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RESUMO

Estudos vêm apontando o predomínio de um discurso polarizado (otimistas x distópicos) na área 

de educação e tecnologia, com destaque para a crença generalizada de que os artefatos digitais 

revolucionariam a educação. Nos trabalhos que fugiriam a esta dicotomia, pode-se encontrar 

os desenvolvidos sob abordagens críticas, preocupadas em compreender melhor questões de 

poder, de controle e resistência, a promoção de valores e agendas de interesses dominantes, 

entre outros aspectos que visem à construção de alternativas. A pesquisa apresentada nesta 

dissertação buscou saber se os trabalhos sobre a modalidade a distância desenvolvidos sob uma 

abordagem crítica fugiriam a este discurso polarizado. Como são muitas as perspectivas críticas, 

esta investigação se debruçou sobre trabalhos que adotaram a obra de Paulo Freire (1921-1997) 

como referencial teórico. Assim, esta dissertação apresenta uma pesquisa bibliográfica que 

analisou como a pedagogia desenvolvida por Paulo Freire vem sendo incorporada em artigos 

sobre educação a distância, examinando, sobretudo, sua aderência a trabalhos críticos. A 

amostra estudada foi composta por trabalhos publicados por revistas classificadas como A1 e 

A2 pelo QUALIS/CAPES no período de 2007 a 2017. O corpus constituído por oito artigos 

passou por uma análise de conteúdo, que também considerou Freire como referencial teórico, 

além de contribuições de Apple e Au. A análise sugere que apenas parcialmente os trabalhos 

foram desenvolvidos sob uma abordagem crítica (a partir de categorias previamente definidas), 

ainda que apresentem coerência com o pensamento freiriano, porque as discussões ficaram 

mais restritas a questões de ensino-aprendizagem, confrontando-as pouco com relações de 

poder, exploração e dominação presentes nas sociedades como um todo. Apesar de ficarem mais 

circunscritas, não deixam de apresentar características de uma abordagem crítica porque são 

coerentes com uma perspectiva freiriana ao explorarem categorias recorrentes na obra do autor. 

As mais frequentes foram “diálogo”, “educação bancária/problematizadora” e “autonomia” – 

questões-chave nas discussões sobre a modalidade. Assim, apesar de Paulo Freire não ter se 

dedicado à educação a distância, um dos motivos que o faz estar presente nessas discussões seria 

o fato de sua obra oferecer referenciais para discutir questões caras à modalidade e princípios 

para que ela possa ser desenvolvida sob uma abordagem problematizadora, não “bancária”.

Palavras-chave: Educação a Distância; Paulo Freire; Tecnologias; Abordagens críticas; 

Pesquisa bibliográfica. 



ABSTRACT

There are studies which point out the prevalence of a polarized discourse (between optimists 

against non-believers) within educational and technological areas, from the general belief that 

the digital artifacts could lead to a revolution on the education. Within the group of works 

which scape from this split can be found those drawn in a critical way, with attempts to better 

understand power matters, such as control and resistance, the promotion of values and prevalent 

interests agendas, among other issues, in order to build alternatives. The research presented here 

tried to find out if the studies about e-learning, developed under a critical view, would avoid this 

polarized discourse. The critical perspectives are many, so this research considered the studies 

which adopted Paulo Freire’s (1921-1997) works as theoretical reference. This dissertation 

presents a bibliographical research which deals with how Paulo Freire’s pedagogy has been 

inserted in e-learning’s articles, considering, mainly, its meanings in critical works. The studies 

here analyzed were published in magazines classified in QUALIS/CAPES as A1 and A2 from 

2007 to 2017. The set of studies, build up by eight articles, went through a content analysis, 

which also took in consideration Freire as a theoretical reference, as well as contributions from 

Apple and Au. The analysis suggests that the works were developed in a critical way only 

partly (from previously defined categories). Besides the harmony with Freire’s thoughts, the 

discussions were confined within the teaching-learning scope, barely confronting the societies’ 

power relations, exploitation and domination. Even though limited, the articles still keep a 

critical approach consistent with Freire’s perspective, by exploring recurring categories in the 

author’s works. The most frequent ones were “discussion”, “banking/problem-taking education” 

and “autonomy” - key issues on the debate about the modality. Even though Paulo Freire has not 

dedicated himself to e-learning, one of the reasons that makes him present on those discussions 

would be the fact that his work provides references to debate important e-learning issues, as 

well as principles to allow its development under a problem-taking education, not a “banking” 

one.

Keywords: E-learning; Paulo Freire; Technologies; Critical approaches; Bibliographical 

research.
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APRESENTAÇÃO

 Desde pequena, eu era fascinada por livros. Adorava ouvir histórias e quando aprendi 

a ler as primeiras palavras eles não saíram mais da minha vida. Aquelas leituras me permitiam 

conhecer cidades e países muito distantes de mim e viver muitas aventuras. Lembro-me que 

aos treze anos de idade um dos meus irmãos mais velhos, não me lembro qual deles, precisava 

ler um livro para fazer um trabalho escolar pedido pela professora de Língua Portuguesa da 

escola pública em que estudávamos. O título despertou minha curiosidade: O cortiço. Li aquela 

obra de Aluísio Azevedo e me encantei com os personagens e com a riqueza de detalhes com 

que foram construídos os cenários e paisagens em que se passava a narrativa.  A partir daí, a 

literatura brasileira ganhou um espaço ainda maior em minha vida e foi decisiva para que eu 

escolhesse o curso que eu faria na graduação. 

 Foi assim que em 2001 ingressei no curso de Letras na Universidade Federal de Minas 

Gerais: um curso que me proporcionou muito aprendizado – tanto nas disciplinas em que 

me matriculei, bem como no convívio com os professores. As leituras e escritas que fizeram 

parte desse percurso foram os alicerces para a minha vida acadêmica. Ainda na graduação, fui 

aprovada num concurso para professora de Língua Portuguesa da rede estadual de ensino de 

Minas Gerais. Em 2006 tomei posse no cargo e trabalhei ministrando aulas para os últimos anos 

do ensino fundamental e para o ensino médio. Ao mesmo tempo, dei continuidade aos meus 

estudos e concluí o Bacharelado em Língua Portuguesa também na UFMG. Paralelamente, 

participei de atividades que colaboraram muito para o meu crescimento profissional e pessoal 

– como participar da correção das provas do Programa Internacional de Avaliação de Alunos – 

PISA – no ano de 2009.  

 Naquele mesmo ano, foi publicado o edital de um concurso público da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro – UFRJ. Apesar de morar em Belo Horizonte, fiquei muito interessada 

em tentar uma vaga para o cargo de Técnico em Assuntos Educacionais da referida universidade. 

Tomei posse em março do ano seguinte. Mudei-me para o Rio de Janeiro trazendo na minha 

bagagem muitos sonhos e a expectativa de ter contato com uma outra realidade e de viver novas 

experiências. 



 Primeiramente estive lotada no Setor Cultural da Faculdade de Letras e, a partir de 

2013, fui convidada a integrar a equipe do Setor de Extensão da mesma faculdade. Nesse setor, 

passei a ter contato também com candidatos que chegavam à universidade para participar do 

exame de Proficiência em Língua Portuguesa para Estrangeiros (Celpe-Bras). O interesse por 

conhecer um pouco mais a respeito desse exame e também de como se dá o processo de ensino 

e aprendizagem do Português como Língua Estrangeira fizeram com que eu me candidatasse a 

uma vaga como aluna no curso de pós-graduação para Formação de Professores de Português 

para Estrangeiros da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio). Uma vez 

aprovada naquele processo seletivo, iniciei no segundo semestre de 2013 o curso que teve 

duração de um ano e meio. Essa experiência contribuiu muito para a formulação de novas ideias 

a respeito do ensino de língua portuguesa, tanto para estrangeiros quanto como língua materna 

também. Ainda neste campo de atuação, trabalhei como avaliadora do Celpe-Bras e fiz parte da 

equipe administrativa que o organiza.  

 Paralelamente, participei de alguns cursos a distância oferecidos pela Pró-Reitoria de 

Pessoal da UFRJ. Um desses cursos foi o de “Formação de Tutores em Educação a Distância” A 

experiência foi muito importante – dentre outras razões – para que eu entendesse melhor o papel 

do tutor nos cursos dessa modalidade e compreendesse a importância que esse profissional tem 

para motivar os alunos. Percebi que pode haver uma troca significativa de experiências entre 

tutores e outros colegas cursistas por meio da EaD. 

 Depois de ter concluído como aluna minha participação no curso, fui convidada pela 

Pró-Reitoria de Extensão – Pr-5 da UFRJ para trabalhar como tutora do curso de Redação 

Oficial, também na modalidade a distância, entre 2014 e 2017.

 Meu interesse pela EaD se expandia e comecei a buscar por um mestrado que pudesse 

unir minha paixão antiga pela educação com o interesse crescente que o ensino a distância 

vinha despertando em mim. Foi assim que em uma dessas buscas tive acesso ao edital do 

mestrado em educação da Universidade Estácio de Sá. O que mais me seduziu foi a linha de 

pesquisa “Tecnologias de Informação e Comunicação nos Processos Educacionais”. Participei 

do processo seletivo e fui selecionada no primeiro semestre de 2018. 



 Além do conteúdo ministrado nas diferentes disciplinas de que participei, um universo 

de conhecimentos se descortinou à minha frente: passei a ter contato com autores referência na 

área de tecnologia e educação como Michael Whitman Apple, Wayne Au, Neil Selwyn, Daniel 

Mill, dentre outros. Pude então entender melhor como se constroem algumas relações nessas 

duas grandes áreas, inclusive as de poder. 

 Além desses autores, deixei para citar por último, propositalmente, Paulo Freire. Ele 

e sua obra fizeram parte de todo meu percurso no mestrado e, por dois motivos em especial, 

também estão muito presentes nesta dissertação. Um desses motivos é que, apesar de a minha 

formação de origem ser uma Licenciatura, meu contato com a obra do autor ainda era muito 

incipiente. Desde então, eu sentia o desejo de me dedicar a algumas leituras que hoje considero 

essenciais como Pedagogia do oprimido e Pedagogia da autonomia. Outro motivo reside no 

fato de que os projetos de pesquisa coordenados por minha orientadora, a Professora Doutora 

Jaciara de Sá Carvalho, se embasam na perspectiva de educação freiriana – inclusive aquele de 

que faço parte e do qual resultou, entre outros, este trabalho. 

 Espero que por esse breve relato eu tenha conseguido apresentar um pouco da minha 

trajetória e que a dissertação a seguir possa contribuir com os estudos acerca de temas 

relacionados à educação a distância. Boa leitura. 
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INTRODUÇÃO

Seria senso comum escrever que as tecnologias digitais estão cada vez mais presentes 

no dia a dia de grande parte da população mundial. Basta observarmos a quantidade de 

computadores, laptops e celulares que fazem parte do cotidiano de milhões de pessoas ao redor 

do mundo. É claro que não desconsideramos que há um contingente populacional que não tem 

acesso a esses recursos. Todavia, cada vez mais seria necessário conhecer as relações que estão 

sendo construídas entre os sujeitos e os aparatos digitais, tanto em nível dos cotidianos como 

em uma esfera macro.

No campo da educação, uma forma de se refletir sobre esta relação é analisando a 

produção científica que trata sobre o tema. A este respeito, Selwyn (2014, p. 1-2) alerta que 

“a maior parte da discussão acadêmica acerca da tecnologia educacional tem tendido a se 

posicionar entre uma aceitação desinteressada e uma crença profundamente enraizada nos 

benefícios inerentes à tecnologia para a educação”. 

Estas posições também se manifestam por meio da linguagem que vem sendo 

utilizada na educação, para além da academia, sendo reforçada pela expansão de tecnologias: 

“consumidores”, “clientes”, “pacotes”, “produtos”. Essa linguagem deixa claro o tom 

comercial que a educação vem adquirindo nas últimas décadas (BIESTA, 2013). Em parte, 

os alunos passaram a ser “consumidores” e “clientes” e a educação transformou-se, muitas 

vezes, em “pacotes” prontos em que os “produtos” são comercializados e vendidos. Basta 

que observemos quantas “franquias” de escolas são abertas constantemente e a variedade de 

serviços educacionais oferecidos atualmente. 

Dentro dessa lógica, a modalidade a distância de Educação tem sido apropriada e 

expandida nos últimos anos, acompanhando o aprofundamento do ideário neoliberal e o 

acelerado desenvolvimento tecnológico. O que não significa que a modalidade não possa ser 

oferecida em uma perspectiva emancipatória (CARVALHO, 2017) e não esteja contribuindo 

com a democratização do acesso à educação.

A Educação a Distância (EaD), desde a década de 1990 até os dias atuais, tem enfrentado 

períodos de “organização e ordenamento da modalidade” até “um cenário de continuidade dos 
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bons ventos para a modalidade, mas já indicando sinais de maturidade e de organização legal, 

institucional e pedagógica” (MILL, 2016, p. 439, grifos do autor). Este último período foi 

delimitado dos anos 2005 a 2015. A modalidade passou por diversas dificuldades, mesmo após 

a sua inclusão na legislação e antes de entrar em crise. Dessa forma, “ainda hoje há preconceito, 

mas com menor intensidade, e progressivamente a modalidade tem ganhado adesão de 

estranhos” (MILL, 2016, p. 443, grifo do autor). 

Ressaltamos também que a “Educação a Distância em cursos de distintos níveis de 

ensino se encontra consolidada em diferentes partes do mundo, [...] como Canadá, Espanha, 

Estados Unidos, Portugal e Reino Unido” (ALMEIDA, 2012, p. 1054). Entretanto, a modalidade 

se manteve por muito tempo apenas em cursos profissionalizantes e supletivos, baseados na 

distribuição de materiais impressos. Estes, posteriormente, associados com tecnologias de 

comunicação de massa impulsionaram a expansão da modalidade “[...] porém atribuíram à EaD 

a reputação de educação de baixo custo e segunda classe” (ALMEIDA, 2012, p. 1054). No 

Brasil, essa situação mudou somente com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) de 

1996. A partir da LDB, a EaD passou a ter legislação própria e veremos neste trabalho algumas 

dessas legislações. Atualmente, no ordenamento jurídico brasileiro, essas leis regulamentam a 

modalidade e especificam de qual forma ela deve ocorrer como também a que grupos se aplica. 

Consideramos que a modalidade a distância é essencial para fazer com que determinadas 

pessoas tenham acesso à educação. Há regiões mais distantes do país onde a modalidade seria 

a única opção para aqueles que desejam continuar os estudos. Entendemos também que certa 

parcela da população tem dificuldade em cumprir os horários regulares de uma escola presencial. 

Dessa forma, a EaD veio como uma alternativa para resolver parte desses problemas. Porém, 

devemos pensá-la de maneira crítica e não apenas como uma solução mágica que dará conta 

das questões que a educação presencial não conseguiu sanar. Afinal, as Tecnologias Digitais da 

Informação e Comunicação (TDIC) podem contribuir com a relação ensino-aprendizagem, com 

melhor aproveitamento do tempo, oferecimento de materiais didáticos mais interativos, dentre 

outros. 

Como escrevemos no início desta introdução, alguns estudos têm mostrado que as 

discussões na área de educação e tecnologia, assim como em documentos de políticas públicas 
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(BARRETO, 2017) têm adotado uma posição que aposta mais nos “benefícios” e menos na 

crítica das relações entre educação e tecnologia, na qual este trabalho situa a modalidade a 

distância. Rosado, Ferreira e Carvalho (2017, p. 209), por exemplo, identificaram que no último 

Plano Nacional de Educação – PNE 2014-2024, a expressão “tecnologia” aparece 17 vezes, 

sendo utilizada como “condição necessária para a concretização de metas contemporâneas 

fundamentais da Educação: a ampliação do acesso à educação, a melhoria de sua qualidade e a 

“inovação”, em particular, a “inovação pedagógica”. Os autores também analisaram um recorte 

da literatura acadêmica sobre educação e tecnologia, em língua portuguesa, e identificaram que 

os trabalhos desenvolvidos sob abordagens críticas são em menor número, como já havia sido 

detectado por Selwyn na literatura internacional:
Infelizmente, muito da discussão recente em torno da Educação e Tecnologia tem 
sido lamentavelmente frágil. A pesquisa acadêmica na área é frustrantemente pobre, 
e grande parte da “evidência” dos benefícios e riscos do uso da tecnologia carece 
de possibilidades de generalização e de rigor. Discussões tanto entre leigos quanto 
entre especialistas ainda tendem a ser desesperadamente otimistas ou distópicas. 
Discussões objetivas são frequentemente enfraquecidas por um desejo compreensível 
de educadores de melhorar a educação usando qualquer meio possível (SELWYN, 
2017a, p. 87-88).

A pesquisa apresentada nesta dissertação parte da premissa de que haveria um discurso 

hegemônico polarizado (otimista ou distópico) na área da educação e tecnologia, havendo a 

oportunidade de se investigar discursos que poderiam fugir dessa polarização, sobretudo, da 

aposta nos “benefícios” que parece predominar no país. Entre as abordagens possíveis, estaria 

uma perspectiva crítica, preocupada em compreender melhor questões de poder, controle e 

resistência, a promoção de valores e agendas dos interesses dominantes, os significados 

produzidos, entre outros aspectos, segundo Selwyn (2017a, p. 20), que visem ao “exercício 

construtivo, não destrutivo” das discussões sobre educação e tecnologia. 

De acordo com a nossa interpretação, não basta pensarmos que esses discursos, otimistas 

ou distópicos, se baseiam em perspectivas “boas” ou “más”: é necessário perscrutar se o uso 

da tecnologia na educação realmente traz benefícios àqueles que fazem parte desse processo. 

Nessa linha, chamou-nos atenção o que destacou Morozov: 
Há quase uma década nos tornamos reféns de dois tipos de disrupção. Uma delas 
é cortesia de Wall Street; a outra, do Vale do Silício. Elas dariam uma ótima cena, 
daquelas em que aparecem um policial bom e o outro mau: um prega a escassez e a 
austeridade, o outro celebra a abundância e a inovação. Embora pareçam diferentes, 
um não existe sem o outro (MOROZOV, 2018, p. 34). 
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O autor, ao citar o Vale do Silício, trata de grandes empresas instaladas naquela região 

que são responsáveis por grandes inovações tecnológicas capazes de “diminuir distâncias” 

e aproximar pessoas. Além disso, Morozov amplia as discussões para outras áreas além da 

educacional: as relações econômicas, sociais, trabalhistas e também aquelas que se referem a 

aspectos mais subjetivos como a individualidade e a proteção de dados pessoais diante de uma 

realidade em que diversas empresas de tecnologia têm acesso a dados particulares de milhões 

de indivíduos dos mais diversos países.

Percebemos, dessa forma, que o otimismo exacerbado em relação ao desenvolvimento 

tecnológico perpassa muitas questões relacionadas à nossa vida no âmbito individual e coletivo. 

Esta pesquisa se debruçou sobre trabalhos que recorreram à obra de Paulo Freire 

(1921-1997) como referencial teórico, considerando ser o autor uma referência internacional 

para a educação crítica. Segundo Apple e Au (2012, p. 422), “a publicação e distribuição do 

livro ‘Pedagogia do oprimido’ (FREIRE, 1974) foi um marco para a pedagogia crítica” e toda 

sua obra acabou por influenciar muitos outros pesquisadores, teóricos, professores e demais 

sujeitos da educação. 

Assim, por meio de uma pesquisa bibliográfica, analisamos artigos publicados em 

revistas científicas classificadas como A1 e A2 pelo sistema “Qualis Periódico” (CAPES, 

2020) no quadriênio de 2013-2016. Ressaltamos que as revistas escolhidas foram do estrato 

A por considerarmos que provavelmente pesquisadores mais experientes escrevam para essas 

publicações. Todos os procedimentos metodológicos serão explicados no Capítulo 3 deste 

trabalho. Por ora, destacamos que os artigos que compuseram nosso corpus deveriam apresentar 

as seguintes características: 

1. Ter autor com nome e/ou sobrenome Freire; 

2. Ter Freire no título; 

3. Ter Freire no resumo;

4. Ter Freire nas palavras-chave;

5. Ter as palavras “distância”, “online”, “on-line”, “educação virtual” ou  

“e-learning” presentes no título, no resumo ou nas palavras-chave. 
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O período de análise das revistas compreendeu os anos de 2007 a 2017. O último 

ano de buscas foi o de 2017 pelo fato de, em 2018, uma das obras seminais de Paulo Freire, 

Pedagogia do oprimido, ter completado cinquenta anos de publicação. Acreditamos que a 

amostra seria prejudicada se incluíssemos os anos de 2018 e 2019 porque estes seriam anos 

atípicos de publicações sobre a obra de Paulo Freire, carecendo de um exame em separado para 

não influenciar a média.

Assim, esta dissertação apresenta uma pesquisa cujo objetivo geral foi analisar como a 

pedagogia desenvolvida por Paulo Freire vem sendo incorporada em artigos sobre Educação a 

Distância, examinando, sobretudo, sua aderência a trabalho críticos. 

Para buscar atender ao objetivo geral, nos orientamos pelas seguintes questões: 

1. Quais principais autores da área de EaD são relacionados a Freire nos trabalhos e o 

que essa relação sugere?

2. Por que recorrer à obra freiriana para discutir EaD?

3. Quais conceitos/categorias da obra de Paulo Freire são mais recorrentes nos traba-

lhos da amostra?

4. Como os trabalhos apresentam coerência ou incoerência quanto à totalidade da pers-

pectiva teórico-filosófica de Paulo Freire?

5. Os artigos foram desenvolvidos sob uma perspectiva crítica? 

Agora, daremos destaque à maneira como o trabalho foi organizado. 

No Capítulo 1, Educação a Distância no Brasil, abordamos o tema começando com 

uma definição da modalidade bem como algumas leis que dela tratam. Além disso, apresentamos 

alguns dados referentes a grupos que pesquisam a EaD nas regiões do território nacional como 

também apresentamos gráficos referentes à sua expansão. Nosso foco de estudo, neste capítulo, 

foi a educação superior porque é o nível de ensino no qual a modalidade mais foi desenvolvida.

No Capítulo 2, Educação problematizadora de Paulo Freire, evidenciamos alguns 

conceitos desenvolvidos por ele como o de “educação bancária/ educação problematizadora”, 

“diálogo” e “politicidade” bem como as reflexões de Apple e Au (2012) a respeito da pedagogia 
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crítica. Fizemos ainda uma aproximação a respeito dessa pedagogia e a literatura referente à 

modalidade a distância. 

Já no Capítulo 3, Apresentação da amostra e delimitação do objeto de análise, 

detalhamos de que forma foi constituído o nosso corpus desde a seleção inicial das revistas 

acadêmicas classificadas como A1 e A2, passando por todas as filtragens até chegar aos oito 

artigos selecionados para estudo. Os procedimentos foram detalhados a fim de contribuir 

para uma melhor compreensão do processo de pesquisa e, eventualmente, auxiliar outros 

pesquisadores que desejem realizar ações investigativas semelhantes. O leitor também terá 

neste capítulo outras informações da amostra que, de certa forma, configura-se como achados 

de pesquisa da análise de artigos sobre EaD que se fundamentam na obra de Paulo Freire.

