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RESUMO 
O estudo da trajetória do Ensino Superior no Ceará vem se deparando com novos desafios 

advindos da intensificação do uso de recursos digitais, a qual marca a passagem do ensino 

superior estruturado nos campos acadêmicos, para um ensino superior em rede, ou seja, na 

modalidade a distância. Propõe-se através desse artigo apresentar uma pesquisa que vem 

sendo desenvolvida sobre a Educação no Ceará. A Educação Superior a Distância nos confere 

a missão de desvendar essa rede em construção, buscando entender como a sua própria 

trajetória pode ser contada através de fontes digitais de pesquisa, que porventura revelem a 

emergência de uma nova abordagem histórica no âmbito da pesquisa educacional. Buscamos, 

dessa forma, contribuir para a pesquisa em História da Educação. 

Palavras-chave: Ensino Superior, Educação a Distância, História.  
 

 

ABSTRACT 
The study of the history of higher education in Ceará is encountering new challenges arising 

from increased use of digital resources, which mark the passage of higher education in 

structured academic fields, for a higher education network, in the form distance. Proposes to 

submit an article through this research being done on education in Ceara. The Higher Distance 

Education gives us a mission to uncover this network under construction, trying to understand 

how your own career can be told through digital sources of research that may reveal the 

emergence of a new historical approach in the context of educational research. We seek 

thereby contributing to research on Education History. 

Keywords: Higher Education, Distance Education, History. 
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INTRODUÇÃO 

 

A Educação a Distância (EAD) apesar de não ser exclusiva dos tempos atuais, e de 

nem sempre estar relacionada às novas tecnologias de informação e comunicação, aponta hoje 

como principal recurso, o digital. No atual contexto, as diferentes mídias, ou seja, texto 

impresso, televisão, rádio, informática integram-se, compreendendo o conceito de multimídia. 

 
Nos últimos anos, porém, o avanço da informática e da tecnologia de redes de 

computadores, principalmente da Internet, deu nova dimensão à EAD, tendo em 

vista tornar possível formar mais gente, independentemente da reunião física ou 

temporal dos sujeitos potencialmente participes dos processos de ensino 

aprendizagem. (MATTA, 2003, p.1) 

 

No Brasil, a trajetória do ensino a distância se intensificou na década de 1990, quando 

o Ministério da Educação (MEC) criou a Secretaria Especial de Educação a Distância (SEED) 

e lançou os programas TV Escola e E-Proinfo. Em 2005, no Fórum das Estatais pela 

Educação, o MEC cria a Universidade Aberta do Brasil (UAB), um aspecto central das 

chamadas gerações da Educação a Distância. Instituições públicas, inclusive a Universidade 

Federal do Ceará (UFC) passaram a implementar cursos de graduação distância, ofertando-os 

principalmente aos municípios onde é menor a incidência desses níveis de formação 

educacional, buscando promover a partir daí o acesso, a expansão e interiorização do Ensino 

Superior. Villardi, Oliveira e Gama (2001) advertem que a Educação Superior ainda se 

restringe a uma parcela extremamente pequena da população, concentrada principalmente, 

nos centros urbanos. 

Essa modalidade midiática, a Educação a Distância, experimenta as facilidades que a 

digitalização oferece na produção de conteúdos e sua distribuição, utilizando também a Web 

2.0
4
 para sua expansão. A oferta do Ensino Superior nessa modalidade sinaliza, portanto, 

mudanças na Educação, no modo como a informação é produzida e disseminada e na 

evolução histórica da Educação contemporânea da sociedade cearense. No intuito de 

compreender melhor essa evolução, tornam-se necessárias reflexões sobre as novas formas da 

sociedade de imprimir as características de um momento histórico, levando em consideração 

os efeitos advindos do uso de recursos digitais.  

                                                           
4
 Web 2.0 – Referência ao paradigma “Internet 2.0” que pressupõe como idéia o princípio de 

“computação nas nuvens que consiste em usar aplicativos baseados na Internet através de Intranets, que 

por sua vez é uma rede fechada com fins organizacionais. 
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No Estado do Ceará, a história da Educação tem consolidado ações no âmbito dos 

processos de ensino e aprendizagem pautados no uso das TIC. Essas mesmas tecnologias 

parecem simbolizar uma ruptura na ordem cultural da sociedade, exigindo do pesquisador em 

História da Educação metodologias para o uso de fontes digitais como fontes históricas de 

pesquisa. 

