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Resumo: O estudo aborda a questão da educação a distância (EaD), tendo por base o 

rastreamento de teses de doutorado na área de educação, a partir de um olhar sobre a presença 

e influência das tecnologias digitais no mundo contemporâneo. Nas mais variadas situações 

de pesquisa, compreendemos, por meio da abordagem hermenêutica, que os autores reiteram a 

necessidade de formar os professores com bases científicas e tecnológicas para desenvolver a 

capacidade de autonomia, dialógica, crítica e participativa nas tomadas de decisão à resolução 

de problemas da sociedade, ao invés da simples transmissão-recepção de conteúdos e 

conceitos via EaD. No universo que circunda a EaD identificamos que os processos de educar 

nesta modalidade são vistos como um processo de descobertas, exploração e (re)construção de 

saberes necessários à prática educativa, no desafio de expandir as possibilidades de aprender, 

visto que o professor, para o exercício pedagógico precisa desenvolver a capacidade de criar 

circuitos de aprendizagem e ressignificação dos saberes, de modo a não restringir tais recursos 

culturais a ocasiões pontuais. O cenário das teses também retrata que a legitimidade da EaD 

precisa resistir ao esquema obsoleto, coercitivo e exploratório do mercado de serviços 

educacionais, por meio de um ensino programado, reforçando apenas sua especificidade 

técnica, funcional, robotizada e mercadológica, banindo os fóruns de discussão. Tal panorama 

desvela que a EaD precisa trazer um benefício social à ampliação e aquisição de 

conhecimentos, no sentido de gerar novas relações solidárias entre os sujeitos como critério 

de inserção no mundo do trabalho, não simplesmente para acompanhar as inovações 

tecnológicas. Aprender a repensar as demandas profissionais futuras na conectividade da EaD 

implica melhorar a formação de professores e gestores, a infraestrutura em termos de 

computadores e banda larga (garantindo a manutenção), e as políticas precisam acentuar a 

inclusão digital e as formas de uso da linguagem tecnológica propriamente dita. Contudo, a 

EaD pode disponibilizar vias de acesso ao conhecimento de formas diferentes, reconhecendo 

os contextos, para aprender de maneira reconstrutiva a desafiar o outro, estimulando o 

desenvolvimento coletivo, crítico e criativo no diálogo com a realidade.  
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Introdução 

 

Desde 2014, o Núcleo de Estudos em Tecnologias na Educação (NETE/CNPq) vem 

realizando pesquisas de atitude hermenêutica para buscar formas de leitura e compreensão das 

tecnologias digitais no mundo contemporâneo, tendo por base as teses de doutorado 

produzidas na área de tecnologia e educação, nos Programas de Pós-Graduação em Educação 
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(PPGE) das universidades públicas do país
4
. Nesse sentido, a partir de um mapeamento de 

teses produzidas nos PPGE de universidades brasileiras, no portal de domínio público da 

Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), foram encontradas 75 teses no 

quadriênio de 2012 a 2015, utilizando as palavras-chave: tecnologia e educação. Tais teses, 

além de discorrerem sobre as tecnologias na educação, abrangem diversas temáticas nesse 

movimento de produções que se aplica ao contexto brasileiro. Por meio desse diagnóstico 

inicial das 75 garimpadas, apenas 6 teses foram relacionadas à temática discursos de 

legitimação dos cursos de EaD, dentre as quais citamos nesse trabalho: 1 (UFPB) em 2012, 3 

(UFRGS, UFSCar, USP) em 2013, 1 (USP) em 2014, 1 (USP) em 2015.  