 Para finalizar, no Capítulo 4, Apresentação e discussão dos achados de pesquisa, nos 

dedicamos a expor a análise dos artigos que compuseram nosso corpus, buscando responder 

nosso objetivo geral e as questões de estudo. Por meio destas respostas, também esperamos 

apresentar uma reflexão a respeito do objeto de estudo.

Após o capítulo 4, passamos às Considerações Finais, com algumas observações que 

julgamos relevantes para concluir nosso trabalho. 

Por último, destacamos que esta pesquisa integra um projeto mais amplo intitulado 

“Educação e tecnologia com referencial freiriano na literatura acadêmica brasileira”, sob 

coordenação da Prof.ª Dr.ª Jaciara de Sá Carvalho, e envolve outras duas pesquisadoras. Pellon 

(2019) debruçou-se sobre um recorte da literatura acadêmica sobre educação e tecnologia 

publicada em periódicos avaliados pelo sistema “Qualis Periódicos” (2013-2016) no estrato A 

que recorreu ao referencial de Freire. Marques (2020) fez o mesmo, mas com revistas avaliadas 

como B1 e B2. Compreendendo que os trabalhos sobre Educação a Distância não seriam 

(ou seriam em menor quantidade) recuperados para análise pelos procedimentos de pesquisa 

adotados pelas duas pesquisadoras, nossa investigação focou trabalhos sobre a modalidade a 

distância, que também possui certas particularidades posteriormente tratadas.
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1 EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA NO BRASIL

Neste capítulo, buscamos tratar a modalidade de educação objeto desta pesquisa a 

partir da compreensão de Mill (2012). Buscamos também analisar os números que mostram 

sua expansão no país. Além disso, procuramos problematizar alguns dispositivos legais e 

normativos que regulamentam a oferta dessa modalidade e ainda apresentar um panorama dos 

grupos que estudam a EaD no território nacional. Esse percurso foi escolhido por consideramos 

necessário trazer aos leitores de nosso trabalho informações mais abrangentes de como se deu 

o aumento do número de matrículas na educação a distância e esclarecer como a legislação 

favoreceu a expansão da modalidade. Primeiro tratemos da definição. 

De acordo com Mill, a educação a distância é a modalidade de educação muitas vezes 

vista como uma forma alternativa e complementar para a formação do cidadão. Essa modalidade 

tem um grande potencial para democratização do conhecimento, uma vez que suas caracte-

rísticas englobam a flexibilização temporal, espacial e pedagógica (MILL, 2012, p. 21). 

A Lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as Diretrizes e Bases da 

educação nacional (LDB), já discorria, em seu artigo oitenta, a respeito da educação a distância:
Art. 80. O Poder Público incentivará o desenvolvimento e a veiculação de programas 
de ensino a distância, em todos os níveis e modalidades de ensino, e de educação 
continuada. 
§1º A educação a distância, organizada com abertura e regime especiais, será oferecida 
por instituições especificamente credenciadas pela União. 
§2º A União regulamentará os requisitos para a realização de exames e registro de 
diploma relativos a cursos de educação a distância. 
§3º As normas para a produção, controle e avaliação de programas de educação a 
distância e a autorização para sua implementação, caberão aos respectivos sistemas de 
ensino, podendo haver cooperação e integração entre os diferentes sistemas. 
§4º A educação a distância gozará de tratamento diferenciado, que incluirá: 
I – custos de transmissão reduzidos em canais comerciais de radiodifusão sonora e de 
sons e imagens; 
II – concessão de canais com finalidades exclusivamente educativas; 
III – reserva de tempo mínimo, sem ônus para o Poder Público, pelos concessionários 
de canais comerciais (BRASIL, 1996). 

Dez anos após a publicação da LDB, foi editado o decreto 5.800, de 8 de junho de 

2006, que instituiu a Universidade Aberta do Brasil – UAB: “voltada para o desenvolvimento 

da modalidade de educação a distância, com a finalidade de expandir e interiorizar a oferta de 

cursos e programas de educação superior no País” (BRASIL, 2006). De acordo com o parágrafo 

único do artigo primeiro, são objetivos da UAB: 
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I - oferecer, prioritariamente, cursos de licenciatura e de formação inicial e continuada 
de professores da educação básica;
II - oferecer cursos superiores para capacitação de dirigentes, gestores e trabalhadores 
em educação básica dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;
III - oferecer cursos superiores nas diferentes áreas do conhecimento;
IV - ampliar o acesso à educação superior pública;
V - reduzir as desigualdades de oferta de ensino superior entre as diferentes regiões 
do País;
VI - estabelecer amplo sistema nacional de educação superior a distância; e
VII - fomentar o desenvolvimento institucional para a modalidade de educação 
a distância, bem como a pesquisa em metodologias inovadoras de ensino superior 
apoiadas em tecnologias de informação e comunicação (BRASIL, 2006). 

Pelo que podemos observar, havia a necessidade de ampliar o acesso à educação superior 

no Brasil, pois o próprio Decreto trazia a informação de que era necessário expandir o nível de 

ensino e oferecer prioritariamente cursos de licenciatura para professores da educação básica. 

Não nos aprofundaremos nessa questão de capacitação dos professores, mas acreditamos ser de 

senso comum a informação de que muitos docentes – já na naquela época e principalmente em 

regiões mais afastadas dos grandes centros urbanos – ministravam aulas sem que tivessem um 

diploma de licenciatura na disciplina em que lecionavam. Dessa forma, por meio da educação 

a distância, os professores poderiam cursar uma faculdade com o objetivo de melhorar sua 

formação e adquirir um diploma de curso superior. 

Voltemo-nos aos itens VI e VII que tratam da modalidade objeto de nosso estudo: o 

primeiro fala de “estabelecer amplo sistema nacional de educação a distância” e o segundo 

ressalta “a pesquisa em metodologias inovadoras de ensino superior apoiadas em tecnologias de 

informação e comunicação”, que serão abordadas em nosso trabalho posteriormente. Antes de 

darmos destaque à educação a distância, procuramos traçar um panorama da educação superior 

no Brasil. Focamos este nível porque é nele que predominam os números de matrículas da 

modalidade, excluindo-se os cursos livres. 

Vejamos o gráfico abaixo, retirado do Censo da Educação Superior 2017. 
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Gráfico 1 - Número de Matrículas em Cusos de Graduação, por Categoria Administrativa - 1980-2017

Fonte: Censo da Educação Superior 2017 (BRASIL, 20180.)1

Os dados nos mostraram que o número de matrículas no ensino superior aumentou de 

forma considerável entre os anos de 2007 a 2017. Ao estabelecermos uma comparação entre as 

instituições públicas e as instituições privadas, também percebemos que o número de matrículas 

em instituições privadas é muito maior. Como afirma o próprio censo, “com mais de 6 milhões 

de alunos, a rede privada tem três em cada quatro alunos de graduação. Em 2017, a matrícula 

na rede pública cresceu 2,8% e a matrícula na rede privada volta a crescer (3,0%) após a queda 

registrada em 2016” (BRASIL, 2018).

Não nos detivemos aqui em explicar por que as matrículas em instituições superiores 

da rede privada são maiores do que as de instituições públicas, uma vez que este não foi um 

dos objetivos do nosso trabalho. Dessa forma, ainda de acordo com o Censo, apresentamos o 

gráfico a seguir que traz números a respeito das modalidades a distância e presencial. Por ele, 

tivemos uma noção mais clara a respeito da quantidade de matrículas nas duas modalidades. 

1 Gráfico adaptado.
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Gráfico 2 - Número de Matrículas em Cursos de Graduação, por Modalidade de Ensino - 2007-2017

Fonte: Censo da Educação Superior 2017 (BRASIL, 2018).

Pelo que percebemos, o número de matrículas na modalidade a distância cresceu 

consideravelmente entre os anos de 2007 a 2017. 
Em 2007, a modalidade a distância representava 7,0% das matrículas de graduação. 
Nos últimos 10 anos, a educação a distância vem aumentando sua participação na 
educação superior. Em 2017, a EaD aumentou 17,6% e já atende mais de 1,7 milhão 
de alunos, o que representa uma participação de 21,2% dos alunos de graduação no 
país. A modalidade presencial apresenta o 2º ano de queda no número de matrículas 
(BRASIL, 2018). 

Mas o que explicaria o aumento da modalidade a distância a partir do ano de 2007? 

Um dos prováveis motivos teria sido a criação – como já dito anteriormente – da Universidade 

Aberta do Brasil. Como afirma Camargo, 
A aceleração do crescimento de matrículas observada a partir do ano de 2007 deveu-se 
principalmente aos programas de expansão e interiorização da rede de universidades 
públicas implementado a partir de 2004 e do Programa de Reestruturação e Expansão 
das Universidades Federais (REUNI) implementado a partir de 2008 [Brasil, 2007]. 
Observa-se que no período de 2007 a 2011 o número de matrículas em cursos de 
graduação a distância nas universidades federais aumenta em 313%. Esse forte 
aumento foi devido a implementação do Programa Universidade Aberta do Brasil 
(UAB) do Ministério da Educação, a partir de 2006. O foco da UAB é a oferta de 
cursos na modalidade semi-presencial pelas universidades públicas em polos no 
interior brasileiro. A grande maioria dos cursos da UAB está focada na formação de 
professores para a educação básica (CAMARGO, 2014, p. 05).

De acordo com as informações, tanto do Censo quanto de Camargo (2014), enquanto 

o número de matrículas na modalidade presencial decresceu, na modalidade a distância o 

crescimento foi considerável – impulsionado principalmente pelo número de alunos nos cursos 
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de licenciatura. Em relação a esses cursos, as informações de Camargo podem ser confirmadas 

pelo próximo gráfico, também retirado do Censo. 

Gráfico 3 - Número de Matrículas em Cursos de Graduação em Licenciatura, por Modalidade de 
Ensino - 2007 - 2017

Fonte: Censo da Educação Superior 2017 (BRASIL, 2018)

Como podemos perceber em relação aos cursos de licenciatura, a EaD manteve um 

percentual de crescimento significativo nos últimos anos, chegando quase a se igualar ao 

número de matrículas na modalidade presencial. Uma vez comparadas as duas modalidades, 

passemos agora aos cursos regulamentados totalmente à distância. 

Gráfico 4 - Evolução do número de alunos do ensino superior, por nível acadêmico

Fonte: Censo EAD.BR, 2017 (ABED, 2018, p. 68).
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Em relação aos dados expostos, que tratam exclusivamente da educação superior, 

é visível o crescimento expressivo da modalidade entre os anos de 2012 a 2017. Uma das 

explicações para esse aumento estaria na atualização da legislação brasileira a respeito da EaD. 

Procuramos a partir de agora dar ênfase a essa legislação. 

A partir da LDB, surgiram outros decretos e resoluções com o objetivo de estabelecer 

normas e regulamentar a EaD no Brasil – um deles foi o decreto 5.800, de 8 de junho de 

2006, que instituiu a Universidade Aberta do Brasil – UAB. Não consideramos necessário 

tratar de todos eles, até porque alguns encontram-se desatualizados e foram complementados 

ou revogados. Dessa forma, demos destaque à legislação que foi elaborada entre os anos de 

2014 a 2019 por termos considerado que estejam mais atuais para o contexto de nossa pesquisa. 

Compreende-se, portanto, neste trabalho, a EaD como modalidade de educação que, 

inclusive, vem sendo impulsionada pelo governo federal por meio de novas legislações. Em 

2017, o Decreto nº 9.057, de 25 de maio, trouxe mudanças em relação à EaD. A partir daquela 

data as instituições de ensino poderiam credenciar cursos a distância sem que fosse necessário 

dispor de polos de apoio presencial. Dessa forma, “[...] as instituições já regulamentadas puderam 

ampliar bastante a oferta de polos sem a necessidade da aprovação in loco pelo Ministério da 

Educação (MEC)” (ASSUMPÇÃO, 2017 apud ABED, 2018, p. 07). 

Entretanto, a modalidade ainda sofre dificuldades de ser aceita. Como afirma Mill, 

“o dilema da má fama herdada de experiências anteriores e, por conseguinte, o preconceito 

investido contra a EaD estão entre os aspectos mais depreciativos vividos pela modalidade até 

a virada do século” (MILL, 2016, p. 443). Sabemos que a EaD tem se expandido cada vez mais, 

principalmente com o objetivo de ampliar o acesso ao ensino superior. 

A afirmação pode ser confirmada pelo Plano Nacional de Educação (PNE) 2014-2024.  

Não nos focamos aqui em dar maiores explicações a respeito do PNE, mas no site do MEC há 

um documento intitulado “Planejando a próxima década: conhecendo as 20 metas do Plano 

Nacional de Educação”, em que há uma explicação para cada uma das vinte metas estabelecidas 

pelo PNE para o período de 2014-2024. Buscamos as metas que se relacionavam diretamente 

ao ensino superior justamente pela expansão nos últimos anos desse nível de ensino. 
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Meta 12: elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% (cinquenta 
por cento) e a taxa líquida para 33% (trinta e três por cento) da população de 18 
(dezoito) a 24 (vinte e quatro) anos, assegurada a qualidade da oferta e expansão para, 
pelo menos, 40% (quarenta por cento) das novas matrículas, no segmento público. 
Meta 13: elevar a qualidade da educação superior e ampliar a proporção de mestres e 
doutores do corpo docente em efetivo exercício no conjunto do sistema de educação 
superior para 75% (setenta e cinco por cento), sendo, do total, no mínimo, 35% (trinta 
e cinco por cento) doutores. 
Meta 14: elevar gradualmente o número de matrículas na pós-graduação stricto sensu, 
de modo a atingir a titulação anual de 60.000 (sessenta mil) mestres e 25.000 (vinte e 
cinco mil) doutores (BRASIL, 2014, p. 41, 43 e 46). 

Para atingir as metas previstas, foram criadas estratégias para cada uma delas. Fizemos 

a leitura das estratégias referentes às metas a serem alcançadas pelo ensino superior no Brasil. 

Em relação à meta 12, o PNE apresenta na estratégia 12.2 uma referência a EaD: 
12.2) ampliar a oferta de vagas, por meio da expansão e interiorização da rede 
federal de educação superior, da Rede Federal de Educação Profissional, Científica 
e Tecnológica e do sistema Universidade Aberta do Brasil, considerando a densidade 
populacional, a oferta de vagas públicas em relação à população na idade de referência 
e observadas as características regionais das micro e mesorregiões definidas pela 
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, uniformizando a 
expansão no território nacional (BRASIL, 2014, p. 41).

Em relação à meta 13 não há em suas estratégias nenhuma referência à modalidade a 

distância; já a meta 14 apresenta na estratégia 14.4 a seguinte redação: “expandir a oferta de 

cursos de pós-graduação stricto sensu, utilizando inclusive metodologias, recursos e tecnologias 

de educação a distância” (BRASIL, 2015, p. 242). 

Pelo que pudemos perceber, ao se pensar a EaD no Plano Nacional de Educação – 

relativamente às metas e às estratégias relacionadas à educação superior – há uma relação direta 

entre a modalidade e a ampliação ao acesso aos cursos de graduação e pós-graduação. Entretanto, 

parece-nos fundamental questionar de que forma a EaD vem sendo pensada e construída, 

principalmente ao levarmos em consideração a expansão da modalidade nos últimos anos. Em 

consulta ao site do Ministério da Educação, deparamo-nos com o documento “Referenciais de 

Qualidade para EaD”, cuja primeira versão foi elaborada em 2003, mas “dada a necessidade 

de atualização do documento anterior, tendo em vista a dinâmica do setor e a renovação da 

legislação, uma comissão de especialistas foi composta para sugerir mudanças no documento, 

em 2007”1F

2. Dessa forma, a versão mais atualizada, pelo que constatamos, é datada de 2007:

2  Trecho retirado do site do Ministério da Educação. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/component/content/
article/193-secretarias-112877938/seed-educacao-a-distancia-96734370/12777-referenciais-de-qualidade-para-
-ead?Itemid=164. Acesso em: 05 jun. 2019.
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No contexto da política permanente de expansão da educação superior no País, 
implementada pelo MEC, a EaD coloca-se como uma modalidade importante no seu 
desenvolvimento. Nesse sentido, é fundamental a definição de princípios, diretrizes 
e critérios que sejam Referenciais de Qualidade para as instituições que ofereçam 
cursos nessa modalidade. Por esta razão, a SEED/ MEC apresenta, para propiciar 
debates e reflexões, um documento com a definição desses Referenciais de Qualidade 
para a modalidade de educação superior a distância no País. [...] Embora seja um 
documento que não tem força de lei, ele será um referencial norteador para subsidiar 
atos legais do poder público no que se referem aos processos específicos de regulação, 
supervisão e avaliação da modalidade citada (BRASIL, 2007, p. 02).

O documento destaca ainda que o projeto de um curso superior à distância precisa 

garantir o processo de formação “que contemple a dimensão técnico-científica para o mundo 

do trabalho e a dimensão política para a formação do cidadão” (BRASIL, 2007, p. 07).

Além disso, destaca-se que no Projeto Político Pedagógico de um curso à distância os 

tópicos abaixo devem estar integralmente expressos: 
I. Concepção de educação e currículo no processo de ensino e aprendizagem; 
II. Sistemas de Comunicação;   
III. Material didático;
IV. Avaliação; 
V. Equipe multidisciplinar; 
VI. Infraestrutura de apoio;
VII. Gestão Acadêmico-Administrativa; 
VIII. Sustentabilidade financeira (BRASIL, 2007, p. 08). 

Não consideramos necessário aqui nos deter em maiores explicações a respeito de 

cada um desses tópicos, mas ressaltamos que cada item é uma unidade de um Projeto Político 

Pedagógico de EaD que busca um mínimo de padronização a fim de se analisar a qualidade 

da oferta. Frisamos que em nossas buscas não encontramos nenhum Referencial de Qualidade 

que tenha sido elaborado depois de 2007, ou seja, há um grande atraso na atualização desses 

referenciais. 

Entretanto, localizamos dois documentos datados de 2018 que tratam da educação a 

distância. Um deles é a Portaria n° 50, de 3 de julho de 2018, que “institui Grupo de Trabalho 

com a finalidade de atualizar e produzir proposta de Referenciais de Qualidade da Educação 

Superior a Distância”. De acordo com o artigo 4º, são objetivos do Grupo de Trabalho:
I - atualizar os Referenciais de Qualidade da Educação Superior a Distância editados 
em 2007 pela Secretaria de Educação a Distância - SEED/MEC, tendo em vista as 
disposições do Decreto nº 9.057, de 25 de maio de 2017, e dos atos normativos dele 
decorrentes, e em consonância com as novas tecnologias de informação e comunicação 
e metodologias disponíveis para a educação a distância;
II – apresentar à SESu/MEC documento consolidado com os Referenciais de 
Qualidade da Educação a Distância com as atualizações pertinentes (BRASIL, 2018). 
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Porém, apesar de o Grupo de Trabalho ter sido instituído há mais de um ano, não 

localizamos nenhuma atualização recente. O outro documento é a Portaria n° 1428, de 28 de 

dezembro de 2018. Ressaltamos o que diz o artigo primeiro: 
Art. 1°. Esta Portaria dispõe sobre a oferta de disciplinas com metodologia a distância 
em cursos de graduação presencial ofertados por Instituição de Educação Superior – 
IES credenciadas pelo Ministério da Educação.
Parágrafo único. Na aplicação desta Portaria, será observada a legislação educacional 
que dispõe sobre atos autorizativos de funcionamento de IES e de oferta de cursos 
superiores de graduação na modalidade presencial e a distância (BRASIL, 2018).

Além do que foi exposto no artigo primeiro, de acordo com a Portaria, os cursos 

presenciais podem expandir para até quarenta por cento de sua carga horária a oferta de 

disciplinas na modalidade a distância – desde que sejam cumpridos alguns pré-requisitos como 

“a IES deve estar credenciada em ambas as modalidades, presencial e a distância, com Conceito 

Institucional – CI igual ou superior a 4 (quatro)”. Vejamos na íntegra o que diz o texto: 
Art. 3º. O limite de 20% (vinte por cento) definido art. 2o poderá ser ampliado para 
até 40% (quarenta por cento) para cursos de graduação presencial, desde que também 
atendidos os seguintes requisitos: 
I – a IES deve estar credenciada em ambas as modalidades, presencial e a distância, 
com Conceito Institucional – CI igual ou superior a 4 (quatro); 
II– a IES deve possuir um curso de graduação na modalidade a distância, com Conceito 
de Curso – CC igual ou superior a 4 (quatro), que tenha a mesma denominação e grau 
de um dos cursos de graduação presencial reconhecidos e ofertados pela IES; 
III – os cursos de graduação presencial que poderão utilizar os limites definidos no 
caput devem ser reconhecidos, com Conceito de Curso – CC igual ou superior a 4 
(quatro); e 
IV – A IES não pode estar submetida a processo de supervisão, nos termos do Decreto 
no 9.235, de 2017, e da Portaria Normativa MEC no 315, de 4 de abril de 2018 
(BRASIL, 2018). 

Essa possibilidade de ampliação não se aplica aos cursos da área da saúde e das 

engenharias – tais exceções estão previstas na Portaria. Pelo que vimos até agora, a modalidade 

a distância tem ganhado cada vez mais espaço, apresentando um crescimento expressivo em 

relação aos cursos presenciais. 

Entretanto, para nossa surpresa, em consulta às legislações referentes à modalidade a 

distância, feita por nós em 19 de janeiro de 2020, verificamos que essa Portaria já foi revogada. 

O Ministro da Educação Abraham Weintraub assinou outra Portaria, de nº 2.117, de 6 de 

dezembro de 2019. Comparemos as duas: na de 2018, a expansão das disciplinas à distância 

não poderia ser aplicada aos cursos da área da saúde e das engenharias, agora, pela Portaria de 

2019, a ampliação só não é válida para os cursos de Medicina. 

Após a leitura da Portaria, fizemos consultas a sites de conselhos regionais de algumas 
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profissões com o objetivo de verificar se esses haviam se manifestado sobre a publicação do 

documento. Encontramos diversas “notas de repúdio” referentes à Portaria de nº 2.117, de 6 

de dezembro de 2019. Dentre elas, citamos o CREFITO, Conselho Regional de Fisioterapia e 

Terapia Ocupacional da 10ª Região; o CRMV – Conselho Regional de Medicina Veterinária 

– do Estado do Ceará; o COREN – Conselho Regional de Enfermagem – do Distrito Federal 

e também uma nota do Sistema Conselhos de Psicologia, composta pelos vinte e quatro 

Conselhos Regionais e pelo Conselho Federal de Psicologia, em consonância com a Associação 

Brasileira de Ensino de Psicologia (ABEP), Fórum de Entidades Nacionais da Psicologia 

Brasileira (FENPB) e diversos Conselhos Profissionais da área da Saúde. Em todas essas notas, 

as entidades demonstravam preocupação com o percentual de 40% de disciplinas que poderiam 

ser ofertadas à distância em cursos da área de saúde.

