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Resumo: Nesse artigo apresentamos uma reflexão crítica diante de alguns dos textos que constituem a obra 

“Educação a Distância - Volume 2 - o Estado da Arte”, de Marcos Formiga e Frederic M. Litto, com o objetivo 

de delinearmos uma compreensão acerca de algumas perspectivas que dizem respeito a Educação a Distância 

(EaD) no Brasil no cenário atual. 

 

Palavras-chave: EaD. Reflexão Crítica. Estado da Arte. 

 

1. Introdução 

Atualmente, muito tem se falado sobre a Educação a Distância (EaD) e de como tal 

modalidade de ensino tem se difundido pelo país. No entanto, não é de hoje que a EaD deu 

início à sua jornada no Brasil. Com relação a isso, Vianney, Torres e Farias (2003) 

classificam a trajetória histórica da EaD no país em três gerações: a primeira delas foi 

marcada pela criação de institutos como o Instituto Universal Brasileiro (1941), por exemplo, 

cuja modalidade de ensino se dava por correspondência
4
; a segunda se deu entre as décadas de 

1980 e 1990 e foi marcada pelas aulas via satélite; já a terceira está ocorrendo desde 1996 e 

tem como marco principal a difusão da internet junto aos Institutos de Ensino Superior. 

Com a expansão da EaD no Brasil, em especial no Ensino Superior, temos um novo 

cenário educacional. Dados de 2010 mostram que no final da década passada mais de 14% 

dos alunos matriculados em cursos de graduação no país realizavam seus cursos à distância 
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(BRASIL, 2010). Esse número corresponde a um aumento de mais de 500% se comparado 

com o ano de 2000. Na segunda metade daquela década, vimos um crescimento expressivo no 

número de domicílios com computadores, saindo de 17% em 2005 para 34% em 2010, um 

crescimento de 100% em 5 anos. Também se observou crescimento significativo na 

quantidade de lares com acesso à internet, que pulou de 13% para 27% no mesmo período 

(KLEMAN; RAPKIEWICZ, 2011). 

Acompanhando tal expansão nessa modalidade de ensino, mas em velocidade bem 

menor, estão as obras literárias que se propõem a abordar essa temática. Nesse sentido, Litto e 

Formiga (2008) apresentaram 61 capítulos analisando tecnologias de ensino/aprendizagem, 

bem como experiências em EaD, e mostraram que a constante renovação que permeia essa 

modalidade estava se impondo frente às resistências do meio educacional quanto à 

modernidade. 

Essa obra foi agraciada com prêmio Jabuti, da Câmara Brasileira do Livro, no ano de 

2008. Segundo os autores, tal prêmio os motivou a lançar um segundo volume em 2012, 

apresentando novos temas e outros autores, com o intuito de permitir ao leitor que se 

familiarizasse com diferentes assuntos referente à EaD, não incluídos, segundo os 

organizadores da obra, no primeiro volume. 

Paralelamente ao lançamento dessa obra, constituiu-se no PPGEM
5
 da UNESP - 

Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, campus de Rio Claro, um grupo de 

estudos em EaD, que chamaremos neste texto de GEEaD, coordenado pelo segundo autor 

desse artigo e pelo Prof. Dr. Marcelo de Carvalho Borba, contando com a participação de 

alguns discentes deste programa, entre eles, a primeira e a terceira autoras deste trabalho. 

A dinâmica do grupo se pautou na leitura de textos e nas posteriores reflexões e 

debates entre os membros do grupo. Além disso, durante cada reunião, que ocorria 

semanalmente, um dos membros ficava responsável pela elaboração da ata, na qual constava 

um resumo das considerações feitas pelo grupo sobre o texto lido. É importante destacar que 

todos os membros do grupo realizam pesquisas que abordam, a partir de distintas 

perspectivas, o tema Educação a Distância. 

Nesse sentido, decidimos, logo no início de nossos encontros, fazermos a leitura de 

alguns textos do trabalho de Litto e Formiga (2012). Por termos um cronograma limitado em 
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um semestre, não tivemos tempo para ler o livro todo. Dessa forma, optamos por selecionar 

alguns dos textos que constituem a obra, buscando, pelos respectivos títulos apresentados no 

sumário, uma convergência entre as escolhas de textos para leitura e os objetivos e interesses 

dos membros do grupo. 

