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Este texto busca oferecer um panorama das 
perspectivas da e-educação no Brasil. O desafio do 
uso da internet como ferramenta pedagógica enfrenta 
diversas questões: ela deve ser recurso principal ou 
acessório? Pode ser solução integral ou apenas parte da 
solução dos problemas educacionais existentes? Quais 
inovações e novos comportamentos são demandados 
de professores, de administradores e planejadores 
educacionais e de governos nesse contexto de uso de 
ferramentas tecnológicas na educação? Para debater 
o tema, é necessário contextualizar o histórico do 
uso de tecnologias educacionais, bem como seus 
pressupostos teóricos, o modus operandi delas e 
as repercussões práticas de seus usos, que ajudam 
a explicar parte substancial dos desafios do uso 
pedagógico da internet, na atualidade, no Brasil.
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This text intends to offer a wide perspective on e-
-education in Brazil. The challenge of the use of the 
Internet as a pedagogical device faces many ques-
tions: should it be the main pedagogical resource or 
an important accessory for Education? May it be the 
complete solution to the existent educational proble-
ms or only part of that? What innovations and new 
behaviours are demanded on teachers, school admi-
nistrators, educational planners and governments at 
this context related to the use of technological devices 
in Education? In order to discuss such a theme, it 
is necessary to comprehensively analyse the history of 
the use of educational technologiesin Brazil, as well 
as to examine their theoretical assumptions, their 
modus operandi and the practical consequences of 
their uses. This elements help to explain a substantial 
part of the challenges regarding pedagogical appli-
cation of the Internet in Brazil in the current days.
.
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1.Introdução
Avaliar as oportunidades da e-educação no Brasil significa pensar se 

a mera existência da internet e sua aplicação automática na educação são 
suficientes para a melhoria da qualidade de nosso ensino e para sua ver-
dadeira democratização. É muito comum lermos em jornais e assistirmos 
na TV referências à ideia de que o mundo está sendo “revolucionado” 
pela internet. É inegável que a “rede mundial de computadores” – tra-
dução mais precisa, na língua portuguesa, para designar o termo internet 
– trouxe uma série de benefícios para seus usuários em geral, potencia-
lizou a aquisição de informações por parte de professores e estudantes e 
permitiu à Educação a Distância (EaD) se desenvolver em novo patamar. 
No entanto, o debate de fundo que reside no uso pedagógico da internet 
continua sendo similar às discussões que se faziam quando, em outros 
tempos, surgiam novas ferramentas comunicacionais (rádio, TV, audiovi-
suais) usadas no campo da educação.

Quando surgiam, no passado, novos meios de comunicação que co-
meçavam a ser utilizados pedagogicamente no ensino, havia grande entu-
siasmo por parte de educadores, administradores educacionais, governos 
e sociedade civil em geral. As novidades apresentavam-se como supostas 
“revoluções”, tal como hoje a internet assim é apresentada com frequência. 
Contudo, o que se viu é que esse argumento do caráter “revolucionário” 
das novas Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) usadas na 
educação logo se desfazia. As dificuldades práticas apareciam, a qualidade 
do ensino não necessariamente melhorava, o interesse dos alunos não se 
alterava em essência e, para os docentes, raramente as novas tecnologias 
significavam melhores condições de trabalho, de ensino e de eficiência 
pedagógica.

Diante desse cenário, um debate substancial sobe a relação entre in-
ternet e educação precisa ser feito: analisar o desenvolvimento dessa ferra-
menta pedagógica em perspectiva histórica. Nessa contextualização, po-
demos inscrever o uso da internetna terceira geração da EaD, aquela que 
se baseia no uso das tecnologias computacionais para dar suporte ou para 
se converter no meio principal – a depender da concepção – de democra-
tizar a educação e melhorar a sua qualidade. 

São muitos os desafios impostos à educação realizada por meio da 
internet e na era da interatividade eletrônica seu uso não pode ser entendi-
do como panaceia capaz de resolver os problemas da educação brasileira. 
Como toda ferramenta de educação, ela tem potencialidades e desvanta-
gens, mas não pode ser o único elemento em debate.
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É por esse motivo que se busca regatar o sentido histórico das TICs 
no processo educativo neste texto. Inicialmente, é necessário recuperar os 
pontos centrais diferenciadores da educação presencial e da EaD, visto 
que o uso da internet na educação é simplesmente a manifestação mais 
moderna da EaD. Feita essa distinção conceitual entre ferramenta pre-
sencial e não presencial na educação, busca-se mostrar como se chegou 
historicamente ao uso da internet como ferramenta pedagógica no Brasil.

