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RESUMO 

Este artigo versa sobre a educação a distância no Brasil, no sentido de permitir uma 
digressão histórico-comunicacional e tecnológica que nos permita enxergar, de maneira 
mais atenta, como esta nova modalidade de educação se efetivou, nesses aspectos, ao 
longo do tempo. Nossa abordagem metodológica aponta para um estudo indutivo, de 
matiz qualitativo, emergindo do contexto histórico de onde surgiu o atual modelo de 
EAD brasileiro. Ainda do ponto de vista metodológico, apoiamo-nos em uma revisão 
bibliográfica que nos permitiu a elucidação teórica da temática. Desse modo, buscou-se 
explorar as implicações comunicacionais e tecnológicas dessa modalidade educacional no 
sentido de explicitarmos alguns aspectos de seu trajeto histórico. Concluímos, assim, que 
a modalidade EAD surgiu e se consolidou, ao longo do tempo, através, sobretudo, das 
novas tecnologias midiáticas, permitindo o surgimento de novos ambientes 
comunicacionais para o processo de aprendizagem. 
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1 Introdução 

Este artigo tem o objetivo de discutir as dimensões comunicacionais e 

tecnológicas que marcaram a Educação a Distância no Brasil. Partimos da suposição de 

que tais dimensões foram, e ainda são, impactadas por sistemas linguísticos e os acesso às 

tecnologias globalizadas que estavam e estão à disposição desse país de forma a permitir 

a utilização das mesmas. Do ponto de vista metodológico optamos por desenvolver um 

estudo indutivo, de matiz qualitativo, emergindo do contexto tecnológico e 

comunicacional ao longo da consolidação do modelo de EAD brasileiro. 

Nesse sentido, pretendemos discutir, aqui, as implicações comunicacionais e 

tecnológicas; bem como aspectos adicionais e complementares, cada vez mais 

importantes, como as questões de gestão da EAD, a discussão sobre o seu caráter 

democratizante e as subjetividades e humanidades envolvidas e intrínsecas ao tema. A 

relevância do tema se objetiva por ser, hoje, a educação a distância uma modalidade de 

ensino cuja tendência vetoriza para uma modalidade hegemônica, quanto à formação das 

futuras gerações. Por outro lado, nossa autocrítica nos lembra que, certamente, esta 
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contextualização não encerra a complexidade e amplitude do tema e do nosso objeto de 

estudo, mas nos permitirá uma maior e melhor compreensão sobre o que é o fenômeno 

estudado e como ele pode ser ressignificado dentro de novas perspectivas metodológicas 

e epistemológicas.  

Alertamos para o fato de que este artigo é constituído por seu resumo; por sua 

introdução; sua fundamentação teórica, visto tratar-se de uma pesquisa e uma revisão 

bibliográfica e suas considerações. Em função da pesquisa bibliográfica, segue como 

último elemento do artigo suas referências bibliográficas. 

  

2 Comunicação, educação e tecnologia: uma aproximação teórico-conceitual 

interdisciplinar  

Os estudos da comunicação e da linguagem têm se convertido, nos últimos anos, 

em instâncias recorrentes e ubíquas através das quais estamos tentando compreender os 

indivíduos em seus contextos histórico-culturais (THOMPSON, 1999; SILVERSTONE, 

2005). Não nos é dado mais o privilégio de desconsiderá-las quando se trata de entender 

como os sujeitos contemporâneos urdem seus cotidianos e estabelecem suas formas e 

experiências comunicacionais, sobretudo, em condições mediatizadas ou mediadas pelas 

Tecnologias da Informação e da Comunicação – TIC. 

Nesse contexto de onipresença da comunicação e da linguagem todas as vivências 

humanas passam a se configurar a partir da maneira pela qual as forças histórico-sociais 

se apropriam dessas experiências contemporâneas, via tecnologias midiáticas. De acordo 

com Deuze (2010, 137) 

Deve ficar claro que a mídia não é apenas um tipo de tecnologia e pedaços de 
conteúdo que escolhemos do mundo que nos rodeia - uma visão que considera 
a mídia como agentes externos que nos afetam de várias maneiras. Seja como 
for, hoje devemos reconhecer como os usos e as apropriações da mídia 
penetram em todos os aspectos da vida contemporânea. Este mundo é o que 
Roger Silverstone (2007), Alex de Jong e Marc Schuilenburg (2006) e Sam 
Inkinen (1998) marcam um "mediapolis": um espaço público mediado de 
forma abrangente, onde a mídia sustenta e supera as experiências e expressões 
da vida cotidiana. 

