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O presente trabalho pretende fazer uma análise das mudanças provocadas na educação e, 
consequentemente no meio social por meio da inserção das tecnologias da informação e do 
conhecimento. Isso porque com o advento das tecnologias na educação, o ensino 
convencional, dependendo das necessidades do educando, é substituindo pela EAD.  Essa 
prática vem crescendo consideravelmente em nosso país, primeiro com a FE/ UNB e, agora 
com outras instituições como a UFS visando a democratização do ensino superior, sobretudo, 
para professores das regiões interioranas. Para tal, dialogaremos com Belloni Pereira, França, 
Zuin, Feenberg, entre outros. O Objetivo é também mostrar não só que em Ead o aluno é 
senhor de sua aprendizagem, mas também evidenciar que as necessidades sociais primam por 
uma reestruração e reorganização dada as exigências da sociedade contemporânea.  
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This paper aims to analyze the changes brought about in education and hence in the social 
environment through the integration of information technology and knowledge. That's 
because with the advent of technology in education, formal education, depending on the needs 
of the student, is replaced by the EAD. This practice has been growing in our country, first 
with the FE / UNB and now with other institutions such as the UFS seeking the 
democratization of higher education, particularly for teachers in the interior regions. To this 
end, we will dialogue with Belloni Pereira, France, Zuin, Feenberg, among others. The aim is 
also to show not only that the student is in Ead master of his learning, but also evidence that 
social needs and excel in a reestruração reorganization given the demands of contemporary 
society. 
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De acordo com o pensamento de Pereira ( 2002 ), a educação é um dos principais 

direitos para que as pessoas possam ser chamadas de cidadãs. Para que esse direito possa ser 

de fato, concebido, de forma democrática,  alguns países em desenvolvimento lançam mão de 

programas educacionais que viabilizem cursos a distância para atender milhares de pessoas 

que não teriam condições de estudar no ensino convencional.  A  exemplo disso, temos, entre 

tantos outros,  o teleducação  no Ceará -  curso oferecido pela televisão em prol da formação 

de adultos. 

 

Ainda de acordo com esse pensamento, percebe- se que apesar de no Brasil haver muita 

carência de professores em determinadas áreas do ensino fundamental, essa metodologia é 

recomendada à educação de adultos, que estão, na maioria das vezes trabalhando no 

magistério, mas não têm a formação adequada.  Apesar disso, vivemos em um momento de 

transitoriedade educacional. Isso porque os antigos modelos educacionais encontram – se 

insustentáveis e os novos estão em processo de construção. 

 

Em meio a esse panorama de mudanças é como se estivéssemos detectando falhas no 

velho modelo educacional, por isso a necessidade de reorganização e / ou reestruturação, dada 

às exigências da sociedade contemporânea. Mas, não estabelecemos a priori novos modelos. 

Mesmo diante disso, nota – se que FE/ UNB é pioneira desde 1994 em educação superior a 

distância no Brasil. O que contribui para a democratização do ensino. 

 

Contudo, percebe-se que de um lado, a evolução tecnológica adentra ao nosso meio 

fazendo com que professores se integrem às TICs e tenham uma melhor interatividade em 

sala de aula e sejam profissionais capazes de refletir acerca de sua prática pedagógica, visto 

que estamos vivendo em uma sociedade que prima pela informação e pelo conhecimento. Por 

isso, professores e alunos devem incorporar essa prática em seu cotidiano para estar a par das 

exigências advindas de seu meio. Isso porque surge uma nova sociedade, ou melhor, uma 

nova estrutura social e, com ela uma nova forma de pensar, de viver e de agir. Assim, estarão 

contribuindo para haver uma revolução no processo produtivo e na organização da sociedade.  