2.Educação presencial X Internet

Não é incomum abordar a internet – que é a ferramenta educacional 
mais moderna da Educação a Distância (EaD) - como se fosse natural-
mente positiva para o processo pedagógico. No entanto, é necessário se 
perguntar para quê se quer usar determinada tecnologia, bem como se ter 
em mente as diferenças entre educação presencial e a distância.

A educação presencial possibilita interação interpessoal mais ampla e 
demanda o docente na sala de aula, pois ele não pode ser substituído em 
caráter regular e permanente, na mediação com o aluno, por auxiliares ou 
tutores sem a mesma formação específica. O contato presencial professor-
-aluno não se resume a textos, imagens, atividades e avaliações somativas: 
porta dimensão de socialização, essencial ao processo formativo.

Contudo, a educação presencial implica alto custo de manutenção 
das instalações escolares, grande desafio para a estruturação do sistema 
educacional, em especial quando se tem como perspectiva e demanda 
constitucional e legal a universalização do acesso. A educação presencial 
limita o espaço e o tempo do estudante e é mais sujeita a potenciais mani-
festações explícitas de preconceitos – linguísticos, de gênero, de raça/cor 
e outros – e de subjetividade nos processos de avaliação.

A educação realizada por meio da internet (assim como, de modo ge-
ral, a que usa outras ferramentas comunicacionais) , por sua vez, permite 
ao discente desenvolver maior autonomia, pois pode conferir o ritmo que 
deseja ao processo de aprendizagem. Caso tenha dificuldades, pode retor-
nar mais vezes aos conteúdos, sem depender da dinâmica de uma turma 
presencial. Se deseja acelerar a aprendizagem, tem mais chances de fazê-
-lo. Os horários de estudo são maleáveis, não se prendendo às restrições 
espaço temporais da sala de aula e de deslocamentos pré-determinados 
para realizar os cursos.

O baixo custo é inegável vantagem do uso da internet como ferramen-
ta pedagógica ou mesmo como meio exclusivo de educação. Sua manu-
tenção não depende da mesma quantidade, dimensão e complexidade de 
insumos necessários ao ensino presencial. O potencial de expansão rápida 
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é muito mais significativo em relação ao ensino realizado integralmente 
na sala de aula.

Por outro lado,o uso da internet na educação tende a envolver pouca 
interação presencial. A interatividade pode ser maior em termos de re-
cursos pedagógicos, mas o contato pessoal com outros alunos e com o 
docente tende a ficar em segundo plano. O discente pouco interfere na 
explanação do docente ou de especialistas, pois os conteúdos em geral são 
pré-prontos e fixos (documentários, aulas gravadas e outros). Nos chats e 
em outros meios eletrônicos diretos, o tempo que o docente disponibiliza 
para essa atividade é restrito e a resposta não costuma ser, de fato, em 
tempo real – apesar de todo o marketing que se faz em torno do uso da 
internet na educação.

Não é raro que as atividades docentes de atendimento dos alunos não 
sejam remuneradas em separado, de modo que, se há pouco volume de 
dúvidas e interação bidirecional entre professor e alunos, o docente não 
terá grandes problemas em responder com certa eficiência. Entretanto, se 
a turma de curso de EaD baseado na internet é muito grande ou – mes-
mo sendo menor – demanda alto grau de interatividade, o docente nem 
sempre tem o estímulo nem as condições ideais para oferecer resposta 
adequada aos discentes. O trabalho de tutores e docentes na EaD, ao 
menos no Brasil, é fracamente regulado, de modo que a remuneração 
para os cursos a distância – em especial quando a ferramenta pedagógica 
central é a internet – ainda é subestimada em relação ao trabalho docente 
efetivamente realizado.

O responsável por conduzir grande parte dos processos presenciais da 
educação que usa a internet como ferramenta– a educação presencial não 
é eliminada naEaD,  segundo o atual modelo e a legislação brasileiros, 
pois parte do curso a distância deve ter um mínimo de encontros pre-
senciais – costuma ser um tutor, que tem qualificação menor do que um 
docente. A boa formação do professor é decisiva para garantir a qualidade 
da educação, mas esse elemento por vezes se enfraquece quando a internet 
torna-se recurso pedagógico ou estrutura central dos cursos de EaD , afi-
nal, nessas condições faz-se uso intensivo de tutores.