 

Martín-Barbero (2008) afirma que os processos e as práticas de comunicação 

transformaram-se também em “dispositivos de enunciação”. Ora, nesse sentido, 

comunicação e enunciação se constituem como linguagens e, portanto, comunicação é, 

essencialmente, uma experiência de linguagem, de mobilização sígnica que gera 

significação. 
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Na linha de O'Neill (2008), estamos falando em comunicação como processos de 

construções de significados que são mediatizados. Estas construções estão no âmbito da 

experiência, mas, igualmente, estão no âmbito dos estudos sobre a relação entre a 

comunicação e as linguagens. Ou seja, para além das vivências comunicacionais 

experimentadas e expressas em nosso cotidiano, essas experiências e expressões também 

têm se transformado, nas últimas décadas, em uma vital área de estudos, tais como a 

Linguística, a Pragmática ou a Semiótica e outras. Por outro lado, temos que considerar 

alguns conceitos sobre o próprio fenômeno da comunicação de massa, sobretudo em sua 

dimensão tecnológica de mediatização digital e virtual. 

De acordo com Lemos (2003, p. 16): “O mundo da vida (Lebeswlt – Habermas, 

Simmel) vai tomar nas mãos as novas possibilidades da microeletrônica e do 

desenvolvimento de redes de comunicação”. E Castells (2009) vai ainda mais fundo em 

suas considerações sobre o momento comunicacional contemporâneo afirmando que a 

comunicação contemporânea encontra na sociedade em rede sua forma mais plena de 

interatividade dos sujeitos e suas ações comunicativas. Para o autor (2002), essa 

comunicação de redes telemáticas e de mídias digitais está formando um novo sujeito, 

uma nova linguagem e uma nova sociedade: 

A internet penetra em todos os domínios da vida social e os transforma. Assim 
é uma nova configuração, a sociedade em rede, que está em gestação em todo o 
planeta, ainda que sob formas muito diversas entre um ponto e outro e com 
efeitos muito diferentes sobre a vida das populações, devido à sua história, sua 
cultura e suas instituições (CASTELLS, 2002, p. 333).  

  

Entretanto, a convergência tecnológica entre a comunicação e a educação, já 

agora, reclama uma epistemologia que nos demonstre mais profundamente quais os 

elementos constitutivos dessa convergência, quais são suas correlações e seus resultados, 

e quais as condições de comunicação preconizadas nos ambientes virtuais de 

aprendizagem – AVA, no que concernem à aprendizagem científica. A utilização de 

linguagens e meios virtuais para a educação pressupõe uma nova forma de compartilhar o 

conhecimento científico em bases didáticas e metodológicas nunca dantes vistas, pelo que 

nisto reside uma enorme demanda de se conhecer melhor esta realidade. Trata-se de 

buscar elementos elucidativos para deslindar “la essência comunicante de lós processos 

educativos” (DEL CORRAL, 2004: 13): 

 

Es evidente la necessidad de conformar um campo em común que vincule 
comunicación y educación em el desarrollo de uma teoría pedagógica donde la 
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comunicación sea el paradigma que oriente las construcciones teóricas de la 
educación hacia uma pedagogia de la comunicación. Es necessário no solo por 
la importância que hoy revisten lós médios de comunicación, sino 
principalmente por lós processos participativos y comunicantes que se pueden 
propiciar em la educación (DEL CORRAL, 2012, p. 16). 

 

Na mesma linha de entendimento está Valadares (2011, 15) quando defende a 

importância fundamental de se conhecer as bases epistemológicas e psicológicas que 

estão implícitas no processo de educação a distância, pelo o que está em causa é “uma 

forma específica de comunicação”. D.R. Garrison (2000) preconiza, igualmente, a relação 

intrínseca entre a educação a distância e a comunicação, afirmando mesmo que a 

educação a distância somente pode efetivar-se mediante processo de comunicação 

mediatizada. Nesse sentido, nossa pesquisa entende e endossa tais entendimentos, 

sobretudo no que diz respeito às novas tecnologias da web, como espaço possível de uma 

educação contemporânea, resultado de uma imanência histórica. 