A partir dessa coleta, questionamos: quais são os discursos e preocupações nas teses 

produzidas sobre a legitimação da EaD? Com base nessa questão, desvela-se um panorama 

hermenêutico mediador da leitura das tecnologias e da busca de compreensão dos discursos 

vigentes na área, para discutir as perspectivas, dramas e polêmicas dessa prática social de 

educar, visando o aprimoramento de ações da EaD e o seu desenvolvimento a partir daí. A 

hermenêutica busca um diálogo vivo e uma compreensão sobre aquilo que vemos, lemos, 

vivenciamos, criando uma cultura revitalizada mesmo com esse desenvolvimento rápido e 

constituído por diferentes tradições. Por tudo isso, precisamos ser sensíveis a essa realidade da 

EaD e ao seu potencial dialógico e desafiador de transformação da informação em 

conhecimento. Habermas (2009, p. 304) defende que “a consciência hermenêutica destrói 

uma autocompreensão objetivista das ciências humanas tradicionais”, dando abertura para 

novas aventuras do aprender, agir e investigar o mundo. 

 

Possibilidades e problemáticas identificadas 

 

Ao considerar as teses relacionadas, integramos, primeiramente, a tese “Democracia e 

utopia na sociedade do conhecimento: reflexões sobre a educação a distância”, de Barros 

(2014), cuja experiência analisada traz o discurso de legitimação da EaD via internet. Essa é 

uma questão difícil porque temos lacunas em reconhecer a Sociedade do Conhecimento como 

a nova utopia da modernidade, que tem na EaD a esperança de uma convivência democrática, 

a partir do crescimento das novas tecnologias telemáticas. Barros (2014) investiga os 

elementos da realidade que sustentam essa proposição, verificando que o papel 

democratizante pode ser compreendido no sentido qualitativo e quantitativo. Barros (2014) 
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entende que junto à democratização da formação em EaD surgem categorias como capital e 

trabalho, fazendo com que a educação seja instrumentalizada na forma de serviço e 

mercadoria de troca extraordinariamente valorizada, tornando-se negócio lucrativo. Dessa 

maneira, pode-se entender a EaD em dupla dimensão: “como uma promessa de uma 

sociedade mais livre e esclarecida e como a expressão de um novo momento do capitalismo, 

que, por converter a totalidade da vida humana em possível fonte de valor econômico, 

demonstra-se como fenômeno totalizador da existência”. (BARROS, 2014, p. 17). 

O velho argumento de uma sociedade global que proclama a emancipação do 

conhecimento gera um tempo de relações frágeis e desgastadas e o aparecimento da 

dependência que cerceia a reciprocidade e a liberdade dialógica, acarretando na constante 

vigilância clandestina do sujeito, por meio da obrigação de cursos descompassados via EaD, 

para que o mercado de trabalho continue aprisionando e alienando de forma atraente. O 

desenvolvimento muito rápido e simultâneo da EaD é uma questão que instrumentaliza o 

sujeito em formação e o professor em serviço, “pois o problema acerca das possibilidades da 

Sociedade do Conhecimento é o problema da técnica como questão política”, tecnológica e 

pedagógica (BARROS, 2014, p. 207). Nesse viés, Barros (2014) considera essa sociedade 

como uma questão aberta e que requer mais aprofundamentos nas correntes teóricas inclusive 

de alegações contrárias, sobressaindo novas perguntas, resistências e contradições 

formadoras. Contudo, em suas últimas afirmações qualifica a EaD como forma de 

democratização da sociedade.  

 

[...] ainda é possível afirmar uma última certeza, tão geral e vaga quanto indubitável 

e importante. É de se considerar, por fim, que, sendo o futuro incerto e a Sociedade 

do Conhecimento uma questão política, é um imperativo da práxis ainda a 

manutenção da fé em que, por meio do rigoroso trabalho crítico e das ações dos 

homens, a tendência atual incutida no presente possa culminar, de alguma maneira, 

em algum futuro possível, em uma sociedade mais livre, justa e solidária. 

(BARROS, 2014, p. 208). 

