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RESUMO 

 

O presente artigo propõe uma reflexão em torno da educação a distância (EaD) como 

dispositivo pedagógico capaz de produzir sujeitos críticos e de desenvolver habilidades. A 

discussão traça um quadro da modalidade de ensino no Brasil, apresentando dados que 

confirmam o crescimento do número de matrículas em cursos EaD. Como referencial 

teórico, recorremos ao conceito de dispositivo elaborado por Foucault e ampliado por 

Agamben. O artigo ainda reflete sobre os fundamentos da educação a distância, além das 

críticas recorrentes ao seu processo de ensino-aprendizagem. 
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INTRODUÇÃO 

 

“Estude onde e quando quiser a um preço que caiba no seu bolso”. Esse slogan bem 

que poderia estampar as propagandas de muitas instituições universitárias que oferecem 

cursos  EaD (educação a distância). Recentes levantamentos revelam que essa modalidade 

de ensino vem crescendo no Brasil, entre os motivos para essa expansão, se destacam a 

flexibilidade de horário, a possibilidade de estudar em casa ou no trabalho, e ainda, o baixo 

investimento, se comparado ao valor das mensalidades dos cursos presenciais. 

Mas longe de assumir uma posição entusiasta ou apocalíptica em relação ao EaD, 

este artigo quer refletir sobre a modalidade de ensino enquanto dispositivo, ou seja, como 

mecanismo que possibilita a constituição de um sujeito. Assim, será que a educação a 

distância impede o processo pleno de subjetivação do indivíduo? A EaD constrói um 

educando de “segunda classe”, ao não oferecer as mesmas possibilidades de aprendizagem 

do ensino presencial? 
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Na realidade, o debate em torno da EaD é dominado por maniqueísmos de todos os 

lados. Alguns acreditam que a implementação de projetos de educação a distância em 

escala industrial é resultado da globalização na educação, daí a falta de preocupação com a 

qualidade de ensino. Outros setores da academia defendem a modalidade como saída 

estratégica para elevar a taxa de escolarização superior brasileira, ainda considerada baixa 

em relação ao cenário internacional. 

Críticas à parte, a EaD está em ampla expansão, até mesmo instituições tradicionais 

estão aderindo a essa modalidade, como a Universidade Harvard e o MIT (Massachusetts 

Institute of Technology), que anunciaram em maio deste ano a abertura de cursos online e a 

disponibilização de  conteúdos web gratuitamente. Em São Paulo, o governador Geraldo 

Alckmin encaminhou um projeto de lei à Assembleia Legislativa que cria a Fundação 

Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp), com o objetivo de ampliar a oferta 

de cursos de graduação a distância e investir na formação de professores de ensino 

fundamental e médio.  

A EaD se encontra dentro das discussões da linha de pesquisa comunicação e 

educação, uma vez que entendemos que a modalidade atua como um dispositivo 

pedagógico que impõe novas maneiras de ensinar e aprender. O sujeito resultante desse 

processo é o que, no final das contas, nos interessa, por isso, este artigo se propõe a refletir 

sobre alguns conceitos da educação a distância e como ela se configura na realidade 

brasileira.   

 

A noção de dispositivos 

Utilizada por diversas áreas do conhecimento, a noção de dispositivo é ampla, tendo 

vários sentidos, desde a psicanalise até a comunicação, passando pela educação e a 

informática. Tradicionalmente ligado ao campo técnico, o termo vem sendo associado à 

ideia de mecanismo. Nas ciências sociais, Foucault (2008) entende o dispositivo como um 

conjunto heterogêneo que engloba discursos, instituições, organizações arquitetônicas, 

decisões regulamentares, leis, medidas administrativas, enunciados científicos, proposições 

filosóficas, morais e filantrópicas. Em suma, o dito e o não dito são os elementos do 

dispositivo. 

Dessa forma, o dispositivo não pode ser compreendido apenas como suporte 

tecnológico, meio de transmissão ou como sistema semiológico (códigos linguísticos), o 

que geralmente ocorre nos estudos comunicacionais, principalmente quando se trata da 
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produção e circulação de imagens. Na realidade, os dispositivos atendem a uma urgência, 

procurando obter um efeito mais ou menos imediato, assumindo, portanto, uma função 

estratégica para a sociedade.  

