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RESUMO 
 
Este trabalho é resultado das leituras, estudos e discussões que ocorreram nas aulas da 
disciplina Formação de Educadores, semestre letivo 2011.2, ministrada pela Profa Dotoura 
Solange Lacks, ofertado pelo Núcleo de Pós- graduação em Educação - NPGED, da 
Universidade Federal de Sergipe - UFS . O presente artigo tem como objetivo fazer uma 
discussão teórica a partir da relação entre educação e capitalismo refletindo sobre a educação 
a distância no ensino superior destacando as mudanças que essa modalidade de ensino vem 
colocando para o sistema educacional brasileiro. O debate se pautará a partir do diálogo entre 
as tendências pedagógicas da pedagogia das competências e da pedagogia histórico-crítica. 
 
 
Palavras- chave: Educação a Distância, Pedagogia das Competências e Pedagogia Histórico-
Crítica 
 
 
ABSTRACT 
 
This work is the result of the readings, studies and discussions that took place in the 
classroom Teachers Training Course, 2011.2 semester, taught by Prof. Solange Dotoura 
Lacks, offered by the Center for Postgraduate Education - NPGED, Federal University of 
Sergipe - UFS. This article aims to make a theoretical discussion based on the relationship 
between education and capitalism reflecting on distance education in higher education 
highlighting the changes that this type of education has put to the Brazilian educational 
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system. The debate will be in line from the dialogue between the trends of the pedagogy of 
teaching skills and pedagogy historical-critical. 
  
Keywords: Distance Education, Skills and Education of Historical-Critical Pedagogy  
 
 

1. Introdução 
 

Diante da necessidade premente de ampliação do acesso ao ensino superior a do desafio 

de promover a democratização do saber, as Instituições de Ensino Superior (IES) passaram a 

adotar uma nova modalidade de ensino efetivada via internet – a Educação a Distância (EaD).  

Tal demanda, justificada por atender às exigências do mercado e da sociedade, coloca para as 

Universidades outra tarefa, qual seja, promover a reflexão contínua sobre sua atual realidade e 

seus possíveis rumos. (LACKS, 2006; MARTINS, 1991; RISTOFF & SEVEGNANI, 2006)  

Nesse contexto, a modalidade EaD é implantada na educação superior, em nível federal, 

objetivando a ampliação de números de vagas para a formação docente. Entretanto, esse 

processo não é automático e sem barreiras, de forma que vem carregando em seu bojo muitos 

questionamentos e problemas (GIOLO, 2006). 

O contexto da Educação a Distância leva-nos a repensar os paradigmas que norteiam a 

prática pedagógica uma vez que nessa chamada “era da informação”, a prática docente vem 

sendo obrigada a se reconfigurar diante das transformações nas relações entre sociedade e 

técnica, levando-nos a também refletir sobre as tendências que a norteiam a práxis 

pedagógica. 

O advento da “sociedade do conhecimento” pode ser definida a partir de categorias que 

a baseiam como “sociedade em rede” (CASTELLS, 2000), “cibercultura” (LÉVY, 1999) e 

“modernidade líquida” (BAUMAN, 2001), que são fundamentais no sentido de 

compreendermos em sociedade vivemos e, portanto, para qual sociedade a escola, o professor 

e o aluno devem se preparar.  

O sociólogo Manuel Castells nos diz que essa nova estrutura social, a sociedade em 

rede, é fruto dessa revolução sem precedentes na tecnologia geradora de uma economia, dita 

informacional/global que por sua vez impulsiona uma nova cultura – a cultura da virtualidade 

real. (CASTELLS, 2000).  Essa “realidade virtual” é apresentada por Pierre Lévy como parte 

de uma “cibercultura”: uma realidade que se concretiza na virtualidade e que nos coloca o 

desafio de transitar na complexidade desse outro espaço que também é real, mas numa outra 

esfera de espacialidade e temporalidade.(LÉVY, 1999). 
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Como resultado, destacamos problemas que estão diretamente atrelados aos saberes, às 

práticas e às competências no uso das Novas Tecnologias da Informação e Comunicação 

(NTIC) por parte dos profissionais da educação, uma vez que não são todos os envolvidos 

nessa nova modalidade de ensino que estão preparados para responder aos desafios atuais 

colocados pela sociedade em rede.  