 

De outro, esse processo de  mutação  em nosso país, segundo Pedro  Demo não constitui o 

óbvio. Isso porque em outras nações o acesso da população aos meios telemáticos é bem 

maior. Mas, no Brasil, tanto o número de computadores se comparado à quantidade de 

habitantes de nosso país é bastante inferior, quanto às condições geo- políticas e sócio – 
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econômicas do país ocasionam tal problemática. Com efeito, a possibilidade de se conseguir 

fazer a inclusão digital é uma tarefa para ser realizada a longo prazo. No entanto, como é 

sabido, a educação, principalmente, quanto a formação ao longo da vida é o meio pelo qual 

se conseguirá alcançar os caminhos que levarão à transformação da sociedade. Para tal, 

conforme Belloni deve haver sintonia entre os campos educacional e  econômico. 

 

Neste sentido, pode –se dizer, que a integração do computador no ensino “é um tipo de 

tecnologia de informação” que está arraigada de potencialidades pedagógicas contribuintes 

para a formação de novos hábitos e para diminuir a forma impactante com que a tecnologia é 

vista em nosso meio. Neste tocante, a mediação do ensino apoiada pelas TICs, objetiva que o 

aluno compreenda  a EAD como uma concepção de educação centrada no sujeito capaz de 

construir seu próprio conhecimento. Entretanto, segundo Belloni, não se deve deixar levar 

pelo deslumbramento indiscriminado do mundo virtual, em detrimento de suas virtudes 

pedagógicas, uma vez que o discurso veiculado também contém informações ideológicas da 

indústria do setor. Mas, “ podemos apontar a escola conectada virtualmente como um espaço 

favorável à construção coletiva do conhecimento”, no sentido de que “a educação deve estar 

orientada para a promoção discursiva de seus alunos” 

 

É mister ressaltar que a Ead surge em meio às exigências da sociedade tecnológica e do 

conhecimento. Isso porque, se já há analfabetismo e os profissionais desqualificados quanto 

ao simples ato de ler e escrever, imaginemos o número de pessoas e / ou profissionais, agora, 

analfabetos digitais, diante das exigências cobradas pela sociedade, por isso, a importância da 

Ead que desde a década de 70 vem contribuindo para a democratização do ensino e, quiçá, em 

nosso país, não há de ser diferente. 

 

De acordo com o pensamento de Zuin,  a Ead surgiu com o intuito de levar ensino  

público de qualidade para o interior do Brasil e, consequentemente, por meio dessa medida, 

formar profissionais qualificados. Para isso, foi criado o Programa “Universidade Aberta do 

Brasil” em 2005 em consonância com as instâncias Municipais, Estaduais e Federais visando 

ao ingresso de 30% dos estudantes no ensino superior até 2011. 

 

...trata-se de um projeto de grande envergadura e que se torna, de 
acordo com as pretensões governamentais, decisivo para seja a 
atingida a meta de que 30% dos estudantes brasileiros tenham acesso à 
formação superior até o ano de 2011. ( Zuin, P. 944) 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 

 

 

De acordo com essa realidade, é preciso ressaltar que esse projeto de Educação a 

distância em nosso país foi adotado para suprir a déficit educacional que há em se comparado 

a outros países. Nesse contexto, percebe- se a importância da Ead, uma vez que por meio da 

web e da internet, desde a década de 70,  leva curso de nível superior para várias partes do 

Brasil tanto para professores como também para jovens estudantes que não têm possibilidades 

por fatores vários de estudar na modalidade presencial de ensino. 

 

Em virtude disso, percebe- se que a EAD vem se propagando e se ramificando tanto no 

Brasil quanto em outros lugares do mundo. Isso acontece porque a sociedade está evoluindo. 