Partindo do pensamento de foucaultiano, Agamben ressalta que os dispositivos 

sempre implicam um processo de subjetivação, isto é, devem construir o seu sujeito, que é 

resultante da relação entre os viventes e os dispositivos, considerados pelo autor como  

“qualquer coisa que tenha de algum modo a capacidade de capturar, orientar, determinar, 

interceptar, modelar, controlar e assegurar os gestos, as condutas, as opiniões e os discursos 

dos seres viventes” (2009, p. 40). 

 O crescimento ilimitado de dispositivos na contemporaneidade exige uma similar 

proliferação de processos de subjetivação. Agamben ressalta que certamente desde o 

aparecimento do homo sapiens não há um só instante na vida dos indivíduos que não seja 

modelado, contaminado ou controlado por dispositivos. Segundo o filósofo, eles não são 

um acidente em que os homens caíram por acaso, mas têm a sua raiz no mesmo processo de 

‘hominização’ que tornou ‘humana’ a espécie de animais que classificamos como homo 

sapiens.  

 Na análise de Foucault, numa sociedade disciplinar, os dispositivos visam através de 

uma série de práticas e de discursos, de saberes e de exercícios, à criação de corpos dóceis, 

mas livres, que assumem a sua identidade e a sua ‘liberdade’ de sujeitos no próprio 

processo de assujeitamento. Dessa maneira, o dispositivo é, antes de tudo, um mecanismo 

que produz subjetivações e, somente enquanto tal, é também uma máquina de governo, ou 

seja, a serviço do poder vigente. 

 Os processos de subjetivação dos indivíduos correspondem a dois tipos de análise 

para Foucault. De um lado, os modos de objetivação que transformam os seres humanos em 

sujeitos. De outro, a maneira pela qual a relação consigo, através de um determinado 

número de dispositivos, permite constituir-se como sujeito de sua própria existência.  

 Ao refletir sobre a modernidade, Touraine (2009) enxergava o sujeito como a 

vontade de um indivíduo de agir e de ser reconhecido como ator, ou seja, aquele que não 

age em conformidade como o lugar que ocupa na organização social. Trata-se do sujeito 

que o meio ambiente material e, sobretudo, social no qual está colocado, modifica a divisão 

de trabalho, as relações de dominação ou as orientações culturais.  

 Para Agamben, na raiz de todo dispositivo está um desejo demasiadamente humano 

de felicidade, e a captura e a subjetivação deste anseio, numa esfera separada, constituem a 
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potência específica dos dispositivos. No entanto, com a expansão do modelo neoliberal na 

economia, esses mecanismos agem tanto pela produção de um sujeito quanto por sua 

dessubjetivação.   

 A formação do homem como sujeito na modernidade pode ser melhor compreendida 

pela lógica dos  dispositivos pedagógicos. Os sistemas de ensino tradicionalmente atuam 

junto ao indivíduo para que ele aprenda o pensamento racional e tenha a capacidade de 

resistir às pressões do hábito e do desejo, submetendo-se, assim, ao governo da razão.  

Segundo Hall (2006), nesse processo de subjetivação existe a estabilização tanto dos 

sujeitos quanto dos mundos culturais que eles habitam, tornando ambos reciprocamente 

mais unificados. Já o sujeito da pós-modernidade apresenta uma identidade fragmentada, 

em que os próprios processos de identificação são provisórios, variáveis e problemáticos. 

Na realidade, antes de uma fragmentação, existe um deslocamento, uma ruptura com a ideia 

de identidade absoluta, fixa e estável. 

  

EaD – história e conceitos 

 Ao contrário do que se imagina, a educação a distância não é uma modalidade de 

ensino tão nova. No final do século XIX, instituições privadas nos Estados Unidos e na 

Europa ofereciam cursos por correspondência destinados à aprendizagem de ofícios de 

escasso valor acadêmico. Nesta época, segundo Litwin (2001), a EaD se transformou numa 

segunda opção de estudo para pessoas que fracassaram na idade escolar, imprimindo-lhe já 

naquela época uma marca negativa.  