Para exemplificar reproduziremos aqui um trecho do que foi dito pelo Conselho Regional 

de Enfermagem e pelos Conselhos Regionais de Psicologia: 
[...] O COREN-DF reconhece que com esta decisão, o MEC manifesta publicamente 
a defesa de interesses de mercado em detrimento dos interesses e necessidades da 
população, sejam usuários dos serviços de saúde, sejam famílias que escolhem e 
custeiam a formação de seus filhos e filhas como futuras enfermeiras e enfermeiros.
Senhor Ministro da Educação, o desenvolvimento das habilidades e competências 
da prática de enfermagem, como prática social, requer o acompanhamento direto de 
professores qualificados, a inserção precoce nos cenários reais de trabalho e a interpro-
fissionalidade durante toda a formação. Isto implica a presença em ambiente escolar e 
em serviços de saúde sob supervisão.
O COREN-DF não é contra a Educação a Distância como uma prática qualificada, 
com professores qualificados e conteúdo adequadamente apresentado aos estudantes. 
Mas é radicalmente contra que esta estratégia educacional componha 40% do curso de 
graduação em Enfermagem (COREN, 2019)3.

Vejamos o posicionamento dos Conselhos Regionais de Psicologia: 
[...] No presente contexto da mercantilização da educação, da precarização das 
relações de trabalho e docência, reafirmamos que a formação em Psicologia, enquanto 
ciência e profissão, se faz com presença. A Psicologia se edifica nas relações humanas, 
na intersubjetividade e no encontro com o outro. Exige vivência acadêmica na sala de 
aula e fora dela, nas comunidades, nos espaços de atuação profissional, implicando 
reflexão, confronto de ideias e o desenvolvimento de uma postura ética e de respeito à 
diversidade. Os processos de ensino-aprendizagem pressupõem uma formação que se 
realiza na troca de experiências, implicando convivência e diálogo, além de práticas 
colaborativas fundamentalmente presenciais.
Dessa maneira, o Sistema Conselhos de Psicologia se manifesta contrário ao aumento 
da carga horária de ensino a distância, pois entendemos que essa é uma modalidade 
restritiva, que prejudica a construção da identidade profissional frente à complexidade 
do saber psicológico e da diversidade de suas práticas (CRP, 2019)4.

3  Nota de repúdio à portaria do MEC nº 2117 de 11 de dezembro de 2019. Disponível em: https://bit.ly/30X3gkS. 
Acesso em: 20 jan. 2020.

4  Nota do Sistema Conselhos de Psicologia sobre Ensino a Distância. Disponível em: http://crp16.org.br/nota-do-
-sistema-conselhos-de-psicologia-sobre-ensino-a-distancia/. Acesso em: 20 jan. 2020.
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Pela leitura dos trechos, ficou evidente a posição das entidades representantes dos 

cursos de Enfermagem e Psicologia. Além disso, elas fazem referência à “defesa de interesses 

de mercado” e da “mercantilização da educação”, demonstrando a nosso ver preocupação com 

o fato de a educação “tornar-se um produto de consumo”. 

Sabemos da importância da educação a distância para, dentre outras questões, permitir 

que pessoas antes excluídas do sistema educacional tenham acesso à aprendizagem. Entretanto, 

concordamos também que essa modalidade não deveria ser amplamente utilizada em cursos 

superiores da área de saúde, uma vez que esses profissionais depois de formados vão lidar com 

algo que para nós não pode ser medido financeiramente: a vida das pessoas. 

Dessa forma, como ensinar à distância um futuro enfermeiro a cuidar de pacientes 

e a ministrar medicamentos, por exemplo? Acreditamos que essas são questões cruciais ao 

relacionarmos aprendizagem à distância e computadores que, pelo menos nesses casos 

específicos, não vão conseguir dar um suporte adequado ao esclarecer dúvidas e sanar as 

dificuldades dos futuros profissionais. 

Importante destacar também que o Conselho Regional de Enfermagem do Distrito 

Federal manifesta-se a favor de uma educação a distância “como uma prática qualificada, com 

professores qualificados e conteúdo adequadamente apresentado aos estudantes” (COREN, 

2019). Mas deixa claro ser preocupante que “essa estratégia educacional” componha quase a 

metade do curso de graduação em Enfermagem.

Após o panorama que demos a respeito da legislação e do crescimento da EaD ao longo 

dos anos – a quem ou a quais grupos essa expansão interessa – devemos nos questionar também 

se essa expansão está relacionada a um contingenciamento de custos por parte de empresas pri-

vadas ou dos governos e qual o papel que o professor ocupa nesse processo. Afinal de contas, 

não é porque a modalidade é a distância que o uso do computador e de materiais didáticos – por 

mais atuais que sejam – vão substituir o papel do professor como mediador da aprendizagem e 

também em algumas de suas funções de grande importância como planejamento das aulas, as 

avaliações, o acompanhamento individualizado dos alunos etc. Como afirma Barreto, 
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O discurso ora hegemônico supõe a necessidade da incorporação das TIC como 
elemento central de políticas educacionais atentas às transformações engendradas pela 
dita “revolução científica”, assim como às necessidades da chamada “economia do 
conhecimento”. A lógica, nesta linha, é de que quanto maior a presença da tecnologia, 
menor a presença do capital humano, bem como maior a subordinação real do trabalho 
ao capital e aos que se valem das tecnologias para ampliar as formas de controle do 
trabalho e dos seus produtos. Com ele, é fortalecida a racionalidade instrumental que, 
presidindo o movimento, resulta na perda da perspectiva da totalidade do trabalho 
docente, com o privilégio dos meios, em detrimento das mediações (BARRETO, 
2017, p. 127, grifo da autora).

Além do panorama a respeito da legislação que trata da EaD, fomos em busca de 

informações sobre grupos de pesquisa que estudam a modalidade no Brasil e ainda em quais 

regiões do território esses grupos estão localizados para compreendermos melhor a EaD. 

Vejamos. 

1.1 Sobre pesquisas em EaD

Consideramos fundamental pensar como essas pesquisas se organizam, pois é preciso 

reconhecer que o uso intensivo de recursos digitais altera a forma como é feita a educação, já 

que “são outros espaços, tempos, recursos, procedimentos, formas de gestão, políticas e práticas 

que viabilizam de diversas maneiras o oferecimento de educação segundo novos parâmetros” 

(KENSKY; MEDEIROS; ORDÉAS, 2018, p. 19). Essas características específicas da EaD 

geram questionamentos, mas também apontam novos caminhos de investigação acadêmica. 

A partir disso, houve a criação de diversos grupos de pesquisa com o objetivo de se entender 

melhor como funciona essa modalidade:
Nos registros de outubro de 2015 do DGP-CNPQ, foram identificados 411 grupos de 
pesquisa sobre o tema, localizados em todas as regiões do país. A principal incidência 
ocorre na região Sudeste. Nesta, são 167 grupos presentes, distribuídos por todos os 
estados da região, o que representa 41% dos grupos brasileiros com este mesmo foco. 
Na região Nordeste estão concentrados 106 (26%) grupos e a região Sul é representada 
por 85 (21%) grupos. As regiões Centro-Oeste e Norte se apresentam com 27 (6%) e 
26 (6%) grupos respectivamente. [...] Desta forma, todas as regiões possuem grupos 
que se preocupam com a “Educação a Distância” (KENSKY; MEDEIROS; ORDÉAS, 
2018 apud MILL et al., 2018, p. 21).

Vejamos a figura a seguir. Ela apresenta os grupos de pesquisa em EaD de acordo com 

as regiões do país. 
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Gráfico 5 - Grupos que pesquisam EaD nas regiões do Brasil

Fonte: (KENSKY; MEDEIROS; ORDÉAS, 2018, p. 21)5.

Enfatizamos também que, de acordo com os autores, os grupos que pesquisam a 

modalidade no Brasil estão vinculados a 170 instituições, sendo que a maioria é de ensino 

superior. Além das instituições públicas há ainda instituições privadas que têm grupos de 

pesquisa sobre EaD, conforme podemos observar a partir da tabela a seguir.

Tabela 1 - Distribuição regional das instituições com grupos de pesquisa sobre EAD por categoria 
administrativa nas regiões do Brasil

Região Instituições TotalPública Privada
Norte 12 3 15
Nordeste 34 6 40
Centro-Oeste 12 2 14
Sudeste 38 23 61
Sul 23 17 40
Total 119 51 170

Fonte: (KENSKY; MEDEIROS; ORDÉAS, 2018, p. 23).

Como se vê, há uma predominância de estudos nas instituições públicas em todas as 

regiões, embora o Nordeste e o Sudeste sejam responsáveis por 61% dos grupos de pesquisa da 

área. Ainda assim, 
Independentemente da maior predominância dessas instituições em algumas 
localidades, o dado mais significativo é de que em todas as regiões brasileiras existe um 
número expressivo de instituições com grupos que pesquisam EaD. Esta constatação 
nos mostra o interesse acadêmico e investigativo que a modalidade desperta. Prenuncia 
a possibilidade de contribuições distintas para o avanço da Educação no Brasil. Indica 
também o amadurecimento da EaD – como modalidade e como campo de pesquisa 
–, marcando presença em todo o território nacional, com questionamentos locais ou 
gerais que levem grupos de pesquisa de todos os estados a buscarem a modalidade 
como foco de suas investigações (KENSKY; MEDEIROS; ORDÉAS, 2018, p. 23).

5 O gráfico foi adaptado com o objetivo de inserir o percentual por região.
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Acreditamos que as pesquisas desenvolvidas por esses grupos também visariam 

contribuir com a melhoria da qualidade da EaD, uma vez que é fundamental pensar de que 

forma a modalidade vem sendo construída e aprimorada ao longo dos anos. Sabemos que 

definir o que seja “qualidade”, em qualquer área de pesquisa, pode ser uma tarefa árdua e 

bastante complexa. Então, procuramos nos deter numa definição que consideramos pertinente 

para o termo “qualidade da EaD”. Antes disso, ressaltamos que Martins e Mill (2018, p. 538) 

destacam que o significado de qualidade nessa modalidade é construído pela sociedade, pelas 

instituições e pela comunidade de aprendizagem do curso. Os autores também enfatizam que 

“a qualidade” tem significados diferentes para os estudantes, a instituição e os professores. 

Em relação aos estudantes, a significação “[...] inicia-se no processo de escolha do curso e na 

constituição das expectativas e dos objetivos individuais sobre esse curso e sobre o que ele pode 

oferecer antes e depois da conclusão” (MARTINS; MILL, 2018 apud MILL, 2018, p. 538). Há 

ainda os seguintes aspectos a serem observados: 

Boas condições de oferta de ensino, oportunidades criadas para a aprendizagem, crença 
na conclusão satisfatória e a consequente obtenção de uma formação que permita 
sucesso profissional são exemplos de elementos constituidores dessas expectativas. 
Muitas vezes, um curso de qualidade é valorado pelo fato de os estudantes “gostarem” 
da instituição, dos colegas, dos professores, dos recursos tecnológicos, do material 
didático, e isso os faz empenharem-se no processo de aprendizagem, tornando real a 
expectativa (MARTINS; MILL, 2018 apud MILL, 2018, p. 528). 

Em relação à instituição e aos professores, as expectativas construídas estão ligadas ao 

perfil dos ingressantes e egressos, à organização do currículo e aos detalhes que compõem a 

oferta do curso. Para concluir: 
[...] compreensão da qualidade em EaD deve dar-se de uma perspectiva polissêmica, 
envolvendo as condições intra e extrainstitucionais, nas dimensões individual e coletiva, 
subjetiva e objetiva da oferta dos cursos, considerando os diversos interessados e/
ou envolvidos no ensino-aprendizagem (estudantes, professores, gestores, governos, 
coletivos etc.) (MARTINS; MILL, 2018, apud MILL, 2018, p. 528).

Além de pensarmos em questões relacionadas à qualidade na EaD, consideramos 

importante salientar como a tecnologia educacional tem sido geralmente vista por boa parte da 

população. Falamos da tecnologia educacional de forma ampla, uma vez que a modalidade a 

distância está inserida nela. Como afirma Selwyn, 
O uso da tecnologia em contextos educacionais parece ter se tornado tão corriqueiro, 
que, para muitos, entrou no universo do “senso comum”. A noção de “tecnologia 
educacional” é aceita pela maior parte dos envolvidos na educação como inevitável 
e, no geral, algo a se “levar”. Assim, somos confrontados por um forte sentimento de 
que o uso da tecnologia na educação é algo que não merece escrutínio ou pensamento 
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crítico em especial. Um computador em uma sala de aula é agora apenas “parte da 
mobília”, como eletrodomésticos em uma cozinha, ou semáforos, caixas eletrônicos 
e câmeras de segurança nas ruas. Porém, todas essas tecnologias estão diretamente 
ligadas a questões de importância fundamental para a sociedade contemporânea 
(2011, p. 1-2). 

 Certamente parte desses grupos de pesquisas contribuem para problematizar o uso de 

tecnologias na educação e, em especial, a modalidade a distância, que vai sendo modificada 

com o passar dos anos. 

Passemos agora ao próximo capítulo. 
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2 EDUCAÇÃO PROBLEMATIZADORA DE PAULO FREIRE

Neste capítulo, nosso objetivo foi apresentar uma perspectiva de educação de acordo 

com a obra de Paulo Freire. Também explicitamos os conceitos do autor selecionados para o 

nosso estudo: “educação bancária/educação problematizadora”; “diálogo” e “politicidade”, os 

quais foram escolhidos tendo em vista que o objetivo de nossa pesquisa era verificar se havia 

nos artigos selecionados para análise uma aderência à perspectiva crítica. Para nós, “educação 

bancária/educação problematizadora”; “diálogo” e “politicidade” são a base de uma pedagogia 

crítica. Dessa forma, também desejávamos saber se esses conceitos estariam presentes em nosso 

corpus e, para tanto, buscamos nas obras do próprio Freire as definições para eles. 

Além disso, pretendemos estabelecer uma relação entre a obra de Freire e a EaD, 

modalidade que pode desenvolver diferentes concepções de educação. 
Para Paulo Freire não existe a educação, mas educações, ou seja, formas diferentes de 
os seres humanos partirem do que são para o que querem ser. Basicamente, as várias 
“educações” se resumem a duas: uma, que ele chamou de bancária, que torna as pessoas 
menos humanas, porque alienadas, dominadas e oprimidas; e outra, libertadora, que 
faz com que elas deixem de ser o que são, para serem mais conscientes, mais livres 
e mais humanas. A primeira é formulada e implementada pelos (as) que têm projeto 
de dominação de outrem; a segunda deve ser desenvolvida pelos (as) que querem a 
libertação de toda a humanidade (STRECK; REDIN; ZITKOSKI, 2018, p. 159).

É a partir desse pressuposto que começamos nossa discussão a respeito de como 

consideramos que deve ser – para Freire – um projeto educacional. Freire ficou conhecido por 

criar a expressão “educação bancária” nos anos 1960, considerada ainda atual nas revisões 

realizadas em 2018 por conta dos cinquenta anos da obra na qual foi expressa. O autor discute 

esta concepção de educação sobretudo por meio da relação educador-educando. 

 Compreendemos que Freire defende um projeto de educação que vai muito além do 

papel de um educador que visa “apenas” transmitir conteúdos para seus educandos, sem que 

isso seja feito de maneira crítica. Isso acontece a partir do momento em que temos um projeto 

de educação cujo único objetivo parece ser o de transmitir aos alunos os conteúdos de maneira 

automática, como se eles estivessem alheios ao processo de construção de conhecimento. 

Pensemos num exemplo simples: seria muito mais condizente com uma educação problema-

tizadora que os alunos, numa aula de Química, fossem levados a perceber que estão em contato 

com os elementos que compõem a tabela periódica, como o carbono presente no grafite da 
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lapiseira, ao invés de o professor exigir que eles saibam “de cor e salteado” os elementos da 

tabela periódica. 

Baseando-nos nesses primeiros estudos a respeito das relações construídas entre 

educadores/educandos, veremos que a “educação bancária” é aquela em que o educador é o 

agente do processo “cuja tarefa indeclinável é ‘encher’ os educandos dos conteúdos de sua 

narração” (FREIRE, 1987, p. 33). Neste tipo de educação, o educando só ouve aquilo que 

lhe é transmitido. A palavra é esvaziada de um sentido real e se transforma em “palavra oca”, 

não promove o “desvelamento do mundo”, a conscientização dos educandos. A “educação 

bancária” para Freire é aquela cujo objetivo seria educar para a submissão. De acordo com essa 

perspectiva, o sujeito está acabado, concluso; ele faz parte de uma realidade estática e comparti-

mentada. Além disso, 
Na visão “bancária” da educação, o “saber” é uma doação dos que se julgam sábios aos 
que julgam nada saber. Doação que se funda numa das manifestações instrumentais da 
ideologia da opressão – a absolutização da ignorância, que constitui o que chamamos 
de alienação da ignorância, segundo a qual esta se encontra sempre no outro (FREIRE, 
1987, p. 33). 

De acordo com essa visão “bancária”, os professores detêm os conhecimentos e 

os transmitem para os alunos – sujeitos “esvaziados”, que nada sabem e cujo dever é o de 

passivamente serem “preenchidos” pelo conhecimento do educador. Além disso, como um 

ser “esvaziado”, a bagagem cultural dos alunos, o conhecimento de mundo, suas vivências 

e experiências pessoais são desconsideradas nesse processo: como se fosse possível que eles 

chegassem à escola como uma página em branco a ser preenchida. 

 Em oposição, a “educação libertadora” permite o diálogo entre educadores e educandos. 

Dessa forma, estes não são apenas “depósitos” de conhecimento, mas indivíduos que têm voz 

na relação ensino-aprendizagem. Nesse processo, 
[...] a educação libertadora, problematizadora, já não pode ser o ato de depositar, ou 
de narrar, ou de transferir, ou de transmitir “conhecimentos” e valores aos educandos, 
meros pacientes, à maneira da educação “bancária”, mas um ato cognoscente. Como 
situação gnosiológica, em que o objeto cognoscível, em lugar de ser o término do 
ato cognoscente de um sujeito, é o mediatizador de sujeitos cognoscentes, educador, 
de um lado, educandos, de outro, a educação problematizadora coloca, desde logo, a 
exigência da superação da contradição educador-educandos. Sem esta, não é possível 
a relação dialógica, indispensável à cognoscibilidade dos sujeitos cognoscentes, 
em torno do mesmo objeto cognoscível. O antagonismo entre as duas concepções, 
uma, a “bancária”, que serve à dominação; outra, a problematizadora, que serve à 
libertação, toma corpo exatamente aí. Enquanto a primeira, necessariamente, mantém 
a contradição educador-educandos, a segunda realiza a superação (FREIRE, 1987, p. 
39).
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Em relação ao conceito de “diálogo”, analisemos o que Freire explicita em Pedagogia 

do oprimido: 
A palavra viva é diálogo existencial. Expressa e elabora o mundo, em comunicação e 
colaboração. O diálogo autêntico – reconhecimento do outro e reconhecimento de si, 
no outro – é decisão e compromisso de colaborar na construção do mundo comum. Não 
há consciências vazias; por isto os homens não se humanizam, senão humanizando 
o mundo. Em linguagem direta: os homens humanizam-se, trabalhando juntos para 
fazer do mundo, sempre mais, a mediação de consciências que se coexistenciam 
em liberdade. Aos que constroem juntos o mundo humano, compete assumirem a 
responsabilidade de dar-lhe direção. Dizer a sua palavra equivale a assumir conscien-
temente, como trabalhador, a função de sujeito de sua história, em colaboração com 
os demais trabalhadores – o povo (FREIRE, 1987, p. 11).

Ao pensarmos numa perspectiva freiriana, não há diálogo quando apenas uma pessoa, 

um grupo ou uma instituição impõe uma opinião aos demais sem que haja possibilidade de o 

outro ser ouvido e poder se expressar. O verdadeiro diálogo se constrói na medida em que cada 

um pode exprimir o que pensa e o que sente. Esse diálogo também se constrói no silêncio, pois 

quando me calo também dou ao outro a oportunidade de se manifestar, de dizer o que pensa 

a respeito de si e do mundo em que vive. Acreditamos que essa capacidade de ouvir não se 

restringe apenas ao micro, ou seja, a algumas pessoas ou a alguns grupos. Ela se amplia e pode 

abarcar comunidades inteiras, regiões e países. Para nós, o conceito de diálogo está diretamente 

relacionado à capacidade de ouvir a si e ao outro e ao direito de se expressar na relação com o 

outro.
O diálogo freiriano é um processo dialético-problematizador. Preferencialmente, 
mas não exclusivamente, requer que os sujeitos, juntos, se voltem ao mundo para 
pronunciá-lo, reforçando o caráter coletivo de estar e construir o mundo em comunhão. 
A Educação não é solitária, pelo contrário, exige co-laboração, tal qual a cidadania 
que se constitui e se fortalece no coletivo, no exercício democrático de pronunciar 
outras condições para que os sujeitos se realizem como seres humanos, reivindicar e 
contribuir com outra realidade que não se encerre no criado pelo poder de mercado 
(CARVALHO, 2015, p. 62, grifo da autora). 

Pelo que pudemos perceber, e mais uma vez enfatizamos, para que seja possível construir 

um diálogo na perspectiva de Paulo Freire é necessário que haja um processo coletivo em que 

todos tenham voz. 

 Esta perspectiva de diálogo, inclusive, expõe a “politicidade” enfatizada na obra 

freiriana. Vejamos o que Freire nos diz a esse respeito em Pedagogia da indignação – cartas 

pedagógicas e outros escritos (2000): “politicidade” é a capacidade que o indivíduo tem de agir 

em sociedade de maneira crítica, ativa e sem neutralidade. A partir desse comportamento, seria 
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possível transformar o mundo em que vivemos. O autor também destaca que: 

A capacidade de observar, de comparar, de avaliar para, decidindo, escolher, com o 
que, intervindo na vida da cidade, exercemos nossa cidadania, se erige então como 
uma competência fundamental. Se a minha não é uma presença neutra na história, 
devo assumir tão criticamente quanto possível sua politicidade. Se, na verdade, não 
estou no mundo para simplesmente a ele me adaptar, mas para transformá-lo; se 
não é possível mudá-lo sem um certo sonho ou projeto de mundo, devo usar toda 
possibilidade que tenha para não apenas falar de minha utopia, mas para participar de 
práticas com ela coerentes (FREIRE, 2000, p. 17). 

Além de termos clara a posição de Freire em relação ao agir político, somos instados 

a pensar como esse agir pode ser concretizado. Acreditamos que os conceitos freirianos de 

“educação problematizadora” e “dialogicidade” são muito importantes na construção desse 

processo, uma vez que, como afirma Freire, se não estou no mundo apenas para me adaptar, mas 

para transformá-lo e se não é possível mudá-lo, devo me empenhar na construção de práticas 

coerentes com um projeto de mundo que, de acordo com nossa interpretação, possa ser mais 

justo e menos desigual. Sendo assim, os três conceitos introduzidos por nós até agora estão 

intimamente relacionados para a formação de uma “pedagogia crítica”. 