A partir daí emerge o presente artigo, que busca apresentar uma reflexão crítica de três 

membros do grupo citado anteriormente, diante de alguns desses textos selecionados, com o 

objetivo de delinear uma compreensão acerca de perspectivas que dizem respeito à EaD no 

Brasil atualmente. 

O termo reflexão crítica está sendo utilizado nesse artigo como sendo um estudo 

minucioso de um determinado texto, que a partir de reflexões individuais, discussões em 

grupo e fundamentação teórica, nos permite tecer considerações sob diferentes perspectivas 

com relação ao texto bem como tecer considerações sobre aspectos que o transcendem. 

 

2. O Estado da Arte em foco 

Conforme mencionado anteriormente, os textos estudados pelo GEEaD fazem parte da 

obra “Educação a Distância - Volume 2 - o Estado da Arte”, de Marcos Formiga e Frederic 

M. Litto. Uma vez que o título da obra contém a expressão “Estado da Arte”, antes de 

apresentarmos nossas considerações sobre alguns textos que a compõem, avaliamos como 

importante trazer a nossa compreensão desta expressão.  

Para Ferreira (2002), as pesquisas denominadas Estado da Arte são definidas 

[...] como de caráter bibliográfico, elas parecem trazer em comum o desafio 

de mapear e de discutir uma certa produção acadêmica em diferentes campos 

do conhecimento, tentando responder que aspectos e dimensões vêm sendo 

destacados e privilegiados em diferentes épocas e lugares, de que formas e 

em que condições têm sido produzidas certas dissertações de mestrado, teses 

de doutorado, publicações em periódicos e comunicações em anais de 

congressos e de seminários. (FERREIRA, 2002, p. 258) 

Para essa autora, pesquisadores que optam por esse tipo de estudo são conduzidos pelo 

desafio de entender o que já foi produzido, para posteriormente descobrir o que ainda não está 

feito. Por outro viés, D’Ambrósio (1993), buscando um entendimento da Educação 

Matemática sob um olhar do Estado da Arte, argumentou que o trabalho de uma comissão de 

programa de um congresso, voltado para essa área, poderia ser considerado um estudo do tipo 

Estado da Arte, no qual “se procura analisar, na literatura, o que tem recebido maior atenção 
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dos pesquisadores e naturalmente quais têm sido os propulsores de novas direções.” 

(D’AMBRÓSIO, 1993, p. 11). 

A partir destas considerações, destacamos que o nosso entendimento sobre “Estado da 

Arte” vai ao encontro com as ideias dos autores citados anteriormente. A nosso ver, pesquisas 

desse tipo buscam um aprofundamento na literatura de um determinado tema de interesse, 

para tecer considerações a respeito e, possivelmente, apontar uma tendência ou algo novo, que 

ainda não era possível ser evidenciado sem uma análise longitudinal da produção relacionada. 

Ressaltamos, ainda, que os textos que serão discutidos neste trabalho fazem parte de 

uma obra sobre o Estado da Arte, cujo tema de interesse em questão é a EaD, bem como os 

aspectos que a permeiam. 

 

3. Dialogando com os textos 

Dentre os textos selecionados para a leitura nas reuniões do grupo, apresentaremos, 

neste evento, as reflexões críticas sobre três deles, por considerarmos suas respectivas 

discussões mais próximas dos interesses em comum aos membros do grupo. 

O primeiro texto, coincidentemente foi o primeiro capítulo do livro, intitulado “Os 

primórdios da EaD no ensino superior brasileiro”. Tal texto foi escrito pelo Prof. Dr. José 

Carlos de Almeida Azevedo, que desenvolveu pesquisas nas áreas de arquitetura, engenharia, 

física e energia nuclear.  

O autor não deixa claro no corpo do texto qual de fato é o objetivo do mesmo, no 

entanto, pelo título, estávamos esperando um foco maior no histórico da EaD no Brasil, dando 

uma ênfase em cada uma das gerações que compuseram a trajetória dessa modalidade no país. 

Contudo, o autor apresenta tal trajetória por outra perspectiva, que aponta para como a United 

Kingdom Open University (UKOU) serviu como inspiração para as iniciativas em EaD no 

Brasil. 