 Em 1892, a Universidad de Chicago instituiu um curso por carta, incorporando os 

estudos da modalidade na universidade. No começo do século XX, outras instituições de 

ensino desenvolveram cursos para a escola primária. Em 1930, o número de universidades 

norte-americanas que ofereciam cursos EaD já chegava a 39.  

 No entanto, foi nos anos 60, que o EaD se consolidou como uma alternativa de 

ensino. A Universidade Aberta da Grã-Bretanha, mais conhecida como Open University, se 

tornou um modelo de educação a distância ao utilizar meios impressos, televisão e cursos 

intensivos em períodos de recesso de outras instituições convencionais. Litwin ressalta que 

os egressos dessa nova modalidade começaram a competir no mercado de trabalho como os 

graduados de universidades presenciais.  

 Aos poucos, em vários países, foram criadas instituições de ensino com a 

modalidade a distância que incorporaram diferentes tecnologias ao decorrer do tempo. 
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Livros, guias e apostilhas especialmente elaboradas foram as propostas iniciais; a televisão 

e o rádio constituíram os aparatos da década de 70; os áudios e vídeos, nos anos 80. A 

incorporação de redes de satélites, o correio eletrônico, os programas de mensagens 

instantâneas e outros suportes da informática começaram a fazer da EaD a partir da década 

de 90.  

 No Brasil, a EaD no ensino superior é recente em comparação a outros países como 

vimos anteriormente. Seu início ocorre só a partir da década de 90 com a difusão das 

tecnologias de informação e comunicação. A modalidade foi reconhecida formalmente pela 

LDB 9394/96, que regulamenta o credenciamento de instituições e a avaliação de 

programas em EaD, assim como os requisitos para a emissão de diplomas. 

 Depois desse breve percurso histórico, iremos sistematizar as várias definições 

existentes sobre EaD, para isso, recorremos a Aretio que elenca as principais características 

dessa modalidade: separação professor-aluno; utilização sistemática de meios e recursos 

tecnológicos; aprendizagem individual; apoio de uma organização de caráter tutorial e 

comunicação bidirecional. Nas palavras do autor, a educação a distância é: 

[...] um sistema tecnológico de comunicação de massa e 

bidirecional, que substitui a interação pessoal, em aula, de professor 

e aluno, como meio preferencial de ensino, pela sistemática e 

conjunta de diversos recursos didáticos e o apoio de uma 

organização tutorial, que propiciam a aprendizagem autônoma dos 

estudantes (2001, p. 30-31). 

 

 Com o desenvolvimento tecnológico, múltiplas possibilidades pedagógicas surgiram 

no âmbito da EaD, o desafio para os gestores da modalidade era tentar construir 

conhecimento e desenvolver competências, fazendo uso dessas novas mídias, levando em 

conta o impacto delas na cultura dos estudantes e no processo de ensino-aprendizagem.   

 

A EaD e o cenário do ensino superior no Brasil 

O paradoxo do ensino superior brasileiro se apresenta basicamente sob dois vieses: 

democratização e excelência.  Cada vez mais sujeito à influência de organizações 

internacionais, como a OCDE (Organização para Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico), o sistema universitário brasileiro vem se transformando nos últimos anos, 

passando de um sistema autônomo e de elite para um de massas, em que precisa atender um 

público heterogêneo e com novas demandas. O ingresso de um contingente maior da 
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população na educação superior exige que os mecanismos de seleção sejam reconfigurados 

a fim de garantir o acesso como um direito e não um privilégio de classe. 

Entre as diretrizes e estratégias de ação do novo PNE (Plano Nacional de Educação), 

que ainda se encontra em tramitação no Congresso, chama a atenção o percentual 

estabelecido como meta em relação ao número de matrículas no ensino superior. O projeto 

prevê que o país tenha 50% dos jovens de 18 a 24 anos matriculados numa IES até 2020, 

isso significaria aproximadamente o triplo do índice apresentado no último levantamento.  