É evidente que tal conceito é muito amplo e pode abarcar uma série de definições 

e características, todavia nosso foco permaneceu mantido nos critérios que Apple e Au 

apresentam em Política, teoria e realidade na Pedagogia Crítica. De acordo com esses autores, 

não há pedagogia crítica sem que haja um comprometimento com a transformação social. 

“Uma compreensão mais profunda de pedagogia crítica também é, cada vez mais, baseada na 

percepção da importância de dinâmicas múltiplas que sustentam as relações de exploração e 

domínio em nossas sociedades” (APPLE; AU, 2012, p. 415). 

 Além disso, eles enfatizam que, antes mesmo de o termo “pedagogia crítica” passar 

a ser usado por intelectuais críticos e ativistas na América Latina, educadores de diversas 

partes do mundo já se dedicavam a projetos que certamente seriam considerados críticos: há 

exemplos nos Estados Unidos, no Caribe e na Inglaterra. Um deles, ainda no século XIX, 

tinha representantes intelectuais e ativistas afro-americanos que buscavam definir o que deveria 

fazer parte da educação dos negros nos Estados Unidos e no Caribe, “considerando o contexto 

pós-escravidão e o racismo institucional presente à época em seus países” (APPLE; AU, 2012, 

p. 417). Outra iniciativa aconteceu no Harlem, na cidade de Nova York, entre 1935 e o início 

da década de 1950, com a formação do Comitê do Harlem por Melhores Escolas (HCBS). 

Esse comitê “foi formado para cobrar melhores escolas no Harlem, incluindo almoço gratuito, 
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melhores condições de trabalho para os professores e melhores condições físicas das próprias 

escolas” (APPLE; AU, 2012, p. 418). Esses projetos teriam em comum o fato de contestar as 

desigualdades e as relações de poder existentes entre as classes sociais e as relações de gênero. 

Os autores ainda destacam cinco tarefas com as quais a análise crítica e o analista crítico 

em educação devem se ocupar. São elas: 
1. Deve testemunhar a negatividade, ou seja: uma de suas funções mais importantes é 
lucidar as conexões da política e da prática educacional com as relações de exploração 
e dominação na sociedade mais ampla. 
2. Deve também apontar as contradições e os possíveis espaços de ação. Portanto, a 
finalidade é examinar criticamente as realidades atuais com uma estrutura conceitual/
política que enfatiza os espações em que as ações anti-hegemônicas devem ocorrer.
3. Por vezes se faz necessária a redefinição do que pode ser considerado como 
pesquisa. De acordo como os autores, deve-se “agir como secretários para aqueles 
grupos de pessoas e movimentos sociais que, no momento, estão envolvidos em 
desafiar relações existentes de desigualdade de poder.
4. O trabalho crítico tem, no processo, a tarefa de manter viva a tradição de trabalho 
radical. [...] Isso inclui não apenas manter vivas as tradições teóricas, empíricas, 
histórias e políticas, mas é também essencial ampliá-las e criticá-las (de maneira 
apoiadora).
5. Por fim, os educadores críticos devem agir em conjunto com os movimentos sociais 
progressistas que seus trabalhos apoiam, ou em movimentos contra as suposições e 
políticas direitistas que analisam criticamente (APPLE; AU, 2012, p. 416, grifo dos 
autores). 

Ainda segundo eles, a publicação e a distribuição do livro Pedagogia do oprimido foi 

um marco para a pedagogia crítica. Além disso, ressaltam que a pedagogia crítica de Freire se 

fundamenta na ideia central de práxis, como unificação de reflexão crítica e ação crítica. Essa 

pedagogia permite, de acordo com Apple e Au, “que alunos e professores sejam sujeitos de 

sua própria história” (2012, p. 422). Esses alunos e professores tornam-se atores “capazes de 

olhar para a realidade, refletir de maneira crítica sobre ela e empreender ação transformadora 

para mudá-la, aprofundando assim sua consciência e trabalhando para um mundo mais justo” 

(APPLE; AU, 2012, p. 422).

Além dos autores já citados, fomos buscar em Freire o que ele poderia nos dizer a 

respeito da pedagogia crítica. Eis o que encontramos em Pedagogia da indignação: cartas 

pedagógicas e outros escritos:
Uma das primordiais tarefas da pedagogia crítica radical libertadora é trabalhar a 
legitimidade do sonho ético-político da superação da realidade injusta. É trabalhar 
a genuinidade desta luta e a possibilidade de mudar, vale dizer, é trabalhar contra a 
força da ideologia fatalista dominante, que estimula a imobilidade dos oprimidos e 
sua acomodação à realidade injusta, necessária ao movimento dos dominadores. É 
defender uma prática docente em que o ensino rigoroso dos conteúdos jamais se faça 
de forma fria, mecânica e mentirosamente neutra (FREIRE, 2000, p. 22). 
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Como se vê, para que haja uma pedagogia crítica, é necessário tentar mudar o que já está 

institucionalizado, dado como imutável, enraizado na sociedade. Para nós, isso só se constrói 

por meio de parcerias e não de autoritarismo. Em relação à educação, devemos questionar se as 

práticas educativas e a as relações entre professores e alunos estão sendo construídas de modo 

a permitir a todos que fazem parte desse processo a oportunidade de dizer aquilo que pensam e 

aquilo que sentem. 

Uma vez já introduzidos os conceitos freirianos de “educação bancária/educação 

problematizadora”, “diálogo” e “politicidade” – e explicitadas algumas características da 

pedagogia crítica – entraremos agora no próximo tópico de nosso trabalho, a saber: a modalidade 

a distância de acordo com um viés crítico.

2.1 Uma aproximação com a literatura da EaD sob abordagens críticas

Antes de nos voltarmos para a educação a distância, procuramos falar um pouco 

a respeito da relação entre educação e as tecnologias educacionais. Para isso, também nos 

fundamentamos numa perspectiva crítica. De acordo com Selwyn (2017), é necessário pensar a 

tecnologia de maneira crítica, com desconfiança e ceticismo, mas sempre de forma construtiva. 

Afinal de contas, consideramos ser desnecessário pensar no dualismo de que “a tecnologia é 

boa ou má” e termos ciência de que as tecnologias digitais já fazem parte da educação. Ainda 

conforme Selwyn (2017), há cinco características do posicionamento “crítico” que merecem 

destaque. Explicaremos resumidamente cada uma delas. 

1. Problematizar a tecnologia: significa reconhecer a necessidade de questionar seu uso 

na educação. 

2. Abordar questões políticas e de poder: “o trabalho crítico luta para desenvolver uma 

melhor compreensão das questões de poder, controle, conflito e resistência que cer-

cam qualquer uso da tecnologia na educação” (SELWYN, 2017, p. 19).

3. Chamar atenção para os silêncios e o que é silenciado: “reconhecer que as tecnolo-

gias podem fortalecer e sustentar as estruturas dominantes de produção e de poder na 

educação” (SELWYN, 2017, p. 20). 
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4. Objetivar a melhoria: pensar de que forma tanto a educação quanto a tecnologia po-

dem ser melhores do que são hoje. 

5. Pensar de outra forma: analisar as questões referentes à educação e tecnologia no 

sentido de questionar se há práticas melhores do que as da atualidade. 

Em relação a essas cinco características do posicionamento crítico, dissertaremos 

um pouco a respeito de cada uma delas. A primeira trata da necessidade de problematizar a 

tecnologia, ou seja, devemos nos questionar se seu uso na educação é sempre necessário e 

benéfico. Afinal de contas, será que a tecnologia na educação só traz bons resultados?

A segunda questiona, dentre outras, as relações de poder que cercam o uso da tecnologia 

na educação: acreditamos que cabe um posicionamento crítico quando pensamos que essas 

tecnologias não são neutras e que elas – quando associadas a um projeto educacional – podem 

representar grupos políticos ou econômicos. 

A terceira característica, a nosso ver, está intimamente relacionada à segunda, uma vez 

que as estruturas de poder relacionadas à tecnologia na educação podem dar voz a alguns grupos 

enquanto outros são silenciados. 

Quando analisamos a quarta “objetivar a melhoria”, fica evidente que devemos constan-

temente nos interrogar sobre como a educação e a tecnologia são capazes de, dentre outras 

coisas, melhorar a relação ensino-aprendizagem. E essa característica nos remete à última: 

pensar se há práticas melhores do que as da atualidade para as áreas da educação e da tecnologia. 

Sendo assim, para além de outras questões, é possível depreender que as tecnologias 

educacionais estão diretamente ligadas a instituições, governos e empresas, e são esses grupos, 

muitas vezes, que influenciam o que será ensinado e de que forma a relação de aprendizagem 

será construída. Além disso, o autor também afirma que a teoria crítica sempre se engajou em 

questões relacionadas à tecnologia e que, conforme as mudanças na tecnologia se aceleram, é 

de suma importância que a literatura crítica se envolva com essas interações das tecnologias 

digitais (SELWYN, 2017a, p. 23). 

Vimos, então, que para compreendermos de fato como a educação está relacionada 

às tecnologias digitais é preciso que haja, da nossa parte, um olhar atento, observador, capaz 
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de questionar se as tecnologias digitais podem ajudar de fato na construção de um projeto 

educacional que possa, ao menos, contribuir para diminuir as desigualdades sociais. É claro que 

o uso dessas tecnologias se aplica também à modalidade de educação presencial. Entretanto, 

como já enfatizamos, nosso foco neste trabalho é a educação a distância.

Lemgruber também propõe algumas reflexões a esse respeito: 
Alguns consideram que a educação a distância, por sua natureza, é sinônimo de 
educação massificada, de qualidade inferior. Efetivamente, tal característica foi 
marcante nas origens da EaD. Muitas dessas práticas foram de cunho tecnicista, 
enfatizando o material pedagógico (pacotes instrucionais) em detrimento da mediação 
pedagógica exercida pelo professor. [...] A falta da presença física do professor 
condenaria, portanto, a educação a distância a um estilo frio, impessoal, mais próprio 
de pedagogias “bancárias”. Sem dúvida, a existência de cursos de má qualidade 
reforça a imagem da EaD como negócio de instituições não idôneas que a têm como 
estratégia de corte de custos, para aumentar sua lucratividade (2008, p. 45-46).

Entretanto, o autor afirma “que há estudiosos que defenderam o uso da tecnologia aliada 

a um projeto de educação”. Como exemplo, ele cita Anísio Teixeira e Roquete Pinto e menciona 

Paulo Freire “que mesmo na penúria de situações materialmente bastante adversas, sempre 

extraiu nelas a riqueza coletiva do conhecimento, valorizando e problematizando os saberes 

dos educandos” (LEMGRUBER, 2008, p. 46). Portanto, compreendemos a partir da leitura que 

o autor defende uma educação a distância que não se restrinja a “pacotes de conteúdos” e que 

priorize os saberes individuais. 

Além do que tratamos a respeito da literatura da modalidade sob um viés crítico, 

Carvalho (2015) explicita seis condições para uma educação a distância emancipatória a partir 

de Freire. Consideramos essencial abordar essas condições, uma vez que o eixo central do 

nosso trabalho relaciona Paulo Freire à educação a distância. São elas: educar pela cidadania, 

trabalho coletivo, diálogo mediatizado pelo mundo, organização participativa e flexível do 

ensino, coerência quanto aos materiais de estudo e articulação com movimentos sociais em 

rede (CARVALHO, 2015, p. 139, grifos da autora). 

Com nossas palavras, explicaremos a seguir cada uma dessas condições, lembrando que 

Carvalho, em sua Tese, dedica um espaço significativo para discutir cada uma delas – o que 

faremos aqui é uma síntese fundamentada no que lemos da autora. 

1. Educar pela cidadania: consiste numa educação cujos profissionais agem de forma 

coerente com valores e práticas de caráter cidadão durante a formação. 
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2. Trabalho coletivo: um fazer pedagógico em que todos estejam envolvidos na relação 

ensino-aprendizagem. Isso significa que professores/tutores precisam de um espaço 

de interação aberto ao diálogo para que possam construir com alunos e coordenação 

uma relação que permita fazer escolhas quanto, por exemplo, ao que pode ser ensinado 

e de que forma será ensinado. 

3. Diálogo mediatizado pelo mundo: é o diálogo que problematiza as realidades e os 

conhecimentos prévios dos sujeitos. 

4. Organização participativa e flexível do ensino: consiste na possibilidade de todos 

aqueles que participam do processo de aprendizagem poderem realizar modificações 

na proposta de currículo apresentada. Isso significa que todos são agentes desse 

processo e podem se manifestar, explicitando o que desejam aprender e o que 

consideram relevante. Dessa forma, não há espaço para uma “educação bancária”, 

pois os alunos não são meros “depositários” de conhecimento. 

5. Coerência quanto aos materiais de estudo: trata-se de elaborar materiais didáticos 

para cursos a distância que não sejam “pacotes fechados” e possam se adaptar à 

realidade dos cursistas. Se isso não for possível, que pelo menos a leitura desse 

material seja feita numa perspectiva crítica.

6. Articulação com movimentos sociais em rede: de acordo com nossa compreensão, 

uma formação que contemple diálogo com movimentos sociais, abrindo oportunidade 

para que professores/tutores e alunos, juntos, se mobilizem para discutir a respeito 

de assuntos relevantes para a comunidade em que vivem, por exemplo, e se sintam 

encorajados a partir para ações. 

Pelo que observamos, essas condições apresentadas por Carvalho seriam a base para a 

construção de uma educação a distância que se fundamente nos princípios político-pedagógicos 

de Freire, possibilitando que uma formação seja oferecida, dentre outras questões, de maneira 

problematizadora, dialógica e política. 

Alguns autores destacam ainda que a origem da EaD está relacionada às necessidades 

de um preparo profissional e cultural e que, inclusive, dadas as especificidades da modalidade, 
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os estudantes que dela fazem parte “devem cultivar uma personalidade estruturada na ética, na 

disciplina e na responsabilidade” (GUEDES; BEZERRA; FILHO, 2016, p. 3). Tais caracte-

rísticas são necessárias porque, segundo esses autores, a EaD surge como uma oportunidade 

para aqueles que não puderam estudar em escolas presenciais e, muitas vezes, esses estudantes 

têm um perfil semelhante aos da Educação de Jovens e Adultos (EJA), uma vez que há uma 

parcela de cursistas de EaD que não frequentaram a escola na idade convencional.

Pelo caminho percorrido por nós até o momento, percebemos que a modalidade objeto 

do nosso estudo pode ser pautada por princípios que se baseiem numa “educação problema-

tizadora”, no “diálogo” e ainda na “politicidade”. Além disso, veremos na próxima seção que 

Paulo Freire também tratou em diversas de suas obras da relação entre educação e tecnologias. 

Após a leitura do artigo O pensamento de Paulo Freire sobre a tecnologia: traçando novas 

perspectivas (ALENCAR, 2005), procedemos à busca pela palavra “tecnologia” em diversas 

obras de Paulo Freire em versão digital, dentre elas:  Pedagogia do oprimido, Ação cultural para 

a liberdade e outros escritos, Pedagogia da indignação, Pedagogia da autonomia e Pedagogia 

da esperança, e também o texto publicado pela revista BITS, A máquina está a serviço de quem? 

e verificamos que o autor, desde Pedagogia do oprimido, de 1968, faz reflexões a respeito da 

tecnologia. Citaremos a seguir alguns desses trechos e, a partir disso, veremos como eles são 

atuais. Além disso, buscaremos também outros autores que tratam da relação entre Freire e as 

tecnologias. 

2.2 Um estudo acerca de Paulo Freire e tecnologia

Para traçar o percurso explicitado anteriormente, comecemos com a leitura de um trecho 

extraído de Pedagogia do oprimido: 
Se as elites opressoras se fecundam, necrofilamente, no esmagamento dos oprimidos, 
a liderança revolucionária somente na comunhão com eles pode fecundar-se.
Esta é a razão pela qual o quefazer opressor não pode ser humanista, enquanto o 
revolucionário necessariamente o é. Tanto quanto o desumanismo dos opressores, o 
humanismo revolucionário implica na ciência. Naquele, esta se encontra a serviço 
da “reificação”; nesta, a serviço da humanização. Mas, se no uso da ciência e da 
tecnologia para “reificar”, o sinequa desta ação é fazer dos oprimidos sua pura 
incidência, já, não é o mesmo o que se impõe no uso da ciência e da tecnologia para 
a humanização. Aqui, os oprimidos ou se tornam sujeitos, também, do processo, ou 
continuam “reificados” (FREIRE, 1987, p. 75, grifos do autor). 

Percebemos que há mais de cinquenta anos – uma vez que Pedagogia do oprimido data 
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de 1968 – Freire já questionava como os indivíduos se posicionavam ante a ciência e tecnologia. 

Consoante nossa interpretação, o uso da ciência e da tecnologia pode ser humanizadora ou 

reificante, ou seja, ela pode colaborar para que o indivíduo tenha papel ativo crítico na sociedade 

e participe da tomada de decisões ou pode contribuir para que o opressor continue a exercer 

o papel de dominador diante do oprimido. Para nós, numa perspectiva freiriana, a ciência e a 

tecnologia precisam estar a serviço das pessoas como um meio para que elas possam “ser mais”. 

Além disso, há também em Ação cultural para a liberdade e outros escritos a explici-

tação da concepção de tecnologia dada pelo autor “[...] a tecnologia não é senão a expressão 

natural do processo criador em que os seres humanos se engajam no momento em que forjam 

o seu primeiro instrumento com que melhor transformam o mundo” (FREIRE, 1981, p. 68). 

Ainda na mesma obra, o autor considera que: 
A tecnologia deixa de ser percebida como uma das grandes expressões da criatividade 
humana e passa a ser tomada como uma espécie de nova divindade a que se cultua. 
A eficiência deixa de ser identificada com a capacidade que têm os seres humanos 
de pensar, de imaginar, de arriscar-se na atividade criadora para reduzir-se ao mero 
cumprimento, preciso e pontual, das ordens que vêm de cima. Esclareça-se, porém, 
que o desenvolvimento tecnológico deve ser uma das preocupações do projeto 
revolucionário. Seria simplismo atribuir a responsabilidade por esses desvios à 
tecnologia em si mesma. Seria uma outra espécie de irracionalismo, o de conceber a 
tecnologia como uma entidade demoníaca, acima dos seres humanos (FREIRE, 1981, 
p. 68).

Essas ideias são extremamente relevantes e atuais, pois muitas tecnologias digitais são 

vistas hoje em dia “como uma espécie de nova divindade a que se cultua”. Afinal de contas, 

não são os computadores e smartphones “personagens” de grande importância na vida de 

muitas pessoas? Além disso, de acordo com nossa percepção, Freire deixa claro que não cabe 

à tecnologia a responsabilidade de determinar o que deve ser feito pelos indivíduos, uma vez 

que ela é apenas um instrumento que deve estar a serviço dos homens para – dentre outros 

aspectos – proporcionar melhores condições de vida, possibilitando o exercício da cidadania e 

a construção de uma sociedade menos desigual. 

Muito importantes também são as reflexões em Pedagogia da indignação. Ali, vemos a 

preocupação de Freire com a necessidade de uma visão crítica da tecnologia, não nos esquecendo 

de que ela deve ser utilizada de forma ética: 
A compreensão crítica da tecnologia, da qual a educação de que precisamos deve 
estar infundida, é a que vê nela uma intervenção crescentemente sofisticada no mundo 
a ser necessariamente submetida a crivo político e ético. Quanto maior vem sendo 
a importância da tecnologia hoje tanto mais se afirma a necessidade de rigorosa 
vigilância ética sobre ela (FREIRE, 2000, p. 44). 
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Além disso, o autor destaca que, quanto maior for o papel dado na sociedade à tecnologia, 

maior deve ser a preocupação em se pensar como essa mesma tecnologia tem sido usada. Mais 

uma vez, temos na obra de Freire uma preocupação com questões relacionadas à ética e ao 

compromisso social. 

 Não poderíamos deixar de destacar o texto A máquina está a serviço de quem? publicado 

em maio de 1984, pela Revista BITS:
Em primeiro lugar, faço questão enorme de ser um homem de meu tempo e não um 
homem exilado dele, o que vale dizer que não tenho nada contra as máquinas. De um 
lado, elas resultam e de outro estimulam o desenvolvimento da ciência e da tecnologia, 
que, por sua vez, são criações humanas. O avanço da ciência e da tecnologia não é 
tarefa de demônios, mas sim a expressão da criatividade humana. Por isso mesmo, as 
recebo da melhor forma possível. Para mim, a questão que se coloca é: a serviço de 
quem as máquinas e a tecnologia avançada estão? Quero saber a favor de quem, ou 
contra quem as máquinas estão postas em uso. Então, por aí observamos o seguinte: 
Não é a informática que pode responder. Uma pergunta política, que envolve uma 
direção ideológica, tem de ser respondida politicamente. Para mim os computadores 
são um negócio extraordinário. O problema é saber a serviço de quem eles entram na 
escola. Será que vai se continuar dizendo aos educandos que Pedro Álvares Cabral 
descobriu o Brasil? Que a revolução de 64 salvou o país? Salvou de que, contra que, 
contra quem? Estas coisas é que acho que são fundamentais (FREIRE, 1984, p. 1).

Aqui, vemos claramente a posição do autor em relação “às máquinas”. Freire ressalta, 

inclusive, que elas “estimulam o desenvolvimento da ciência e da tecnologia”. O que, para 

nós, o mais relevante é o posicionamento crítico quanto ao uso dessa tecnologia. Ao questionar 

“a serviço de quem” ou “contra quem” as máquinas são colocadas em uso, percebemos 

um posicionamento bastante crítico. Além disso, é muito pertinente a indagação quanto “a 

serviço de quem os computadores entram na escola”. Entendemos, quando Freire diz que, se 

vão continuar ensinando os alunos os mesmos conteúdos da mesma forma, como o fato de 

Pedro Álvares Cabral ter “descoberto” o Brasil, o uso dos computadores na educação não trará 

nenhuma mudança, já que trocam-se o quadro e o giz pela tela do computador, porém, a escola 

continua ensinando o mesmo. Onde entram aqui os conceitos de “educação problematizadora”, 

“diálogo” e “politicidade” se houver apenas a substituição do quadro pela tela do computador e 

se os educandos não puderem “dizer a palavra deles?” Consideramos que neste questionamento 

está uma das principais funções da docência. 

