do
sistema escolar institucionalizado.(MARX; ENGELS, 2004, p.12).

Portanto, estamos diante de um Estado, que pelas suas ações de ordem política, por meio de seus programas
e políticas educacionais, ao ampliar o campo de ação das instituições privadas de ensino, promove a
reprodução social do capital, com todo o aparato legal na constituição de uma rede de ensino que atenda às
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especificidades de uma formação voltada para o desenvolvimento de um homem com as competências,
habilidades e valores postos pela ordem capitalistaplanetária.

Nessa perspectiva, o Estado tem como foco central a defesa da propriedade privada e a manutenção do
trabalho explorado. É um Estado que se constitui cada vez mais como um Estado gestor, perdendo o caráter
de público, e se põe, cada vez máximo para o capital e, mínimo para o trabalho. A esse respeito, Mészáros
(2007, p.157) refletiu que a “novidade radical de nosso tempo é que o sistema do capital não está mais em
posição de conceder absolutamente nada ao trabalho, em contraste com as aquisições reformistas do
passado”.

4 A formação docente que se desenha no Brasil

Discorrer sobre a formação docente remete-nos para a necessidade de entender a natureza do trabalho e da
prática educativa.Apenas dessa forma, compreenderemos a importância dessa atividade para o processo de
reprodução social do capital. Sobre essa questão, Bertoldo e Santos afirmam:

Portanto, a educação enquanto práxis social fundada pelo trabalho apresenta ao
mesmo tempo uma relação de dependência e uma relativa autonomia em relação à
esfera fundante [o trabalho ou, teleologia primária]. A sua função essencial está
voltada para influenciar as consciências, razão pela qual sua atuação se dá no âmbito
da teleologia secundária. Assim, a natureza da práxis docente se explica no âmbito
da teleologia secundária, cuja função é mediar à relação entre os próprios homens;
trata-se de uma consciência que atua sobre outra, buscando contribuir na formação
da personalidade dos alunos, nos seus comportamentos e valores.(BERTOLDO;
SANTOS, 2012,p.113).

Partindo desse pressuposto e endentando a práxis docente como uma práxis que atua diretamente na
influência de outras consciências (alunos), percebemos a função que o docente, assim como a educação, tem
na sociedade atual.

Neste sentido, entendemos quais os objetivos que levam o BM, a partir da década de 1990, a inserir de forma
privilegiada, a formação docente em seus documentos orientadores para a educação. Na medida em que se
constitui um programa de formação docente pautado pelo desenvolvimento de competências, habilidades e
valores, o BM baseia-se na lógica neoliberal da eficiência e da eficácia. Assim, temos uma formação docente
cada vez mais pragmática, voltada para a experiência, em detrimento de uma formação teórica sólida,
elementos também presentes na modalidade presencial. [v]

A partir da perspectiva de reforma sofrida pela educação mundial,em 2007, aqui no Brasil, presenciamos uma
reestruturação da CAPES, intitulada agora de “nova CAPES”. Esta passa a agregar a formação de professores
para aeducação básica, com a criação de duas diretorias: a Diretoria de Educação Presencial e a Diretoria do
Ensino a Distância, esta última ligada à UAB, criada pelo Ministério da Educação (MEC), em 2005.

Diante de tal mudança, presenciamos uma formação fortemente atrelada às remodelações políticas que estão
sendo implantadas pelo Estado brasileiro, em decorrência da própria reforma pela qual o Estado vem
passando, para atender às necessidades atuais do capital financeiro planetário. Assim, estamos cada vez mais
diante de uma formação docente que vem ocorrendo privilegiadamente pela modalidade à distância, se
instituindo por um processo individualizado. Nesse cenário, as relações educacionais estão cada vez mais
mediadas pelas tecnologias.Deixa-se de viver as relações sociais presenciais e a dinâmica cotidiana da
formação no campus universitário. Vivemos em um tempo onde o ato ontológico da educação – a mediação
entre homens – passa a ser realizado por um aparato tecnológico.

Outra questão fortemente presente na formação de professores pela modalidade a distância é sua
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centralidade em uma pedagogia das competências, onde o cerne está em aprender apenas o que é útil.Pensar
no modelo da formação docente sobre a lógica da pedagogia das competências é pensar, quase que de forma
simultânea, no modelo construtivista que está embasado no “aprender a aprender”. Essa prática, tão comum
nos cursos a distância, supervaloriza a aprendizagem individualizada, que afirma ser possível aprender sem a
transmissão por parte de outro sujeito.Para os defensores do “aprender a aprender”, essa nova forma geraria
a autonomia do indivíduo, enquanto o modelo da transmissão por outros sujeitos não levaria à autonomia,
pois é direcionada, impossibilitando ao aluno sua espontaneidade e sua trajetória na construção do seu saber.
Para Duarte, a pedagogia do

aprender a aprender estabelece uma hierarquia valorativa, na qual aprender sozinho
situa-se em um nível mais elevado que o de aprendizagem resultante da transmissão
de conhecimento por alguém. Ao contrário desse princípio valorativo, entendo ser
possível postular uma educação que fomente a autonomia intelectual e moral por
meio da transmissão das formas mais elevadas e desenvolvidas do conhecimento
socialmente existente.(DUARTE, 2003, p.8).

O que fica evidente nos programas de formação de professores pela modalidade a distância é que a
aprendizagem pode ser um ato individual. O método de aprender ou de produzir o conhecimento é mais
importante do que o conhecimento em si. Estamos cada vez mais diante de uma formação instrumentalizada,
portanto, meramente utilitarista e prática.

Assim, poderíamos pensar que a lógica que se institui na formação docente pela modalidade a distância tem
como foco “formar” professores que saibam trabalhar e aprender dentro do espírito colaborativo e tenham a
competência de aprender trabalhando, saibam trabalhar em “equipe”, construindo uma inteligência coletiva
que surge a partir das competências individuais. O futuro professor, em seu processo de formação, é o
responsável pela construção do seu conhecimento, não tendo a necessidade de um professor para mediar
esse processo.Para tanto, a formação docente,viabilizada pela modalidade a distância, tem como foco central,
a diminuição de custos por parte do Estado e a ampliação de uma formação instrumental, retirando seu
caráter de lutas de classe, gerando com isto, um rebaixamento ainda maior na formação docente.

Considerações Finais

Em tempos de crise estrutural do capital, a educação tem assumido cada vez mais a condição de mercadoria.
Como consequência, os espaços escolares cada vez mais sãoconstituídos como formadores de cidadãos
consumidores. Neste sentido, seja pela modalidade presencial ou a distância, a educação se torna um canal
de reprodução do capital e na condição de mediação do conhecimento humano, esse sistema visa influir sobre
as consciências dos formandos e dos formadores e, com isso, retardarainda mais a condição subjetiva da
consciência crítica dos trabalhadores.

Podemos destacar que a política formativa de educação a distância colabora de forma decisiva para a
precarização da força de trabalho, na qual os professores contratados por tempo determinado ampliam os
lucros dos empresários da educação, visto que o trabalho do professor geralmente ocorre em sua casa
(computador, Internet) e o tempo de trabalho pago é efetivamente menor que o do tutor. Assim, o avanço
tecnológico permite ao capital um barateamento dos custos da mercadoria educação.
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