 

2.1 Educação a Distância no mundo: uma digressão histórica e territorial 

De acordo com Moore e Kearsley (2008, p. 2), a EAD pode ser definida nos 

seguintes termos 

Educação a distância é o aprendizado planejado que ocorre normalmente em 
um lugar diferente do local do ensino, exigindo técnicas especiais de criação do 
curso e de instrução, comunicação por meio de várias tecnologias e disposições 
organizacionais e administrativas especiais. 
 

Já nesta definição, encontramos a questão fundacional da EAD que é a estrutura 

de tecnologia e comunicação necessária para estruturar o ensino e a aprendizagem 

mediada. Aspectos como planejamento, mas, sobretudo, comunicação e tecnologias são 

constitutivos deste tipo de educação e pressupõem seu uso contínuo. Moore e Kearsley 

(2008, p. 3) nos dão uma boa ideia destes fundamentos: “Na educação a distância, a 

tecnologia é o meio de comunicação único ou principal, o que evidentemente não é o 

caso em uma sala de aula”. 

E mais uma vez estamos diante da comunicação como um atributo essencial na 

produção de uma educação a distância, cuja história se inscreve no campo de 

possibilidades tecnológicas criadas pela humanidade e que tem em sua base uma vocação 

expansiva, por essência. Para Thomaz e Brown (2010, apud CORREA, 2015, p. 8): “Na 

verdade, o que a Civilização tem buscado initerruptamente tem sido a utilização de 

qualquer meio que torne possível dispor o conhecimento a um maior número de pessoas”. 
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Portanto, considerar o surgimento da EAD, no mundo significa ter, 

necessariamente, levar em conta que seus fundamentos comunicacionais, educacionais e 

tecnológicos, em alguma medida, lhes são comuns, visto que sem os mesmos não é 

possível empreender um projeto interdisciplinar desta natureza (ORTIZ e SANTOS, 

2015; FILATRO e CAIRO, 2015; KENSKI, 2012). Foi, então, dentro deste contexto que 

a EAD ganhou o mundo e, hoje, pode se apresenta ubiquamente na experiência humana 

da educação, do uso das tecnologias e nos processos comunicacionais que a constituem.   

  

2.2 Educação a distância e TIC 

O mundo adentra no Século XX empurrado pelas Novas Tecnologias da 

Informação e da Comunicação – NTIC, impactando, inexoravelmente, o mundo da 

educação em um irrevogável processo de ensino mediado por aquelas novas tecnologias e 

meios de comunicação de massa. De acordo com Nunes (2013, p. 3): 

Do início do século XX até a Segunda Guerra Mundial, várias experiências 
foram adotadas, sendo possível melhor desenvolvimento das metodologias 
aplicadas ao ensino por correspondência. Depois, as metodologias foram 
fortemente influenciadas pela introdução de novos meios de comunicação e 
massa. 
 

De partida, então, não se tem a mínima condição de dissociar o desenvolvimento 

da EAD, a partir do século XX, do surgimento dos meios de comunicação de massa, visto 

sua condição de mediação e canais de transmissão de mensagens educacionais e 

científicas. Quanto mais esse processo se consolidou com o surgimento das novas mídias, 

mais essa nova modalidade de educação foi impactada por essa nova realidade de 

aprendizagem. Na verdade, as novas mídias, como o rádio e a televisão, vão revolucionar 

o poder de mediação de outros médiuns seculares através dos quais obtínhamos 

conhecimentos e informações, como era o caso dos jornais, das revistas e dos livros 

(FREIXO, 2012). O espectro massivo desses novos meios se amplia consideravelmente 

por sua capacidade de transmitir simultaneamente os sons e as imagens do mundo. Para 

Freixo (2012) a radiodifusão e a televisão são verdadeiramente meios de comunicação de 

massa, generalizados a partir do século XX, por alcançarem audiências planetárias. Mas é 

no estágio mais avançado das novas tecnologias da comunicação que essa audiência da 

radiodifusão e da televisão, antes limitada em seu poder de interação como o próprio 

meio e seus emissores, vai se transformar em uma rede planetária, instantânea e ubíqua, 
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elevando em muito sua capacidade de comunicação com a sociedade mundial 

(CASTELLS, 2000). 