Se por um lado, o sistema educacional reconhece a urgência em promover a ampliação 

do acesso à educação superior e tem pressa para aparelhar tecnologicamente e oferecer a 

educação à distância via internet, por outro, a maior parte das instituições, bem como aqueles 

que buscam o nível superior não estão preparados para essa nova realidade educacional.  

 

 

2. Educação a Distância e Tendências pedagógicas: diálogo entre a “pedagogia das 
competências” e a “pedagogia histórico-crítica” 

Pensar a educação assume novos contornos e outros desafios quando esta se estabelece 

nesta outro espaço – o espaço virtual. Forja-se, por conseguinte, um outro tipo de conceito de 

educação que exige uma outra idéia de sistema de ensino, de professor e de aluno. Os agentes 

do conhecimento devem ser reconfigurados quanto à sua postura diante da relação ensino e 

aprendizagem. No atual contexto, não se deve mais ensinar a ensinar, mas sim a compartilhar, 

uma vez que a sociedade do conhecimento busca por profissionais que saibam se relacionar 

dialogicamente, em conjunto, de forma organizada e colaborativa.  

Todas essas preocupações pedagógicas se tornam também sistêmicas no sentido de ser 

necessário também a reconfiguração dos programas e dos ambientes informatizados e virtuais 

de aprendizagem.  Flexibilização, customização, acessibilidade, usabilidade são conceitos que 

acompanham essa sociedade “líquida”, adaptável, plástica que nos apresenta Baumann 

(2000). As estruturas de ensino não são mais rígidas, ao contrário, adaptam-se aos objetivos 

específicos de um grupo que, por sua vez, são acompanhados de acordo com as necessidades 

individuais de cada um do grupo. 

Alguns trabalhos bem recentes que pesquisam a informática na educação destacam 

como as ferramentas tecnológicas voltadas para o processo de ensino-aprendizagem vem 

sendo agregadas com a preocupação de se adequar ao grupo a que se direcionam, destacando 

que “o foco de um sistema de informação para a Educação deve ser o ensino e a 

aprendizagem, priorizando o aprendiz” (CARDOSO e BURNHAM, 2010). Os autores 

continuam: 
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[...] a combinação dos recursos tecnológicos com o processo pedagógico 
deve prover mecanismos efetivos que possibilitem a execução de práticas 
didáticas pelos aprendizes, com supervisão do professor, para a construção e 
difusão de novos conhecimentos. A partir destas práticas, dados podem ser 
coletados a fim de verificar a efetividade do sistema e corrigir rumos. 
(CARDOSO e BURNHAM, 2010). 

 

A aplicação das tecnologias, sobretudo dos novos espaços virtuais da internet, resulta 

em novas abordagens pedagógicas, interações sociais modificadas e inúmeras possibilidades 

de acesso rápido e fácil às informações.  

Como educadores a distância, dependemos de programadores especializados, 
operadores de câmera, engenheiros e produtores, a fim de assegurar que as 
tecnologias que transmitirão o ensino operem do modo que devem. 
Precisamos conhecer o suficiente a respeito delas para sermos capazes de 
formular perguntas inteligentes, fazer sugestões, saber quando algo não está 
operando como deveria e, acima de tudo, conhecer os limites e o potencial 
de cada uma das tecnologias. (MOORE e KEARSLEY, 2007, p. 77).  

 

Educação Superior a Distância via internet traz consigo, pois, novos desafios na 

formação docente uma vez que a prática docente na Educação a Distância (EaD) vem 

sofrendo mudanças que estão transformando profundamente o processo de construção do 

conhecimento. 

Na EaD não existe a prática da regência, ou seja, não existem aulas a serem ministradas. 

A função do professor de transmitir conhecimentos – numa linha de comunicação de um para 

muitos não faz parte dos fundamentos da EaD.  Neste novo cenário o aluno também é sujeito 

e autor de seus caminhos de aprendizado, levando-nos a perguntarmo-nos: qual o papel do 

professor nessa nova era de educação a distância feita via internet? 

