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Resumo

Este trabalho pretende mostrar não só a construção do conhecimento proporcionado ao longo dos anos
pelos meios tecnológicos TICs, seja pelo rádio, pela TV Educativa, pelo Vídeo e, sobretudo, pelo
Computador conectado à internet- base de nossa pesquisa, como também verificar a postura de alunos e
professores que estão participando do processo de inclusão e democratização do ensino superior
proporcionado pela UAB no município de São Domingos. Para tal, optou-se pela pesquisa tanto
bibliográfica quanto pela de campo. Por meio delas, abordaremos analiticamente como a EAD vem
transformandoo cenário da educação Brasil adentro rompendo com as barreiras da convencionalidade,
contribuindo para a formação superior de muitos profissionais da educação e para o desenvolvimento
cultural e social dos municípios que aderiram ao projeto da UAB.

Palavras- chaves: EAD, democratização, conhecimento.

Summary

This paper intends to show not only the construction of the knowledge provided over the years by
technological means ICT is the radio, on TV, Educational Video by and especially for Internet-connected
computer base of our research, but also verify the posture students and teachers who are participating in
the process of inclusion and democratization of higher Educationprovided by UAB in São Domingos. To this
end, we chose to study both literature and by field. Through them, we discuss analytically as the EAD is
transforming the education scenario inside Brazil breaking the barriers of conventionality, contributing to
the formation of many higher education professionals and the cultural and social development of the
municipalities that have joined the project at UAB.
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• DEMOCRATIZAÇÃO DO ENSINO POR MEIO DA EAD

...educação. É disso que se trata. E não do estudo das tecnologias enquanto tal, em si mesmas.Rogério de
Andrade Córdova

Este trabalho é fruto de uma pesquisa que buscou analisar como os meios tecnológicos contribuem para a
inserção de professores na sociedade do conhecimento. Para tal, buscamos analisar, sobretudo, a postura
e / ou perfil do aluno e do professor formado e / ou formando em EAD no polo de São Domingos.
Tentamos seja identificar os desafios encontrados pelos alunos do curso a distância no que se refere tanto
à organização do tempo de estudo, como também os encontrados para direcionar sua prática acadêmica e
como vencer os preconceitos de se estudar “pelo computador”, ou verificar quais são os objetivos e os
motivos que levam um aluno a escolher o curso a distância.

Dada a emergência para acompanhar os avanços sociais, muitas instituições de ensino superior
implementaram estudos a distância. Mas, é importante salientar que a AED em sua nova perspectiva,
aborda que não só as tecnologias são importantes, mas também a interação e a comunicação que ocorrem
em um contexto que se delineia no espaço/ tempo diferenciados. Para isso, aatuação do educador
presencial e a distância deve ser flexível, capaz de colaborar com os discentes em várias etapas do
processo de ensino/ aprendizagem.

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, alguns programas que foram ofertados por
meio do cinema, do rádio e da Tv Educativa[ii]em prol da transmissão de informações, entretenimento,
educação e cultura a distância.

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( refiro – me ao convencional )encontram-se insustentável e os novos estão em
processo de construção. Como a educação deve acompanhar as novas linguagens que estão surgindo em
meio à sociedade denominada da informação e do conhecimento, é preciso que haja as mudanças
necessárias e significativas neste setor a fim de viabilizar o acesso à formação:

As reformas hoje necessárias para melhorar os sistemas educacionais precisam ir
além das que ocorreram em tempos recentes. A apropriação das novas
linguagens tecnológicas no processo educativo vem desestabilizar (ou
desestruturar) o modelo escolar essencialmente presencial, requalificando-o
diante das novas possibilidades de acesso à formação. ( PONTES, 2009, P. 18)

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 no Brasil, muitas instituições de nível superior lançaram mão da EAD como a FE/ UNB que é pioneira
desde 1994 em educação superior a distância no Brasil. O que contribui para a democratização do ensino.
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É mister ressaltar que a EAD surge em meio às exigências da sociedade tecnológica e do conhecimento.
Problemática que se acentua à medida que, por um lado percebemos não só a existência de analfabetismo
como também profissionais desqualificados quanto ao simples ato de ler e escrever; por outro,
imaginemos o número de pessoas e / ou profissionais, agora, analfabetos digitais, diante das exigências
cobradas pela sociedade. Por isso, a importância da educação adistância 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(2006 ) 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. Para o autor:

...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: 2006, P. 944)

De acordo com essa realidade, é preciso ressaltar que esse projeto de Educação a distância em nosso país
foi adotado para suprir o déficit educacional que há no Brasil se comparado a outros países. Nesse
contexto, percebe- se a importância da EAD, uma vez que por meio da web e da internet,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, a EAD vem se propagando e se ramificando Brasil adentro e proporcionado mudança de
mentalidade e formação. 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 )

Nota - se o quanto a inserção das tecnologias trouxe avanços positivos e relevantes para a educação
continuada. 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 na 5ª geração[iii]em que o modelo de aprendizagem é flexível, já que os
participantes têm acesso a recursos de multimídia interativa online através da internet que dá acesso ao
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portal do campus. O que possibilita a construção coletiva do conhecimento.

Corroborando com Freire,Zuin( 2006 ) 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 dosconhecimentos
adquiridos.

( ZUIN: 2006, p. 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 nela, o professor é visto como parte da construção da autoria e/ ou 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, citada porZuin alerta-nos quanto ao fato de o professor ser redimido a um
mero recurso a ser utilizado pelo aluno, já que as imagens, por exemplo, de um data show, podem ser
mais interessantes do que o docente, que na maioria das vezes, faz uso da tecnologia apenas como um
recurso ilustrativo. Ela é utilizada apenas para passar o tempo e não como um recurso que possa auxiliar
em sua prática pedagógica. A tecnologia deve ser usada como um novo método que proporcione ao
professor uma vivência de experiência que contextualize sua prática pedagógica ao conhecimento que está
sendo construído. 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 queos capacite a se
aproximar de modo efetivo. ( BELLONI apud ZUIN: 2006, p. 948)

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. ( MORAES, 2002)

Émister 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
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Feenberg[iv]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 deque o indivíduo possa interagir no meio globalizado e possa enfrentar e vencer os
desafios advindos das exigências do XXI.

EADe Tecnologia Educacional, 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
diminuircom mais ênfase esse quadro, já que estudos revelam que os países em desenvolvimento devem
“acelerar a disseminação da informaçãoem todos os níveis de sua estrutura social”, por que, assim,
estarão indo ao encontro da verdadeira cidadania.

1.1-Formação a Distância: Entre Os Desafios e a Formação Profissional no Polo de São
Domingos

O polo da Universidade Aberta do Brasil em consonância com a Universidade Federal de Sergipe/ UFS
desde 2007 foi implantado no município de São Domingos/SE, com o intuito de levar o nível superior para
o interior do estado. Essa medida está possibilitando a inclusão social (ao nível superior e à inclusão
digital) de em média 600, que estão distribuídos nos cursos de licenciatura: Letras/ Português; Geografia;
História; Ciências Biológicas; Física; Química e Matemática.

Balzzan ( 2009 ) afirma que a UAB no Brasil é fruto de uma acalorada discussão acerca dos problemas
existentes na educação superior. Por essa razão, esse projeto tem como finalidade não só permitir o
ingresso do aluno ao nível superior, como também dar oportunidades para a permanência dele na
universidade. Fato que, para a maioria dos que responderam o questionário, seria inviável adentrar ao
mundo acadêmico, caso não estivesse participando desse processo de democratização do ensino.

Consideram a EAD como um meio de participar da sociedade e do processo educacional de forma mais
eficiente e eficaz. Isso porque, como muitos já fazem parte da área da educação ( mesmo na condição de
leigos ), podem atuar em suas respectivas salas de aula podendo dialogar com muitos de seus alunos
tanto levando a tecnologia para o ambiente escolar, mas quanto tornando o desenvolvimento do ensino
aprendizagem mais dinâmico e produtivo.