Por outro lado, esclarecemos que, no caso da EAD, em termos contemporâneos, a 

internet passou a ser o meio de comunicação hegemônico, através do qual se estruturaram 

novos ambientes virtuais de aprendizagem conhecidos por AVA. Analisando as relações 

entre as TIC e a educação, Lima et al.(2005, apud BARBOSA FILHO, 2005, p. 226) 

defendem: 

A mudança trazida pelas TICs no centro do trabalho educativo suscita uma 
pedagogia que favoreça o aprendizado individual e coletivo de modo 
cooperativo, em rede. Assim como Lèvy (1999), entendemos que a sociedade 
atual está transitando para uma sociedade móvel, em que as relações e as 
interconexões que a escola produz com a diversidade se traduzem em fluxos de 
conhecimento. 

 

Pensar a relação entre educação e os novos ambientes tecnológicos de 

comunicação numa perspectiva de produção de significações e sentidos é por em causa as 

condições não somente linguísticas e comunicacionais dessa relação, mas, sobretudo, 

encontrar e construir uma área de confluência científica multidisciplinar que amplie a 

compreensão deste fenômeno contemporâneo. É assumir que esta relação é complexa e 

em virtude disto nos torna impossível abordá-la através de uma só matriz conceitual e 

metodológica. É compreender que os efeitos e as contradições ali presentes são 

sistemáticos o suficiente para nos confundir, se não estivermos de olhos atentos. De 

acordo com Lima et al. (apud BARBOSA FILHO et al. 2005, p. 236): 

 

Na última década do século XX, o que pudemos observar foi que as 
concepções de educação a distância (EAD), expressas em diversos projetos 
nacionais com o objetivo de ampliar a oferta de oportunidades educacionais, 
em diferentes níveis, eram bastante conservadoras e discriminantes, uma vez 
que ainda reiteravam seu uso como simples recurso pedagógico. (...). Também 
ratificaram o uso da TICs igual à todos os meios de comunicação de massa, 
comprometendo o avanço das mentalidades e das práticas no campo da 
educação e da comunicação. 

 

Estas aproximações epistemológicas, no bojo de nossos estudos, só enriquecem e 

expandem nosso olhar crítico sobre nosso objeto de estudo não somente como forma de 

aprofundamento teórico-conceitual e metodológico, conferindo-lhe uma maior 

legitimidade científica, mas, sobretudo como forma de buscar uma maior compreensão 

sobre a natureza destes fenômenos junto aos processos de subjetivação dos atores neles 

envolvidos. 
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2.3 A dimensão tecnológica da EAD: da correspondência às Novas Tecnologias da 

Informação e da Comunicação  

No que tange a uma definição sobre as novas tecnologias da informação e da 

comunicação, Lèvy (1993), Castells (2003), Jenkins (2009) dão-nos conta de que as 

novas tecnologias da informação e da comunicação resultam de estruturas tecnológicas 

convergentes em termos de computadores, eletrônica, microeletrônica, telecomunicação e 

as transmissões de dados por fibra ótica. Moore e Kaersley (2008: 48), referindo-se ao 

atual estágio da EAD, afirmam: 

A quinta geração, a de classes virtuais on-line com base na internet, tem 
resultado em enorme interesse e atividade em escala mundial pela educação a 
distância, com métodos construtivistas de aprendizado em colaboração, e na 
convergência entre texto, áudio e vídeo em uma única plataforma de 
comunicação. 

 

Portanto, pensar a EAD, no cenário contemporâneo, pressupõe compreender a 

importância e o papel das NTICs, sobretudo para uma perspectiva de democratização do 

acesso à educação de parcelas consideráveis de jovens e adultos em todo o mundo: 

No ensino à distância estão inscritas grandes maiorias que devem ser 
preparadas com uma educação de qualidade para encarar o novo milênio com 
melhores ferramentas. (...). Existe a tendência de que a revolução informática 
beneficie as elites. Essa tendência deve ser combatida democratizando o acesso 
à informação. O ensino a distância é um excelente meio para isso 
(GUADAMUZ, 1997, p. 27). 