Ao buscarmos em Pedagogia da autonomia pelas palavras “tecnologia” e “computador” 

encontramos alguns resultados que aguçaram nossa reflexão: não citaremos todos aqui, mas 
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daremos um exemplo em que o autor se refere à tecnologia e também ao computador: 

Como manifestação presente à experiência vital, a curiosidade humana vem sendo 
histórica e socialmente construída e reconstruída. Precisamente porque a promoção da 
ingenuidade para a criticidade não se dá automaticamente, uma das tarefas precípuas 
da prática educativo-progressista é exatamente o desenvolvimento da curiosidade 
crítica, insatisfeita, indócil. Curiosidade com que podemos nos defender de “irracio-
nalismos” decorrentes ou produzidos por certo excesso de “racionalidade” de nosso 
tempo altamente tecnologizado. E não vai nesta consideração de quem, de um lado, 
não diviniza a tecnologia, mas de outro a diaboliza. De quem a olha ou mesmo a 
espreita de forma criticamente curiosa (FREIRE, 2002, p. 15).

Mais uma vez, percebemos que Freire deixa claro que a tecnologia não deve ser tratada 

nem como divindade nem como um ser diabólico. De acordo com nossa interpretação, para o 

autor cabe à escola e aos professores o papel de fazer com que os alunos – a partir da curiosidade 

crítica – possam formar sua própria opinião a respeito dessa tecnologia. 
Boa tarefa para um fim de semana seria propor a um grupo de alunos que registrasse, 
cada um por si, as curiosidades mais marcantes por que foram tomados, em razão 
de que, em qual situação emergente de noticiário da televisão, de propaganda, de 
videogame, de gesto de alguém, não importa. Que “tratamento” deu à curiosidade, se 
facilmente foi superada ou se, pelo contrário, conduziu a outras curiosidades. Se no 
processo curioso consultou fontes, dicionários, computadores, livros, se fez perguntas 
a outros. Se a curiosidade enquanto desafio provocou algum conhecimento provisório 
de algo, ou não. O que sentiu quando se percebeu trabalhando sua mesma curiosidade. 
É possível que, preparado para pensar a própria curiosidade, tenha sido menos curiosa 
ou curioso (FREIRE, 2002, p. 34).

Aqui, ao lado dos computadores como fonte de consulta para uma pesquisa, o autor 

também cita dicionários, livros e a conversa com outras pessoas. Apesar de o computador 

ser considerado como uma tecnologia mais avançada, ele está ao lado de outras fontes mais 

tradicionais e anteriores a ele. Na verdade, o computador às vezes serve como suporte para a 

consulta, a conversa e a pesquisa. Ele nem sempre traz todas as respostas.  

Lutgardes Costa Freire, filho de Paulo Freire, em entrevista recente (23 de novembro de 

2018) a Walter Kohan, retrata um pouco da relação de Paulo Freire com a tecnologia: 
Walter: A verdade não tem dono.
Lutgardes: É... Outro dia, eu estava na padaria e me disseram: “Você quer água, 
professor?”. Eles me chamam de professor (risos). Eu disse: “Se eu tiver que pagar 
por essa água não está certo, porque a água é de todo mundo. A terra é de todo mundo”. 
Eles fingiram que não entenderam (risos).
Walter: (risos)
Lutgardes: Claro que era uma provocação. Mas a verdade é essa... Você veja, ao 
mesmo tempo que estamos nos desumanizando, estamos criando mecanismos que 
facilitam nos humanizarmos muito mais, porque a tecnologia nos aproximou, a 
tecnologia nos aproxima de uma maneira impressionante! Ou seja, se a gente souber 
usar esse instrumento de uma maneira que nos favoreça, seria fantástico, entendeu? 
Isso nos leva a acreditar, a observar, por exemplo, a relação de Paulo Freire, meu pai, 
com a tecnologia. Tem muita gente que pensa (não sei, talvez) que Paulo Freire era 
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contra a tecnologia. Pelo contrário, ele sempre foi a favor. Ele foi um dos primeiros 
educadores a utilizar um projetor para projetar a imagem do índio caçando pássaro, 
pros camponeses verem aquela imagem, quer dizer, ele foi o precursor disso. Até os 
anos 1990, quando o computador começou a aparecer, ele dizia: “Olha, só tem um 
problema com essa tecnologia: é que só um terço da população mundial tem dinheiro 
suficiente pra comprar essa máquina”. Então, se daqui a algum tempo isso baratear e 
nós soubermos usar em nosso benefício, vai ser fantástico (KOHAN, 2019, p. 56-57).

No trecho da conversa, Lutgardes Costa Freire trata, dentre outras questões, da relação 

do pai com a tecnologia, inclusive com os computadores, e deixa clara a posição de Paulo 

Freire: será fantástico quando o computador for acessível a todos aliado ao fato de sabermos 

utilizá-lo em nosso benefício. 

Além disso, a modalidade a distância vem sendo desenvolvida por tecnologias digitais 

cada dia mais sofisticadas ao passo da queda gradual do preço de artefatos, como o computador. 

Assim como faz com a tecnologia, Freire não trata a modalidade nem como diabólica nem 

como divindade. 

Para finalizar, salientamos um trecho de Carvalho (2015) em que, em vídeo, Freire trata 

especificamente da modalidade a distância: 
Eu defendo uma Educação desocultadora de verdades. O que é que eu quero dizer 
com isso? O que eu quero dizer é que eu procuro, eu defendo uma prática educativa 
em que educando e educadores funcionam como sujeitos curiosos na produção de um 
determinado conhecimento do mundo. O que eu quero então é uma prática educativa 
que desmistifique em lugar de mistificar, que desmitifique em lugar de mitificar. O que 
eu quero é uma prática educativa democrática, radicalmente democrática. Que nega, 
por exemplo, o desrespeito às pessoas, que afirma a possibilidade que todos nós temos 
de conhecer. Que trabalha no sentido do estímulo e do conhecimento, da curiosidade 
do educando e não da sua ingenuidade. Isso implica que a prática educativa, que 
eu defendo, seja profundamente dialógica. Em que o educador e o educando, ainda 
que diferentes na sua especificidade, eles são porém sujeitos da busca e sujeitos que 
devem tornar-se experiência mútua cada vez mais críticos.
Ora, se uma determinada prática de ensino a distância faz isso, por que não querê-la? 
A deficiência de uma Educação a Distância é a mesma deficiência de uma Educação 
não a distância pra mim. O que eu quero saber, tanto numa sala de aula como numa 
experiência de Educação a Distância, é [saber] se a verdade está sendo desvelada. É 
se os estudantes estão se assumindo como sujeitos da produção do seu conhecimento 
ou se eles estão sendo apenas elementos apassivados, nos quais o educador, através 
do rádio ou não, através da televisão ou não, transmite ou transfere pacote de 
conhecimento. Isso pra mim não presta (FREIRE apud CARVALHO, 2015, p. 145).

Sabemos que tudo isso poderia ensejar várias discussões. Entretanto, nosso foco se 

manteve em dois pontos, a nosso ver, cruciais: o primeiro quando Freire defende uma prática 

educativa que seja profundamente dialógica – educador e educando construindo um processo 

educativo que se paute numa perspectiva cada vez mais crítica. De acordo com essa prática, 
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educador e educando desempenham papéis diferentes na relação ensino-aprendizagem, porém, 

aquele que ensina não se encontra em posição superior àquele que aprende. Aqui, a nosso ver, 

se fundamenta o verdadeiro diálogo numa perspectiva freiriana. 

Outro ponto a que daremos ênfase é aquele em que o autor faz considerações a 

respeito da modalidade objeto deste trabalho: a educação a distância. Quando ele afirma que 

“a deficiência de uma Educação a Distância é a mesma deficiência de uma Educação não a 

distância” percebemos que não há, para Freire, distinção entre as duas modalidades ou que 

a educação construída presencialmente não é melhor do que a construída à distância. Para 

Freire, o mais importante é pensar como essa relação de ensino-aprendizagem se dá: “se os 

estudantes estão se assumindo como sujeitos da produção do seu conhecimento ou se eles estão 

sendo apenas elementos apassivados, nos quais o educador [...] transmite ou transfere pacote de 

conhecimento” (FREIRE apud CARVALHO, 2015, p. 145). 

Sendo assim, a modalidade a distância não é vista com desprestígio em relação à 

presencial, uma vez que, de acordo com nossa interpretação, o que deve ser questionado é se é 

construída como uma “educação bancária” ou como uma “educação problematizadora”. 

Após essas considerações, entramos no próximo capítulo de nosso trabalho: nele 

explicaremos como foi construída a metodologia da nossa pesquisa.
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3 APRESENTAÇÃO DA AMOSTRA E DELIMITAÇÃO DO OBJETO DE ANÁLISE

Conforme já explicitado na introdução, esta dissertação é fruto de uma parte do projeto 

“Educação e tecnologia com referencial freiriano na literatura acadêmica brasileira”. Por esta 

razão, é importante ressaltar que as revistas consultadas – assim como as perguntas a serem 

respondidas no desenvolvimento deste trabalho e a metodologia utilizada – também fizeram 

parte da análise de outras pesquisadoras do projeto. Portanto, há nesta dissertação procedimentos 

metodológicos encontrados também em dois outros trabalhos: Carolina Carvalho Pellon (2019) 

e Suzana Elisa Cunha Marques (2020), porém com outros recortes. Trata-se de um esforço para 

mapear e compreender a produção da área de educação e tecnologia (e, assim, também a EaD) 

que vem recorrendo ao referencial de Paulo Freire, sobretudo porque este não se dedicou a esta 

relação. Iniciaremos nossas considerações a respeito dos aspectos gerais da pesquisa para, em 

seguida, tratar do que é particular em nossa análise. 

 A pesquisa é bibliográfica e apresenta um caráter exploratório, voltada para a análise 

de artigos acadêmicos publicados em revistas científicas classificadas como A1 e A2 pelo 

sistema “Qualis Periódicos” (CAPES, 2020) no quadriênio de 2013-2016. Antes de darmos 

continuidade à explicação de como se desenvolveu a metodologia, consideramos necessário 

trazer outras informações a respeito do que venha a ser uma pesquisa bibliográfica. 

De acordo com Severino: 
A pesquisa bibliográfica é aquela que se realiza a partir do registro disponível, 
decorrente de pesquisas anteriores, em documentos impressos, como livros, artigos, 
teses etc. Utiliza-se de dados ou de categorias teóricas já trabalhadas por outros 
pesquisadores e devidamente registrados. Os textos tornam-se fontes dos temas a 
serem pesquisados. O pesquisador trabalha a partir das contribuições dos autores 
dos estudos analíticos constantes dos textos (2007, p. 122, itálico do autor e negrito 
nosso). 

A partir dessa definição, esperamos que tenha ficado claro como trataremos nosso objeto 

de estudo. Destacamos ainda que o período de busca dos artigos corresponde aos anos de 

2007 a 2017. Enfatizamos que optamos pelas revistas A1 e A2 por supormos que autores mais 

experientes publiquem nessas revistas. Além disso, destacamos que o período de análise – de 

2007 a 2017 – justifica-se pelo fato de que no ano seguinte, 2018, a obra Pedagogia do oprimido 

completou cinquenta anos de publicação. Imaginamos que essa efeméride impulsionaria 

momentaneamente a produção de artigos sobre a obra e, dessa forma, poderia prejudicar a 
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amostra, uma vez que desejávamos verificar se havia artigos publicados anteriormente ao ano 

do cinquentenário de Pedagogia do oprimido que tratassem da Educação a Distância numa 

perspectiva freiriana. 

 Detalharemos então como foi constituída a base dos nossos dados. Primeiramente, foi 

feita uma seleção de todas as revistas classificadas como A1 e A2. A busca por essas revistas foi 

feita por Pellon (2019), por meio da Plataforma Sucupira. Ali, foram identificados 501 ISSN de 

revistas A, sendo 121 de periódicos A1 e 380 de periódicos A2. A análise foi realizada por ela 

durante um período de quatro meses a partir dos sites das próprias revistas, algumas delas com 

sítio apenas na Scientific Library Online (SCIELO, 2018). Esses quatro meses compreenderam 

o período de 05/12/2017 a 31/03/2018. A partir daí, nossa coleta de dados ocorreu de forma 

independente – apesar de os procedimentos 1, 2, e 3 serem comuns às três integrantes do grupo 

“Conexões: Estudos e Pesquisas em Educação e Tecnologia” –CEPETec” 

6.

Vejamos: 
Quadro 1 - Procedimentos para composição da amostra

Etapa 1 – Seleção das revistas. 

● Procedimento 1: filtragem de todas as revistas do estrato A avaliadas em educação pelo 
sistema Qualis Periódicos da CAPES (total: 501 revistas).

● Procedimento 2: remoção de ISSN duplicados (sobraram 431 revistas)
● Procedimento 3: exclusão de revistas (apenas) impressas, estrangeiras, com título duplica-

do e cujo e cujo site estava indisponível na Internet (sobraram 95 revistas)
● Procedimento 4: busca de artigos nas 95 revistas a partir da combinação das palavras-cha-

ve “Freire” e “distância” / “Freire e “online” / “Freire e “on-line” / “Freire” e “educação 
virtual” e “Freire” e “e-learning” em todos os campos de busca disponíveis (identificadas 
09 revistas com 10 artigos).

Etapa 2 – Seleção da amostra. 

● Procedimento 5: Revisão e análise dos artigos.

Fonte: Pellon (2019) adaptado.

Iremos explicar, a partir de agora, cada um destes procedimentos. No primeiro 

procedimento, foram somadas todas as revistas disponíveis no banco de dados, chegando a 

um total de 501 revistas. No banco de periódicos, há revistas com ISSN repetido, revistas 

impressas, online, com título estrangeiro e também revistas estrangeiras. Como o foco da nossa 

6  Disponível em: http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/540778. Acesso em: 11 fev. 2020.
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pesquisa eram as revistas digitais, consultamos todas aquelas que estavam disponíveis online 

e excluímos do critério de busca todas as outras já citadas anteriormente. As tabelas a seguir 

mostrarão – etapa por etapa – cada um desses procedimentos: 

Tabela 2 - Procedimento 1

Total de revistas

A1 121

A2 380

Fonte: elaboração própria

No segundo procedimento, foram retiradas todas as revistas que apresentassem o mesmo 

ISSN – dessa forma, não correríamos o risco de consultar a mesma revista duas vezes. Seguem 

os dados coletados: 
Tabela 3 - Procedimento 2

Número total de revistas ISSN repetidos Total de revistas restantes

A1                            121 24 97

A2                            380 43 337

Fonte: elaboração própria

No terceiro procedimento, retiramos as revistas impressas, as revistas com título 

estrangeiro, aquelas com ISSN associado a outra, as que não tinham campo de busca e aquelas 

que eram estrangeiras. A fim de facilitar a compreensão dos dados, apresentaremos os resultados 

das revistas A1 e A2 separadamente. Os resultados encontrados foram os seguintes. 

Tabela 4 - Procedimento 3 – Revistas A1

Exclusão de revistas A1 com título estrangeiro, revista impressa, revista estrangeira, 
ISSN associado a outra revista e revista sem campo de busca 

Revistas com título estrangeiro 41

Revistas impressas 27

Revistas estrangeiras 00

ISSN associado a outra revista 00

Revista sem campo de busca 00

Total de revistas aptas para análise 29
Fonte: elaboração própria
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Tabela 5 - Procedimento 3 – Revistas A2

Exclusão de revistas A2 com título estrangeiro, revista impressa, revista estrangeira, 
ISSN associado a outra revista e revista sem campo de busca

Revistas com título estrangeiro 203

Revistas impressas 61

Revistas estrangeiras 02

ISSN associado a outra revista 03 

Revista sem campo de busca 02

Total de revistas aptas para análise 66

Fonte: elaboração própria

Após o procedimento 2 – cujos resultados encontram-se na tabela 3 – foram feitos os 

procedimentos de exclusão referentes às revistas A1 e A2. Estes foram explicitados nas tabelas 

4 e 5. Em seguida, somamos as revistas aptas para análise. O número final é este: 29 revistas A1 

e 66 revistas A2, o que totaliza 95. 

Após a seleção das 95 revistas disponíveis online, passamos para a fase posterior da 

pesquisa, apresentada a seguir. 

3.1 Delimitação do objeto de análise

Uma vez que já havíamos restringido a quantidade de revistas que seriam objeto de 

nossa busca, passamos à delimitação do objeto de análise. Essa delimitação consistiu em fazer 

uma busca – com o ISSN e o nome de cada uma das revistas – na plataforma de buscas Google. 

A partir daí, tentamos localizar o site de cada uma dessas revistas e/ou da Scielo para também 

ter informações a respeito de todas as revistas acadêmicas que comporiam o nosso corpus. 

A fim de que os artigos pudessem ser selecionados para uma pré-análise, eles precisa-

vam cumprir com os seguintes pré-requisitos:

1. Ter autor com nome e/ou sobrenome Freire; 

2. Ter Freire no título;

3. Ter Freire no resumo;

4. Ter Freire nas palavras-chave;



55
5. Ter as palavras “distância”, “online”, “on-line”, “educação virtual” ou “e-learning” 

presentes no título, no resumo ou nas palavras-chave. 

Os textos só eram selecionados se atendessem a pelo menos um dos critérios de 1 a 4 

e, necessariamente, ao 5. A partir da seleção inicial, fizemos uma leitura do título, do resumo e 

das palavras-chave para verificar se a palavra “distância” e similares (online, on-line etc) estava 

relacionada à modalidade educação a distância e se “Freire” era Paulo Freire. Seguindo todas 

essas etapas, chegamos ao resultado da amostra: um total de dez artigos. 

Entretanto, não foi possível analisar todos os artigos porque dois deles foram elaborados 

por minha orientadora – um deles, “Condições para uma educação cidadã a distância: uma 

proposta emancipatória”, foi escrito somente por ela e o outro, “Características da educação 

online em uma perspectiva freiriana”, foi escrito por ela em coautoria com Angélica Ramacciotti 

e Julciane Rocha. Consideramos que analisar tais artigos poderia comprometer a imparcialidade 

da análise. Então, eles foram desconsiderados, restando oito artigos.

A esta altura, perguntamo-nos por que – num universo de tantas revistas acadêmicas 

– apenas dez artigos foram recuperados, pois pesquisas como a de Cunha e Vilarinho (2009) 

e Ramacciotti (2010) apontaram um grande número de trabalhos sobre a modalidade que 

recorrem à obra de Paulo Freire. Assim, inferimos que outros textos deveriam tratar de educação 

a distância e Paulo Freire, mas não continham nem no título, no resumo ou nas palavras-chave 

todos os termos especificados por nós e, por esta razão, não foram recuperados das revistas. 

Seria importante lembrar que este trabalho se restringe à análise de artigos que explicitam 

utilizar a obra de Paulo Freire como referencial teórico, portanto, não apenas “citando” o 

autor, mas discutindo os objetos de estudo com este aporte. Talvez uma das razões para que o 

número de artigos do estrato A fosse reduzido esteja na elaboração incompleta dos resumos dos 

trabalhos, cuja leitura contribuiu com a formação da amostra. 
Entende-se o resumo como um tipo de texto, isto é, uma sequência ordenada de 
orações, com propósito nítido de interação. O resumo aparece em diferentes situações 
de comunicação, tendo como finalidade apresentar objetos de comunicação e de 
informação de maneira selecionada e condensada. Para a produção de um resumo, 
é necessário pôr em andamento processos mentais específicos, como a redução da 
informação ao que possa se chamar de essencial, ou seja, aquilo que não pode ser 
apagado sob pena de se desfazer um contrato comunicacional. É imprescindível 
também a leitura insistente e atenta do original para que o dizer resumitivo não se 
afaste do dizer original (VEIGA-SIMÃO; FRISON; MACHADO, 2015, p. 38).
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Ou seja, para que um resumo cumpra seu objetivo comunicacional, ele deve apresentar 

informações necessárias para que o leitor compreenda a totalidade do texto que será lido. Caso 

falte uma dessas informações essenciais, corre-se o risco de a compreensão do texto em sua 

totalidade ficar prejudicada. Isso pode ser comprovado pelo estudo feito pelas autoras em vinte 

e quatro resumos elaborados – a partir de um texto base – por candidatos à vaga de um curso 

de mestrado numa universidade pública. Elas partiram do pressuposto de que os alunos talvez 

tivessem mais facilidade em elaborar esse gênero textual por já terem concluído a graduação. 

Entretanto, ao analisarem todos os resumos escritos pelos candidatos de acordo com critérios 

específicos criados por elas – como fuga às temáticas e presença de ideias acessórias e não 

essenciais, dentre outros – verificaram que apenas cinco alcançaram mais de sete pontos e que 

os outros dezenove ficaram abaixo dessa pontuação. A pontuação baixa foi resultado, dentre 

outros motivos, da dificuldade de manter as ideias principais do texto original (VEIGA-SIMÃO; 

FRISON; MACHADO, 2015, p. 38).

A partir desse estudo podemos inferir por que – apesar de sabermos que havia em outros 

artigos temáticas relacionadas a Paulo Freire e a educação a distância – um número tão baixo ter 

sido selecionado para análise: provavelmente faltou ao resumo desses artigos não selecionados 

informar o referencial teórico do trabalho, requisito básico para artigos científicos, mas nem 

sempre encontrado em resumos.

Ao voltarmos à nossa pesquisa, ressaltamos que ela é bibliográfica e que nos apoiamos 

na análise de conteúdo para delimitar nosso objeto de estudo. De acordo com Bardin,
A análise de conteúdo é um conjunto de técnicas de análise das comunicações. Não se 
trata de um instrumento, mas de um leque de apetrechos; ou, com maior rigor, será um 
único instrumento, mas marcado por uma grande disparidade de formas e adaptável a 
um campo de aplicação muito vasto: as comunicações (1977, p. 31, grifos da autora). 

A autora cita como exemplo uma análise de conteúdo que os sociólogos pretendiam 

fazer a partir de caixotes de lixo e ressalta que, por meio dessa análise, seria possível fazer 

inferências sobre o comportamento de habitantes de determinado bairro, seu nível sócio-e-

conômico bem como a evolução do consumo num período de crise etc. (BARDIN, 1977). 

Entretanto, para que esse instrumento tenha rigor é necessário, nas palavras da própria 

autora, ser organizado em torno de três polos cronológicos:
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1. a pré-análise;

2. a exploração do material;

3. o tratamento dos resultados, a inferência e a interpretação.

Explicaremos, de forma sucinta, cada uma dessas etapas. A pré-análise consiste na 

escolha dos documentos, na formulação das hipóteses e objetivos e também na elaboração de 

indicadores que fundamentarão a interpretação final. No caso de nossa pesquisa, escolhemos 

os “documentos” – artigos acadêmicos que preenchessem os requisitos já citados. Depois de 

selecionados, esses artigos formaram um corpus, “conjunto dos documentos tidos em conta 

para serem submetidos aos procedimentos analíticos. A sua constituição implica, muitas 

vezes, escolhas, seleções e regras” (BARDIN, 1977, p. 97-98). As principais são a regra da 

exaustividade, a da representatividade, a da homogeneidade e da pertinência. 

Entendemos que a regra de exaustividade é a que deve ser capaz de abranger todos os 

elementos do corpus, ou seja, nenhum desses elementos deve ficar fora da análise. Procuramos 

fazer um levantamento de todos os artigos publicados nas revistas A1 e A2 no período que 

abrangeu os anos de 2007 a 2017. 