Daí a necessidade de formar profissionais e, sobretudo, professores para atender as exigências 

regidas pelas circunstâncias sociais em uma sociedade denominada da informação e do 

conhecimento. Como podemos perceber na passagem que segue: 

  A educação a distância, vem se desenvolvendo em ritmo crescente na 
maioria dos países do mundo e a medida em que progride, os seus 
contornos vão se desenhando de acordo com a multiplicidade de 
propósitos que assume na sua trajetória, modificando-se 
continuamente em função das demandas sociais e da incorporação das 
novas tecnologias, com repercussões de ordem qualitativa da maior 
relevância. (MORAES, 2002 ) 

A partir disso, nota - se o quanto a inserção das tecnologias trouxeram avanços positivos 

e relevantes para a educação continuada. Visto que, desde os meios telemáticos que 

transmitiam educação seja através, da escrita, pioneira em Ead, seja por meio das ondas do 

rádio, como também por meio da TV, que levando informação, cultura e entretenimento a 

espaços e tempo imprevisíveis, rompe com o paradigma de que a educação depende apenas do 

modelo tradicional em que a mediação pedagógica é realizada no espaço/ tempo delimitado 

em uma sala de aula, onde a figura do professor dita as normas do aprendizado. Fato que para 

o pensador Paulo Freire consiste em um tipo de educação bancária em que o aluno funciona 

como um depósito diário do saber detido pelo professor. 

Contudo, com a EAD, essa prática pedagógica é substituída por meios tecnológicos seja 

pelo rádio, pela TV ou por meio do computador, um megameio, que permite a comunicação 

tanto sincrônica como também assincrônica. Além disso, permite a busca do conhecimento de 

forma interdisciplinar e transdisciplinar por meios de recursos vários, ( vários sites de 

pesquisa, vídeos, imagens o diálogo com os hipertextos, entre outros). E, agora, os utilizados 
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na 5ª geração em que o modelo de aprendizagem é flexível, já que os participantes têm acesso 

a recursos de multimídia interativa on line através da internet que dá acesso ao portal do 

campus. O que possibilita a construção coletiva do conhecimento. 

Corroborando com Freire e Kant, Zuin nos afirma que o processo de autonomia 

desencadeado no estudante de Ead, leva- o a voltar – se para dentro de si e perceber a 

capacidade que lhe é inerente para aprender a aprender. Nesse processo, o professor não é o 

ditador, mas deve assumir – se e estar a disposição do aluno como um recurso que irá 

incentivá – lo na busca de seu conhecimento. Isso porque, nesse modelo de aprendizagem o 

centro das atenções não mais será o sistema opressor de que fala Freire, mas o aprendente.  

 

Neste tipo de aprendizagem, o professor precisa assumir - se 
como recurso do aluno, uma vez que tal processo é centrado no 
aprendente, que é identificado e se identifica como indivíduo 
autônomo e administrador dos  conhecimentos adquiridos.  ( ZUIN, 
946) 
 

Segundo Pereira ( 2002), a discussão não poderia ser mais acalorada, visto que a Ead 

não pretende  substituir o ensino presencial. Pelo contrário, a educação a distância prima por 

uma concepção pedagógica diferenciada. Uma vez que em Ead, o professor é visto como 

parte da construção da autoria e/ ou da autonomia do educando e, não como um mero 

transmissor de informações. Assim, percebe- se que no ensino a distância, a metodologia é 

centrada na interatividade no diálogo e na reflexão da prática e sobre a prática. 

 Mesmo diante disso, Belloni nos alerta quanto ao fato de o professor ser redimido a um 

mero recurso a ser utilizado pelo aluno. Visto que as imagens, por exemplo, de um data show, 

podem ser mais interessante do que o docente.  Em virtude disso, propõe que o ensino virtual 

seja visto como um espaço em que possa aproximar os envolvidos por meio dos recursos 

tecnológicos, mas que esses recursos não mantenham superioridade diante da figura do 

professor. Por isso, ressalta a relevância dos encontros presenciais.  

A necessidade do encontro presencial desvela aquela privação que foi 
distinguida anteriormente e que, na verdade, pode ser identificada 
como a força que impulsiona os indivíduos a desenvolver a tecnologia 
que os capacite a se aproximar de modo efetivo. ( BELLONI apud 
ZUIN, 948) 
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De acordo com Moraes ( 2002 ), essa metodologia, torna – se um desafio para as 

instituições de ensino, principalmente, para as de ensino superior, uma vez que as 

universidades presenciais não têm condições para atender a demanda exigida pela sociedade, 

por isso a importância da educação a distância de formar profissionais qualificados de várias 

áreas, em especial da educação para atender as exigências da sociedade globalizada. 