A partir disso, buscamos estabelecer relações entre algumas informações dadas pelo 

autor com relação à UKOU, desde a sua constituição, e a EaD no Brasil. Em relação às 

vantagens da UKOU, apresentadas pelo autor, acreditamos que algumas delas também são 

válidas para EaD brasileira, como o baixo custo (comparando com a modalidade presencial, 

no caso das instituições particulares) e a consequente economia financeira, pelo fato de não 
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precisar ter a infraestrutura de uma instituição presencial, embora reconheçamos que 

infraestrutura é item necessário em qualquer modalidade.  

Outro fato que nos despertou a atenção foi que, em alguns momentos, o autor 

apresenta uma visão romântica sobre a EaD, como se tal modalidade pudesse “salvar” a 

educação no Brasil. A nosso ver, ele também traz expressões fortes sem embasamento teórico, 

como a apresentada a seguir: 

 

Por mais de 20 anos, não surgiu no MEC ou em qualquer outro órgão do 

governo federal uma única iniciativa capaz de salvar o Brasil do caos 

educacional em que se encontra, e do qual não sairá sem desenvolver e 

amparar entusiasticamente um sistema de ensino de qualidade para grandes 

contingentes humanos (AZEVEDO, 2012, p.3). 

Embora seja verdade que a educação no Brasil não apresente as condições ideais que 

todos gostariam, temos que reconhecer que há sim iniciativas governamentais que tentam 

amenizar o quadro. Citaremos apenas um exemplo: a Universidade Aberta do Brasil (UAB). 

A UAB foi instituída em 2006 com o objetivo central de “promover a formação e a 

capacitação inicial e continuada de professores da Educação Básica” (GATTI; BARRETO, 

2009, p. 99). Para chegar a esse objetivo, a UAB realiza “a articulação entre as instituições 

públicas de ensino superior, estados e municípios brasileiros, visando expandir e interiorizar a 

oferta de cursos e programas de educação superior, além de ampliar o acesso à educação 

superior pública”(GATTI; BARRETO, 2009, p. 99). 

Em um levantamento realizado pela terceira autora deste texto, foi constatado que 

existem 36 Instituições de Ensino Superior brasileiras oferecendo cursos de Licenciatura em 

Matemática a Distância, distribuídos pelas cinco regiões do Brasil. Este é apenas um exemplo 

de curso, escolhido de acordo com os interesses de pesquisa da terceira autora. Muitos outros 

também são ofertados, para distintas carreiras. 

 Esta iniciativa leva ensino público superior a uma grande parcela da população que 

dificilmente teria esta oportunidade considerando-se somente a modalidade presencial. É claro 

que apenas acesso não é suficiente, pois outros aspectos precisam ser considerados, como a 

qualidade do curso oferecido, mas afirmar que nos últimos 20 anos não existiu nenhuma 

iniciativa governamental de grande envergadura nos pareceu forte. 
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Notamos, também, que houve um desvio no foco desse texto, o qual se propunha, 

aparentemente, a mostrar um histórico da EaD no Brasil. Primeiramente, o autor discorre 

sobre aspectos inerentes a UKOU, depois fala das iniciativas que emergiram a partir dos 

exemplos da mesma e finaliza tecendo duras críticas ao governo federal. O que parecia ser um 

texto sobre o histórico da EaD no Brasil na verdade se tornou um espaço para criticar o 

governo, muitas vezes com afirmações gerais que, a nosso ver, precisariam estar 

acompanhadas de referências ou de argumentos que as fortalecessem. 

O segundo texto apresentado nesse artigo é intitulado “Propriedade Intelectual e a 

EaD”; seu autor é o Prof. Dr. Augusto Tavares Rosa Marcacini, que atua na área de direito 

processual na Faculdade de Direito da USP, Universidade de São Paulo. Nesse texto, o autor 

tem como objetivo apresentar os “três grupos de direitos de propriedade intelectual e analisar 

quais das questões tratadas nessas leis estão mais intimamente ligadas ao ensino a distância.” 

(MARCACINI, 2012, p. 333) 

De fato, acreditamos que o autor cumpriu seu objetivo, pois elucidou de forma clara 

cada um desses grupos, ilustrando com exemplos que dizem respeito aos materiais didáticos 

utilizados na EaD, bem como enfatizou a necessidade de que os sujeitos envolvidos com essa 

modalidade de ensino, sejam professores, tutores ou alunos, tenham cautela em não desacatar 

a essas leis. 