Observou- se, também, que os cursistas alegam que o curso a distância está contribuindo tanto para
desenvolvimento de habilidades e atitudes quanto para construção e reconstrução do conhecimento. Outro
elemento positivo que foi observado nas respostas advindas dos questionários encontra- se no item que se
indaga acerca da formação continuada nessa modalidade de ensino. A respeito desse questionamento,
foram precisos ao responder que por viverem em uma sociedade que evolui, que exige formação e
especialização de seus cidadãos é imprescindível a formação profissional continuada para o
desenvolvimento de seus componentes. Fato que se evidencia nesta citação:

Desejo não, quero continuar estudando a distância. Desde que existam cursos de
especialização, mestrado e assim por diante. Todos na modalidade EAD, uma vez
que não vejo obstáculo para isso. Afinal, já estarei familiarizado com o ensino à
distância.( Aluno do 5º período do curso de História)
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Certamente, pois há tempos anteriores onde não existia essa modalidade de
ensino os estudantes que conseguiam entrar na faculdade, eram poucos, só
adentravam a esse ensino, se tivesse condições financeiras. Com a implantação
da UAB possibilitou o ingresso das pessoas desfavorecidas e o ensino tornou-se
mais democrático.( aluna do 7º período de Letras)

A vontade de crescer profissionalmente impulsiona os cursistas a um plano de se aperfeiçoarem para
ingressar no mundo globalizado imbuídos do conhecimento e das especificidades que os respectivos cursos
lhes oferecem. Essa realidade os torna pessoas mais conscientes de seus papéis na sociedade e, de, quem
sabe adentrar ao conceito de sociedade proposto por Angelim e Rodrigues ( 2009 ): “sociedade educativa”.
Este conceito empregado no sentido de emergente nos propõe que, ao invés de vivermos na era da
informação, vivamos na “era da consciência”. O que vai ao encontro dos quatro pilares[v] 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 (
face a face ou online ), mantém – se vivo o princípio de uma mudança de mentalidade, principalmente, no
que se refere à educação e, em especial à educação a distância, projeto criado pelo governo federal afim
de diminuir as desigualdades de acesso ao nível superior, de expandir e interiorizar a modalidade a
distância.

Como forma de diminuir asa desigualdades, especialmente relacionadas ao
acesso ao nível superior, e fortalecer a educação básica proporcionando acesso á
formação superior para professores da educação básica na sua área de atuação,
foi criado em 2005, o sistema Universidade Aberta do Brasil. ( ANDRADE: 2010,
p. 187 )

Levando em consideração essa busca pelo acesso à educação superior em EAD, Paulo Freire propôs:
“ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, os homens si educam entre si, mediatizados pelo
mundo”. Este último aspecto, remete ao diálogo, à reflexão, à interatividade com o outro. Mas que essa
prática seja eficiente e eficaz, que comece com nomundo que nos rodeia, que haja um comprometimento
com a mudança de mentalidade ocasionada pela construção do conhecimento rumo à democratização do
ensino público superior a fim de proporcionar melhorias à coletividade.

1.2 – Postura e Perfil dos alunos em EAD em São Domingos

É sabido o quanto a formação superior é almejada. Em vista disso, muitas pessoas aspiram a ingressar no
universo acadêmico tanto para obter conhecimento quanto para obter formação especializada seja na área
da educação seja em outras áreas como saúde e meio ambiente,etc.

Com o objetivo de incluir mais pessoas capacitadas no seio social, estados e municípios lançaram mão da
proposta do Governo Federal que viabilizou o ensino a distância através de Projetos educacionais visando
a interiorização do ensino superior para atender muitas pessoas que não teriam condições de cursá-lo na
modalidade tradicional.

Levando-se em consideração a modalidade a distância como algo novo, principalmente, aqui em São
Domingos, podemos verificar que, entre os alunos que participaram da pesquisa estão, além de
professores, outros profissionais autônomos que se encontram exercendo as mais variadas funções:
eletricista, caminhoneiro, agente de serviços gerais, donas de casa e comerciária.

Apesar de estarem em lugares tão ímpares nas atividades do cotidiano, todos eles apontaram a
flexibilidade de fazer seu próprio horário de estudo individual ou em grupo, apesar dos resquícios do
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presencial, como fator positivo de se estudar a distância. O que vai ao encontro das diversas pesquisas e
teorias de estudiosos em EAD, quando apontam a responsabilidade, o compromisso e o fator da autonomia
como elementos- chave para um bom desempenho do aluno a distância seja em estudos de graduação ou
de pós-graduação.