 

Dando continuidade ao exposto, rumo a uma educação emancipatória por meio da 

EaD, Carvalho (2015) defendeu sua tese “Educação cidadã a distância: uma perspectiva 

emancipatória a partir de Paulo Freire”, para mostrar a dificuldade de transformar 

experiências de EaD em uma oportunidade à emancipação e formação cidadã, uma vez que 

pode recair no tecnicismo educacional, sem levar a uma abertura de mundos e a construção de 

uma disposição (auto)crítica. Carvalho (2015, p. 13) argumenta que “este não é um trabalho 

sobre Educação a Distância, pois Educação ‘a Distância’ não existe. O que existe mesmo é 

Educação, em variadas perspectivas e desenvolvida sob algumas modalidades, entre elas, a 

chamada a distância”. (CARVALHO, 2015, p. 192). Portanto, a transformação passa pela 



 

 

mudança de perspectiva em relação à interdependência humana nesta mobilidade para o 

restabelecimento do diálogo formativo, pois a EaD não pode ser uma educação que distancie 

os sujeitos, mas que sensibilize, aproxime, reconheça a humanidade do outro e coloque em 

circulação saberes e encontros, tornando-os cidadãos ativos dos mundos digitais. 

Carvalho (2015, p. 194) observa que “o educador a distância não é mediador, portanto, 

mas um provocador dessas tensões, redescobrindo junto com o estudante o objeto na sua 

relação com o mundo, com vistas a transformá-lo. Para isso, ambos devem poder contar com 

materiais de estudo coerentes com esse desvelamento”. A partir disso, Carvalho (2015, p. 

196) retoma os desafios iniciais da pesquisa, ampliando as perguntas referentes aos objetivos 

e à diversidade de fontes testemunhadas: “é possível uma Educação emancipadora/cidadã a 

distância? É possível uma Educação a Distância freiriana?” Ao mesmo tempo, arrisca uma 

resposta quando defende a busca permanente de coerência com tais adjetivos. Afinal, 

sancionar oficialmente uma EaD tendo imperativos freireanos exige, primeiramente, uma 

mudança de atitude que envolve hábitos e instrumentos culturais e o próprio fenômeno 

educativo (do pensar diferenciado e reconstrutivo de situações de aprendizagem), além da 

supressão de certas práticas opressoras reproduzidas por repertórios de atividades prontas. 

Com base em uma realidade empírica do contexto universitário, Galasso (2013) 

desenha uma pesquisa intitulada “Do ensino em linha ao ensino online: Perspectivas para a 

educação online baseada na mediação professor-aluno”, em que apresenta o potencial e as 

possibilidades da educação online ancorados nos princípios de interação, colaboração e 

mediação que são essenciais à compreensão teórico-empírica dessa modalidade. Galasso 

(2013) busca em sua tese compreender como essa modalidade pode contribuir para um ensino 

mais significativo, através de discussões sobre as tecnologias utilizadas e as competências 

imprescindíveis do professor para mediar o aprendizado. O percurso da tese expõe um estudo 

de caso extraído de um questionário aplicado aos estudantes do ensino superior, apreciando 

desta análise princípios basilares para o bom resultado dessa formação de maior bagagem 

refletida no contexto digital. No conjunto dessas evidências, “dentre as principais, estão os 

recursos que o ambiente virtual do curso oferece, bem como a interação e colaboração entre 

os alunos e o papel desempenhado pelo professor nesse ambiente”. (GALASSO, 2013, p. 7). 

Considerando esse cenário, evidencia ainda que a relação desses princípios é que indica novos 

sentidos à educação online, impactando na disposição de uma educação aprendente 

estabelecida pela experiência de interação. “Essa forma de organização possibilita a criação 

de uma comunidade virtual, que tem como base as teorias de aprendizagem interacionistas, 

fundamentando aspectos essenciais da educação online, como a presença social e a construção 

coletiva de conhecimento”. (GALASSO, 2013, p. 7).  