No entanto, percebemos que o autor não deixa muito clara sua concepção de EaD, e 

que após uma nova leitura no primeiro parágrafo do tópico “Propriedade intelectual e o ensino 

a distância”, pode ser que tenha ficado implícito que tal concepção pode estar relacionada à 

transmissão de conteúdos. Tal parágrafo assim se apresenta: 

O aspecto mais evidente de incidência e aplicação do direito de propriedade 

intelectual sobre a prestação de ensino a distância está relacionado ao 

fornecimento de conteúdo. A EaD deve transmitir aos alunos imagens, 

textos, vídeos e sons com o conteúdo a ser ensinado. (MARCACINI, 2012, 

p.335) 

Mas, de toda forma, mesmo não explicitando sua concepção de EaD, o autor deixou 

claro em seu objetivo que seu foco era apresentar os grupos de propriedades intelectuais que 

estavam relacionados com a EaD, e não tecer considerações sobre seu entendimento da 

mesma. 
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Um fato interessante que ocorreu durante o debate sobre esse texto na reunião do 

grupo foi que as discussões perpassaram as informações que constam no texto, e a partir daí, 

levantamos situações referentes ao mesmo, porém mais direcionadas às nossas pesquisas, que 

por sua vez, têm a EaD como ponto de convergência. 

Uma dessas situações foi levantada pelo fato de notarmos que as demonstrações e 

fórmulas matemáticas estavam presentes em uma lista, feita pelo autor, do que não 

caracterizaria “Propriedade Industrial”. Nesse sentido, durante as discussões que ocorreram 

por conta disso, tentamos buscar um exemplo de alguma situação recente que nos permitiria 

ter um melhor entendimento sobre tal fato. Foi aí que nos lembramos do caso da 

demonstração do Último Teorema de Fermat, cujo autor, o britânico Andrew Wiles
6
, ganhou 

um prêmio pela mesma na época, mas agora tal demonstração já é de domínio público. Com 

relação a isso, mais discussões emergiram na reunião, pelo fato de demonstrações e fórmulas 

matemáticas não poderem ser patenteadas e nem protegidas por direitos autorais. 

Mudando o foco dos aspectos burocráticos para aspectos relacionados ao professor, 

apresentamos o terceiro texto discutido deste trabalho, intitulado “Formação e invenção do 

professor no século XXI”, de autoria do Prof. Dr. Cristovam Buarque, cujo doutorado é na 

área de Economia. O autor foi ministro da Educação em 2003 e atualmente é professor na 

Universidade de Brasília (UnB), da qual também já foi reitor. 

Observamos que Buarque (2012) não mencionou o seu objetivo no corpo do texto, 

dessa forma, a leitura foi feita tendo como pressuposto que tal objetivo estava subentendido 

no título. O autor pontua alguns desafios enfrentados na formação do professor, dentre eles: 

presença da mídia, conhecimento precoce dos alunos, ausência da família, etc. No entanto, 

percebemos que ele não cita referências em seu texto, exceto quando cita o provável inventor 

do quadro-negro, que se acredita que seja o escocês James Pillans (1778-1864), e isto em 

determinados momentos, para nós, fez falta, como por exemplo, quando o autor afirma que o 

professor é e sempre continuará sendo o centro do processo pedagógico, algo criticado por 

muitos autores da área educacional que colocam o aluno nesse papel central.  

Outro fato que nos chamou a atenção foi o excesso da palavra “transmissão”. Em certo 

momento, ele menciona que “o professor deixará de ser o artesão do saber” (BUARQUE, 

                                                 
6
 Mais informações estão disponíveis em: <http://www.educ.fc.ul.pt/docentes/ 

opombo/seminario/fermat/ultimo_teorema.htm>. Acesso em 21 dez. 2012. 
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2012, p. 146) caso se reforme e se adapte ao uso dos sistemas de computação, pois neste caso 

ele teria que aprender a trabalhar em grupo, com “programadores visuais, analistas de 

sistemas, profissionais de informática e outras especialidades que surgirão nos próximos anos 

e décadas” (BUARQUE, 2012, p. 146). Em nenhum momento o autor destaca o papel do 

aluno ou sua importância perante a formação do futuro professor, que deverá lidar com uma 

sociedade, e portanto com alunos, amplamente informatizados. A nosso ver, essa visão 

educacional do autor é típica da Concepção Bancária, bastante criticada por Paulo Freire, na 

qual a “educação se torna um ato de depositar, em que os educandos são os depositários e o 

educador o depositante” (FREIRE, 1987). 

