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RESUMO

As possibilidades de usos diversos das mídias comunicacionais possibilitaram ao campo da educação novas
perspectivas. Desde a invenção do livro impresso os processos educacionais se valeram das plataformas
midiáticas e esse fenômeno se tornou ainda mais perceptível com o advento da Educação a Distância - EAD.
No entanto os métodos pedagógicos, em especial o EAD, fazem um uso limitado das possibilidades ofertadas
pela comunicação, que vão além da utilização de mídias como a televisão, o computador e mesmo o livro para
transposição de linguagem e emissão de conteúdos. O presente artigo tem o objetivo principal de discutir a
relação entre as duas áreas de conhecimento, a saber, a educação e a comunicação, a partir da reflexão
acerca da EAD, um modelo oriundo do diálogo prático e teórico entre as duas áreas.
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ABSTRATCT

The possibilities for different uses of communication media enabled the field of education new perspectives.
Since the invention of the printed book educational processes took advantage of media platforms and this
phenomenon became even more noticeable with the advent of Distance Education - Distance Education.
However teaching methods, especially the EAD, make limited use of the possibilities offered by
communication, beyond the use of media such as television, computer, and even the book for transposition of
language and content delivery. This paper mainly aims to discuss the relationship between the two areas of
knowledge, namely, education and communication, from the reflection on the EAD, a model derived from the
theoretical and practical dialogue between the two areas.
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INTRODUÇÃO

Num mundo em que as práticas comunicacionais se tornam a cada dia mais interativas e no qual os veículos e
suportes passam a ser considerados extensões do homem é necessário um interesse no aprofundamento de
temas tão presentes na vida de muitos indivíduos, como por exemplo, a relação entre o campo da
comunicação e o da educação, em especial neste trabalho a Educação a Distância - EAD. Neste sentido,
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compreender as formas de intersecções entre as duas áreas de conhecimento é uma maneira de buscar um
entendimento acerca de uma relação mútua – entre a educação e a comunicação - que interfere de forma
direta na formação de indivíduos que buscam o ensino a distância como caminho para obtenção do grau em
nível superior.

Neste contexto de busca pela EAD e pelas possibilidades advindas desse modelo educacional, a comunicação
se insere como um dos fatores mais determinantes para a disseminação dos cursos a distância, pois facilita e
pode até mesmo potencializar o aprendizado de indivíduos que não estejam de forma física nas salas de aula,
colaborando com o desenvolvimento social de variadas regiões, em especial aquelas em que o acesso à
educação para populações numerosas não ocorre de maneira facilitada. Essa premissa é defendida por
Martínez (2004) quando defende que

Os sistemas educativos dos países em desenvolvimento enfrentam atualmente não só o
desafio de responder à demanda de acesso universal à educação – sem importar o tamanho, a
condição econômica ou a situação geográfica das comunidades a que estendem seus serviços,
mas também de oferecer uma educação que considera diversidade cultural e, em alguns
casos, as necessidades de desenvolvimento das comunidades. Não esqueçamos que estas
assumiram nos últimos tempos um papel cada vez mais ativo na tomada de decisões
educativas. Para isso, as novas tecnologias da informação e da comunicação (NTIC) vêm
adquirindo um papel relevante e, em muitos casos, principal. (MARTÍNEZ, 2004, p. 95)

Por vezes o entendimento acerca das contribuições entre a educação e a comunicação gera divergência. É o
que explicita Kaplún (2008), discorrendo que existe uma ideia equivocada quando se fala nas contribuições
que a comunicação pode fornecer à educação. Hoje o papel da comunicação no processo educacional tem sido
apenas de plataforma para que os conteudistas possam transmitir as mensagens e conteúdos aos estudantes.
Com isso, meios como o computador, livros, cadernos, rádio, televisão e cinema se transformam apenas
numa ponte, uma espécie de substituto do professor quando o aluno não está em sala. Mas essa realidade
não representa a totalidade das possibilidades da relação entre as duas áreas do conhecimento, vez que as
plataformas midiáticas podem ser também instrumento de construção de saber por parte dos estudantes.

Isso acontece devido o olhar que se direciona à comunicação como parte do processo educacional, ou seja, no
pensamento do autor, costuma-se analisar a relação entre os dois campos de conhecimento dentro de uma
perspectiva limitada. Neste parâmetro pode-se depreender que além de não haver uma abordagem
aprofundada do papel desempenhado pela comunicação no campo pedagógico, o que há é pouca reflexão
sobre essa relação. É preciso considerar que além de servir como suporte para a educação, a comunicação
pode somar-se ao processo pedagógico no sentido de completar o ensino-aprendizagem, participando de
maneira efetiva desse processo. Essa relação fica explícita quando se considera que

o diálogo entre a educação e a comunicação está longe de ser fluído e frutífero. O mais
freqüente tem sido que a primeira [educação] entende a segunda [comunicação] em termos
subsidiários e meramente instrumentais, a concebendo como veículo multiplicador e
distribuidor dos conteúdos que ela predetermina. Assim, quando no meio educativo se
considera necessário valer-se de meios de comunicação ou produzir materiais educativos, se
recorre ao técnico em comunicação (e há que se admitir que, lamentavelmente, os
profissionais da comunicação alimentaram o equívoco e aceitaram ser vistos como
administradores de recursos técnicos e transmissores de mensagens). Esse modelo foi
petrificado e mantido: a comunicação equiparada ao emprego de meios tecnológicos de
transmissão e difusão e às vezes, visualizada como mero instrumento subsidiário, percepção
que a mutila e a separa do muito que ela tem para aportar aos processos de
ensino-aprendizagem. (KAPLÚN, 2008, p. 60)