Outro fator verificado entre os envolvidos na pesquisa está no de se reunirem para fazer grupos de estudo
no polo de apoio presencial, sobretudo, os alunos dos cursos de História e Letras. O momento do encontro
é utilizado como fonte para debates do material estudado, para a discussão de filmes propostos pela
dinâmica do curso a distância, ou ainda para responderem as atividades ( tarefas pedagógicas realizadas a
distância e postadas no AVA). Esse encontro tanto proporciona ao aluno um vínculo com a instituição de
ensino como também contribui para que o estudante não se sinta um ser virtual nesse processo de ensino
– aprendizagem.

Notamos, por meio da pesquisa, que o público da EAD, deve ser participativo, questionador, pesquisador,
ativo tanto na aprendizagem quanto na reflexão. Esses atributos devem fazer parte de seu vocabulário
não só para realizar as tarefas de aprender a aprender, mas também para refletir e analisar de forma
crítica sobre o que aprende como aprende e para que o faz. Prática que nos remete à lembrança de Paulo
Freire ( 1997) ao afirma que a pesquisa é o combustível para alimentar o conhecimento e vice- versa.

Todo esse ato reflexivo os coloca em um patamar de questionamentos ainda maior. Dos alunos que
responderam a pesquisa, 10% apontaram como falha não só a realização das provas na UFS/ UAB, pois as
provas presenciais de todos os cursos ede todas as disciplinas são realizadas em um final de semana (
sábado e domingo ), como também a média exigida para aprovação: 7,0. O que, segundo eles é cansativo
e desgastante, visto que no presencial a mesma instituição tem como média para a provação 5,0; Por
unanimidade, todos, portanto 100% apontaram como dificuldades de 1º grau a ausência de tutores
presenciais para tirar dúvidas dos conteúdos, já que tirar dúvidas relacionadas aos conteúdos não faz
parte das atribuições do tutor presencial.

Ao serem questionados, apontaram como fatores que os excluíriam do nível superior público: o tempo
disponível para viajar, já que o trabalho não permitiria; a situação econômica desfavorável para ter acesso
a uma universidade privada; muitos anos sem estudar e a dificuldade de concorrer a uma vaga em uma
Universidade pública.

Contudo, mesmo diante de toda essa dinâmica diferenciada do ensino a distância, 90% dos participantes
dizem que o ensino a distância tem colaborado positivamente para sua inserção na sociedade tanto no que
se refere à aquisição de conhecimento no universo cultural como também na realidade cotidiana quando
precisam utilizar o computador e a internet como fonte de pesquisa em seu ambiente de trabalho, o que
antes não era possível. Assim a EAD se revela como uma luz que, metaforicamente, tira o homem de seu
estado de ignorância e desconhecimento cultural para transformá-lo não só em um ser autônomo como
também tornar uma sociedade mais humana.

Em virtude disso, todos os cursos a distância implantados em nosso polo intencionam formar pessoas
conscientes e críticas para atuar na sociedade nas diversas áreas dos cursos de licenciatura das quais
receberão formação superior. Desta forma, os profissionais levaram consigo habilidades e competências
para transformar por meio do conhecimento cultural, científico e tecnológico o meio social onde estiverem
inseridos. Daí a relevância do polo implantado aqui em São Domingos/ Se, não só para as pessoas que
residem na localidade, mas também para os que moram nas cidades vizinhas.

2. Considerações Finais

Podemos concluir, portanto, acerca do que foi pesquisado, analisado, questionado, discutido que o ensino
a distância está contribuindo tanto para levar formação superior para o interior do país quanto para incluir
muitos profissionais no seio de uma sociedade que se transforma a cada dia. Esse processo de mudança
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impulsionou a intervenção governamental para elaborar um projeto como o da UAB que viabiliza
democratização e expansão do ensino superior a milhares de profissionais que não teriam como estudar no
ensino convencional.

No tocante à análise dos questionários, partimos dos pontos traçados nos objetivos, tanto geral quanto
específico, levando-se em consideração a postura que o aluno exerce no curso a distância, sua dinâmica
de estudo e quais são as perspectivas e desafios encontrados. Notamos que as respostas coletadas vão ao
encontro dos objetivos traçados pela EAD, uma vez que estudos comprovam que a LDB9394/96 em seu
artigo 39 ( GRINSPUN, 2009), viabiliza a educação a distância como a determinação de educação
profissional integrada ao trabalho, à ciência e à tecnologia. Mesmo assim, os alunos envolvidos na
pesquisa sentem-se discriminados por outros cursistas que estão na modalidade presencial de ensino.