 

 

Cabe lembrar uma outra demanda no diálogo com a legislação, Galasso (2013, p. 18) 

diz que “o momento é de busca e de amplo debate, tanto técnico, como político e 

metodológico”, bem como de uma preocupação formativa da educação online, que “envolve o 

professor, considerando sua conduta, seu preparo, sua disponibilidade e participação na 

aprendizagem do aluno”. A formação permanente dos educadores confere diferenciadas 

formas de uso de dos recursos culturais e uma reflexão crítica sobre o que é proposto e o 

realizado nos processos reconstrutivos de ensino online, por meio da “habilidade com a 

tecnologia do curso, a agilidade nas respostas em tempo real ou assíncrono, o retorno às 

tarefas elaboradas pelos alunos nos fóruns e a capacidade de incentivar o aluno a participar 

das discussões e pesquisas”. (GALASSO, 2013, p. 182). Ao olhar para o interesse e o 

contexto do estudante, as análises das entrevistas incorporadas na tese revelaram que quando 

há demora nos resultados das atividades, cria-se a sensação de insegurança por parte dos 

acadêmicos. Galasso (2013, p. 183) defende a importância “da qualidade da relação professor-

aluno no ambiente virtual, pois a interação permite uma aproximação individualizada”, 

reconhecendo os estilos de aprendizagem múltiplos e distintos. Tal experiência forneceria a 

fundamentação teórico-prática para a construção de currículos dinâmicos que permitissem aos 

estudantes e professores a exposição aos artefatos culturais, pensados a partir das inúmeras 

atividades e metodologias, potencializando a forma de produção e mobilização de 

conhecimentos nesse processo (re)construtivo de aprendizagens evolutivas.  

De acordo com as entrevistas, “95% do universo pesquisado afirmou que o ensino 

online estimulou o desejo de aprender, e 88% concordou com o fato de que o processo de 

aprendizagem virtual pautado na mediação professor-aluno e na interação e colaboração 

aluno-aluno conduzem à formação de uma comunidade online”. (GALASSO, 2013, p. 189). 

Isso nos mostra que a educação online, em determinados casos, pode atender aos imperativos 

contemporâneos de uma educação aberta e intercultural, de apreço às diferenças, além de 

fornecer estímulo para a diversidade cultural dos atores sociais, visto que “a base tecnológica 

do ensino virtual pode amparar a educação de forma adequada às exigências modernas, 

mantendo boa qualidade de ensino”. (GALASSO, 2013, p. 189). 

A experiência prática também seria seguida pela discussão de Perez (2013), que 

defendeu a tese “Ingressantes na Licenciatura em Pedagogia no sistema UAB/UFSCar: Quem 

são, O que pensam e Aprendizagens iniciais”. A investigação visa analisar as atividades 

realizadas na disciplina Educação a Distância: Instrumentos e Tecnologias, do curso de 

Pedagogia a distância da UAB/UFSCar (2007/2008), traçando o perfil dos ingressantes no 

curso. A tese analisa dados empíricos de um questionário feito aos estudantes no início do 

curso e utiliza um diário reflexivo preenchido no ambiente virtual de aprendizagem (AVA) da 



 

 

disciplina, relacionando ao registro das aprendizagens, as percepções, dificuldades, desafios e 

lacunas enfrentadas por 26 estudantes selecionados. Perez (2013) relaciona alguns dados 

quanto à empregabilidade dos acadêmicos, sendo que a maioria já atua na área da educação e 

por isso procura uma melhor qualificação para o mercado de trabalho. A contribuição dos 

estudantes na análise do papel do educador na atualidade indica que essa profissão demanda 

amor e dedicação, no anseio ao conhecimento que forma, educa e transforma, e não reside no 

dinheiro/remuneração (visto que os governos sequer pagam o piso salarial aos professores, 

desvalorizando-os socialmente). Assim, “consideram que houve uma mudança de papel, o 

professor não é mais aquele que transmite o conhecimento, ele educa para a vida com todos os 

aspectos que isto implique, pois a sociedade também mudou”. (PEREZ, 2013, p. 265). Em 

relação ao que deveria ser aprendido na formação inicial destacam a importância de conteúdos 

específicos e de conhecimentos pedagógicos, para que possam desenvolver melhores práticas 

pedagógicas em sala de aula. Em relação à formação oferecida no Ensino Fundamental, 

afirmaram que são imprescindíveis “conhecimentos relacionados à realidade, atividades 

extras e motivação ao aluno para que o ensino se torne atrativo e criativo”. (PEREZ, 2013, p. 