Nesta seara, o que se defende é que conceber uma educação na qual estejam inseridas as potencialidades da
comunicação é uma tarefa que cabe tanto ao educador como ao profissional da comunicação. Os dois
especialistas devem adotar posições mais proativas no sentido de entender o que é a comunicação e quais as
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contribuições que ela pode conceder à educação. Assim como cita Kaplún (2008), ao tomar uma postura
conformista dentro deste paradigma, todas as partes envolvidas no processo de ensino e de aprendizagem
perdem uma colaboração que pode enriquecer em vários sentidos o objeto em questão, qual seja a educação
a distância e o motivo dessa perda é a falta de conhecimento acerca das funções dos meios de comunicação.

É o que defende Gomez (2008) quando sinaliza que um dos aspectos que devem ser considerados é que os
indivíduos utilizam as tecnologias e os suportes[1] sem muitas vezes compreenderem o que de fato eles são,
como se processam e quais as finalidades que podem ser obtidas com o uso dessas tecnologias. Esse
pensamento é defendido quando o autor expressa que

vivemos em um ‘universo midiático’ que paradoxalmente quase não conhecemos.
Desgraçadamente, frente ao consumo desmensurado de mais de três horas e meia diárias de
televisão, pesquisas mostram que tanto entre jovens como entre adultos, poucos são os que
realmente conhecem a linguagem audiovisual, compreender seus códigos, para nos educar em
interpretações críticas e usar esses meios de forma criativa (GOMEZ, 2008, p. 484)

Nesse ponto o autor esboça uma crítica à maneira como a sociedade se vale dos meios de comunicação para
qualquer finalidade, quer seja para informar, estudar ou simplesmente se divertir, sem fazer reflexões acerca
do real papel que as mídias consumidas exercem enquanto instrumentos sociais.

No entanto, tão importante quanto definir o papel de cada profissional na junção das duas áreas, é necessário
compreender como e porque essa intersecção se processa na EAD e para isso é preciso a construção de um
conceito. Para este trabalho, entende-se Educação a Distância como um modelo pedagógico baseado no
distanciamento geográfico entre as partes envolvidas, a saber, os conteudistas, professores, tutores e alunos.
Por não contar com o espaço da sala de aula na totalidade do curso, meios de comunicação são utilizados
como material de apoio para o estudo e é nessa utilização que melhor se processa e caracteriza a junção das
duas áreas de conhecimento.

Falar no conjunto formado pela educação e pela comunicação, em especial a partir da análise do modelo de
Educação a Distância, é tomar consciência sobre um diálogo para o desenvolvimento do homem que vive em
sociedade, pois a educação pode ser um dos elementos que contribuem para o avanço social e cultural e esta
consegue extrair da comunicação fatores que potencializam os processos pedagógicos. Dessa forma é possível
compreender – e mesmo visualizar – que as duas áreas de conhecimento quando operando em conjunto têm
uma presença constante em variados aspectos da vida em sociedade, já que possibilitam a concretização da
profissionalização e especialização, fatores ligados de forma direta à melhoria de aspectos e indicadores
socioeconômicos.

Levando em consideração as abordagens e reflexões já construídas o objetivo deste trabalho é discutir a
relação entre as duas áreas de conhecimento, a saber, a educação e a comunicação, a partir da reflexão
acerca da EAD, um modelo oriundo do diálogo prático e teórico entre as duas áreas.

EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA: CONVERGÊNCIA DE ÁREAS DE CONHECIMENTO

Levando em conta os aspectos de interação entre a comunicação e a educação, se faz importante
compreender o que é e como se processa um campo que nasce dessa relação: a Educação a Distância - EAD.
Pensar a Educação a Distância é levar em conta um modelo educacional que está de forma indissociável,
ligado à comunicação e que tem uma ligação histórica com a necessidade de formação profissional rápida e
acessível a números populacionais grandes. De acordo com Moran (2008) esse modelo é mediado por
tecnologias e depende de um afastamento especial entre os envolvidos para ser processado.

Vale ressaltar que ao se falar em EAD, o uso do termo ‘tecnologia’ é feito de forma ampla. Isso significa que
estão incluídos no hall de aparato tecnológico não apenas as ferramentas modernas como o computador,
tablets e smartphones. Filmus (2004) lembra que não apenas as plataformas virtuais, mas também
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ferramentas consolidadas há séculos como os meios impressos são importantes na concretização da
abordagem pedagógica em questão – a EAD.