 Segundo dados do IBGE/Pnad , a taxa de escolarização líquida na faixa etária de 18 

a 24 anos na educação superior, passou de 9,8% em 2002 para 14,4% em 2009. Em relação 

a nossa escolarização bruta, o número é de 36%. O crescimento é significativo, mas deve 

ser relativizado, principalmente se compararmos com nossos vizinhos sul-americanos, para 

se ter uma ideia, o índice é praticamente o mesmo do Paraguai (37%) e bem abaixo dos 

59% do Chile ou 69% da Argentina. O quadro se agrava, quando a comparação envolve 

países desenvolvidos, como Espanha (73%), EUA (89%) e Finlândia (92%). 

O Censo 2010, que teve a participação de 2377 instituições, revelou a existência de 

29507 cursos de graduação entre as modalidades presencial e a distância, sendo 6379299 

matrículas efetivadas, 973839 concluintes e 2182229 ingressos (considerando todas as 

formas). O número de matrículas, nos cursos de graduação, aumentou em 7,1% de 2009 a 

2010, e 110,1% de 2001 a 2010. Entre os fatores que explicam essa expansão, o MEC 

aponta o crescimento econômico alcançado pelo país nos últimos anos, que vem gerando 

uma busca do mercado por mão de obra mais especializada. Também foram criadas 

políticas públicas de incentivo ao acesso e à permanência na educação superior, dentre elas, 

o Fies, o ProUni, as ações afirmativas, o aumento de vagas nas instituições federais, além 

da criação de cursos na modalidade EaD. 

De acordo com o Censo, como ilustra o gráfico 1, o EaD já atinge 14,6% do total de 

matrículas. Se em 2001, somente 5359 estudantes estudavam nessa modalidade, dez anos 

depois, esse número cresceu 170 vezes, totalizando 930179 alunos. Dessa forma, a 

modalidade é responsável por parte da expansão do ensino superior no país. No entanto, o 

percentual ainda é baixo se comparado a outros países como o Canadá, que possui um 

sistema de ensino superior com 56 universidades, sendo que 53 oferecem a modalidade a 

distância.  
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Segundo dados do Censo ead.br 2010, a região Sudeste apresenta 42,8% dos alunos 

a distância do país. Para se ter uma ideia da concentração, o estado de São Paulo é 

responsável por 30% dessas matrículas, o que supera os índices alcançados pelas regiões 

Norte, Nordeste e Centro-Oeste, que, juntas, apresentam 22% dos estudantes em EaD no 

Brasil.   

Enquanto os cursos presenciais atingiram 3958544 matrículas de bacharelado, 

928748 de licenciatura e 545844 de grau tecnológico, o EaD totalizou 426241 matrículas de 

licenciatura, 268173 de bacharelado e 235765 em cursos tecnológicos, como mostra o 

gráfico 2. O próprio PNE admite que os déficits educativos e as desigualdades regionais no 

que refere ao número de matrículas no ensino superior são tão elevados, que a educação a 

distância pode se configurar como um sistema complementar no enfrentamento desse 

desafio educacional que é a expansão de vagas. 
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Com relação à dispersão da idade dos alunos matriculados nos cursos de graduação 

na modalidade EaD, o Censo 2010 indica que metade dos estudantes tem até 32 anos, os 

25% mais jovens têm até 26 anos e os 25% mais velhos têm mais de 40 anos. Os dados nos 

permitem afirmar que os cursos EaD atendem a um público mais adulto, sendo que a média 

de idade é de 33 anos.  

 Esse perfil revelado no Censo permite entender que a EaD proporciona o acesso ao 

ensino superior àqueles brasileiros que não tiveram a oportunidade de ingressar na idade 

adequada nesse nível. É possível também afirmar que a modalidade à distância representa 

uma alternativa para as pessoas que já se encontram no mercado de trabalho e precisam de 

um curso universitário com maior flexibilidade de horários ou mesmo que se trata da opção 

por uma segunda graduação.  

 No que se refere à evasão escolar, o Censo ead.br revela que os motivos mais 

alegados pelos estudantes são a falta de dinheiro e a escassez de tempo para os estudos 

(apontados por mais da metade), além de problemas relativos ao desconhecimento da 

metodologia utilizada pela EaD. 