Ao contrário do que se pensa, o professor continua a ser figura primordial na condução e 

construção do conhecimento, contudo, na modalidade EaD, passam a assumir funções várias 

– todas colaborativas – visando a aprendizagem autônoma do aluno. Na realidade, todo o 

sistema que estrutura a modalidade de educação a distância converge para um só objetivo: 

propiciar ao aluno condições concretas para aprender.  Nessa linha, além dos docentes, há 

outros profissionais envolvidos (da área de webdesigner, informática e engenharia de 

software, por exemplo) somando-se ao propósito de melhor construir uma tecnologia 

ergonômica que possa otimizar a relação humano-computador no sentido de possibilitar um 

ambiente virtual de aprendizagem (AVA) que conduza à acessibilidade, usabilidade e 

cognicidade. 
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Todo o sistema EaD centra-se no aluno e, como resultado, quanto maior a centralidade 

que se dá ao aprendiz mais independente ele se apresenta em relação à construção do seu 

conhecimento. É nessa perspectiva que entendemos que a falta das tradicionais aulas não quer 

dizer que represente uma menor atenção ou preocupação com o aluno. O que se postula ao 

aluno é exatamente o que a contemporaneidade exige, ou seja, indivíduos autônomos, 

múltiplos, flexíveis que saibam fazer e refazer seus caminhos de forma rápida e eficiente. 

Nesse sentido, o papel dos educadores envolvidos na Educação a Distância deve tornar 

o educando sujeito apto de fazer e refazer seus caminhos, conscientes da necessidade de estar 

sempre aprendendo na perspectiva de uma “aprendizagem aberta e educação ao longo da 

vida”. (BELLONI, 2006). Para tanto o professor tem que aprender a ensinar o aluno aprender.  

Para atender às exigências contemporâneas a educação é obrigada a reformular-se e 

incorporar novos conceitos, instrumentos e metodologias, resultando em novas práticas, tendo 

que reconstruir conceitos como “conhecimento”, “informação” e “comunicação” 

problematizando essa relação e discutindo as bases do saber numa sociedade marcadamente 

comunicativa. (LYOTARD, 2000) 

No que tange à tríade conhecimento/informação/comunicação, essa relação sistemática 

leva-nos a rediscutir e reavaliar a categoria “aprendizagem” na educação a distância. Em se 

tratando de aprendizado a distância surge o conceito e-learning que se define como “o uso de 

tecnologias de internet para oferecer soluções que ampliem o conhecimento” (ROSENBERG, 

2001, p.28, grifo nosso). Queremos destacar a condição de ampliar o conhecimento em 

contrapartida à condição da educação tradicional que se baseia na transmissão do 

conhecimento.  Nesse sentido é importante ressaltar o que nos alerta Schneider (2006) sobre a 

caracterização do e-learning quando enfatiza que “a utilização da Internet per si não 

caracteriza e-learning” (p.41).  

Na realidade, o e-learning se baseia num tipo de aprendizagem colaborativa aonde o 

aluno é levado perceber-se sujeito responsável pelo próprio conhecimento bem como pelo 

conhecimento dos outros envolvidos. Nesse tipo de aprendizagem o aluno torna-se o centro 

das preocupações dos profissionais envolvidos na construção de interfaces que tornem o 

ambiente virtual de aprendizagem mais estimulante à sua autonomia. Quanto mais 

centralidade é dada ao aluno, paradoxalmente, mais autônomo ele é enquanto construtor do 

conhecimento.  

No atual mundo globalizado, fragmentado, fluido, rápido, postulado pelas incertezas em 

que vivemos nada mais coerente que o sistema de ensino apresente seu potencial de “uma 

ampliação das possibilidades formativas” (TASSIGNY, 2007). 
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Nesse contexto, concordamos com a reflexão feita por Schneider (2006) quando afirma 

que os desafios e as incertezas acabam sendo os motores da mudança e da inovação e que o 

papel da educação não é mais dá respostas prontas, mas, ao contrário, deve conduzir o homem 

a se apropriar de competências que o torne capaz de dirimir seus problemas como a 

flexibilidade/criatividade, pró-atividade, raciocínio lógico e até mesmo à ética uma vez que a 

educação não deve se opor às mudanças pois essas levam à aprendizagem contínua. Tanto a 

pró-atividade quanto a flexibilidade, que são exigências do mundo atual, são características do 

e-learning uma vez que a aprendizagem e a organização do conhecimento são centradas no 

aprendiz, conduzindo-o a uma “atitude pró-ativa” em relação ao conhecimento. 