 

Fonte histórica, documento, registro, vestígio são todos termos correlatos para 

definir tudo aquilo produzido pela humanidade no tempo e no espaço; herança 

material e imaterial deixada pelos antepassados que serve de base a construção 

do conhecimento histórico. (SILVA, 2005, p.158). 

 

Com base em bancos de dados (textos, hipertextos, recursos audiovisuais) produzidos 

pelos indivíduos através do uso de recursos digitais, buscar-se-á o trajeto da Educação 

Superior no Ceará na modalidade de ensino a distância. Acredita-se que esses mesmos 

recursos podem vir a produzir fontes de pesquisa em História da Educação. Surge daí a 

necessidade de averiguar a confiabilidade de fontes digitais, as quais trazem em sua essência 

um alto poder de modificação (edição), podendo comprometer a sua utilização na pesquisa 

histórica. Tendo em vista que os recursos digitais proporcionam alto poder de manipulação, o 

indivíduo passa a assumir dois papéis antagônicos: o de sujeito que faz a História e o de 

sujeito que manipula a História (grifo nosso). 

Por outro lado, a própria dinâmica de produção dessas fontes digitais pode vir a 

constituir documentos sobre um contexto histórico. Como bem atenta Santana (2010), se hoje 

não existir uma preocupação maior em definir metodologias adequadas para o uso de fontes 

digitais com fins de pesquisa “[...] é possível que os pesquisadores do futuro tenham 

dificuldade na construção de hipóteses, averiguação de dados na pesquisa histórica em alguns 

anos” (SANTANA, 2010, p. 625). 

O estudo sobre a trajetória do Ensino Superior no Ceará na modalidade a distância 

propõe perceber a estreita relação existente entre a História da Educação e a intensificação no 

uso dos recursos digitais. A Educação Superior vem descobrindo outra forma de se expandir 

através da modalidade a distância, mudando o próprio rumo da pesquisa em História da 

Educação. Isso se confirma quando recursos digitais começam a ser utilizados enquanto 

produtores de fontes históricas que descrevem um contexto, revelando um momento evolutivo 

da humanidade. Arquivos, bibliotecas, museus, monumentos dividem espaço com banco de 

dados textuais e audiovisuais produzidos com recursos digitais, expondo um traço histórico: a 
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dinamicidade de dados, como possíveis fontes históricas, situando a própria História tal como 

um processo também dinâmico.  

A descrição da trajetória do Ensino Superior a distância no Ceará, seus impactos na 

Educação, não tratando, contudo, apenas de um relato incompleto e questionável; considera o 

ciberespaço também como uma porta de entrada para uma investigação mais profunda sobre a 

Educação no Ceará. Para Levy (2000) 

 

O ciberespaço é o novo meio de comunicação que surge da interconexão mundial 

dos computadores. O termo especifica não apenas a infra-estrutura material da 

comunicação digital, mas também o universo oceânico de informações que ela 

abriga, assim como os seres humanos que navegam e alimentam esse universo. 

(LEVY, 2000, p.17). 

 

Em um momento marcante de passagem do Ensino Superior estruturado nos campos 

acadêmicos, para um ensino superior em rede, longe dos centros urbanos e perto do espaço 

virtual sem limites, vemos extrapolar o conceito de sala de aula. A Educação Superior a 

Distância nos confere a missão de desvendar essa rede em construção, buscando entender 

como a sua própria trajetória pode ser contada através de fontes digitais de pesquisa, que 

porventura revelem a emergência de uma nova abordagem histórica no âmbito da pesquisa 

educacional. 