A taxa de desistência da EaD– e, em especial, para o caso dos cursos 
cujas plataformas são baseadas na internet – é muito superior à educação 
presencial. A evasão é considerada o principal problema das instituições 
que oferecem cursos a distância. Suas principais causas são, conforme as 
respostas de alunos, falta de tempo para estudar e participar do curso, 
acúmulo de atividades no trabalho, dificuldade de adaptação à metodolo-
gia a distância e desemprego (Rodrigues, 2012). Apesar de mais maleável, 
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o aprendizado a distância, sobretudo o baseado na internet, exige maior 
disciplina, motivação e regularidade. Há, também, tendência a certa des-
personalização no processo pedagógico, pois os vínculos de identidade 
entre alunos e com professores costumam ser menores.

Não há superioridade ou inferioridade intrínseca ao se comparar 
educação presencial e educação baseada na internet. Cada uma serve a 
propósitos diferentes e tem sentidos pedagógicos diversos. O ensino pre-
sencial é insubstituível nos processos de formação básica dos educandos, 
que demandam o contato direto com o docente e com os demais alunos, 
tendo a EaD – com o uso da rede mundial de computadores, em sua 
forma mais moderna – sentido de formação complementar e ferramenta 
de apoio nesses casos.

Conforme se eleva a complexidade do estudo e do nível de ensino, 
o ensino presencial tende a se tornar mais limitante para desenvolver as 
potencialidades do educando. A educação realizada com o suporte de 
ferramentas computacionais, seja em cursos superiores ou em certas es-
pecialidades, tem grande utilidade para ampliar, acelerar e aprofundar 
o processo de ensino e aprendizagem, que costuma ser mais autônomo. 
No entanto, isso não exclui o ensino presencial, que pode ser igualmente 
relevante conforme o perfil de discente de cursos de educação superior, 
sobretudo para os menos disciplinados e para os menos adaptados à fle-
xibilidade da internet. 

Essas distinções são fundamentais para apresentar o debate acerca da 
e-educação – e sua inserção na EaD – de modo equilibrado e verificar 
quais são suas efetivas potencialidades e desafios na atualidade.

3.Como chegamos até a internet na educação: aspectos históricos

A EaD comumente é associada aos recursos tecnológicos mais moder-
nos – no presente, a internet –, mas ela é uma modalidade de ensino que 
já existe desde o século XIX, quando os cursos a distância eram realizados 
por correio. Historicamente, para além do fato de que esses cursos normal-
mente eram uma modalidade de educação extraescolar, tem-se que uma das 
principais características comuns à EaD era não proporcionar ao estudante 
a obtenção de titulação oficial, diferentemente da escola tradicional. Hoje, 
a maioria dos cursos a distância são cursos livres, mas há ampliação pro-
gressiva do oferecimento de EaD no âmbito de cursos voltados à obtenção 
de títulos oficiais, sobretudo quando se trata do uso da internet como ferra-
menta pedagógica e de comunicação entre docentes e alunos.

Os cursos por correspondência e por outros meios impressos são co-
nhecidos como primeira geração da EaD. Além de impressos enviados a 
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regiões distantes, notadamente rurais, a ideia de núcleos de atendimento 
presencial aos estudantes já era presente no século XIX. “Por volta de 
1850, agricultores e pecuaristas europeus aprendiam, por correspondên-
cia, como plantar ou qual a melhor forma de cuidar do rebanho. Esse é o 
começo do ensino a distância” (Marques, 2004). Há relatos de um curso 
de contabilidade por correio na Suécia em 1833, cursos diversos no Reino 
Unido desde os anos 1840, um instituto de línguas por correspondência 
em 1856 na Prússia, assim como ensino de línguas, educação básica para 
adultos, educação profissional, escolas livres e outras modalidades, no 
contexto europeu do século XIX.

A segunda geração da EaD corresponde à era do rádio, do cinema e 
da TV como ferramentas de apoio para a educação. Nos EUA, na Eu-
ropa continental, no Reino Unido e no Japão, o uso pedagógico da ra-
diofonia e da cinematografia foi sempre objeto de intensos debates e de 
implementação de projetos diversos desde as primeiras décadas do século 
XX. Emissoras como a BBC, a Radio France, a NHK, quando surgiram 
apresentavam, desde o princípio, forte orientação educativa. Isso significa 
que, diferente do que estamos habituados no presente, em que a maioria 
das rádios são comerciais, baseando seu financiamento principalmente 
na publicidade, no início do rádio as emissoras tinham financiamento 
predonimantemente público e sua programação era destinada a ensinar 
os ouvintes e enriquecer o repertório cultural deles (Gilioli, 2008).