(SCHNEIDER, 2006, p.43) 

Enfim, a EaD trata-se, pois, de uma modalidade de educação que incorpora todos esses 

novos conceitos, instrumentos e metodologias, resultando em novas práticas, fazendo-se 

necessário ao profissional e aluno da EaD a continuamente “aprender a reaprender” 

(GONZALEZ, 2005, p.7) 

Segundo Belloni (2006), quatro as grandes áreas de competências que cabem aos novos 

educadores nessa modalidade: cultura técnica, competência de comunicação, capacidade de 

trabalhar com método e capacidade de capitalizar seus saberes e práticas. (BELLONI, 2006, 

p.87). Segundo a autora, diante desse quadro, tanto é urgente a redefinição da formação dos 

professores, como também o é a formação de formadores.(Idem, p.106)   

Para tanto se faz necessário investir na profissionalização do maior número de 

professores nessa área, ou seja, quanto mais profissionais capacitados, maiores serão as 

possibilidades das estruturas darem certo. Uma vez que os alunos são os principais atores da 

modalidade e sua aprendizagem é eficiente quando há um auxílio de professores preparado 

para o uso das TIC. 

Diante do que foi exposto, façamos uma análise desse novo cenário a partir da 

perspectiva teórica da pedagogia histórico-crítica que centra sua discussão na relação entre 

educação e trabalho na atualidade.  

Analisando essa discussão através de fundamentos marxistas, a situação da educação 

brasileira na sociedade de classe, em “Capitalismo, Trabalho e Educação” (2005), coletânea 

que traz autores como Saviani, Frigotto, Ianni, Kuenzer, dentre outros, temos a análise de 

como vem sendo implementada e discutida a educação no Brasil na sua relação como o 

capitalismo e o trabalho diante dos efeitos do neoliberalismo desenvolvendo a crítica das 
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políticas chamadas Consenso Washington 3 – de cunho eminentemente neoliberal sintonizado 

com os movimentos da globalização da economia.  

Segundo Saviani a educação vem enfrentando “desafios específicos que se ligam ao 

atraso no desenvolvimento da educação nas condições postas pela sociedade capitalista.” 

(SAVIANI, 2005, p. 267).4 Quanto aos efeitos da globalização, Ianni identifica o indivíduo 

como cidadão global resultante das transformações atuais do mundo, sugerindo que estas tem 

criado um novo cidadão que não é só nacional, mas também global o que para Frigotto tal 

perspectiva vai levar à produção de um “cidadão mínimo” carente de capacidades cívicas uma 

vez que a educação na ideologia capitalista atual, gira em torno do conceito de 

empregabilidade e funcionalidade do indivíduo na sociedade.  

Nesse contexto, Kuenzer demonstra como a “pedagogia toyotista” tem sido 

introduzida nas escolas baseando-se na perspectiva da pedagogia das competências que 

valorizam a produção de trabalhadores flexíveis exigindo um novo tipo de disciplinamento. 

Segundo ela, “o trabalho pedagógico no toyotismo constitui-se em forma de disciplinamento 

para a vida social e produtiva no capitalismo; portanto, reproduz todas as suas contradições”5 

Para atender a estas demandas, que por sua vez correspondiam às de uma 
organização social também atravessada pela rigidez e pela estabilidade, 
inclusive das normas e dos comportamentos, a base taylorista/fordista 
originou tendências pedagógicas que embora privilegiassem ora a 
racionalidade formal, ora a racionalidade técnica nas versões sempre 
conservadoras das escolas tradicional, nova e tecnicista, sempre se 
fundamentaram no rompimento entre pensamento e ação. (KUENZER, 2000 
p.2) 

 