 A apresentação deste artigo será norteada, portanto, pelos seguintes pontos: os 

fundamentos teóricos para a construção da trajetória histórica do Ensino Superior cearense na 

modalidade a distância; o uso de dados digitais para a pesquisa histórica; os prováveis efeitos 

dessa trajetória na evolução da Educação Superior do Estado. O processo de construção do 

conhecimento histórico está intrinsecamente ligado às questões apresentadas acima, enquanto 

questões pertinentes e possivelmente reveladoras de um novo caminho na pesquisa histórica 

educacional.  

 

METODOLOGIA 

 

O campo de pesquisa é o ciberespaço, dentro do qual serão obtidos dados em sites de 

órgãos oficiais, vídeos institucionais, documentos oficiais digitalizados, ou de origem digital, 

que possam estabelecer uma linha cronológica sobre o processo de inserção do ensino 

superior na modalidade a distância no Estado do Ceará. Outros espaços poderão ser 
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explorados conforme demanda da pesquisa; inclusive arquivos públicos municipais e 

estaduais. 

  As estratégias metodológicas de investigação para a coleta de dados será por meio 

da análise qualitativa dos artefatos utilizados pelos órgãos oficiais para a projeção do Ensino 

Superior a distância no Ceará. Será feito um levantamento de materiais produzidos sobre a 

temática investigada, os quais abordem conceitos como História Institucional, Planejamento 

Institucional, Educação a Distância, Multimídia, Fonte Digital, Noosfera, Tecnosfera, 

Midiosfera, dentre outros. 

Serão utilizados bancos de dados compostos por textos e recursos audiovisuais. 

Softwares também poderão servir de suporte como Atlas TI, NUD*IST, para amparar a 

análise qualitativa dos dados por meio de categorias. Bem como, outros recursos julgados 

importantes no decorrer da investigação. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A pesquisa se encontra na sua fase inicial e de construção da fundamentação teórica 

que dará suporte aos aspectos ligados à história evolutiva do objeto em questão. O quadro 

conceitual da pesquisa caracteriza-se com base nos seguintes conceitos: Noosfera (Produção 

de Conhecimento), Tecnosfera (Recursos Digitais) e Midiosfera (Educação a Distância). 

  

Noosfera 

O termo noosfera advém de um filósofo francês do século XIX chamado Pierre 

Teilhard de Chardin. Segundo ele a noosfera seria a esfera do pensamento ou espírito 

humano. Na Teoria original de Vernadsky (1945) esta seria uma das etapas de evolução da 

Terra, que marca o elo entre a História Natural e a História Social. Tal como a biosfera, a 

esfera do pensamento, ou seja, do conhecimento, converte-se em uma poderosa força 

geológica. 

 

A noosfera constitui um novo fenômeno geológico em nosso planeta. Nele, e 

pela primeira vez, o homem se torna uma força geológica de enorme magnitude. 

Pode e deve reconstruir o seu campo vital por meio de seu trabalho e de sua 

inteligência, deve reconstruí-lo de forma radical em comparação com seu 

passado. Para ele se abrem possibilidades criativas cada vez mais amplas. 

(VERNADSKY, 1945, p.13) 
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Se conforme o autor, a esfera das idéias pode modificar o espaço através de sua força 

geológica, e se as possibilidades que se abrem são cada vez mais amplas, podemos dizer que a 

partir dos recursos digitais, a produção de conhecimento se encontra num momento intenso, 

contribuindo para uma mudança significativa no campo da noosfera. Quando consideramos a 

produção do conhecimento num circuito de comunicação inserido em um ciberespaço 

aumentamos infinitamente o poder dessa esfera. Portanto, este mesmo poder do campo das 

idéias atrelado a Web nos revela uma mudança na história evolutiva da vida. 

 

Tecnosfera 

A tecnosfera compreende o campo das invenções que nos cercam e os processos 

sociais. Por definição, poderíamos considerar a tecnosfera como a camada tecnológica que se 

produz pela intervenção humana ao longo das esferas naturais do planeta, ou poderíamos 

afirmar, até do espaço, pois já se ultrapassou os limites da superfície e da atmosfera terrestres. 

Essa intervenção humana é orientada pelo conhecimento, que por sua vez, é produzido 

por intermédio da cultura. A cultura é um instrumento que caracteriza e dá identidade a cada 

sociedade e mais profundamente, ao próprio ser humano. Essa identidade tem se caracterizado 

pelo modo como o homem vem imprimindo a sua história na sociedade através de artefatos 

culturais oriundos da evolução tecnológica. 