266). Já em relação às dificuldades enfrentadas na aprendizagem virtual, Perez destaca as 

questões relacionadas à construção de hipertextos, problemas em relação às senhas, problemas 

de conexão e dificuldades à realização das atividades por desconhecer o AVA.  

A elaboração de trabalhos conjuntos, por meio da formação de grupo de leitura e 

discussão no curso, oferecia boas oportunidades de familiarização e interação dos estudantes 

com as tecnologias, porém, “existem alunos que tem dificuldades no excesso de interações 

dos colegas, isto ocorre devido ao estudante não ter uma interação constante ao ambiente”. 

(PEREZ, 2013, p. 269). Para sanar essas e outras dificuldades em relação ao AVA, os 

acadêmicos mencionaram que:  

 

[...] procuraram os tutores virtuais no ambiente através dos fóruns de dúvidas, 

mensagens ou e-mail interno, procuravam o tutor presencial quando o estudante 

tinha fácil acesso ao polo, os próprios colegas da disciplina através de fóruns, e-mail 

interno, e-mail externo ao ambiente e mensagens, procuravam colegas que 

conheciam antes do ingresso no curso pessoalmente ou por telefone e comunidades 

do Orkut com informações sobre o moodle. (PEREZ, 2013, p. 269-270). 

 

Por sua vez, o recorte de Pasqualli (2013) é realizado por meio de uma abordagem 

fenomenológica na tese “Trajetórias de saberes: a formação e a prática dos professores dos 

cursos de licenciatura a distância em ciências naturais e matemática nos institutos federais de 

educação, ciência e tecnologia no Brasil”. Trata-se de evidenciar os conhecimentos da 

realidade vivida e compreender os discursos dos docentes dos cursos de EaD. Desse modo, 

identificou em todos os Institutos Federias de Educação, Ciência e Tecnologia do Brasil, os 



 

 

que possuíam cursos de Licenciatura em Ciências Naturais e Matemática de EaD, ofertados 

pela UAB, para realizar entrevistas, visando esclarecer o “modelo adotado para a formação de 

professores dos cursos de Licenciatura na modalidade de EAD”. (PASQUALLI, 2013, p. 27). 

Pasqualli dá visibilidade e denuncia diversas contradições diante do que se escreve e 

se planeja teoricamente, e do que se faz efetivamente na prática da EaD, mostrando as 

fragilidades teóricas e metodológicas na disposição de aprendizagens a distância e um 

distanciamento e até confronto diante daquilo que se concretiza. Destaca que “existe pouca 

integração entre os sujeitos investigados, sendo que principalmente os tutores acreditam que 

os cursos poderiam ser melhores se esta interação acontecesse”, visto que os tutores, mestres 

em sua maioria, “estão na ponta do processo de ensino-aprendizagem, ou seja, são eles que 

estão em contato direto com os estudantes, aparecem como o elo mais fragilizado”. 

(PASQUALLI, 2013, p. 279). 