Segundo Kuenzer (2000), atualmente o que vem predominando é uma prática 

pedagógica pautada na linguagem toyotista que apregoa uma sociedade flexível e eficiente 

colocando para o cidadão a necessidade de educar-se permanentemente, mas também 

                                                 
3Em novembro de 1989, reuniram-se na capital dos Estados Unidos funcionários do governo norte-americano e 
dos organismos financeiros internacionais ali sediados - FMI, Banco Mundial e BID - especializados em 
assuntos latino-americanos. O objetivo do encontro, convocado pelo Institute for International Economics, sob o 
título "Latin American Adjustment: How Much Has Happened?", era proceder a uma avaliação das reformas 
econômicas empreendidas nos países da região. Para relatar a experiência de seus países também estiveram 
presentes diversos economistas latino-americanos. Às conclusões dessa reunião é que se daria, 
subseqüentemente, a denominação informal de "Consenso de Washington". 
4 Para Saviani (2005) a educação é vista como um meio para alcançar a hegemonia, ou seja, a apropriação pela 
classe trabalhadora dos conhecimentos acumulados pela classe dominante, mas que, no entanto, não são 
inerentes a ela. Isso significa dizer que a conquista da hegemonia por parte da classe proletária é a conquista de 
determinados elementos e conhecimentos que também lhe são de direito reais, sendo eles: consciência política, 
social e econômica, coerência e concepção de mundo elaborada, através da socialização da educação, da saúde, 
da dignidade da moradia, vestuário, de uma forma igualitária, de qualidade e para todos. 
5
 KUENZER, Acacia Zeneida. Exclusão Includente e Inclusão Excludente: a nova forma de dualidade 

estrutural que objetiva as novas relações entre educação e trabalho. Disponível em 
http://www.pedagogia.seed.pr.gov.br/arquivos/File/semanas_pedagogicas/2009/exclusao_includente_kenzer.pdf 
Acesso em: 29 nov. 2011. p. 2 
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rapidamente. Nesse sentido, a Educação a Distância, se enquadraria dentro das estratégias que 

a tendência histórico-crítica tem chamado de “empurroterapia” que apenas conferem 

“certificação vazia” :  

[...] com a única preocupação de melhorar as estatísticas educacionais: 
ciclagem, aceleração de fluxo, Ou a formação superior aligeirada em 
instituções superiores de idoneidade discutível; ou a formação de professores 
nos Institutos Superiores de Educação, em licenciaturas “quase plenas”.  

 

Kuenzer alerta que a pedagogia das competências  não propiciam o domínio 

intelectual das práticas sociais e produtivas dominam  uma vez que “ora se centraram nos 

conteúdos, ora nas atividades, sem nunca contemplar uma relação entre aluno e conhecimento 

que verdadeiramente integrasse conteúdo e método, de modo” (p.2)  

Nesse contexto, Kuenzer ressalta a importância de se aprofundar o diálogo com a 

pedagogia socialista para que se possa esclarecer aos professores, pedagogos e pesquisadores 

para não confundirem a pedagogia da competência (da pedagogia capitalista) com a 

pedagogia emancipatória.  

Para esta autora, o trabalho pedagógico na atualidade apresenta-se fragmentado e 

continua respondendo às demandas de disciplinamento do mundo do trabalho capitalista 

organizado e gerido segundo os princípios do taylorismo/fordismo, em três dimensões: 

técnico, político e comportamental mudando radicalmente as demandas que o capitalismo faz 

à educação. Segundo Kuenzer (2000): 

A crescente incorporação de ciência e tecnologia aos processos produtivos e 
sociais, a serviço dos processos de acumulação do capital internacionalizado, 
configura uma aparente contradição: quanto mais se simplificam as tarefas, 
mais se exige conhecimento do trabalhador, e em decorrência, ampliação de 
sua escolaridade, a par de processos permanentes de educação continuada. 
Assim, a relação entre educação e trabalho, mediada no taylorismo/fordismo 
por modos de fazer, o que vale dizer, mediada pela força física, pelas mãos 
ou por habilidades específicas que demandavam coordenação fina ou 
acuidade visual, para dar apenas alguns exemplos, passa a ser mediada pelo 
conhecimento, compreendido enquanto domínio de conteúdos e de 
habilidades cognitivas superiores. (grifo nosso) 
 