Desse modo, a tecnosfera não é representada apenas pelas estruturas físicas, mas 

também, em última análise, pelas as abstratas, como o conhecimento e a cultura. Hoje se fala 

em cibercultura em detrimento dos recursos digitais em constante expansão. Assim 

cibercultura abrange “o conjunto de técnicas (materiais e intelectuais), de práticas, atitudes, de 

modos de pensamento e de valores que se desenvolvem juntamente com o crescimento do 

ciberespaço”. Ciberespaço é o espaço virtual (Grifo nosso), ou seja, a Rede de Alcance 

Mundial, uma rede sem centro, onde se estabelecem teias infinitas de comunicação. 

 

Midiosfera 

A midiosfera vai tratar dessas redes de comunicação através das quais a sociedade 

realiza uma intensa e veloz troca de idéias, informações e conhecimentos. Para a implantação 

do Ensino Superior a distância foi preciso a construção de uma rede de informação, dentro da 

qual circulam dados associados à homepages afixadas por instituições oficiais. “A partir das 

homepages e dos hiperdocumentos online, pode-se seguir os fios de diversos universos 
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subjetivos”. (LEVY, 1996, p. 48). A comunicação pode ocorrer em espaços, dentro dos quais 

se efetivam interesses de uma ou mais instituições. 

O conceito de EAD está relacionado, pois, com o de midiosfera, representando uma 

forma de educação em rede comunicacional (Internet) marcada pela era digital, direcionada 

para o sentido do aprender a distância por intermédio das tecnologias, o que contribui para o 

processo de evolução humana no campo da noosfera. O ser humano está mudando seu 

percurso, sua forma de locomover-se no espaço, não mais em salas de aulas, estruturas físicas, 

mas no ciberespaço, modificando nesse sentido a paisagem que o cerca. 

 

“A rede Internet é a espinha dorsal da comunicação global mediada por 

computadores (CMC)  dos anos 90, uma vez que liga gradativamente a maior 

parte das redes. Em meados da década de 90, a Internet conectava 44 mil redes 

de computadores e cerca de 3,2 milhões e computadores principais em todo o 

mundo, com mais ou menos 25 milhões de usuários, e estava se expandindo de 

forma acelerada.” (CASTELLS, 1999, p. 369) 

 

Se esse número de usuários da rede fossem revertidos para um contexto de educação 

presencial, certamente teríamos outra configuração espacial, que por sua vez, revelaria outro 

tipo de evolução histórica. A compreensão da disseminação dessa modalidade educacional 

aliada à oferta do Ensino Superior no Ceará fundamenta a relação com a escala evolutiva da 

noosfera. Levy (1996) anuncia “Proponho, juntamente com outros, aproveitar esse momento 

raro em que se anuncia uma cultura nova para orientar deliberadamente a evolução em curso” 

(LEVY, 1996, p. 117). O homem ampliou a sua capacidade de se comunicar, e, por 

conseguinte, ampliou a força e a energia transformadora do planeta, aquela que muda 

percursos, e descreve um novo fazer histórico. A pesquisa converge em uma linha reflexiva 

orientada da seguinte forma: o Ensino Superior a distância no Ceará sinaliza uma evolução 

histórica no campo da noosfera (esfera do conhecimento), que por sua vez, aliada aos recursos 

digitais (tecnosfera), multiplica seu impacto sobre esse evolução à medida que se desenvolve 

numa rede de comunicação universal (midiosfera). 

As pesquisas em História da Educação envolvem uma sistematização de fontes 

históricas. Dentro dos aspectos evolutivos apresentados, as fontes digitais na pesquisa 

constituem em si um fazer histórico, já que essas mesmas fontes foram produzidas pelo 

homem no tempo em curso, no caso, para a implantação do Ensino Superior a distância no 

Ceará. Não se defende desconsiderar outras fontes, como as orais e escritas.  