Os processos de globalização da economia na sociedade 
contemporânea geram novas demandas por formação inicial e 
continuada, seja pela ampliação significativa da procura, seja pela 
diversificação dos campos profissionais, representando um desafio 
para as instituições educacionais, em particular as de nível superior, 
que, pelos meios convencionais, não têm condições para atender as 
atuais exigências de qualificação. ( 2002) 

Nesse sentido, é mister evidenciar que as novas tecnologias devem ser compreendidas 

como meios que auxiliam tanto na construção como também na representação de uma nova 

sociedade. Essa nova sociedade e as mudanças nela encontradas, principalmente, com o 

advento dos recursos tecnológicos desde a década de 70 e que vem perdurando até nossos dias 

de forma estarrecedora, inclusive no campo da educação, para Feenberg coloca – nos diante 

de um panorama de transformações fundamentais e significativas. O que requer uma nova 

postura de todo o corpo social. 

 

Partindo desse pressuposto, verifica- se, portanto,  que a busca por uma educação ao 

longo da vida ou uma educação permanente, segundo Pereira, se antes era um direito do 

Cidadão, hoje é um dever do Estado e da sociedade na busca do desenvolvimento humano e 

social. Para tal, faz – se necessário, que os países em caráter emergente, adotem políticas mais 

ofensivas com estratégias realistas, para, assim, dar condições a fim de  que o indivíduo possa 

interagir no meio globalizado e possa enfrentar e vencer os desafios advindos das exigências 

do XXI.  

 

Isso porque a educação a distância que desde os cursos realizados via correios, seja pelo 

rádio, seja pela televisão, como até hoje, temos o telecurso 2000 e, agora pela internet com os 

programas desenvolvidos pelas instituições de nível superior a exemplo da UFS/ UAB e da 

FE/ UNB que é pioneira no Brasil no ramo de educação superior a distância, surgiu com o 

propósito de disseminar conhecimento, levar o sentido e a concretude do que seja, de fato, 

cidadania, já que o modelo convencional não consegue, pela própria estrutura que o mantém, 

esse feito. 
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Nesse sentido, Angelim e Rodrigues ( 2009 ) nos levam a perceber a emergência na 

substituição e /ou superação da sociedade da informação e do conhecimento por “sociedade 

educativa” no sentido de que é emergente que ao invés de vivermos na era da informação, 

vivamos na “era consciência”. O que vai ao encontro dos quatro pilares da educação: de que 

devemos aprender a conhecer, a fazer, a viver juntos com outros e aprender a ser. A partir 

desses pilares, é mister ressaltar que, quando se aprender a conviver consigo e com o 

próximo, mantém – se vivo  o princípio de uma mudança de mentalidade. Fato que nos leva a 

superar a falsa dicotomia que há entre educação presencial e a distância. Isso porque o artigo 

1º da LDB ( Lei de Diretrizes e Bases da Educação, 9394/96 ) reconhece e iguala a EAD 

como parte da educação que se dá como um processo que ocorre ao longo da vida. 

 

Em virtude disso, concluímos que, EAD e a Tecnologia Educacional, são duas 

expressões emergentes da sociedade da informação. Século XXI; por um lado, tecnologia, 

informatização, era digital democratização. Por outro, milhões de brasileiros analfabetos 

digitais. Mas, como a sociedade se diz do conhecimento e da informação, espera- se, portanto, 

que essa forma paradoxal não se alastre e que a EAD, por meio de intervenções 

governamentais, consiga diminuir  com mais ênfase esse quadro, já que estudos revelam que 

os países em desenvolvimento devem “acelerar a disseminação da informação  em todos os 

níveis de sua estrutura social”, por que, assim, estarão indo ao encontro da verdadeira 

cidadania. 
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