Kuenzer (2000) ainda destaca: 

A mudança da base eletromecânica para a base microeletrônica, ou seja, dos 
procedimentos rígidos para os flexíveis, que atinge todos os setores da vida 
social e produtiva nas últimas décadas, passa a exigir o desenvolvimento de 
habilidades cognitivas e comportamentais, tais como análise, síntese, 
estabelecimento de relações, rapidez de respostas e criatividade em face de 
situações desconhecidas, comunicação clara e precisa, interpretação e uso de 
diferentes formas de linguagem, capacidade para trabalhar em grupo, 
gerenciar processos, eleger prioridades, criticar respostas, avaliar 
procedimentos, resistir a pressões, enfrentar mudanças permanentes, aliar 
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raciocínio lógico-formal à intuição criadora, estudar continuamente, e assim 
por diante. (grifo nosso) 
 

De acordo com o que destacamos nas citações acima, até mesmo a autora de orientação 

marxista concorda que a atual sociedade capitalista exige um novo profissional com um perfil 

que se aproxima daquele apontado pela pedagogia da competência e que, portanto deve 

apresentar uma proposta pedagógica coerente para a flexibilidade, coerência, criatividade e 

pró-atividade (SCHNEIDER, 2006).  

A própria Kuenzer coloca que na atual conjuntura é de fato necessário que a educação 

reveja suas tendências pedagógicas, apontando a incoerência que pode haver entre teoria e 

prática: 

Assim é que clássicas categorias da pedagogia só possíveis de objetivação 
plena em outro modo de produção passaram a fazer parte do novo discurso 
pedagógico: formação do homem em todas as suas dimensões de 
integralidade com vistas à politécnica, a superação da fragmentação do 
trabalho em geral, e em decorrência, do trabalho pedagógico, o resgate da 
cisão entre teoria e prática, a transdisciplinaridade, e assim por diante. 
Torna-se necessário desemaranhar este cipoal, estabelecendo os limites da 
pedagogia toyotista, para que se possa avançar na construção teórico-prática, 
nos espaços da contradição, de uma pedagogia de fato comprometida com a 
emancipação humana. (KUENZER, 2002) 

 

Acerca da Educação a Distância, a pedagogia histórico-crítica a ver como uma nova 

modalidade a serviço do capital sob a cartilha do toyotismo que se efetiva a partir da 

pedagogia das competências que visa a força de trabalho disciplinada técnica e socialmente 

para a fragmentação e flexibilidade. (KUENZER, 2000 )  

A Educação a Distância se concretiza dentro do âmbito da politecnia que, segundo 

Kuenzer (2000), “significa o domínio intelectual da técnica” (p.86). É nessa perspectiva que 

se aproximam dos discursos das pedagogias da competências e histórico-crítica, quando 

ambas consideram e concordam que a relação entre educação, sociedade e prática pedagógica 

não deve mais ser efetivada de forma tradicional e conteudista.  

Tanto a pedagogia das competências quanto a histórico-crítica concordam que  

Do ponto de vista do currículo, da politecnia deriva o princípio pedagógico 
que mostra a ineficácia de ações meramente conteudistas, centradas na 
quantidade de informações que não necessariamente se articulam, para 
propor ações que, permitindo a relação do aluno com o conhecimento, levem 
à compreensão das estruturas internas e formas de organização, conduzindo 
ao “domínio intelectual” da técnica, expressão que articula conhecimento e 
intervenção prática. [...] Do ponto de vista da organização do trabalho 
pedagógico, a politecnia implica [...]  uma nova qualidade na formação dos 
profissionais da educação, pedagogos e professores [...] que os conduza ao 
“domínio intelectual da técnica”. (KUENZER, 2000, p. 86-87). 
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3. Considerações finais 

 

O paradigma educacional deve acompanhar as mudanças da sociedade. A educação, a 

tecnologia e as teorias pedagógicas devem se inter-relacionar de forma a contribuir para as 

exigências na contemporaneidade objetivando a construção de atitudes como autonomia, 

cooperação, emotividade, criatividade, pró-atividade, flexibilidade, dentre outros nessa linha 

que exige a atual sociedade. Reforçamos nossa afirmativa de que todas essas preocupações 

pedagógicas se tornam também sistêmicas no sentido de ser necessária também a 

reconfiguração da prática docente para atender as novas exigências. 