Do ponto de vista histórico, há certa divergência no que tange ao surgimento da Educação a Distância,
contudo o presente trabalho parte da premissa de que foi no período da Segunda Guerra Mundial que o
modelo pedagógico foi consolidado e disseminado, em especial nos Estados Unidos (APARICI, 2008). Foi
nesse momento histórico que aquele país viveu um déficit grande de profissionais qualificados, principalmente
na leitura do código Morse. Uma saída encontrada pelo governo foi incentivar cursos a distância para a
capacitação de profissionais que servissem ao exército.

Esse programa de capacitação rápida e barata foi possível graças a outras experiências vividas na cidade de
Boston nos séculos XVIII e XIX, quando cursos de datilografia foram disponibilizados no jornal ‘Gazeta de
Boston’ (MOORE; KEARSLEY, 1996) possibilitando um know how para o governo, que pôde utilizar a técnica
para produzir todo o material dos cursos no século XX.

Com base nas experiências supracitadas é possível depreender que o diálogo com a comunicação é não
apenas recorrente, mas é também fundamental para que os objetivos da modalidade de ensino sejam
concretizados. Pode-se considerar essa assertiva como verdadeira, quando se leva em consideração que até
mesmo para o surgimento do modelo, foi preciso a existência e envolvimento de um meio da comunicação –
no caso, os jornais pelos quais os cursos eram disponibilizados à população. Essa importância pode ser
percebida também em pensamentos como o de Senda (2008), quando a autora conceitua que

a importância das tecnologias no cenário da educação a distância (a que passaremos a chamar
de EAD) é indiscutível, nomeadamente, pelo fato de nesta modalidade existir a necessidade de
se mediatizarem processos que, no ensino em presença, normalmente não exigem o recurso a
equipamentos e serviços tecnológicos, embora indubitavelmente, possam beneficiar da sua
utilização. No contexto da EAD, a tecnologia e o potencial a que lhes está associado são
elementos determinantes, quer em termos de mediatização de conteúdos de ensino e
aprendizagem, quer em termos de mediatização da relação pedagógica. (SENDA, 2008, p. 2)

Outro aspecto concernente ao processo EAD é a diferenciação básica que esse modelo tem em relação ao
ensino presencial. A utilização dos suportes da comunicação constitui um aspecto exclusivo dessa modalidade.
É possível o entendimento de que alguns aspectos da comunicação facilitam o aprendizado quando o assunto
é Educação a Distância, em especial quando se considera que nesse modelo educacional, alunos e professores
não encontram-se nos mesmos ambientes no momento em que as mensagens são transmitidas. Neste
parâmetro, é de fato necessário que a comunicação e seus veículos desempenhem o papel de intermediador
entre pólos envolvidos no processo EAD.

CONCLUSÕES

Com base nas reflexões levantadas, pode-se construir o conceito de que a educação a distância é um método
recente de ensino aprendizagem se relacionado com outros métodos. Apesar de não haver consenso a
respeito do surgimento dessa prática, é reconhecido que foi após a Segunda Grande Guerra que ela se
consolidou e espalhou pelo mundo e hoje ela é uma forma rápida e barata de se obter especialização e
mesmo ingresso no ensino superior.

Isso porque para que haja EAD não é necessário que as instituições de ensino façam o mesmo número de
investimentos em estrutura física e em contratação de profissionais. Já o estudante tem a vantagem de, por
meio das plataformas comunicacionais, estudar em qualquer ambiente, quer seja em casa, no trabalho ou em
diversos outros ambientes, poupando também gastos com locomoção. Por esses motivos, os cursos EAD
costumam custar menos.

No que tange as características do modelo, ele tem uma forte influência de aspectos da comunicação, vez que
necessita de um número grande de plataformas midiáticas para ser concretizado. Não é possível construir

13/11/2018        http://anais.educonse.com.br/2014/educacao_e_comunicacao_relacoes_de_convergencia_e_significancia_a.pdf

Educon, Aracaju, Volume 08, n. 01, p.4-6,  set/2014 | www.educonse.com.br/viiixcoloquio



uma proposta de curso a distância sem que haja a utilização de apostilas, livros, rádio, televisão, computador,
teleconferências e ambientes virtuais de aprendizagem. Além de ser baseado num discurso que se diferencia
daquele adotado nas salas de aula presenciais, visto que se processa em ambientes geográficos muitas vezes
distantes, atingido populações muito diversificadas do ponto de vista social, regional e mesmo da faixa etária.

Por fim vale ressaltar que apesar de ser baseado nas plataformas comunicacionais, o ensino a distância ainda
faz um uso limitado das possibilidades de abordagens pedagógicas provenientes das mídias. Esse uso abaixo
do possível é devido de uma forma principal ao pouco conhecimento dos profissionais sobre a intersecção
entre as duas áreas de conhecimento.

Devido aos aspectos comunicacionais inerentes à EAD e levando em conta conceitos sobre o método em
questão – o ensino-aprendizagem a distância – é possível entender que a Educação a Distância é uma prática
educacional que possui público, linguagem e material específicos e que necessita da comunicação e seus
preceitos para ser concretizada.
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