 Do ponto de vista institucional, observa que os cursos estão em consonância com a 

legislação vigente, porém, “não agregam elementos capazes de dar conta da diversidade 

oriunda da modalidade de EaD. São, na sua maioria, réplicas dos documentos de criação dos 

mesmos cursos só oferecidos na modalidade presencial”. (PASQUALLI, 2013, p. 280). Há 

desafios e dificuldades no ensino presencial que reaparecem na EaD, já que reincidem as 

lacunas de linguagem e uso das tecnologias, a falta de metodologias dos educadores, o 

desinteresse dos acadêmicos e assim por diante. Para reverter essa situação, Pasqualli (2013) 

observa que diversos professores e tutores têm interesse em melhor capacitar-se para atender 

às complexidades da EaD. Porém, “há várias falas, especialmente de tutores, que se 

encontram desgostosos por não haver mais capacitações e por se sentirem isolados no 

processo de ensino-aprendizagem”. (PASQUALLI, 2013, p. 281). A tese manifesta a 

importância da formação do professor no cenário tecnológico e nos diferentes contextos 

(abertos, de conhecimentos plurais em rede), como um diferencial para impulsionar novos 

horizontes de trabalho e formação pessoal e profissional ao aprender no universo da educação. 

Na investigação de Miranda (2012) intitulada “Formação de pedagogos em serviço a 

distância: representações de professores/aprendentes do curso de pedagogia a distância da 

UFPB virtual”, o principal desafio reside na formação de professores, identificando as 

contribuições das políticas de formação no curso de Pedagogia virtual. Valendo-se desse 

contexto, identifica as dificuldades e soluções encontradas pelos professores do curso de 

Pedagogia a distância da UFPB, verificando as contribuições da formação para uma melhor 

prática profissional. Os resultados indicam que os locais para a realização das atividades do 

curso variam muito, “destacando-se com maior frequência (76%), o primeiro (residência), já 

que a maioria trabalha em dois turnos (matutino e vespertino) e elegeram o turno da noite 



 

 

como horário para estudar os materiais do curso e execução das atividades acadêmicas”. 

(MIRANDA, 2012, p. 209).  

Diante das experiências propostas no curso, Miranda procurou desvelar quando, para 

quê e como utilizar a tecnologia para propósitos formativos, pois o questionamento girava em 

torno das diversas ferramentas utilizadas à aprendizagem, para resultar em uma maior 

interação entre os participantes no ambiente virtual. Mas, durante a formação, o desempenho 

dos tutores foi bastante criticado e deficitário, “onde 31% (04) dos professores/aprendentes 

destacaram que às vezes solucionavam as dúvidas e 23% (03), frequentemente, destacando 

assim, a falta de feedbakcs com presteza”. (MIRANDA, 2012, p. 210; grifos da autora). De 

certa forma, as aprendizagens em grupo fortalecem os vínculos com os professores e os 

colegas do curso e esclarecem as dúvidas imediatas. A realização de provas pelos cursistas no 

polo presencial de EaD como forma de verificar a aprendizagem e garantir a qualidade da 

EaD, para o cumprimento das exigências legais, representaram algumas dificuldades, dentre 

elas:  

 

[...] conciliar estudo e trabalho; significativa quantidade de provas para executar em 

apenas uma semana; a distância em que estava situado o polo, pois alguns residiam 

em cidades mais afastadas da sede onde funcionava o curso; extensão das provas e 

abordagem dos conteúdos que gerava insatisfações nos momentos de avaliações; e, 

por fim, a falta de materiais (cartucho e papel) para impressão das provas, o que era 
comum acontecer no atendimento a primeira turma, já que o polo se encontrava em 

fase de estruturação. (MIRANDA, 2012, p. 211). 

 

Da avaliação final efetuada por Miranda (2012, p. 211; grifo da autora), “61% (08) dos 

professores/aprendentes consideraram ótima a sua trajetória e de acordo com os méritos 

atribuídos a trajetória e desempenho acadêmico”, uma vez que possibilitou construir uma 

nova compreensão sobre a prática pedagógica, em interdependência com outros estudantes 

para a construção de aprendizagens significativas, resultando no aprimoramento do processo 

de ensino na instituição. Esse movimento circular contextualizado na tese revela que o 

percurso formativo na EaD “trouxe contribuições para melhoria da prática pedagógica dos 