Nesse sentido, uma vez mais ressaltamos a premente necessidade de romper com o 

atual modelo educacional ainda tradicional que segue o paradigma da era industrial e que 

prima pelo acúmulo de conhecimento descontextualizado e pela competitividade. No então 

contexto de quebra de paradigmas que vivemos, a Escola que conhecemos ver-se obrigada a 

se reconfigurar diante das radicais transformações sócio-técnicas. Forja-se outro tipo de 

conceito de educação que exige outra ideia de sistema de ensino, de professor e de aluno. Os 

agentes do conhecimento devem rever sua postura diante da relação ensino e aprendizagem, 

sem, contudo, frise-se, que o professor perca sua função como aquele que ensina, orienta e 

media a relação do aluno no processo de aprendizagem. Ou o Professor entra nesse mundo 

com arcabouço teórico-metodológico e pedagógico visando promover a construção do 

conhecimento necessários junto aos seus alunos, ou a educação vai ficar cada vez mais alheia 

a tudo e todos. 

Muitas vezes o crescimento tecnológico é utilizado como instrumento de dominação e 

de restrição, em virtude de determinadas visões de mundo e de projetos sociais. Contudo, a 

educação deve ser o caminho de subversão dessa lógica uma vez que ela pode contribuir para 

a transformação favorecendo a construção de alternativas no campo ético-político. 

Entretanto, o que estamos acompanhando é uma forma inadequada da inserção das 

NTIC em geral no campo educacional uma vez que o Estado vem inserindo políticas de forma 

top-down sem fazer de fato um estudo de campo e a devida qualificação dos profissionais 

envolvidos no processo. Esta, por sua vez, quando ocorre, acontece de um modo geral de 

forma aligeirada pretendendo-se mais técnica do que pedagógica. 

Para agravar ainda mais a situação estamos acompanhando na última década a 

implementação da Educação a Distância para a formação inicial docente, tendo o governo se 

baseado na necessidade de aumentar o quantitativo de professores licenciados em sala de aula. 
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O que poderia ser uma possibilidade de realmente se investir em educação vem se tornando 

um grande problema no que se refere à qualidade dos cursos ofertados, devido a vários fatores 

dentre eles: falta de infra-estrutura tecnológica adequada para implantação da EaD e por outro 

lado falta de profissionais qualificados para a nova prática docente que a EaD exige. Sem 

desconsiderar a seriedade dos profissionais envolvidos deparamo-nos como um sistema 

educacional que prioriza a quantidade de matriculados e não a qualidade da formação. 

É preciso qualificação e competência para lidar com essa nova modalidade que exige, 

antes de tudo, uma reforma paradigmática do pensamento para que saibamos compreender 

que os tempos mudaram, a educação tem que acompanhar e dá respostas a essa nova 

sociedade e nós não podemos continuar tratando a educação a distância com os olhares e 

práticas tradicionais. 

A educação a distância faz das novas tecnologias muito mais que ferramentas de ensino, 

tornam-nas meios efetivos de uma nova forma de aprender e produzir conhecimento e rompe 

com a prática tradicional de ensino. Observamos que ainda há permanências de práticas do 

ensino tradicional por todos (ou quase todos) envolvidos na modalidade EaD. Diante desse 

problema, consideramos importante refletir sobre as práticas docentes a distância buscando 

avaliar os níveis de aproximação ou distanciamento entre a dimensão tecnológica e 

pedagógica na modalidade EaD, já que entendemos que a Educação Superior deve 

continuamente se auto-avaliar visando a qualidade que se objetiva na formação de um 

profissional.   

Diante das questões que foram colocadas podemos afirmar que há uma necessidade 

urgente de levarmos àqueles que estão à frente da Educação a Distância, à reflexão crítica de 

seus saberes e práticas pedagógicas visando a qualidade da educação superior na formação 

docente a distância. 
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