Assim, pode-se dizer que o ensino a distância além de funcionar como um meio de integração social,
também lança os envolvidos nesse sistema para águas mais profundas, ensinando – os a conviver tanto
com as transformações da sociedade, como também contribuindo para fazê – los aprender a ser um
cidadão da era tecnológica do conhecimento. Por isso, a importância dessa pesquisa: mostrar o efeito da
tecnologia na realidade e no dia a dia de pessoas que antes eram consideradas leigas tanto no que diz
respeito à aquisição do conhecimento no ensino superior, quanto no trato ao manuseio das tecnologias
educacionais, sobretudo, o computador.

Sabemos, pois, que apesar de estarmos concluindo esta pesquisa os questionamentos, os anseios e os
desafios de como se deve estudar a distância continuarão. Visto que as pedras do meio do caminho como
nos sugere Carlos Drummond de Andrade sempre hão de aparecer, mas nada que uma boa pitada de
determinação, persistência, ânimo e força de vontade não as retirem do meio do caminho, pois o sabemos
que muitos eram os “Josés” que se encontravam sem norte, no escuro e sem saberem para onde ir e, que,
encontraram na EAD uma ponta de esperança. Como Permitindo – se, lançando – se, plantando com
lágrimas e, claro, dando um clique para adentrar ao mundo da Luz, ao mundo do Conhecimento, da
Informação, e, porque não dizer, ao mundo da Era Tecnológica.

Referências

ANDRADE, Luciane Sá de. O Acesso à educação e os pólos de Apoio Presencial.In Educação A
Distância Desafios Contemporâneos. São Carlos: edufscar, 2010. Organizadores: Daniel Mill e Nara
Maria Pimentel.

BELLONI, Maria Luiza. O que mídia – educação. Campinas, SP: Autores associados, 2001. ( Coleção
Polêmicas de nosso tempo; 78 )

CARVALHO, Ana Beatriz .A Educação a Distância e a Democratização do Conhecimento. In:
CARVALHO, Ana Beatriz. (Org.). Educação a Distância. 22 ed. Campina Grande: UEPB, 2006, v. 1, p.
47-58.

FEENBERG, Andrew. A Teoria Crítica de Racionalização Democrática poder e Tecnologia. Cadernos
primeira versão construção social da tecnologia número 3 / 2010/ISSN 2175 2478.In
Plataforma Moodle Ambiente Virtual de Aprendizagem da FE/UnB

FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia. Saberes necessários à prática docente. São Paulo, Paz e
Terra, 1997.

PEREIRA, Eva Waisrose MORAES, Raquel de Almeida. História da educação a distância e os desafios
na formação de professores no Brasil, cap. 03. P. 65-86

Pág.8/9



PEREIRA, Eva W. Expansão e diversidade. In: Formação de professores a distância: experiências
brasileiras. UniversidadeAberta de Portugal (Tese de Doutorado). 2002, p. 255-269.

PIMENTEL , Fábio Prado. O rádio educativo no Brasil – uma visão histórica. disponível no site “
www.radioeducativo.org.br / artigos / livrofinal2.pdf.

PONTES, Elício Bezerra. A Comunidade de Trabalho e Aprendizagem em Rede (CTAR) na Faculdade
de Educação da UnB. Brasília: Universidade de Brasília, Faculdade de Educação, 2009.

ZUIN, Antonio A. S. EDUCAÇÃO A DISTNCIA OU EDUCAÇÃO DISTANTEO PROGRAMA
UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL,O TUTOR E O PROFESSOR VIRTUAL: 2006 In Plataforma
Moodle Ambiente Virtual de Aprendizagem.

[1] Maria Isabel é Especialista em Literatura Brasileira pela UNIT, Especialista em Educação A Distância e
Continuada pela UNB, formada em Letras/Português pela Universidade Tiradentes, Coordenadora do Polo
de São Domingos UAB/CESAD/UFS e Professora do Ensino Médio em São Domingos.
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