Algo que também nos chamou a atenção foi a opinião do autor sobre a tradição de 

família.  

Essa dificuldade não seria tão grave se o mundo moderno mantivesse a 

tradição da família, especialmente a mãe, os avós e tios, os irmãos mais 

velhos e até os vizinhos participando da grande aventura do ensino. 

(BUARQUE, 2012, p.145 e 146) 

Tal tradição nos pareceu tipicamente paternalista e conjecturamos que foi encarada 

com certo tom de saudosismo pelo autor, no qual ele deixa transparecer que acredita no fato 

de que se as mães estão trabalhando, isso pode ser prejudicial à educação de seus filhos. 

Em alguns momentos também percebemos que o autor coloca a profissão docente e a 

mídia como opostas, como fica claro nas seguintes expressões: “Ele terá que utilizar a mídia 

aberta não apenas para contrabalançar os prejuízos que provoca” (BUARQUE, 2012, p. 146) 

ou “[...] a mídia disseminando e dizimando...” (BUARQUE, 2012, p. 145). Sobre isso, a nossa 

opinião é que tais afirmações são graves a partir do momento que o autor as assume como 

verdade, sem citar referências ou argumentos que fortaleçam sua opinião. 

Em contrapartida, concordamos com a opinião do autor quando ele discorre sobre a 

importância de que o professor trabalhe em grupo com programadores, analistas de sistemas, 

etc, embora acreditemos que essa afirmação do autor ainda não envolve todos os elementos 

que constituem a Polidocência (MILL, 2012), pois outros profissionais da área pedagógica 

teriam que estar presentes, como tutores, por exemplo. Por fim, o texto faz um 

encaminhamento de desafios importantes a serem superados no âmbito da Educação, mas a 

nosso ver, ele se assemelha demasiadamente com um discurso eleitoral. 
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4. Algumas considerações 

Neste texto tivemos o objetivo de dialogar com três textos que escreveram sobre 

distintos aspectos relacionados à EaD. Os textos a que nos referimos faziam parte de uma 

obra cuja finalidade é apresentar um estado da arte sobre este tema. Não pretendemos aqui 

avançar nas discussões apresentadas nestes textos, e sim, expor algumas reflexões críticas que 

surgiram a partir das reuniões do GEEaD. 

Embora não tenhamos apresentado neste trabalho mais do que três dos 48 capítulos 

que constituem a obra Litto e Formiga (2012), acreditamos que podemos fazer algumas 

considerações sobre a mesma como um todo, visto que lemos quinze destes 48 capítulos e 

que, em muitos destes textos, algumas características foram comuns. 

Em primeiro lugar, questionamos se a referida obra poderia ser considerada um Estado 

da Arte sobre o tema a partir da nossa compreensão do que seja um Estado da Arte, já que os 

textos analisados, três deles apresentados neste artigo, são, de certa forma, superficiais nos 

aspectos que abordam e muitas vezes não trazem referências que sustentem algumas 

observações que foram feitas de maneira bastante geral. Lembrando Ferreira (2002, p. 258), 

concordamos que as pesquisas do tipo “Estado da Arte” trazem o “desafio de mapear e de 

discutir uma certa produção acadêmica em diferentes campos do conhecimento, tentando 

responder que aspectos e dimensões vêm sendo destacados e privilegiados em diferentes 

épocas e lugares”. A nosso ver, Litto e Formiga (2012) parece não possuir esta característica, 

embora uma análise mais profunda seja necessária para confirmar ou não esta conjectura. 

Entendemos que a pesquisa em Educação a Distância, em especial no Brasil, ainda 

tem um longo caminho a ser constituída tanto enquanto investigação, tanto em termos de 

processos de implementação, seja no âmbito governamental, seja no âmbito da iniciativa 

privada. Também entendemos que ainda há carência de pesquisas que se proponham a 

integrar um “estado da arte” pelo viés que apresentamos no início deste texto e que contemple 

seus processos pedagógicos, vistos e discutidos da perspectiva de educadores que se põem a 

essa tarefa enquanto ocupação docente, uma vez que os autores que escrevem a obra em 

questão são pesquisadores mais voltados para a formação em áreas do saber diferentes da 

formação para a docência, tais como: Economia, Marketing, MBA, Arquitetura, Engenharia, 

entre outras. 
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