Já a regra da representatividade é a responsável por selecionar uma amostra que seja 

capaz de trazer informações a respeito do objeto de análise. Aqui verificaremos se o material 

por nós selecionado pode nos informar se a educação a distância foi tratada pelos autores numa 

perspectiva freiriana – mesmo que a quantidade de textos não seja suficiente para fazermos uma 

generalização. 

Em relação à regra da homogeneidade, Bardin afirma que “os documentos retidos devem 

ser homogêneos, quer dizer, devem obedecer a critérios precisos de escolha e não apresentar 

demasiada singularidade fora destes critérios de escolha” (1977, p. 98). Ao definirmos as 

palavras-chave que deveriam estar presentes em nossa busca, acreditamos que cumprimos com 

essa regra, uma vez que o material selecionado precisava apresentar as mesmas características. 

Por fim, a regra da pertinência nos diz que os documentos selecionados devem estar 

adequados enquanto fonte de informação para que corresponda ao objetivo que motivou a 

análise (BARDIN, 1977). Quando lemos os artigos selecionados para compor nosso corpus, 

verificamos que todos eles cumpriam com os critérios de busca. Dessa forma, eles também 

correspondiam aos objetivos que motivaram a análise. 



58
Superada a etapa da pré-análise, chegamos ao item 2: a exploração do material. “Essa 

fase, longa e fastidiosa, consiste essencialmente de operações de codificação, desconto ou 

enumeração, em função de regras previamente formuladas” (BARDIN, 1977, p. 101). Após a 

exploração do material, procedemos ao tratamento dos resultados obtidos e interpretação. De 

acordo com as informações obtidas nessa fase, é possível então “propor inferências e adiantar 

interpretações a propósito dos objetivos previstos, ou que digam respeito a outras descobertas 

inesperadas” (BARDIN, 1977, p. 101).

Depois de seguirmos todo esse percurso, chegamos a um número total de dez artigos 

aptos para análise, sendo que dois deles, como já explicamos, foram excluídos. 

Tabela 6 - Artigos selecionados: dados iniciais

ISSN da
revista 

Nome Universidade Classificação Estado Instituição

1980-850X
Ciência e 
Educação

UNESP A1 São Paulo Estadual

1676-2592
Educação 

Temática Digital 
UNICAMP A1 São Paulo Estadual

1982-6621
Educação em 

Revista
UFMG A1 Minas Gerais Federal

1807-5762
Interface – 

comunica-ção, 
saúde, educação

UNESP A2 São Paulo Estadual

2175-795X Perspectiva UFSC A2
Santa 

Catarina
Federal

2175-795X Perspectiva UFSC A2
Santa 

Catarina
Federal

1518-8345
Revista 

latino-americana 
de enfermagem

USP A2 São Paulo Estadual 

1981-7746
Trabalho, 

educação e saúde

Fundação
Osvaldo 

Cruz
A2 Rio de Janeiro Federal 

Fonte: elaboração própria
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Antes de nos atermos à análise individual dos artigos, faremos algumas observações 

gerais a respeito do que observamos até então.  Além disso, outra informação que nos chamou 

a atenção foi o fato de todos os artigos selecionados terem sido publicados por revistas de 

instituições públicas. Observamos também o local de publicação de cada uma dessas revistas: 

na região sudeste se concentra a maioria das publicações – seis no total, sendo que quatro delas 

estão em São Paulo. As outras duas estão na região sul.

Apresentaremos, na tabela a seguir, informações mais específicas a respeito dos textos 

que serão analisados. Com o objetivo de sumarizar os artigos, cada texto será acompanhado 

pela letra “T” com um número ao lado: T1, T2, T3 e assim sucessivamente para que não seja 

necessário – a cada vez que tratarmos deles – repetir o título. 

Além disso, incluiremos o nome dos autores de cada artigo bem como o ano em eles 

foram escritos: 

Tabela 7 - Artigos selecionados: mais informações

N° do 
 artigo 

Nome da 
 revista 

Ano de 
publicação  
do artigo 

Título do artigo Autores 

T1
Ciência  

e Educação
2009

Educação problematizadora 
a distância para a inserção 
de temas contemporâneos 
na formação docente: uma 

introdução à Teoria do Caos 

Paulo Celso Ferrari, José 
André Peres Angotti 
e Marcelo Henrique 

Romano Tragtemberg

T2
Educação 
 Temática  

Digital 
2014

Aulas Web dialogam: uso 
da abordagem freireana na 

elaboração de materiais 
didáticos online

Priscila Barros David, 
Lorena Lima Barbosa, 
Sara de Paula Lima e 
Jéssica Gabrielle de 

Menezes Lima

T3
Educação  

em  
Revista

2014

Diálogo e diagogismo em 
Mikhail Baktin e Paulo Freire: 
contribuições para a educação a 

distância

Fábio Comin-Scorsolini
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T4
Interface  

comunicação, 
saúde, educação

2011

A prática de alfabetização em 
Informação, Comunicação e 
Saúde: o olhar dos agentes 

comunitários de saúde sobre o 
projeto de Inclusão Digital em 

Sergipe, Brasil. 

Pablo Boaventura Sales 
Paixão et al.

T5 Perspectiva 2014
O Perfil Dialógico como critério 
de avaliação na formação online 

de professores-tutores 

Priscila Barros David, 
Raquel Santiago Freire, 
Paula Patrícia Barbosa 

Ventura

T6 Perspectiva 2012
Autoria, autonomia e ética na 

educação a distância

Anamelea de Campos 
Pinto, Jenner Barretto 

Bastos Filho

T7
Revista 

Latino-americana  
de enfermagem

2010

Autonomia no processo de 
construção do conhecimento de 
alunos de enfermagem: o chat 

educacional como ferramenta de 
ensino

Ana Paula Scheffer Schell 
da Silva e Eva Néri 

Rubim Pedro

T8
Trabalho, 

educação e  
saúde

2016
A educação a distância na 

qualificação de profissionais 
do Sistema Único de saúde: 

metaestudo

Francisca Maris de 
Almeida Vargas, Mônica 

Cristina Nunes da 
Trindade, Gisele Damian 

Antonio Gouveia e 
Mareni Rocha Farias

Fonte: elaboração própria

3.2 Análise preliminar da amostra

Fizemos, antes de nos aprofundar em cada texto, uma análise preliminar com o objetivo 

de verificar aspectos gerais da amostra para, em seguida, aprofundarmo-nos em cada um deles. 

A partir de agora, usaremos a nomenclatura T1, T2, T3, e assim sucessivamente, para nos referir 

a cada um dos artigos. Primeiramente, verificamos qual era o Estado do Brasil em que foram 

publicados. A seguir, apresentamos os resultados: 
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Tabela 8 - Artigos por Estado

T1. SP T5. SC

T2. SP T6. SC

T3. MG T7. SP

T4. SP T8. RJ
Fonte: elaboração própria.

Os dados revelaram que seis artigos pertencem à região sudeste e dois à região sul. 

Nenhum deles é das regiões norte ou nordeste. Além disso, verificamos a qual instituição as 

revistas em que os artigos foram publicados estavam vinculadas: 

Tabela 9 - Instituições de publicação
T1. UNESP – Universidade Estadual T5. UFSC - Universidade Federal

T2. UNICAMP – Universidade Estadual T6. UFSC - Universidade Federal 

T3. UFMG – Universidade Federal T7. USP - Universidade Estadual 

T4. UNESP – Universidade Estadual T8. Fundação Oswaldo Cruz – Inst. Federal
Fonte: elaboração própria.

Observamos ainda que nenhuma das publicações pertence a instituições particulares, 

todas estão ligadas a instituições públicas. Quanto a esse aspecto, apesar de não desconsi-

derarmos que há instituições privadas de qualidade, não devemos ignorar que as universidades 

brasileiras mais bem conceituadas são as públicas, o que pode ser comprovado pelo Índice Geral 

de Cursos (IGC), divulgado anualmente pelo INEP. De acordo com o último levantamento – 

divulgado em dezembro de 2018 – as dez melhores instituições brasileiras que atingiram a nota 

máxima, 5, na avaliação do MEC, são as seguintes: 

Tabela 10 - Ranking de Universidades
1 Universidade Estadual de Campinas (Unicamp)

2 Universidade Federal do Rio Grande Do Sul (UFRGS)

3 Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)

4 Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP)

5 Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)

6 Universidade Federal do Rio De Janeiro (UFRJ)

7 Universidade Federal de Viçosa (UFV)

8 Universidade Federal de São Carlos (UFSCar)

9 Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP)

10 Universidade Federal de Lavras (UFLA)
Fonte: https://glo.bo/2uyACKH. Acesso em: 04 dez. 2019.
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Fizemos ainda um levantamento referente ao ano de publicação: 

Tabela 11 - Ano de publicação
T1. 2009 T5. 2014                                                   

T2. 2014 T6. 2012                                             

T3. 2011 T7. 2010

T4. 2011 T8. 2016
Fonte: elaboração própria.

Como podemos perceber, os artigos estão distribuídos ao longo do período recortado, o 

que pode representar o interesse que os temas relacionados à educação a distância têm despertado 

na comunidade acadêmica. Uma das explicações possíveis está no fato de a modalidade vir se 

expandindo muito, inclusive em relação à legislação, como vimos no primeiro capítulo.

Além dessas características, consideramos importante enfatizar que todos os artigos 

selecionados tratam da Educação a Distância e, aparentemente, estabelecem uma relação entre 

essa modalidade de ensino e o educador Paulo Freire. Explicitaremos, a partir de agora, caracte-

rísticas gerais de cada um desses artigos – como o título, objetivo e problema de pesquisa. 

Verificaremos também, quando houver, se o grupo objeto de análise foi composto por estudantes 

do nível fundamental, médio, superior ou de pós-graduação. 

Esclarecemos que nem sempre os autores deixaram essas informações explícitas, mas 

algumas delas puderam ser deduzidas por nós. Dessa forma, destacamos que a análise é subjetiva 

e foi feita de acordo com nossa interpretação. Outras questões relevantes, como a metodologia 

de pesquisa, a relação entre cada artigo e a aderência dele à perspectiva freiriana – bem como 

as conclusões a que os autores chegaram – também serão apresentadas. Vejamos. 

Em T1, “Educação problematizadora a distância para a inserção de temas contemporâneos 

na formação docente: uma introdução à Teoria do Caos”, o objetivo foi descrever um estudo de 

caso relativo à elaboração e aplicação de um minicurso a distância para a formação de professores 

de Física. O problema de pesquisa identificado consistiu nas dificuldades para inserção de 

temas contemporâneos na formação do licenciado em Física. O grupo de participantes da última 

versão do curso foi formado por licenciandos em Física e por um licenciado em Matemática. 

Destacamos ainda que os autores se fundamentaram no método de alfabetização de Paulo Freire 

para elaborar um minicurso – mais especificamente no conceito de “investigação temática”. 
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Ressaltamos aqui o trecho: 

A leitura e discussão dos trabalhos de Freire (1987, 1977) nos influenciou no desenvol-
vimento de uma metodologia inspirada no processo de investigação temática, utilizada 
pelo autor na construção do conteúdo programático em seu método de alfabetização de 
adultos e adaptada para a educação em ciências pelos pesquisadores Delizoicov (1982, 
1991) e Angotti (1982) na implantação de um programa de ensino na Guiné-Bissau 
(FERRARI; ANGOTTI; TRAGTENBERG, 2009, p. 90, grifo nosso). 6F

7

Eles explicaram como aplicaram o método e deixaram claro que não houve uma 

correspondência integral entre o método de alfabetização e o minicurso. Além disso, enfatizaram 

que na aprendizagem devem ser levadas em consideração características particulares de cada 

indivíduo e que essa aprendizagem precisa ter caráter problematizador. 

De acordo com nossa leitura, foi possível depreender uma relação entre o assunto 

desenvolvido e a teoria freiriana, pois para os autores:
a inserção de temas contemporâneos na formação docente não pode ser realizada 
numa concepção meramente ‘bancária’ de educação. A elaboração de cursos de 
complementação requer metodologias inovadoras, participativas, especialmente 
porque a grande maioria dos temas contemporâneos já está divulgada nos meios de 
comunicação (FERRARI, ANGOTTI; TRAGTENBERG, 2009, p. 100). 

Em T2, “Aulas web dialogam: o uso da abordagem freireana na elaboração de materiais 

didáticos on-line”, o objetivo foi analisar “as características dialógicas da edição mais atual 

de um curso de formação para professores-tutores iniciantes, ofertado on-line” (DAVID et al., 

2014, p. 115). Entendemos que o problema de pesquisa consistiu na escassez de trabalhos que 

contenham orientações teórico-metodológicas para a elaboração de materiais didáticos para 

cursos a distância. Os participantes foram alunos de um curso de formação de tutores iniciantes 

do Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB) e pelo que compreendemos são estudantes 

universitários. As autoras avaliaram se um material que foi elaborado para um curso na 

modalidade a distância respeitou as características dialógicas propostas por Freire e concluíram 

que, de acordo com as respostas dadas pelos participantes de um curso de formação de tutores, 

grande parte do conteúdo estudado apresentava uma linguagem cordial, respeitosa e intimista. 

Consideramos que também houve coerência quanto à perspectiva teórico-filosófica de Paulo 

Freire, uma vez que as autoras se preocuparam em explicar o que é a dialogicidade numa 

perspectiva freiriana e utilizaram como referência as obras Pedagogia do oprimido e Pedagogia 

7  Muitos pesquisadores que trabalham amparados na perspectiva teórico-filosófica de Freire consideram o termo 
“método” inadequado, pois sua obra não se restringe a um método de ensino-aprendizagem. Entretanto, o termo 
foi mantido aqui por ser utilizado no artigo em questão. 
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da autonomia. Aqui, pelo que pudemos perceber, um dos conceitos freirianos abordados foi o 

do “diálogo”. 
A dialogicidade, na perspectiva freireana está na base de uma educação formadora e 
crítica que mobiliza os estudantes à ação e à reflexão, transformando-se mediante os 
novos conhecimentos elaborados. Assim, existem aspectos relevantes que precisam 
ser considerados para que os materiais didáticos da EaD On-line correspondam às 
expectativas de aprendizagem daqueles que buscam por essa modalidade educacional. 
Compartilha-se com Freire (2006, 2007) a necessidade de refletir nesses materiais os 
princípios da Educação Dialógica, quais sejam: o amor, a humildade, a fé nos homens, 
a esperança e o pensar crítico (DAVID et al., 2014, p. 120). 

Em T3, “Diálogo e dialogismo em Mikhail Bakhtin e Paulo Freire: contribuições para 

a educação a distância”, o objetivo do artigo foi “abordar as noções de diálogo e dialogismo 

nas obras de Mikhail Bakhtin e Paulo Freire, discutindo suas contribuições para o contexto da 

educação a distância (EAD)” (SCORSOLINI-COMIN, 2014, p. 248). O problema de pesquisa 

concentrou-se em determinadas situações vividas pelos tutores em cursos na modalidade a 

distância como, por exemplo, o fato de os cursistas apenas escreverem “concordo” ou “não 

concordo” nos fóruns de discussão, sem que houvesse muita interação entre os participantes. 

O curso consistia numa especialização para gerentes e executivos do setor bancário. Podemos 

inferir que os participantes tinham nível superior, uma vez que o curso era para pós-graduandos. 

O autor avalia o diálogo numa perspectiva freiriana. Além de enfatizar que esse diálogo 

precisa ser simétrico e respeitar a individualidade, ele também faz considerações a respeito das 

diferenças entre uma educação bancária e uma educação que se pretende problematizadora. As 

definições apresentadas e as reflexões acerca do diálogo em cursos na modalidade a distância 

vão ao encontro da perspectiva teórico-filosófica de Paulo Freire; uma das conclusões a que o 

autor chegou foi a de que as ferramentas de aprendizagem podem ser um valioso instrumento 

para uma educação que se propõe transformadora, como no caso da EaD. Além disso, “os 

gestores educacionais, juntamente com os educandos-educadores e com os educadores-e-

ducandos, devem refletir sobre o aluno que se deseja formar, sobre o aluno que se deseja em 

constante formação” (SCORSOLINI-COMIN, 2014, p. 264).

Em T4, “A prática de alfabetização em Informação e Comunicação em Saúde: o olhar 

dos agentes comunitários de Saúde sobre o projeto de Inclusão Digital em Sergipe, Brasil”, 

o objetivo do artigo foi “verificar como um grupo de ACS (Agentes Comunitários de Saúde) 
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sergipanos, integrantes do Projeto de Inclusão Digital de Agentes Comunitários de Saúde 

de Sergipe, analisam as práticas de Alfabetização em Informação e Comunicação (ALFIN) 

desenvolvidas pelo mesmo, identificando dificuldades e facilidades destes sujeitos com o uso 

das TIC” (PAIXÃO et al., 2011, p. 937).

Constatamos que o problema de pesquisa consiste na necessidade de os Agentes 

Comunitários de Saúde – ACS – estarem incluídos digitalmente para, por meio de um curso 

online, capacitar-se com o objetivo de atuar de maneira mais colaborativa na comunidade de 

que fazem parte. De acordo com os autores, os participantes do curso têm idade entre 19 e 55 

anos e o grau de escolaridade deles variava entre o primeiro grau incompleto e o segundo grau 

completo. Como conclusão, o texto destaca que não basta que projetos de infoinclusão social 

levem em consideração apenas questões objetivas. É necessário que esses projetos valorizem 

o sujeito como um todo, as relações sociais em que estão imersos e também o diálogo como 

fundamento para uma educação libertadora.

Em T5, “O Perfil Dialógico como critério de avaliação na formação online de professo-

res-tutores”, o objetivo foi analisar “a relação entre a disposição para o diálogo e o índice 

de aproveitamento de professores-tutores participantes de um curso de formação ofertado 

na modalidade educacional a distância” (DAVID; FREIRE; VENTURA, 2014, p. 1045).  

Entendemos que o problema de pesquisa foi o fato de na educação a distância a aprendizagem ser 

verificada de maneira quantitativa baseada numa forma tradicional de avaliação. Os participantes 

do curso eram professores-tutores da área de Pedagogia; não ficou evidente se esses professores 

já tinham concluído o curso superior. Neste artigo, uma das teses defendidas é a de que as 

práticas avaliativas na educação a distância devem superar as avaliações quantitativas – como 

o número de participações nos fóruns e questões de múltipla escolha – e construir processos de 

avaliação que valorizem as características individuais dos cursistas.

Em T6, “Autoria, autonomia e ética na educação a distância”, o objetivo foi “argumentar 

que a autoria, seja na modalidade presencial, a distância seja no modelo bimodal, requer de seus 

autores uma postura autônoma e ética para a produção dos materiais didáticos e paradidáticos, 

disponibilizados nos diferentes suportes midiáticos” (PINTO; BASTOS FILHO, 2012, p. 155). 

Entretanto, não ficou muito claro para nós qual era o problema de pesquisa. O que os autores 

ressaltaram é que nos dias de hoje – principalmente em função das novas tecnologias – as 



66
noções de criação e autoria não são tão distintas. Os autores concluem que a abordagem de 

temas relacionados a educação a distância deve ser balizada pelas noções de ética, autoria e 

autonomia. Neste artigo, por não se tratar de um estudo de caso, não havia participantes.   

Em T7, “Autonomia no processo de construção do conhecimento de alunos de 

enfermagem: o chat educacional como ferramenta de ensino”, o objetivo foi “analisar como se 

desenvolveu a autonomia no processo de construção do conhecimento de alunos de Enfermagem, 

em um contexto mediado por chat educacional, em Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA)” 

(SILVA; PEDRO, 2010, p. 72).  Não ficou muito evidente para nós um problema de pesquisa. 

Porém identificamos que o termo “acomodação” é utilizado para demonstrar um comportamento 

dos alunos do curso de enfermagem objeto do estudo que precisa ser modificado para que 

esses mesmos alunos possam construir sua autonomia. Fizeram parte dos chats educacionais 

estudantes, alunos e monitores de uma disciplina do curso de graduação em Enfermagem da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). 

Além da autonomia, temos, mais uma vez, o diálogo como um dos fundamentos para 

se discutir a educação a distância. Além disso, os autores defendem a tese de que os alunos se 

encontram acomodados em relação ao processo de aprendizagem. Dessa forma, “é necessário 

que o educador auxilie o aluno a passar da consciência ingênua para a consciência crítica, 

desenvolvendo atividades que estimulem a curiosidade e a inquietação no estudante e que 

façam com que ele tenha vontade de procurar o conhecimento” (SILVA; PEDRO, 2010, p. 78).

Em T8, “A educação a distância na qualificação de profissionais para o sistema único 

de saúde: metaestudo”, o objetivo foi “caracterizar as concepções teórico-pedagógicas em 

EAD na formação/qualificação de trabalhadores do SUS e identificar cursos dessa modalidade 

como objetos de estudo nessas publicações, mostrando resultados e discussões dos autores” 

(VARGAS et al., 2016, p. 851).

Verificamos que não havia um problema de pesquisa claro e, assim como em T6, não 

havia participantes. Além disso, as autoras identificaram que: 
os estudos apontaram para uma necessidade de se avançar de uma aprendizagem 
tradicional para uma aprendizagem construtivista, e que a EAD pode contribuir para 
este fim. E que a modalidade deve ser considerada não como uma alternativa, mas 
um novo método para ensinar e aprender, tendo em vista que ela não se restringe à 
transmissão de conhecimento, eliminação de barreiras geográficas, ou formação de 
grandes contingentes populacionais (VARGAS et al., 2016, p. 865). 
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Vimos, então, que há nos textos uma associação entre os temas desenvolvidos e alguns 

conceitos freirianos. Os autores ressaltam, por exemplo, a importância de que haja, na educação 

a distância, uma relação entre alunos/alunos e alunos/tutores que se construa observando-se a 

autonomia, o diálogo e uma educação não bancária. 

No próximo capítulo, tentaremos responder as questões que motivaram a nossa pesquisa, 

quais sejam:

1. Quais principais autores da área de EaD são relacionados a Freire nos trabalhos e o 

que essa relação sugere?

2. Por que recorrer à obra freiriana para discutir EaD?

3. Quais conceitos/categorias da obra de Paulo Freire são mais recorrentes nos trabalhos 

da amostra?

4. Como os trabalhos apresentam coerência ou incoerência quanto à totalidade da pers-

pectiva teórico-filosófica de Paulo Freire?

5. Os artigos foram desenvolvidos sob uma perspectiva crítica? 
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4 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS ACHADOS DE PESQUISA 

Esta pesquisa, como a maioria delas (pensamos), foi motivada pela curiosidade. Primeiro, 

pela “curiosidade ingênua que caracterizava uma leitura pouco rigorosa do mundo” (FREIRE, 

2001, p. 8). Será que as pesquisas que recorrem à obra de Paulo Freire para fundamentar suas 

análises e reflexões seriam coerentes com seu pensamento? – nos perguntávamos. Como dizem 

por aí: Paulo Freire seria muito citado, pouco compreendido e menos ainda “aplicado”, ou, 

como queria ele, “reinventado”. Seria também nos trabalhos sobre educação a distância que 

assumem ter recorrido à sua obra como referencial? 