professores/aprendentes, uma vez que oportunizou construção de novos saberes e acesso a 

utilização dos recursos tecnológicos, o que contará para adoção de práticas metodológicas 

mais interativas” e em redes de aprendizagem colaborativa (MIRANDA, 2012, p. 214). Tudo 

indica que a constituição de grupos de estudo, num movimento circular espiralado na EaD, 

pode gerar comunidades de aprendizagens evolutivas, seja na partilha de dúvidas, nas 

investigações em pauta. Enfim, nessa perspectiva, os cursos de formação em EaD fortalecem 

espaços de construção de experimentos posteriores, que dialogam com os conteúdos das 



 

 

atividades prévias e da realidade, o que nos parece válido problematizar discursivamente com 

vistas à aquisição e mobilização de benefícios profissionais e sociais.  

 

Democratização e qualidade de ensino na EaD 

 

Em ambos os casos, as experiências produzidas nas teses da área indicam a expansão 

da EaD trazendo algumas contradições, no que se refere à relação técnico-político-

empresarial, frequentemente, eivadas de relações de poder, inclinada para um sistema 

mercadológico que atende a interesses lucrativos ou como artifício de dominação cultural, 

técnica e adaptativa, repercutindo na banalização da competência humana e profissional e nas 

dificuldades de acesso (BARROS, 2014; PEREZ, 2013). As teses também convergem para a 

democratização do ensino via EaD, gerando uma complementaridade progressiva, 

possibilitando atingir diferentes lugares e instâncias do país, criando oportunidades de 

conjugar as complexidades da vida concreta às novas capacidades de aprender no mundo. 

(CARVALHO, 2015; GALASSO, 2013; MIRANDA, 2012). Dessa forma, a EaD estaria 

rompendo com a noção de unidades disciplinares estanques pelo poder comunicativo que 

potencializa a formação permanente de educadores, oferecendo condições para aqueles que 

têm dificuldades para a renovação de suas práticas, além de ser um diferencial para uma 

postura reconstrutiva diante da realidade. (PASQUALLI, 2013).  

A inclusão da EaD como uma política formativa pode favorecer o professor para o 

desenvolvimento de competências tecnológicas em relação ao recurso técnico ou aos 

conhecimentos básicos das formas de uso dessa linguagem em sua aula. A modalidade da 

EaD, pensada nesses termos, é uma importante política de integração para uma Pedagogia do 

coletivo, especialmente em municípios que impossibilitam ao professor o contato com a 

formação universitária e com os recursos tecnológicos da cultura. Diante da realidade 

econômica e das dimensões geográficas do Brasil, não há condições de se criarem instituições 

de ensino universitário e presencial em todas as regiões do país, pois, geralmente, são tomadas 

como simples polos de ensino como mero treinamento, tornando-se uma educação 

contraproducente, pois demandará antes uma reconhecida formação de professores. Assim, a 

solução que parece ser a mais pertinente é utilizar a EaD como modo de aprender a pensar e a 

pesquisar sobre a própria educação, sobretudo nas regiões em que não existem instituições. 

Nesse sentido, os cursos de formação tecnológica de professores além de abordarem os 

recursos tecnológicos e sua operacionalização em sala de aula, precisam ter abertura para 

aprender com os estudantes. Pela sua própria conceituação, a EaD rompe com o conceito de 

uma educação fixa, hierárquica, linear, ampliando as possibilidades de inclusão para 



 

 

reaprender a pensar, tornando o professor descentrado e articulador de perguntas, conversas e 

desafios no processo dinâmico de questionar a realidade. Essa postura pode ser discutida em 

todos os cursos de formação de professores para gerar um sentido interdependente de uma 

educação emancipatória, como um caminho de revisão (auto)crítica dos movimentos de 

legitimação desses processos discursivos e, sobretudo, de garantia da qualidade na EaD. 