No Brasil, a educação por meio do rádio, vinculada às escolas públicas 
do Distrito Federal (à época, o Rio de Janeiro), foi prevista em legislação no 
fim da década de 1920. A primeira rádio que concretizou o disposto nas leis 
educacionais do Rio de Janeiro foi a Rádio Escola Municipal, iniciativa do 
antropólogo e educador Edgar Roquette-Pinto, na gestão Anísio Teixeira da 
Secretaria de Educação e Cultura do Distrito Federal (Gilioli, 2008).

A emissora teve suas primeiras emissões no início de 1934 e inaugu-
rou a EaD de segunda geração no Brasil, sob a concepção escolanovis-
ta, ou seja, aquela fundamentada nos princípios liberais renovadores do 
movimento da Escola Nova, os quais tinham como ênfase o protagonis-
mo do aluno, os métodos dinâmicos de ensino em favor dos processos 
de aprendizagem e a relevância da universalização da educação para que 
houvesse igualdade de oportunidades para todas as classes sociais.

Três eram suas linhas de ação principais da educação baseada no rádio 
no Rio de Janeiro dos anos 1930: cursos a distância para alunos das esco-
las públicas do Rio de Janeiro, reservados horários do período escolar para 
escutar coletivamente as emissões da Rádio; cursos voltados à Educação 
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de Adultos; programação cultural para ouvintes em geral, com transmis-
são de concertos, palestras de intelectuais e cursos de línguas.

Desdobramentos da Rádio Escola Municipal carioca se deram tam-
bém em emissoras privadas. O programa “Universidade Aberta” (1941-
43), da Rádio Nacional, compunha parcela dos menos dos 5% da pro-
gramação desta emissora que eram destinados a “programas educativos” 
(Blois, 2005, p. 5). Já o “Universidade do Ar”, que iniciou suas emissões 
em 1945, consistia em cursos técnicos para comerciários. Produzido pelo 
Sesc, Senac e Emissoras Associadas, eram transmitidos na Rádio Nacional 
e contava com a liderança do reformador educacional Lourenço Filho, 
que já havia participado, na década de 1920, de comissão do Centro 
das Indústrias de São Paulo (Ciesp) para organizar métodos de seleção 
e de educação profissional (Dângelo, 1994, p. 25). O “Universidade do 
Ar” contava com núcleos de escuta e discussão das emissões radiofônicas, 
onde eram também realizadas avaliações presenciais.

Esse modelo inicial de EaD previa, portanto, dois propósitos fundamen-
tais: 1) fazer uso da tecnologia como apoio e complemento ao ensino presen-
cial, com acompanhamento presencial das emissões por parte de docentes; 
2) oferecer, como educação informal e extraescolar, cultura geral e formação 
para o público geral, em especial no âmbito da Educação de Adultos.

No campo da cinematografia, são conhecidas as iniciativas existentes 
desde o Instituto Nacional de Cinema Educativo (Ince), que buscava im-
por visão nacionalista, moralista e de “civilização” do educando no pro-
cesso educativo. O Ince não apenas realizou filmes educativos (projeta-
dos, ainda que não na escala desejada, em escolas públicas), mas também 
realizou obras cinematográficas de maior monta (Souza, 2003).

As iniciativas de cursos a distância mediante a radiofonia, o cinema, a 
televisão, o audiocassete, o videocassete e ferramentas similares mantive-
ram, em linhas gerais, os propósitos e as concepções já presentes no radio-
ensino dos anos 1930. Conforme as TICs foram aperfeiçoadas, a tendência 
foi utilizar menos docentes e introduzir, cada vez mais, a figura dos tutores 
para o acompanhamento presencial das atividades da EaD. Observou-se 
propensão, diante disso, à queda de qualidade do ensino a distância.