Pergunta pairando no ar, fomos entrando em contato com seu pensamento e com 

a literatura da área de Educação e Tecnologia, na qual podemos incluir os trabalhos sobre a 

modalidade a distância. Descobrimos que a maioria dos trabalhos que relacionam educação e 

tecnologia não seria desenvolvida sob abordagens críticas. Selwyn (2017b), autor referência 

internacional na área, em diversas publicações já apontou que a maior parte dos estudos de 

educação e tecnologia são predominantemente otimistas ou distópicos, reduzidos a discutir 

eficácia e melhores práticas, ao “que (pode) funciona?”. A área estaria carente de discussões 

desenvolvidas sob abordagens críticas que discutem valores, apontem contradições, sejam mais 

realistas a fim de orientar alternativas. A partir de um recorte da literatura acadêmica da área, 

Rosado, Ferreira e Carvalho (2017) também constataram as críticas apontadas por Selwyn 

(2017a; 2017b), com poucos trabalhos no país produzidos sob abordagens críticas.

Assim, de “ingênua”, nossa curiosidade foi tornando-se “epistemológica”, uma 

“curiosidade exigente, metodizada com rigor, que procura achados com maior exatidão” 

Trata-se de uma ação essencial para Freire (2001, p. 9) em qualquer ato educativo. Assim, nossa 

curiosidade epistemológica nos levou a querer saber se os trabalhos sobre educação a distância 

desenvolvidos a partir da obra de Paulo Freire apresentavam características de um trabalho 

crítico. Grosso modo, seriam eles distintos do discurso hegemônico da área? “O que significou 

mudar também a possibilidade de conhecer, de ir mais além de um conhecimento opinativo pela 

capacidade de apreender com rigor crescente a razão de ser do objeto da curiosidade” (FREIRE, 

2001, p. 9). 

Este capítulo apresenta nosso esforço de tentar discutir esta questão, que se tornou 
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objetivo principal do nosso estudo, mesmo considerando que o tempo para apropriação de 

nosso referencial teórico tenha sido por demais curto.

 Começamos a exposição, no capítulo anterior, ressaltando o título, o objetivo e o 

problema de pesquisa de cada um dos artigos que compuseram nossa amostra. Trataremos 

agora do tipo de pesquisa utilizado pelos autores em seus estudos. Seis dos artigos analisados 

são “estudos de caso”; um sétimo realiza uma “pesquisa bibliográfica” e o outro é um ensaio e, 

dessa forma, não apresenta metodologia. Chamou-nos a atenção o grande volume de estudos de 

caso e, mais uma vez, recorremos a Severino. 

De acordo com o autor, essa é uma 
Pesquisa que se concentra no estudo de um caso particular, considerado representativo 
de um conjunto de casos análogos, por ele significativamente representativo. A coleta 
de dados e sua análise se dão da mesma forma que nas pesquisas de campo, em geral. 
O caso escolhido para pesquisa deve ser significativo e bem representativo, de modo 
a ser apto a fundamentar uma generalização para situações análogas, autorizando 
inferências. Os dados devem ser coletados e registrados com o necessário rigor e 
seguindo todos os procedimentos da pesquisa de campo (SEVERINO, 2007, p. 121). 

 Acreditamos que o estudo de caso tenha predominado pelo fato de a maioria dos artigos 

ter se originado de pesquisas que surgiram a partir de experiências locais e seus organizadores 

desejarem obter informações mais aprofundadas a respeito do impacto dessas pesquisas e 

também de seus resultados em determinadas localidades. 

Depois de nos determos um pouco mais em cada um dos artigos, iremos, a partir de 

agora, buscar responder as questões de estudo que nortearam nossa pesquisa. 

4.1 Quais principais autores da área de EaD são relacionados a Freire nos trabalhos, e o 
que essa relação sugere?

Acreditávamos que encontraríamos autores específicos que apareceriam com frequência 

nos artigos, porém isso não aconteceu. Em alguns artigos, havia citações ou referência a autores 

da área da EaD, mas nossa análise não apontou que estes autores tenham composto o referencial 

teórico junto com Freire nos trabalhos, apenas compuseram o rol de autores da discussão. 

Neste sentido, os autores mais recorrentes foram, em ordem alfabética, Belloni, Castells, 

Kenski e Pretti. A seguir, explicitamos o nome de cada um e o artigo em que foi citado. Belloni 

esteve presente em T1 e T6; Castells em T2, Já Kenski fez parte de T1 e T2 e Pretti de T5.
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Destacamos que em T8 foi feita uma revisão de literatura, realizada da seguinte forma: 

“Os descritores ‘educação a distância’ and ‘saúde’ foram utilizados nas bases de dados SciELO 

e Lilacs, e ‘distance education’ and ‘health’, na base de dados Pubmed. Localizaram-se 51 

artigos na base de dados SciELO, 82 na Lilacs e 118 na Pubmed” (VARGAS et al., 2016, p. 

851). Dessa forma, os autores do artigo citavam outros que foram abordados como referenciais. 

A partir daí os autores do artigo explicitaram a metodologia que serviu de base para a pesquisa 

e também ressaltaram alguns estudiosos que estavam relacionados à modalidade a distância 

nos seus achados de pesquisa. Optamos por não os enumerar aqui porque poderia comprometer 

nossa análise, uma vez que autores importantes da EaD talvez fossem excluídos dos resultados 

de busca. 

Voltando à nossa questão de estudo, ressaltamos que tais autores não estavam necessa-

riamente relacionados a Freire nos artigos que analisamos, mas foram utilizados, de acordo 

com nossa perspectiva, para tratar de informações ou dar mais características em relação à 

modalidade objeto de nosso estudo. Para exemplificar, citaremos Belloni. 

Em T1, ela foi referenciada, no trecho abaixo, para expor o que é a modalidade a distância 

e o que é a aprendizagem aberta: 
A EaD é uma modalidade de ensino, ou seja, deve ser compreendida como um tipo 
distinto de oferta educacional, que exige inovações ao mesmo tempo pedagógicas, 
didáticas e organizacionais. Seus principais elementos constitutivos (que a diferenciam 
da modalidade presencial) são a descontiguidade espacial entre professor e aluno, a 
comunicação diferida (separação no tempo) e a mediação tecnológica, característica 
fundamental dos materiais pedagógicos e da interação entre o aluno e a instituição 
(BELLONI, 1999). A aprendizagem aberta, por sua vez, é um modo de aprendizagem 
- novo no sentido em que é distinto das práticas na maioria de nossas instituições de 
ensino em qualquer nível - que requer um processo de ensino centrado no aprendente, 
concebido como um ser autônomo, gestor de seu próprio processo de aprendizagem. 
As principais características da aprendizagem aberta são flexibilidade e liberdade 
do estudante (time free, placefreee, pace freee) e oferta voltada para os interesses 
do estudante (flexibilização do acesso e dos procedimentos de ensino e avaliação) 
(BELLONI, 2002, p. 156-7) (FERRARI; ANGOTTI; TRAGTENBERG, 2009, p. 89).

Em T6, a autora foi citada neste trecho para tratar de questões afeitas ao papel dos 

professores nos cursos a distância: 
O que se deve buscar efetivamente é uma formação (inicial e continuada) que dê ao 
docente condições de desenvolver novas competências [...] que se acrescentam às 
antigas sem as substituir nem descartar, mas transformando-as sem perder de vista as 
três grandes dimensões da formação do professor: pedagógica, didática e tecnológica” 
(BELLONI, 2002, p. 161) (PINTO; BASTOS FILHO, 2012, p. 159). 

Percebemos de acordo com nossa leitura que os autores já citados foram utilizados 
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principalmente para definir o que seria a EaD e apresentar características da modalidade – 

mesmo que eles também tratem em suas obras de outros temas. 

4.2 Por que recorrer à obra freiriana para discutir EaD?

Nem todos os artigos avaliados por nós apresentou essa resposta de forma explícita – mas 

foi possível deduzi-la. Ao tratar do diálogo, por exemplo, os autores acreditam que os cursos 

oferecidos na modalidade a distância terão mais alcance se os professores/tutores incentivarem 

os cursistas a não darem apenas uma resposta-padrão nos fóruns de discussão, mas tentarem 

fazer com que eles, além de expor um ponto de vista, sejam capazes de ouvir os outros cursistas 

para, a partir daí, estabelecer um diálogo que colabore para a reflexão e discussão dos temas 

dos fóruns, por exemplo. Dessa forma, esse diálogo poderia ser construído numa perspectiva 

freiriana e os participantes desenvolveriam mais autonomia.  

Entretanto, em outros artigos, a resposta à questão 4.2 ficou mais evidente, como 

podemos observar em T3, T4 e T7:
(T3) Embora nenhum desses pensadores (Bakhtin e Freire) tenha trazido a EAD em 
suas reflexões, suas propostas abrem espaço para muitas discussões em torno dos 
processos interativos dialógicos mediados por tecnologias, de modo que trazer suas 
contribuições para o cenário atual dos estudos sobre educação pode oferecer uma 
compreensão nova acerca do que é interação e de como a linguagem pode exprimir 
muito mais do que aspectos fonológicos e sintáticos, pode revelar jogos de poderes, 
aspectos históricos, políticos, embates sociais e conflitos marcados na palavra em 
ação (SCORSOLINI-COMIN, 2014, p. 247).
(T4) Tratando-se de um processo educativo fundado nas TIC, a atitude profissional 
de estimular a capacidade autônoma do indivíduo em formação é crucial. A relação 
ação/reflexão/ação é a base para contribuir com o desenvolvimento da consciência do 
educando. Esta tarefa envolve a reflexão sobre a ação, e deve acontecer concomitan-
temente à formulação da sua subjetividade, o que sinaliza, para ele, uma oportunidade 
de compreender o significado que uma certa atividade tem para a sua existência 
individual e social. É a compreensão do seu estar-no-mundo, como coloca Freire, 
que expressa, assim, o processo dialógico em que ele está envolvido, por meio 
das interações verbais das quais ele participa, e que, também, reconhece a sua voz 
(PAIXÃO et al., 2011, p. 940). 
(T7) A análise foi ao encontro do referencial de Freire, revelando que é necessário 
que o aluno de Enfermagem desenvolva a autonomia, mediante o dar-se conta de 
seu inacabamento. Isso pode ser realizado com a ajuda de professores que adotem a 
metodologia da problematização e do desenvolvimento de relações dialógicas críticas 
(SILVA; PEDRO, 2010, p. 72). 

Assim, ao nos voltarmos para a pergunta “Por que recorrer à obra freiriana para discutir 

EaD?” foi-nos possível perceber que apesar de Paulo Freire não ter se dedicado ao tema da 

Educação a Distância, um dos motivos que o faz estar presente nessas discussões é o fato 
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de oferecer referenciais para discutir questões caras à modalidade como a  autonomia dos 

estudantes, o diálogo entre eles e entre o professor/tutor e ainda refletir também a respeito 

de que é possível pensar a EaD num viés problematizador e não bancário. Além disso, essas 

categorias freirianas são de suma importância para se discutir a modalidade. 

Antes de concluirmos esta questão, deixamos aqui a seguinte reflexão extremamente 

atual:
 A obra de Paulo Freire tem sido reconhecida mundialmente como uma contribuição 
original e destacada da América Latina ao pensamento pedagógico universal. Não se 
pode dizer que seu pensamento responda apenas à questão da educação de adultos ou 
à problemática do chamado “Terceiro Mundo”. Ele dialoga com outras realidades e, 
assim, elabora uma teoria complexa. Sua obra teórica tem servido como fundamento de 
trabalhos acadêmicos e inspirado práticas em diversas partes do mundo (GADOTTI; 
CARNOY, 2018, p. 13). 

Acreditamos que a partir dos trechos extraídos dos próprios artigos, bem como das 

observações feitas por Gadotti e Carnoy, tenhamos explicitado o motivo de as categorias de 

Freire estarem presentes também nas discussões acerca da educação a distância.  

4.3 Quais conceitos/categorias da obra de Paulo Freire são mais recorrentes nos trabalhos 
da amostra?

Começaremos tratando das categorias freirianas, quais foram citadas nos artigos e quais 

foram aquelas que predominaram. A tabela a seguir está disposta da seguinte forma: na coluna 

da esquerda, estão arrolados os conceitos e, na coluna da direita, os artigos em que eles ocorrem.  

Tabela 12 - Categorias freirianas
Investigação temática T1
Educação bancária/Educação problematizadora T1, T2, T3, T4 e T5
Diálogo/dialogicidade T1, T2, T3, T4, T5, T7
Querer bem T5
Curiosidade epistemológica T5
Autonomia T2, T6, T7, T8 
Comunicação dialógica T8
Acomodação T7
Afetividade T2
Mediação T2
Colaboração T2
Criticidade T2
Ação-reflexão T3

Fonte: elaboração própria
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Pelo que podemos observar pela Tabela 12, as categorias que prevaleceram foram 

“diálogo”, “educação bancária/educação problematizadora” e “autonomia”. Não à toa, pois 

essas três são questões-chave nas discussões que historicamente acompanham a modalidade.  

Tanto no senso comum quanto em parte da literatura especializada, sabemos que muitos 

associam a modalidade a distância à promoção de uma educação bancária. Para isso, consideram 

(PATTO, 2013; GIOLO, 2010), à grosso modo, que a modalidade tem sido usada apenas para a 

entrega de conteúdos, sendo os alunos depósito de conteúdos disponibilizados nos materiais de 

estudo e em aulas transmitidas sem interação. 

O par “educação bancária/educação problematizadora” esteve tão presente pelo fato de 
a educação a distância ainda ser associada muitas vezes a uma educação de qualidade 
questionável. Apesar dos cenários positivos relacionados à Educação a Distância, é 
importante indicar que a modalidade passou por diversas dificuldades, mesmo após 
a sua inclusão na legislação e mesmo antes de entrar em crise. O dilema da má fama 
herdada de experiências anteriores e, por conseguinte, o preconceito investido contra a 
EaD estão entre os aspectos mais depreciativos vividos pela modalidade até a virada do 
século. Ainda hoje, há preconceito, mas com menor intensidade, e progressivamente a 
modalidade tem ganhado adesão de estranhos (MILL, 2016, p. 05). 

Além do que afirma Mill, a EaD ainda hoje é associada a uma educação bancária, muitas 

vezes a serviço de propósitos mercantilistas sem nenhum compromisso pedagógico com a 

emancipação dos sujeitos. As críticas recaem também sobre relações próprias de um processo 

educativo presencial, entre professores e estudante e destes, entre si, que seriam reconfiguradas 

e não atenderiam a “tudo o que se deve esperar de um processo educacional”
Não se trata somente de conferir se a educação a distância consegue ser igual à pre-
sencial naquilo que se propõe a fazer. Posto que, nesse terreno, há ainda muito para ser 
analisado e sopesado, existe outro ponto que precisa ser esclarecido: o que a educação 
a distância se propõe a fazer é tudo o que se deve esperar de um processo educacional? 
(GIOLO, 2010, p. 1287).

Em nossa análise dos artigos da amostra, observamos que os autores recorreram à 

categoria “educação bancária” para discutir e/ou apresentar práticas pedagógicas a distância que 

promovam uma “educação problematizadora”, cada um deles a partir de seu objeto de estudo. 

Em Freire encontraram princípios mais gerais, associados a uma perspectiva emancipatória de 

Educação, que podem contribuir com a discussão de processos educativos a distância, em vez 

de recorrerem a autores que discutiram essas questões em “teorias” de EaD.

Não seria possível o desenvolvimento de uma educação a distância problematizadora 
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sem “diálogo”, categoria que mais aparece nos trabalhos. Sem diálogo, haveria o risco de 

desenvolvimento de uma educação bancária, ainda que os materiais possam ser provocadores 

de reflexões. Historicamente, três grandes blocos de teorias de EaD são conhecidos na literatura 

mundial (CARVALHO, 2014) nos quais a questão da interação entre os sujeitos e o diálogo 

aparece com maior ou menor destaque. As teorias são fundamentadas em 1) processo de 

industrialização do ensino e aprendizagem; 2) autonomia e independência do estudante; 3) 

interação e comunicação. García Aretio (2011) aponta outras como a “Distância Transacional” 

e “Comunicação Bidirecional”, “Aprendizagem Colaborativa” e “Equivalência”. Em todas 

essas propostas, graus distintos de interação e concepções variadas sobre diálogo aparecem com 

maior ou menor ênfase, tornando a categoria “diálogo” uma questão basilar na modalidade. O 

mesmo vale para “autonomia”, questão tratada nessas teorias sob focos distintos, mas muito 

sobre a necessidade de que o estudante da EaD desenvolva sua autonomia para que possa 

conseguir realizar seus estudos a distância.

Os autores dos artigos da amostra, que recorreram à categoria “diálogo”, grosso 

modo apontam a necessidade de que ele se fundamente numa perspectiva problematizadora, 

que valorize o debate e que também respeite as diferenças e particularidades de cada sujeito. 

Quando este diálogo se estabelece, os alunos podem se sentir mais confiantes para agir de forma 

autônoma. 
Ninguém é sujeito da autonomia de ninguém. Por outro lado, ninguém amadurece 
de repente, aos 25 anos. A gente vai amadurecendo todo dia, ou não. A autonomia, 
enquanto amadurecimento do ser para si, é processo, é vir a ser. Não ocorre em data 
marcada. É neste sentido que uma pedagogia da autonomia tem de estar centrada 
em experiências estimuladoras da decisão e da responsabilidade, vale dizer, em 
experiências respeitosas da liberdade (FREIRE, 2002, p. 41). 

Por fim, não nos é possível saber por que os autores que recorreram às categorias 

“diálogo”, “educação bancária/educação problematizadora” e “autonomia” preferiram discutir 

essas questões a partir de Freire e não de outros autores de EaD com publicações a respeito 

deste tema na modalidade. Mas podemos inferir que, se o fizeram, avaliam que essas categorias, 

em Freire, oferecem subsídios para reflexão e, talvez, ações no contexto desta modalidade.
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4.4 Como os trabalhos apresentam coerência ou incoerência quanto à totalidade da pers-
pectiva teórico-filosófica de Paulo Freire?

Para que os leitores pudessem ter um panorama a respeito de cada um dos artigos, 

fizemos anteriormente uma apresentação sucinta. Agora, destacaremos o que consideramos mais 

pertinente para esta questão de estudo. Dessa forma, a apresentação da análise será individual 

para, posteriormente, apresentarmos as conclusões. 

Em T1, os autores destacam que:
A leitura e discussão dos trabalhos de Freire (1987, 1977) nos influenciou no desenvol-
vimento de uma metodologia inspirada no processo de investigação temática, utilizada 
pelo autor na construção do conteúdo programático em seu método de alfabetização de 
adultos e adaptada para a educação em ciências pelos pesquisadores Delizoicov (1982, 
1991) e Angotti (1982) na implantação de um programa de ensino na Guiné-Bissau 
(FERRARI; ANGOTTI; TRAGTENBERG, 2009, p. 90).

As obras destacadas foram Extensão ou comunicação? e Pedagogia do oprimido. Eles 

explicam como aplicaram o método e deixaram claro que não houve uma correspondência 

integral entre o método de alfabetização e o minicurso. Além disso, os autores destacaram que na 

aprendizagem devem ser levadas em consideração características particulares de cada indivíduo 

e que essa aprendizagem precisa ter caráter problematizador. Isto posto, compreendemos que os 

autores do artigo – ao apresentarem uma proposta de curso da maneira como foi feita – podem 

ter reinventado e ampliado o método Freire. Entendemos que “essa reinvenção” é uma das 

ações dos pesquisadores da área crítica. 

Em T2, as autoras avaliaram se um material que foi elaborado para um curso na 

modalidade a distância respeitou as características dialógicas propostas por Freire. Consideramos 

que também houve coerência quanto à perspectiva teórico-filosófica de Paulo Freire, uma vez 

que, no artigo por nós analisado, elas se preocuparam em explicar o que é a dialogicidade 

numa perspectiva freiriana e utilizaram como referência as obras Pedagogia do oprimido e 

Pedagogia da autonomia.

Em T3, o autor avalia o diálogo numa perspectiva freiriana. Além disso, enfatiza que 

esse diálogo precisa ser simétrico, em alguns momentos, e respeitar a singularidade dos sujeitos. 

Ele também faz considerações a respeito das diferenças entre uma educação bancária e uma 

educação que se pretende problematizadora. As definições apresentadas e as reflexões acerca do 
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diálogo em cursos na modalidade a distância vão ao encontro da perspectiva teórico-filosófica 

de Paulo Freire. 

 Assim como vimos em T3, T4 também abordou o diálogo e ainda os conceitos de 

“alfabetizar” e “ensinar”. Como o artigo tratou da análise de um Projeto de Inclusão Digital de 

Agentes Comunitários de Sergipe, procuramos verificar se esses conceitos citados anteriormente 

estavam aliados à perspectiva teórico-filosófica de Paulo Freire. Vimos que sim, uma vez que os 

autores enfatizaram que a inserção das Tecnologias de Informação e Comunicação no cotidiano 

daqueles agentes comunitários deveria levar em conta o conhecimento de mundo desses 

indivíduos bem como valorizar a construção de uma relação dialógica entre eles. Inferimos que 

por meio do uso dos conceitos já citados seria viável, ainda de acordo com o texto, ultrapassar 

uma concepção de educação bancária e se fundamentar numa educação problematizadora. 
[...] incluir digitalmente deve centrar-se na formação de sujeitos ativos, construtores 
de novos conhecimentos e produtores de informação, e não, simplesmente, a 
acessibilidade às TIC. Assim entendida, a inclusão digital significa ‘infoinclusão 
social’, garantia de acessibilidade e conectividade à Socinfo, a partir das inovações 
midiáticas em TIC, para além das habilidades e do domínio técnico, e que possibilite 
o fortalecimento do cidadão para o “agir comunicativo” consciente (Habermas, 2001), 
a partir de práticas de educação dialógica e emancipatória (Freire, 1979) envolvendo 
todos os níveis de inclusão digital (Sorj, 2003) (PAIXÃO et al., 2011, p. 946).

Dando continuidade, em T5 vários conceitos freirianos foram usados como 

fundamentação como, por exemplo, “diálogo”, “educação dialógica e problematizadora”, 

“educação bancária” e “querer bem”. Esses conceitos foram explicitados pelas autoras com 

objetivo de se verificar se seria plausível, por meio deles, construir uma avaliação na educação 

a distância que fosse formativa. De acordo com as autoras, essa avaliação “pode ser entendida 

como toda prática de avaliação contínua que pretenda melhorar as aprendizagens em curso, 

contribuindo para o acompanhamento e orientação dos estudantes durante todo o seu processo 

de formação” (DAVID; FREIRE; VENTURA, 2014, p. 1048). Concluímos, após a leitura do 

artigo, que os conceitos freirianos foram relacionados à avaliação formativa de modo a destacar 

que, por meio dela, os cursistas talvez sejam avaliados não apenas com base na quantidade de 

acertos que obtiveram em determinada avaliação, mas em toda a trajetória deles no processo de 

formação. 