Para finalizar, a extensão da EaD traz algumas contradições que surgem das análises 

das próprias teses, visto que a relação técnico-político-social é eivada de relações de poder, 

que se inclinam para um ensino voltado exclusivamente para o mercado de trabalho ou como 

reprodução e dominação cultural, repercutindo em déficits cognitivos, emocionais, sociais, 

tecnológicos e na banalização da formação humana (ensino adaptativo, domesticador). Porém, 

com a democratização do ensino via EaD é possível criar possibilidades de aprender novas 

linguagens, tendo um grade potencial para a formação permanente de educadores, oferecendo 

condições para atualizações e revisões de conhecimentos pedagógicos de postura 

reconstrutiva diante da realidade. Assim, o trabalho em rede é um desafio constante que 

facilita a socialização de conhecimentos cooperativos e altera as dinâmicas hierárquicas do 

modelo tradicional de ensino. A análise dos dados coletados nas teses ainda permite inferir: 

 

Os professores devem combater a dispersão e valorizar o seu próprio conhecimento 

profissional docente, construído a partir de uma reflexão sobre a prática e de uma 

teorização da experiência. É no coração da profissão, no ensino e no trabalho 

escolar, que devemos centrar o nosso esforço de renovação da formação de 

professores. (NÓVOA, 2013, p. 204).  

 

A tecnologia educacional abrange também a criação de novas perspectivas para a 

formação permanente de professores e para o desenvolvimento de pesquisas em metodologias 

alternativas, no sentido de repensar a formação e criar movimentos e percepções acerca da 

EaD em tempos de cultura digital.  

 

Considerações finais 

 

Com esse trabalho foi possível aprofundar a discussão sobre a legitimação dos 

discursos da EaD nas teses, contemplando os elementos recorrentes e as demandas por uma 

sociedade tecnológica mais inclusiva digitalmente. Os desafios da EaD são nítidos e revelam 

os fatores políticos, econômicos e sociais da educação brasileira e as lacunas formativas da 

grande maioria dos docentes, que ainda não estão capacitados para usar a tecnologia como 

forma de linguagem e interação humana na EaD. Nas pesquisas, destaca-se a importância da 

EaD para contribuir na formação e aperfeiçoamento de práticas profissionais, requerendo 



 

 

acesso e manejo das tecnologias, uma vez que é entendida como estratégia para favorecer 

aprendizagens que implicam responsabilidade mútua, destacando a produção interdependente 

para articular o ensino às situações do mundo da vida. Assim, os conceitos de EaD 

encontrados e apresentados nesse estudo revelaram que os processos de aprendizagem são 

vistos como um processo de descobertas, exploração e (re)construção de conhecimentos, tanto 

para os docentes quanto para os participantes, no desafio e anseio por aprender mais. No 

entanto, as teses levantam suspeitas pela pulverização de cursos de EaD, em decorrência do 

descompasso entre os discursos e a práxis pedagógica realizada nesse campo, causando 

prejuízos formativos e desqualificando os cursos (formações descompromissadas, 

generalizadas, imediatistas, superficiais e fragmentadas), o que acaba afetando a vida 

profissional dos sujeitos. 

Portanto, é sob algumas perspectivas de risco mercadológico de expansão - que 

ameaça a dimensão crítica e como possibilidade de abertura a novos horizontes formativos, 

que a EaD vem ganhando importância na sociedade. Nesse cenário, não podemos negligenciar 

a EaD, pois ela responde a uma maior integração social e democratização da formação e 

comunicação, uma vez que contribui para a expansão e acesso ao conhecimento sociocultural. 

Por fim, sugerimos uma questão abrangente, que fica em aberto e precisa ser repensada na 

cultura das mudanças tecnológicas: quais dimensões humanas e práticas sociais as novas teses 

sobre a EaD podem assumir para ultrapassar os apelos pelo domínio das habilidades técnicas 

e fomentar diálogos interculturais e formativos? 
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