 Como destaque no âmbito da EaD no Brasil, podemos citar a UAB (Universidade 

Aberta do Brasil), uma rede integrada de universidades públicas oferece cursos de nível 

superior para a população que tem dificuldade de acesso à formação universitária. Segundo 

informações da Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), a 

UAB oferece 310 cursos, entre bacharelados, licenciaturas, especializações, sequenciais, 

tecnológicos e de aperfeiçoamento. O foco são os professores, dirigentes, gestores e 

trabalhadores em educação básica de estados e municípios. 
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Como mencionado na introdução, a Univesp em São Paulo, caso tenha seu projeto 

aprovado, deixará de ser simplesmente um programa como é atualmente para ganhar status 

de universidade, com direito à autonomia e orçamento próprio. A nova instituição, que será 

vinculada à Secretaria de Desenvolvimento, Ciência e Tecnologia, pode começar operar em 

2013, desde que consiga credenciamento do MEC e do Conselho Estadual de Educação.  

 

EaD – entre críticas e possibilidades 

 Obedecendo aos interesses capitalistas da exploração econômica, a expansão da EaD 

acompanha o desenvolvimento das tecnologias da comunicação e as mutações sofridas 

pelas forças de trabalho ocorridas nas últimas décadas. Belloni (2003) explica que a 

educação a distância adequa-se aos princípios de massificação do fordismo/taylorismo, ao 

mesmo tempo, que atende às propostas da produção aberta e flexível do toyotismo.  

 A incorporação de novas tecnologias pela educação atende às necessidades criadas 

pela economia de mercado e não necessariamente aos imperativos da pós-modernidade. De 

certa forma, o dispositivo EaD equivale à linha de produção industrial, que se caracteriza 

pela racionalização, alto controle dos forças produtivas, burocratização, confecção de 

produtos educacionais e o aumento da jornada de trabalho dos profissionais. 

 Nesse cenário, a EaD é encarada pelos críticos como um dispositivo tecnocrático ao 

estilo “modernização cosmética”, que em nome da democratização do acesso ao 

conhecimento precariza a excelência da educação. Na matéria Ensino a distância rebaixa 

qualidade da educação no país, publicada pela revista Caros Amigos na edição de outubro 

de 2011, a modalidade de educação é acusada de mascarar a ausência de políticas efetivas 

para suprir a falta de vagas presenciais em instituições públicas no Brasil.  

 A matéria da Caros Amigos ainda levanta a hipótese de que a EaD foi o sistema 

encontrado pelo Estado para titular estudantes pobres em massa, respondendo, assim, as 

metas de ensino estabelecidas por organizações internacionais como o Banco Mundial e a 

OMC (Organização Mundial do Comércio). Dessa forma, em vez de investir na expansão 

de vagas no ensino superior presencial, os governantes flexibilizam a legislação 

educacional a fim de beneficiar instituições, majoritariamente privadas, que oferecem 

cursos na modalidade a distância. 

Ao analisar a EaD, Citelli (2011) levanta alguns pontos negativos associados à 

modalidade, como a falta de interações efetivas e afetivas dos discentes entre eles e com os 

docentes; a impossibilidade de controlar a qualidade dos cursos ofertados; o afastamento do 
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estudante da infraestrutura como bibliotecas e demais equipamentos facilitadores da 

aprendizagem existentes nas escolas físicas. O autor também ressalta que construir 

estratégias de EaD desconhecendo a matriz dialógica da linguagem significaria produzir 

modelos de ensino comprometidos quase exclusivamente com procedimentos instrumentais 

pouco ou nada afeitos aos fazeres educativos.   

Com a rapidez em que surgem novas tecnologias de informação e comunicação, 

como a videoconferência, os tablets e os smartphones, muitos especialistas acreditam que 

em poucos anos dificilmente existirá um curso superior totalmente presencial. Atualmente, 

muitas instituições já oferecem graduações em que algumas disciplinas são ministradas 

online, numa espécie de semipresencial. Outra tendência é que os bacharelados, 

licenciaturas e tecnólogos na modalidade EaD se tornem 100% a distância, não existindo 

mais a necessidade de polos, isto é, locais físicos em que geralmente ocorrem os encontros 

mensais e as avaliações individuais. 