 

2.4 A dimensão comunicacional da EAD: Uma aproximação teórico-conceitual. 

Considerar a dimensão comunicacional no campo da EAD, no Brasil, e no mundo, 

significa entrar no mérito da própria essência desta modalidade de ensino. Isto porque o 

termo “a distância” pressupõe uma condição comunicacional mediada, que não temos no 

ensino presencial, demandando um meio técnico e tecnológico para tal. Da 

correspondência à internet, essa mediação é condição sine qua non para a EAD.Nesse 

sentido, podemos a firmar que “O Brasil foi pródigo nos estabelecimentos que, entre o 

fim dos anos d 1930 e o advento da internet exploraram a capacidade de disseminação de 

cursos pelos correios” (ORTIZ e SANTOS, 2015, p. 6). 

Por outro lado, parece-nos importante definir de que mediação estamos falando. 

Thomas e Brown (2010) têm discorrido sobre a relação entre as mediações e a busca pelo 

conhecimento. Os autores garantem, inclusive, que a descoberta da utilização de qualquer 

meio para o aprimoramento e facilitação do conhecimento é um marco ininterrupto e 
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civilizatório. Belloni (2015) também afirma essa condição mediatizada da comunicação, 

sobretudo, quando do surgimento das mídias de massa, na modernidade: 

Embora a experiência humana tenha sido sempre mediatizada pelo processo de 
socialização e da linguagem, é a aprtir da modernidade, com o surgimento de 
suas mídias típicas de massa (o impresso, depois os sinais eletrônicos) que se 
observa um enorme crescimento da mediação da experiência decorrente dessas 
formas de comunicação. Essas mídias são ao mesmo tempo manifestações das 
tendências globalizadoras e descontextualizadas (de “desencaixe”) da 
modernidade (p. 58. Grifos no original).  

 

Portanto, nestas nossas considerações acerca do tema e sua abordagem temporal, 

encerraremos este artigo com a ênfase nas condições comunicacionais que levam em 

conta o atual nível tecnológico que fundamenta a EAD no Brasil, e no mundo, quais 

sejam, as mídias digitais. De acordo com Filatro e Cairo (2015) as mídias sociais 

assumiram um papel nunca dantes visto, sendo seus efeitos completamente diferentes das 

mídias anteriores e agindo diretamente nos condições de aprendizagem, em todo o 

mundo, sobretudo em sua dinâmica de longitude global:  

Tal é a força das mídias digitais , que as fornteiras entre esses dois termos – 
mídias e tecnologias – se tornaram cada vez mais tênues, com impacto direto 
na produção de conteúdos educacionais. (FILATRO e CASTRO, 2015, p. 73). 

 

Desse modo, a discussão sobre os meios, os canais e as mediações no campo da 

EAD toma uma importância fundante, na medida em que busca elucidar de que forma tais 

meios e suas mediações forma engendrados ao longo do tempo e como estas 

transformações impactaram na capacidade de acesso e alcance no mundo da 

aprendizagem.  

 

 3 Considerações finais 

Assim, o que se pode depreender dessa discussão, e a partir dessa perspectiva 

histórica, sobre as dimensões tecnológicas e comunicacionais da EAD, no Brasil, é que 

esta modalidade educacional se efetivou a reboque do próprio desenvolvimento destes 

fenômenos que, desde sua origem, se embricaram, gerando um binômio inteiro e 

necessário, para a construção de novas condições de aprendizagem. Podemos concluir, 

ademais, que o avanço histórico das tecnologias educacionais promoveu um novo e 

transformador momento para a comunicação educacional, dando-lhe um viés 

contemporâneo e condizente com as novas demandas de uma educação mundializada e de 

um acesso mais demcoratizado.  
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No entanto, mesmo considerando a importância dessa discussão para uma melhor 

análise do tema, a que se concluir, igualmente, que o desvendar de suas implicações 

históricas não encerra suas complexidades, visto que as novas tecnologias de 

comunicação e informação aplicadas à educação trazem-nos desafios muito mais 

profundos, notadamente no que concerne, por exemplo, à produção de sentidos das 

práticas educacionais e pedagógica desses novos contextos e ambientes de comunicação 

para a educação. Este artigo, certamente, não pretende o esgotamento do tema, muito pelo 

contrário, se dá ao desafio de entendê-lo mais profundamento em sua continuidade e pela 

consideração de outras variáveis do processo. 
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