A segunda geração da EaD foi responsável, no Brasil, por projetos e 
iniciativas que se multiplicaram nos anos 1950 e 1960. Nos anos 1970, 
no regime militar, ficaram muito conhecidos o Projeto Minerva, do go-
verno, e de Telecursos como o oferecido pela Fundação Roberto Mari-
nho. Nesse momento, a EaD ganhou grande amplitude e difusão no País.
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4.Os desafios da era eletrônica, a internet e a educação

A terceira geração da Ead introduziu os computadores como instru-
mento pedagógico e como meio de contato entre professores e alunos. A 
introdução de computadores pessoais para cada aluno nas escolas foi fenô-
meno típico ocorrido nos EUA na década de 1980. A promessa era reviver 
o sonho de eficiência, racionalização pedagógica e redução de custos por 
meio do uso da tecnologia no processo pedagógico (Cuban, 1986, p. 3).

O teórico Larry Cuban questiona o quanto a inserção de novas tecno-
lógicas na educação atende mais a demandas dos reformadores escolares e 
a entusiasmos pedagógicos passageiros do que à busca de soluções efetivas 
para problemas enfrentados por docentes e alunos no processo de ensino 
e aprendizagem (Cuban, 1986, p. 72-103). O risco constante da EaD 
– recorrente a cada inovação no setor das comunicações desde o início 
do século XX, inclusive a mais recente, que é a internet – é que o instru-
mental (rádio, cinema, vídeo, computador, rede mundial de computado-
res) seja interpretado como se portasse caráter “revolucionário” intrínseco 
para a educação, o que não necessariamente ocorre.

Aliás, até mesmo a consagrada divisão da EaD em três “gerações”, 
com o uso da internet situado na terceira geração, parte do pressuposto 
implícito de que o mais relevante nessa modalidade é a inovação tecnoló-
gica por si só, e não o aperfeiçoamento do processo pedagógico mediante 
instrumentos tecnológicos – que são meio e não fim da educação.

Modernamente, o uso da internet na educação pode ser definido como 
modalidade de EaD na qual há separação espacial ou temporal de profes-
sores e alunos, cuja relação é mediada por tecnologias interativas. Segundo 
os parâmetros atuais, entende-se que o aluno tem maior responsabilidade 
que o professor no processo de aprendizagem baseado no uso da internet.

A EaD utiliza recursos audiovisuais e impressos variados, de maneira 
conjugada, bem como tem apoio de uma organização e de uma equipe 
de professores (em menor número), tutores ou monitores. É bastante fre-
quente a noção de que essa modalidade tem, como uma de suas finalida-
des precípuas, atingir regiões de difícil acesso – ou de custo altíssimo para 
a implementação de unidades escolares – para o ensino presencial regular.

Embora a era eletrônica tenha levado a EaD a patamares antes des-
conhecidos no uso das TICs, vários pressupostos, concepções e objetivos 
não foram, ainda, alterados em essência se comparados os primórdios da 
segunda geração da EaD, nas primeiras décadas do século XX.

A ideia continua a ser ampliar o acesso à educação e à cultura, alcan-
çar regiões onde escolas presenciais teriam dificuldade de chegar, supos-
tamente “revolucionar” os métodos de ensino e, na educação superior em 
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especial, reduzir custos. A fragilização das relações profissionais atinge, 
no entanto, docentes, tutores e monitores, cuja remuneração nem sempre 
corresponde ao real trabalho desenvolvido na EaD, por vezes precário.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB)(Lei 
no9.394/1996) dedica o seu art. 80 à EaD, estabelecendo que as instituições 
que oferecerem essa modalidade devem ser credenciadas pela União, mas que 
as normas para produzir, controlar e avaliar a EaD cabem ao sistema de en-
sino de cada ente (Município, Estado, Distrito Federal ou União), podendo 
haver cooperação e integração. Há, ainda, a previsão de tratamento diferen-
ciado dos conteúdos educativos em canais comerciais, bem como concessão 
de canais com finalidade exclusivamente educativa, o que recupera parte do 
debate da EaD existente desde o início do século XX, qual seja, o de que é 
dever do Estado realizar política pública no sentido de não deixar a EaD – e, 
em especial, a e-educação – condicionada somente à lógica de mercado.

O art. 80 da LDB foi regulamentado principalmente mediante o De-
creto 5.622, de 19 de dezembro de 2005. Fica caracterizada a preocupa-
ção em manter a centralização do credenciamento de cursos a distância no 
governo federal, a exigência de polos presenciais e o controle da qualidade 
dos cursos, para evitar proliferação indiscriminada de cursos a distância. 
São estabelecidos, também no decreto, critérios para o reconhecimento 
dos diplomas de cursos a distância, de modo que o quadro legal da EaD 
já está mais consolidado no presente, o que permitiu a ampliação das 
iniciativas de implementação da educação por meio da internet no Brasil.