No entanto, se nos sistemas formativos presenciais, já são detectados grandes 

problemas de acompanhamento do processo de ensino-aprendizagem, imagine as 

dificuldades encontradas pela EaD em seus programas de avaliação.  O presidente da 

ABED (Associação Brasileira de Educação a Distância), Fredric Litto, defende a 

modalidade em relação à qualidade de ensino, recorrendo aos resultados obtidos no Enade 

(Exame Nacional de Desempenho Educacional)
3
.  

Em resposta à matéria da revista Caros Amigos, Litto comenta que em 2007, as 

maiores notas em 7 das 13 áreas de conhecimento foram obtidas por aqueles que estudaram 

a distância; em 2008 (o último ano em que o Inep revelou as diferenças entre os alunos das 

duas modalidades), os alunos da EaD tiveram médias de notas de 38,87, enquanto os alunos 

do presencial tiveram 36,78 (uma diferença de 2,09). Aos críticos da modalidade a 

distância, Litto responde: 

Os críticos da aprendizagem a distância estão mentalmente 

engessados, presos a uma visão ultrapassada da educação, 

nostálgica e confusa. Percebendo que o paradigma educacional está 

em mudança no mundo todo, e incapazes, eles mesmos, de buscar 

novas formas de aprender e de trabalhar (Carta Resposta, 14 nov. 

2011). 

 

                                                 
3
  Segundo o MEC, o Enade avalia o rendimento dos alunos dos cursos de graduação, ingressantes e 

concluintes, em relação aos conteúdos programáticos dos cursos em que estão matriculados. O exame é 

obrigatório para os alunos selecionados e condição indispensável para a emissão do histórico escolar. A 

primeira aplicação ocorreu em 2004 e a periodicidade máxima com que cada área do conhecimento é avaliada 

é trienal.  
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A relação além da técnica na EaD  

 Para alguns especialistas, a distinção entre ensino presencial e a distância não faz 

mais sentido, uma vez que as TICs vem sendo progressivamente integradas aos formatos 

mais tradicionais de educação. Levy acredita que a EaD, que foi durante muito tempo o 

'estepe' do ensino, se tornará a 'ponta de lança'. Segundo o filósofo francês, a grande 

questão que se apresenta é manter as práticas pedagógicas atualizadas num cenário com 

novos processo de transação de conhecimento. Levy diz: 

Não se trata aqui de usar as tecnologias a qualquer custo, mas sim 

de acompanhar consciente e deliberadamente uma mudança de 

civilização que questiona profundamente as formas institucionais, 

as mentalidades e a cultura dos sistemas educacionais tradicionais e, 

sobretudo, os papéis de professor e de aluno (2010, p. 174). 

 

 Como lembra Lobo Neto (2001), não é a utilização da tecnologia moderna, nem a 

sofisticação da cultura contemporânea que, supostamente, criam novas barreiras, mas, 

desde sempre, a relação interpessoal e a intenção e a interação social são mediatizadas, 

mesmo quando ocorreram presencialmente. Esse pensamento corrobora com Levy quando 

afirma que o que está em jogo na verdade é a transição de uma educação estritamente 

institucionalizada para uma situação de troca generalizada dos saberes.  

 A educação é um processo complexo que utiliza necessariamente a mediação de 

algum tipo de meio de comunicação como apoio à ação do professor em sua interação 

pessoal e direta com os alunos. Belloni (2003) afirma que a sala de aula pode ser 

considerada uma 'tecnologia' da mesma forma que o quadro negro, o giz, o livro e outros 

materiais podem ser vistos como ferramentas pedagógicas que realizam a mediação entre o 

conhecimento e o educando. Na EaD, a autora explica que a interação com o professor é 

indireta e tem de ser mediatizada por uma combinação, o que torna esta modalidade de 

educação bem mais dependente da mediatização que a educação convencional, daí decorre 

a grande importância dos meios tecnológicos. 