Os documentos em formato digital estão dentre as produções do homem e, portanto, 

merecem análise na pesquisa histórica. Além de favorecer a preservação de documentos 
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analógicos, como observou Bezerra, também são produzidos digitalmente, qualificando-os em 

fontes históricas, as quais merecem tratamento analítico com fins de validação. [...] a 

diversidade dos testemunhos históricos é quase infinita. Tudo o que o homem diz ou escreve, 

tudo o que fabrica, tudo o que toca pode e deve informar-nos sobre ele” (BLOCH, 2002, p. 

80). Na Internet, ou seja, no ciberespaço, multiplicam-se sites onde são disponibilizados 

documentos que foram digitalizados; bem como, textos e demais mídias que são produzidas 

exclusivamente a partir de recursos digitais. São produtos da intervenção humana, 

constituindo, pois, elementos de sua trajetória no espaço (ciberespaço) e no tempo. 

Daí a preocupação em considerar na pesquisa histórica também o ciberespaço, dentro 

do qual podem ser obtidos dados em sites de órgãos oficiais, vídeos institucionais, 

documentos oficiais digitalizados, ou de origem digital, que estabeleçam uma linha 

cronológica sobre o processo de inserção do ensino superior na modalidade a distância no 

Estado do Ceará. Se o campo escolhido é o ciberespaço, detectamos a dificuldade em obter 

estratégias metodológicas de investigação para a coleta de dados. Esse seria um ponto 

importante no percurso dos pesquisadores, o qual iriam se deparar com a volatilidade das 

fontes digitais, por não terem uma localização geográfica como conhecemos habitualmente. 

Esse é o grande desafio que nos orienta na exploração e coleta desse material histórico. 

 

CONLCUSÃO 

 

A pesquisa converge em uma linha reflexiva orientada da seguinte forma: o Ensino 

Superior a distância no Ceará sinaliza uma evolução histórica no campo da noosfera (esfera 

do conhecimento), que por sua vez, aliada aos recursos digitais (tecnosfera), multiplica seu 

impacto sobre esse evolução à medida que se desenvolve numa rede de comunicação 

universal (midiosfera). 

As pesquisas em História da Educação envolvem uma sistematização de fontes 

históricas. Dentro dos aspectos evolutivos apresentados, as fontes digitais na pesquisa 

constituem em si um fazer histórico, já que essas mesmas fontes foram produzidas pelo 

homem no tempo em curso, no caso, para a implantação do Ensino Superior a distância no 

Ceará. Não se defende desconsiderar outras fontes, como as orais e escritas.  

Os documentos em formato digital estão dentre as produções do homem e, portanto, 

merecem análise na pesquisa histórica. Além de favorecer a preservação de documentos 
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analógicos, como observou Bezerra, também são produzidos digitalmente, qualificando-os em 

fontes históricas, as quais merecem tratamento analítico com fins de validação. [...] a 

diversidade dos testemunhos históricos é quase infinita. Tudo o que o homem diz ou escreve, 

tudo o que fabrica, tudo o que toca pode e deve informar-nos sobre ele” (BLOCH, 2002, p. 

80). Na Internet, ou seja, no ciberespaço, multiplicam-se sites onde são disponibilizados 

documentos que foram digitalizados; bem como, textos e demais mídias que são produzidas 

exclusivamente a partir de recursos digitais. São produtos da intervenção humana, 

constituindo, pois, elementos de sua trajetória no espaço (ciberespaço) e no tempo. 

Daí a preocupação em considerar na pesquisa histórica também o ciberespaço, dentro 

do qual podem ser obtidos dados em sites de órgãos oficiais, vídeos institucionais, 

documentos oficiais digitalizados, ou de origem digital, que estabeleçam uma linha 

cronológica sobre o processo de inserção do Ensino Superior na modalidade a distância no 

Estado do Ceará. Se o campo escolhido é o ciberespaço, detectamos a dificuldade em obter 

estratégias metodológicas de investigação para a coleta de dados. Esse seria um ponto 

importante no percurso do pesquisador, o qual iria se deparar com a volatilidade das fontes 

digitais, por não terem uma localização geográfica como conhecemos habitualmente. Esse é o 

grande desafio que nos orienta na exploração e coleta desse material histórico. 
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