Na atualidade, há, ao menos, duas amplas iniciativas relevantes de 
EaD que envolvem uso intensive da internet: a Universidade Aberta do 
Brasil (UAB) e a  Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp), 
voltadas à educação superior. A Universidade Aberta do Brasil (UAB) é 
programa federal de governo instituído pelo Decreto 5.800, de 8 de ju-
nho de 2006. “Sistema integrado por universidades públicas que oferece 
cursos de nível superior para camadas da população que têm dificuldade 
de acesso à formação universitária”1, a UAB envolve parcerias entre entes 
federativos e universidades para promover cursos de educação superior 
(de graduação e pós-graduação) em áreas com demanda estratégica, em 
especial licenciaturas e formação continuada de docentes. A ideia é levar 
conhecimentos produzidos e disseminados nas instituições de ensino su-
perior públicas a locais e destinatários com difícil acesso.

No Estado de São Paulo, a Univesp, instituída como Fundação pela 
Lei estadual nº 14.836, de 20 de julho de 2012, apontou para uma ten-
tativa de significativa expansão da educação superior pública por meio 

1 Disponível em: http://uab.capes.gov.br/index.php/sobre-a-uab/o-que-e. Acesso em: 15 abr. 2015.



67Artigos & Ensaios

da EaD, com custos baixos, sobretudo em cursos com maior demanda 
de formação de profissionais, entre os quais as licenciaturas – em especial 
em áreas como a matemática, a física, a química e a biologia – e as enge-
nharias.

Não se pode deixar de mencionar, ainda, o Projeto “Um Computador 
por Aluno” (UCA), direcionado à distribuição de computadores a alunos 
do ensino básico público. De acordo com o Fundo Nacional de Desen-
volvimento da Educação:

O Projeto Um Computador por Aluno (UCA) foi implanta-
do com o objetivo de intensificar as tecnologias da informa-
ção e da comunicação (TICs) nas escolas, por meio da distri-
buição de computadores portáteis aos alunos da rede pública 
de ensino. Foi um projeto que complementou as ações do 
MEC referentes a tecnologias na educação, em especial os 
laboratórios de informática, produção e disponibilização de 
objetivos educacionais na internet dentro do ProInfo Integra-
do  que promove o uso pedagógico da informática na rede 
pública de ensino fundamental e médio (FNDE, 2015).

Associado ao Projeto UCA, há, adicionalmente, o homônimo Progra-
ma “Um Computador por Aluno” (ProUCA), que consiste em Registro 
de Preços para que Estados, Distrito Federal e Municípios possam – me-
diante facilitação do FNDE, com recursos próprios ou financiamentos 
do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) 
– adquirir computadores para subsidiar as iniciativas educativas baseadas 
no uso da internet e da computação nas escolas de suas respectivas redes 
de ensino. Projeto UCA e ProUCA formam, assim, duas iniciativas go-
vernamentais distintas, mas conjugadas.

O Brasil é o país que registra maior taxa de crescimento do acesso à 
internet. De acordo com a mais recente Pesquisa Nacional por Amostra 
de Domicílios (Pnad), do IBGE, divulgada no fim de 2014, o percen-
tual de internautas no Brasil no total da população subiu de 49,2% em 
2012 para 50,1% em 2013, alcançando, na ocasião, cerca de 83 milhões 
de internautas. As projeções até o fim de 2014, segundo a consultoria e 
Marketer, eram de 108 milhões de internautas. Por esse motivo, o debate 
acerca da e-educação estará cada vez mais em pauta nos próximos anos.

Apesar desse crescimento bastante acelerado do acesso à internet e a 
um conjunto de iniciativas governamentais – seja em nível federal, com 
o UCA ou com a UAB, bem como com políticas subnacionais consubs-
tanciadas em exemplos tais como a Univesp, no Estado de São Paulo – há 
grandes desafios na e-educação. Os casos mencionados sugerem que a 
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preocupação central das políticas de uso da internet na educação têm se 
orientado principalmente para a expansão quantitativa do sistema. Há, 
ainda, relativamente pouco debate e ações destinadas a discutir metodo-
logias, condições de trabalho docente e aspectos teórico-conceituais da 
e-educação.Um dos maiores é definir qual o seu efetivo propósito, antes 
de que o foco seja apresentar a nova suposta “revolução” dos equipamen-
tos à disposição. Certo é que não se trata de apenas oferecer meros novos 
aparatos eletrônicos a docentes e alunos, sem que isso seja efetivamente 
integrado ao ensino e à aprendizagem.