 Já Crochík (2003) pensa que as tecnologias da educação, assim como toda 

tecnologia integrante das forças produtivas, reproduzem condições sociais das quais 

surgem. O autor considera que as novas tecnologias utilizadas na educação fortalecem o 

processo de racionalização. Para ele, a educação precisa se adaptar aos novos tempos, mas 

desde que acompanhada da possibilidade de se emancipar das formas de adaptação 

anacrônicas.  
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Há diferença, contudo, entre ensinar os alunos a usar o computador 

e transmitir informações por ele. No primeiro caso, transmite-se a 

cultura, no segundo, a cultura é filtrada pela racionalidade do meio 

técnico (2003, p.99). 

  

 Mesmo que a EaD exija um suporte tecnológico, como um computador conectado à 

internet, devemos pensar que a tecnologia atua no processo educacional por expansão e 

acréscimo, e não pela substituição dos meios mais próximos de ensino e aprendizado. Desse 

modo, a educação a distância não diminui a importância do professor, apenas ressignifica o 

seu papel. Um docente que precisa dirimir as dúvidas de centenas alunos de EaD 

espalhados por vários polos tem tantas dificuldades quanto o educador que tem uma sala de 

aula presencial com mais de cinquenta estudantes. Observa-se que a diferença reside na 

dinâmica interacional estabelecida entre os sujeitos.  

 Outro aspecto relevante é o material de apoio na modalidade a distância, que 

geralmente recebe críticas por ser apostilado, produzido em larga escala e resultado de 

resumos e recortes de outros livros. Assim, o estudante acaba não tendo acesso aos textos 

completos, ficando refém de um conteúdo pré-formatado, que engessa a ação pedagógica 

do professor. 

 Niskier comenta que a formação de educadores para EaD envolve as dimensões 

técnica e humana, além do contexto político-econômico e o conteúdo a ser trabalhado. A 

aquisição dessas competências abrange necessariamente: o saber e o fazer; a teoria e a 

prática; e os princípios e os processos da tecnologia educacional. “Submeter o aluno 

simplesmente a uma exposição cultural não é o suficiente. Esse novo educador deve ter o 

domínio dos aspectos técnico-pedagógicos dos currículos e da metodologia” (2009, p. 30). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Indubitavelmente, o debate sobre a EaD enquanto dispositivo pedagógico é cercado 

de muito conservadorismo ideológico, em que os críticos defendem a tese de que é 

impossível oferecer cursos de qualidade nessa modalidade, num discurso determinista que 

ignora os avanços no campo da tecnologia educacional .  

 No entanto, é preciso enxergar a educação a distância como alternativa à 

impossibilidade de oferta de vagas presenciais, isso não quer dizer que a expansão do 

ensino superior fique a reboque do crescimento da EaD. A primazia deve continuar sendo a 

ampliação dos campi universitários e a criação de novas instituições públicas, 
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comprometidas com a excelência no ensino, o desenvolvimento de pesquisas e os projetos 

de extensão.  

Os cânones do mercado mundial do conhecimento utilizaram critérios 

prioritariamente econômicos em detrimento da qualidade ao investirem massivamente na 

expansão da EaD.  Por outro lado, a educação a distância pode ser uma eficiente estratégia 

de ampliação do acesso ao ensino superior, desde que seja inserida num projeto pedagógico 

que promova tanto a reflexão crítica do estudante quanto a formação de competências 

profissionais.  

 De certa forma, a ideia de que os indivíduos são formados subjetivamente através de 

sua participação em relações sociais amplas contraria em parte o conceito de 

autogerenciamento da EaD, em que o estudante é responsável única e exclusivamente por 

sua aprendizagem. Como Citelli adverte a educação a distância não pode ser reduzida às 

lógicas administradas e técnicas, é preciso incorporá-la aos processos da comunicação, em 

que o professor pode não estar fisicamente presente, mas tem condições de proporcionar 

momentos de troca e de interação verbal.   

 Entre críticas severas e defesas apaixonadas, a EaD cresce no Brasil tentando se 

consolidar como uma modalidade de ensino tão legítima quanto a presencial. O sujeito 

formado num curso de educação a distância não pode ser considerado um profissional 

inferior, simplesmente pela possibilidade ou não de subjetivação desse dispositivo 

pedagógico.  
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