5.Considerações finais

Computadores, internet e outras TICs podem ter o sentido de levar os 
professores a remodelarem seus padrões de ensino de forma a proporcio-
nar aos educandos mais momentos de imprevisibilidade, espontaneidade, 
dinamismo e desenvolvimento pedagógico mais autônomo. Nesse caso, 
a EaD pode ser o centro do processo, não sendo considerada como meio 
que oferece simples apoio ao ensino presencial.

A outra possibilidade, igualmente legítima, é fazer das TICs instru-
mentos de reforço e de aperfeiçoamento dos materiais e métodos pedagó-
gicos tradicionais, caso se entenda que devem ser preservadas qualidades 
do ensino presencial como a afetividade, o contato direto, a socialização 
e a intervenção oportuna (do docente e do aluno) no decorrer da expla-
nação, de seminários ou de quaisquer atividades. Esta segunda linha de 
interpretação entende que a EaD não deve fazer a tecnologia se sobrepor 
ao processo educativo presencial, mas ser um relevante complemento seu.

Para além dessas possibilidades de compreensão do significado da e-
-educação, deve-se destacar que há desafios que a educação em geral en-
frenta. Neste século XXI, uma das grandes perguntas a serem respondidas é 
como fazer um estudante efetivamente aprender algo. O que seria e como 
poderia ser obtida a tão mencionada “qualidade na educação”, presente na 
Constituição Federal de 1988 e em outros diplomas legais de nosso País?

A ferramenta de ensino, seja lá qual for – desde as mais antigas e 
convencionais até as mais modernas e tecnológicas –, não é capaz, por 
si só, de efetivar processo de ensino e aprendizagem eficaz. Este depende 
da mediação e de, em alguma medida, transmissão da cultura. Uma das 
grandes dificuldades, no presente, é estar diante de um mar de informa-
ções e saber selecioná-las, compreendê-las e interpretá-las. No passado, 
facilmente um aluno podia copiar de um verbete de Enciclopédia sobre 
qualquer tema. O mesmo pode ocorrer hoje com sítios da rede mundial 
de computadores.
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Qual é a preocupação substantiva que se tem, atualmente, a respeito 
da formação do formador? Ele é o agente educacional capaz de conduzir 
processos que abrem portas ao estudante para criar as próprias “sinapses”, 
efetuar sínteses, analisar informações brutas, perceber conceitos e ques-
tionar “fatos”, versões e interpretações.

A e-educação, se encarada como mera ferramenta informacional e 
tecnológica, não consegue discutir esses pontos. Quem deverá acompa-
nhar a formação dos educandos da EaD? Um docente, um tutor, um 
monitor? Como estes devem ser formados para potencializar o uso da 
EaD? Como superar o desafio da evasão escolar na e-educação? O pro-
blema seria unicamente de motivação ao educando? Ou faltariam outras 
estruturas ou condições sociais, culturais, pedagógicas para reduzir sensi-
velmente a evasão da EaD?

Nesse último caso, isto demandaria prováveis soluções diferentes para 
cada nível de ensino, tipo de curso e área do conhecimento. Ora, se essa 
for a questão, então provavelmente o problema maior não seria a EaD 
em si, mas o perfil de cada nível, curso ou área e dos alunos deles. Não 
sendo a EaD o problema, ela talvez não seria, inequivocamente, a solução 
necessária.

Nenhum maquinismo da e-educação conseguirá, por automatismo, 
promover a “modernização”, a “globalização”, a “nacionalização”, a “de-
mocratização” ou qualquer outro valor que queira levar adiante no âm-
bito educacional. Por isso, a EaD não pode ser vista como panaceia para 
resolver os problemas da área. Ela é instrumento pedagógico. O efetivo 
debate sobre a sua utilização não pode considerar unicamente avanços 
dos suportes tecnológicos, dependendo, sobretudo, do questionamento 
a respeito da dinâmica intrínseca da e-educação, bem como de suas po-
tencialidades e de suas limitações no processo de ensino e aprendizagem.
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