Entretanto, em T6, não houve, de acordo com nossa análise, uma relação muito clara 

entre o conceito freiriano de “autonomia” e o que o artigo se propôs: discutir autoria, ética e 

autonomia na educação a distância. Os autores apenas afirmam que, de acordo com Freire, o ato 
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de educar é um ato político e uma de suas principais obras foi Pedagogia da autonomia. Dessa 

forma, não haveria coerência entre o texto e a perspectiva teórico-filosófica de Paulo Freire. 

Explicitamos a seguir o trecho a que fizemos referência anteriormente: 
Um autor próximo a nós brasileiros, tanto pela contemporaneidade, quanto pela sua 
origem é Paulo Freire. Ele insistiu na absoluta necessidade de que o ato de educar 
é antes de tudo um ato político por excelência, e por isso deixou como uma de 
suas obras seminais a Pedagogia da Autonomia (FREIRE, 1999). Freire, inclusive, 
escreveu alguns livros não apenas sobre essa pedagogia, como também sobre temas 
correlacionados ao longo de toda a sua vida (PINTO; BASTOS FILHO, 2012, p. 163).

Já em T7 e T8 identificamos que houve coerência entre os princípios freirianos 

explicitados e o que foi discutido em relação à modalidade a distância. Inicialmente, em T7 

vimos que o diálogo pode favorecer o processo de construção da autonomia dos estudantes. 

Isso acontece porque, segundo as autoras, em determinadas situações os alunos precisarão sair 

de uma postura mais acomodada para refletir a respeito de sua prática: 
Acredita-se que as tecnologias da informação e da comunicação (TICs) possibilitam 
potencial de estímulos e desafios para a prática da curiosidade, o que poderá auxiliar o 
aluno na construção de sua autonomia. No caso específico do ensino de Enfermagem, o 
oferecimento de momentos em que o aluno precisa decidir e exercer sua autonomia pode 
rever situações nas quais ele apenas memoriza o conteúdo sem conseguir realmente 
conhecer ou aprender sobre o objeto estudado (SILVA; PEDRO, 2010, p. 74).

Ao analisarmos T8, constatamos que a EaD voltada para a qualificação de profissionais 

do sistema Único de Saúde, SUS, – quando amparada em princípios freirianos – permite que 

os cursistas tenham acesso a uma formação que valorize seus conhecimentos prévios e a troca 

de experiências.

 Então, de acordo com o que averiguamos, do total de artigos que compuseram nosso 

corpus em apenas um deles não pôde ser verificada com clareza a perspectiva teórico-filosófica 

de Paulo Freire. 

4.5 Os artigos foram desenvolvidos sob uma perspectiva crítica?

 Antes de respondermos essa questão, gostaríamos de pontuar que autores referenciados 

em Freire, de modo geral, têm interesses diversos em suas análises e, portanto, destacar caracte-

rísticas de uma abordagem crítica, como as tratadas aqui, pode não ser necessariamente uma 

preocupação deles.  

Tanto quanto são muitas as perspectivas críticas, variados também seriam os indícios 

de que um texto pode ser considerado como desenvolvido em uma dessas perspectivas. Assim, 
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tivemos que definir critérios para poder realizar uma análise dos artigos. Decidimos nos orientar 

buscando nos artigos as “tarefas” apontadas por Apple e Au no texto “Política, teoria e realidade 

na pedagogia crítica” (2012). Em primeiro lugar, vamos retomar essas cinco “tarefas” com as 

quais a pedagogia crítica deve ocupar-se: 
1. Deve testemunhar a negatividade, ou seja: uma de suas funções mais importantes é 
lucidar as conexões da política e da prática educacional com as relações de exploração 
e dominação na sociedade mais ampla. 
2.  Deve também apontar contradições e os possíveis espaços de ação. Portanto, a 
finalidade é examinar criticamente as realidades atuais com uma estrutura conceitual/
política que enfatiza os espaços em que as ações antihegemônicas devem ocorrer.
3. Por vezes se faz necessária a redefinição do que pode ser considerado como 
pesquisa. De acordo como os autores, deve-se “agir como secretários para aqueles 
grupos de pessoas e movimentos sociais que, no momento, estão envolvidos em 
desafiar relações existentes de desigualdade de poder.
4. O trabalho crítico tem, no processo, a tarefa de manter viva a tradição de trabalho 
radical. [...] Isso inclui não apenas manter vivas as tradições teóricas, empíricas, 
histórias e políticas, mas é também essencial ampliá-las e criticá-las (de maneira 
apoiadora).
5. Por fim, os educadores críticos devem agir em conjunto com os movimentos sociais 
progressistas que seus trabalhos apoiam, ou em movimentos contra as suposições e 
políticas direitistas que analisam criticamente (APPLE; AU, 2012, p. 416, grifo dos 
autores).

Agora, veremos se os textos que fizeram parte do corpus da nossa pesquisa se 

aproximariam dessas “tarefas” para que possam ser considerados críticos, dentro desse recorte 

de compreensão. Ressaltamos que não analisamos individualmente essas cinco características, 

mas sim se os textos discutiam relações de exploração e dominação, de poder e se apontavam 

limitações, críticas e/ou ampliaram o referencial teórico adotado, pois são elementos que, no 

momento, somos capazes de identificar considerando nosso grau de estudo. As observações 

serão feitas artigo por artigo para em seguida darmos um parecer geral com o objetivo de 

responder a questão 4.5.

De acordo com nossa análise, apenas T1 ampliou o referencial freiriano, uma vez que 

como já dissemos anteriormente teria havido reinvenção e ampliação da proposta de Paulo 

Freire. Neste artigo, os autores utilizaram o método de alfabetização de adultos criado por ele 

– mais precisamente o processo de “investigação temática” – para desenvolver um minicurso. 

De acordo com os autores,

a investigação temática tem por objetivo identificar temas de interesse da população 
investigada, para garantir que os conteúdos do programa de ensino contribuam 
efetivamente para a solução de problemas vivenciados pela comunidade e para a 
formação crítica do cidadão (FERRARI; ANGOTTI; TRAGTENBERG, 2009, p. 91).
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Entretanto, ressaltaram que o método não poderia ser usado como “uma receita pronta” 

para ser aplicado a qualquer situação. Inclusive, há no texto uma citação em que essas questões 

são destacadas: 

A menos que se queira negar a sua dialeticidade ou não praticá-lo integralmente, 
não podemos confundi-lo com uma “receita”, que numa situação de alfabetização 
de adultos, pode ser aproveitada simplesmente de modo operacional, como uma 
técnica instrucional alfabetizadora e não como educação problematizadora. 
Assim sendo empregado, é também, um instrumento da “educação bancária”, 
“domesticadora”, negando na prática os pressupostos básicos da educação problema-
tizadora: a criticidade, a dialogicidade e a intervenção transformadora.
Neste sentido, é importante que se ressalte que o “método” não é unilateral, ou seja, 
apenas um “instrumento” de trabalho do professor; qualquer roteiro que se assemelhe 
a isto não pode, a nosso ver, ser chamado ou confundido com “método Paulo Freire”, 
mesmo que num ou noutro ponto apresente alguns aspectos comuns (DELIZOICOV, 
1982, p. 28 apud FERRARI; ANGOTTI; TRAGTENBERG, 2009, p. 91, grifos 
nossos). 

No trecho que grifamos, vimos com clareza também a coerência com o pensamento 

freiriano, de que seu “método” não poderia ser usado como uma “receita” pronta a ser aplicada 

em qualquer situação de ensino. Sendo assim, vimos que eles deixam claro a crítica a uma 

educação bancária, instrucional. Ao nos voltarmos à pergunta desta seção, consideramos que 

não havia no artigo discussões quanto às relações de poder. 

Em T2, observamos que o texto não trata de relações de exploração e dominação.  

Destacamos que houve observações em relação a questões de desigualdade entre os cursistas 

e a forma de comunicação dos tutores. De acordo com as autoras, os materiais didáticos para 

a modalidade a distância devem ser elaborados de modo que a linguagem utilizada neles a 

aproxime dos cursistas e não os distancie. Além disso, “é importante que os conteúdos dessas 

mídias simulem um diálogo entre o autor e o leitor/ouvinte de maneira que o estudante se sinta 

em uma posição de igualdade e não de inferioridade frente àquele objeto de conhecimento” 

(DAVID et al., 2014, p. 122). O artigo destaca ainda que o conhecimento prévio dos cursistas 

bem como a visão de mundo por eles compartilhada devem ser valorizados. 

Já em T3, vimos referências às relações de poder presentes na sociedade. O autor destaca 

que: 
O reconhecimento do outro como igual não pressupõe o não reconhecimento da 
diversidade constitutiva dos seres humanos, mas a simetria em termos sociais que 
deve ser buscada. Essa condição retoma os próprios pressupostos da educação como 
prática de libertação, ou seja, de não negação das assimetrias. Se as assimetrias são 
negadas, excluem-se as relações entre dominadores e dominados, alienando as pessoas 
e dando a impressão de que tais relações são naturais. Para Freire (2010), o exercício 
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deve ser de reconhecer os seres humanos como iguais, a despeito das relações que se 
apresentam, ou marcando concretamente que o diálogo deve ser um instrumento para 
o reconhecimento dos iguais e, nesse sentido, também para a libertação. A educação 
libertadora pode ser um poderoso instrumento para que esse diálogo verdadeiro seja 
buscado (SCORSOLINI-COMIN, 2014, p. 253).

Pela leitura, vimos que, a partir da perspectiva de Freire, Scorsolini-Comin trata de 

questões relativas às relações de poder e também como a construção de um diálogo numa 

perspectiva da educação libertadora pode contribuir para que os indivíduos tenham consciência 

de que devem lutar com o objetivo de construir uma sociedade mais justa e menos desigual. 

Além dessas observações, há ainda em T3 outros trechos que tratam dessa discussão e que 

questionam esses papéis sociais, mas não julgamos necessário citá-los aqui. 

Consideramos que em T4 – mesmo que indiretamente – houve reflexões a respeito das 

desigualdades sociais a partir do momento em que os autores refletiram a respeito de um projeto 

de infoinclusão: 
A concepção de infoinclusão social proposta como política de governo deve ser 
incorporada à prática cotidiana dos sujeitos, nas práticas socioculturais das quais 
participam na sociedade. Deve, também, garantir a democratização do acesso à 
internet, via banda larga, e a oferta de espaços gratuitos de acesso, assim como a 
construção de espaços virtuais de cidadania, tais como o governo eletrônico, entre 
outros, e considerar, em seus fundamentos, o mundo vivido e o agir comunicativo 
como norteadores na construção da autonomia e libertação dos sujeitos. Dessa forma, 
não cabem mais ações/ projetos no campo da infoinclusão social que enfatizem apenas 
o aspecto objetivo da ação educativa, isto é, que considerem suficientes disponi-
bilizar aparatos tecnológicos para os indivíduos, desconsiderando o papel da razão 
comunicativa na efetivação de uma educação libertadora, com base na objetivação 
de uma prática dialógica, consensual e colaborativa dos sujeitos partícipes desta 
ação e nas relações aí estabelecidas. Só, assim, as TIC poderiam contribuir para a 
compreensão do próprio mundo da vida. (PAIXÃO et al., 2011, p. 945).

Consideramos que se tais projetos são necessários é porque evidentemente existe um 

grupo que está à margem da sociedade. No caso específico do artigo, são indivíduos que não têm 

acesso às Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação. Além disso, o trecho destaca que 

além de ações governamentais práticas, como acesso à internet, é necessário pensar como esses 

projetos de infoinclusão podem ser pensados levando-se em conta uma educação problema-

tizadora. 

Já em T5 identificamos que as autoras fizeram observações quanto às relações de poder 

em nível micro – neste caso especificamente entre alunos e professores. Essas observações 

foram baseadas no referencial freiriano:
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Na visão de Freire (2006a), um ambiente favorável à produção do conhecimento 
desmistifica o medo criado em torno da figura do professor, na medida em que o 
aluno se sente a vontade para se expressar livremente sem julgamentos ou censura. 
Assim, em contextos de formação humana, é importante que o conhecimento seja 
trabalhado dentro de uma perspectiva relacional, de confiança e respeito mútuo, no 
qual as diferenças são respeitadas, os ritmos de elaboração de saberes também, além 
da capacidade criadora dos estudantes. Nesse sentido, os temores criados em torno 
da figura do professor são desmistificados, uma vez que esta abordagem aproxima-o 
dos estudantes, favorecendo suas intervenções durante os percursos de aprendizagem 
(DAVID; FREIRE, VENTURA, 2014, p. 1051).

A obra de Freire citada pelas autoras é Pedagogia do oprimido. No trecho, elas dão 

destaque à figura do professor, ressaltando que, na medida em que essa relação não é desigual, 

há nela um equilíbrio e o “medo” em torno do que o professor representa é substituído pelo 

respeito e pela igualdade. Essa “igualdade”, devemos salientar, relaciona-se ao respeito, ao 

direito que o aluno tem de expressar a sua palavra, de ser ouvido. Para Paulo Freire, o professor 

é aquele que tem autoridade por ter saberes específicos, conhecimentos afeitos a sua área de 

atuação. Essa autoridade não pode ser confundida com autoritarismo, com opressão. 

Entretanto, ao analisarmos T6 vimos que não houve discussão a respeito de relações 

de poder e/ou desigualdade. Para finalizar a exposição, tratemos dos artigos T7 e T8. Em T7, 

há observações quanto às relações estabelecidas entre alunos e professores. De acordo com as 

autoras, os professores devem respeitar o conhecimento de mundo dos alunos sem se considerar 

superiores a eles. É desejável que haja uma relação de troca, em que os saberes dos alunos sejam 

valorizados. Ainda de acordo com o texto, o professor “deve escutar seus alunos e respeitar a 

compreensão que eles têm de sua realidade, aproveitando suas experiências e incorporando-as 

às discussões em sala de aula” (SILVA; PEDRO, 2010, p. 75). Em T8, o artigo se baseia num 

estudo que analisa algumas publicações referentes a cursos na modalidade a distância para 

profissionais de saúde ligados ao Sistema Único de Saúde (SUS). Nele, não identificamos 

relações explícitas de exploração e dominação.

De acordo com Apple e Au, “uma compreensão mais profunda de pedagogia crítica 

também é, cada vez mais, baseada na percepção da importância de dinâmicas múltiplas que 

sustentam as relações de exploração e domínio em nossas sociedades” (APLLE; AU, 2012, 

p. 415). Então, consideramos que não há como se pensar uma educação – seja na modalidade 

presencial seja na modalidade a distância – sem levarmos em conta essas relações. 

Entretanto, como nosso estudo está fundamentado na perspectiva freiriana, vejamos 

como Apple e Au relacionou Freire à pedagogia crítica: 
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A pedagogia crítica de Freire gira em torno da ideia central de práxis – a unificação 
de reflexão crítica e ação crítica. Procura ser a pedagogia que permite que alunos e 
professores sejam sujeitos de sua própria história. Tornam-se atores (e é um processo 
constante de tornar-se) capazes de olhar para a realidade, refletir de maneira crítica 
sobre ela e empreender ação transformadora para mudá-la, aprofundando assim sua 
consciência e trabalhando para um mundo mais justo. A pedagogia crítica de Freire 
usa métodos de ensino baseados na problematização e no diálogo, com a intenção de 
questionar todas as relações de poder hierárquico, inclusive a relação aluno-professor 
(2012, p. 422-423). 

Pelo que podemos observar, alunos e professores “como sujeitos de sua própria história” 

assumem o protagonismo de suas vidas e passam a agir de maneira tal que sejam capazes de 

mudar a realidade e também a sociedade em que vivem. 

Ao retomarmos a nossa pergunta – se os artigos foram construídos sob uma perspectiva 

crítica – chegamos à conclusão de que parcialmente, pois, apesar de a maioria apresentar 

coerência com uma perspectiva freiriana, esses artigos ficaram, quando abordavam relações de 

poder,  restritos a questões que fazem parte da relação tutor/professor X aluno não destacando 

em contextos mais amplos relações de poder, exploração e dominação presentes nas sociedades 

como um todo, com exceção de T3, que tratou mais detidamente dessas questões.

Com o objetivo de expandir nossa discussão, recorremos a Padilha em “EaD freiriana 

como educação a distância emancipatória e criativa”. O texto é bastante atual e trata justamente 

dos focos centrais de nosso estudo: educação a distância e Paulo Freire. Nele, o autor apresenta 

questões fundamentais à educação – ressaltando que na modalidade por nós discutida e de 

acordo com princípios freirianos “o caráter desta educação não se altera: continua sendo 

com base no princípio da educação como ato político, como “prática da liberdade”, portanto, 

humanizadora e emancipatória, que nos faz curiosos diante da realidade e, por conseguinte, 

seres criativos” (PADILHA, 2018, p. 237). Ou seja, também na atualidade e junto com ela os 

avanços tecnológicos e a expansão da educação a distância se deve pensar na modalidade de 

maneira “humanizadora e emancipatória”. 

Entendemos que se esses princípios não forem respeitados a relação ensino-apren-

dizagem continuará sendo construída num viés “bancário”. Ainda segundo Padilha:
Somos favoráveis às mudanças e às transformações na educação: inclusão digital para 
todas as pessoas, investimentos em tecnologia nas escolas públicas, com o consequente 
investimento na formação continuada de professores de todas áreas do conhecimento 
em relação a tais avanços. Mas, tudo isso, na perspectiva de uma ampliação responsável, 
ética, estética, humanizada, crítica, criativa e política do ensino on-line. E que isso 
não signifique o atendimento de interesses notadamente mercantis que, por meio de 
publicidade bem cuidada nas diversas mídias, fazem da educação um produto, uma 
mercadoria, um verdadeiro objeto de consumo (2018, p. 237). 
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O autor, no trecho acima, fala da expansão do ensino on-line, porém, essa expansão não 

deve ocorrer a qualquer custo: ela precisa acontecer de maneira responsável. Um dos pontos 

que chamou nossa atenção foi o que trata da educação como um produto. Temos acompanhado 

pela mídia um número cada vez mais crescente de propagandas que incentivam a modalidade a 

distância, enfatizando uma aprendizagem prática, rápida e com menos custos. Acrescente-se a 

isso o conjunto de dispositivos legais que apresentamos no Capítulo 1 desse trabalho e veremos 

como a educação a distância cresceu nos últimos anos. Entretanto, esse crescimento deve estar 

acompanhado da formação de professores/tutores bem como de materiais didáticos que sejam 

acessíveis e inclusivos. 

Ao nos voltarmos para os artigos que compuseram nosso corpus e pela leitura do texto 

de Padilha, fica claro o quanto Paulo Freire e sua obra continuam atuais quando tratamos do que 

seja necessário para se construir uma educação a distância que respeite o diálogo, a autonomia 

e que se baseie em princípios emancipatórios. 

Por fim, após buscarmos responder nossas questões de estudo, fomos às referências 

bibliográficas dos trabalhos para verificarmos em quais obras de Paulo Freire os autores se 

fundamentaram para escrever os artigos que fizeram parte de nossa análise. Essa busca despertou 

nossa curiosidade, pois queríamos constatar se a obra mais citada teria sido Pedagogia do 

oprimido (1975), justamente por sabermos de seu alcance; “a Pedagogia do oprimido está entre 

os primeiros cem livros mais consultados no banco de dados The Open Syllabus Project, que 

inclui mais de um milhão de programas de universidades de língua inglesa dos últimos dez 

anos” (KOGAN, 2019, p. 16).

Todavia, deparamo-nos com os dados a seguir. Colocamos à esquerda o nome da obra e 

à direita em quais textos ela apareceu. 

Tabela 13 - Obras citadas

Pedagogia do oprimido T1, T2, T3, T5
Extensão ou comunicação? T1, T4, T5
Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa T2, T3, T5, T6 e T8 
Conscientização: Teoria e prática da libertação T3
A importância do ato de ler T4
Educação e mudança T4, T5, T7
Pedagogia da esperança: um reencontro com a Pedagogia do Oprimido T5
Educação como prática da liberdade T7

Fonte: elaboração própria.
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Pela leitura do quadro, vimos que Pedagogia da autonomia: saberes necessários à 

prática educativa foi a obra mais citada: apareceu em cinco dos oito artigos analisados. Desse 

modo, recorremos, então, à obra para verificar o que para Freire significa autonomia:
A autonomia vai se constituindo na experiência de várias, inúmeras decisões, que vão 
sendo tomadas. Por que, por exemplo, não desafiar o filho, ainda criança, no sentido 
de participar da escolha da melhor hora para fazer seus deveres escolares? Por que o 
melhor tempo para esta tarefa é sempre o dos pais? Por que perder a oportunidade de 
ir sublinhando aos filhos o dever e o direito que eles têm, como gente, de ir forjando 
sua própria autonomia? Ninguém é sujeito da autonomia de ninguém. Por outro lado, 
ninguém amadurece de repente, aos 25 anos. A gente vai amadurecendo todo dia, ou 
não. A autonomia, enquanto amadurecimento do ser para si, é processo, é vir a ser. 
Não ocorre em data marcada. É neste sentido que uma pedagogia da autonomia tem de 
estar centrada em experiências estimuladoras da decisão e da responsabilidade, vale 
dizer, em experiências respeitosas da liberdade (FREIRE, 2002). 

Nas palavras do próprio autor, “a autonomia, enquanto amadurecimento do ser para si, 

processo, é vir a ser”. Pelo que compreendemos a autonomia é uma atitude que os indivíduos 

desenvolvem ao longo da vida, é contínua. Dessa forma, acreditamos que a referência à 

autonomia – tão presente nos artigos analisados – deu-se pelo fato de também na modalidade 

a distância os alunos irem desenvolvendo-a aos poucos, como um processo, para que não 

dependam apenas do tutor/professor para determinar de que forma e quando devem expressar 

seu ponto de vista. 

4.6 Arrematando esta costura

Depois de respondidas as questões de estudo, voltemo-nos agora ao objetivo de nossa 

pesquisa: analisar como a pedagogia desenvolvida por Paulo Freire vem sendo incorporada 

em artigos sobre educação a distância, examinando, sobretudo, sua aderência a trabalhos 

críticos. Mais uma vez nos debruçamos sobre os artigos que fizeram parte do nosso corpus, 

juntamente com as observações de Apple e Au (2012) a respeito da pedagogia crítica – já 

abordadas por nós anteriormente. Apenas destacaremos, nas palavras dos autores, que essa 

pedagogia “usa métodos de ensino baseados na problematização e no diálogo” e questiona 

relações de poder, inclusive entre alunos e professores (APLLE; AU, 2012, p. 422-423). 

Pelo que analisamos, os artigos, em sua maioria, foram escritos a partir de uma 

perspectiva crítica ao tratar da educação a distância e das relações dessa modalidade com os 

conceitos freirianos já abordados. Dessa forma, vimos em nossa leitura um questionamento 



85
a respeito de que a modalidade de educação por nós pesquisada deve priorizar, dentre outros 

aspectos, a autonomia e o diálogo problematizador. Caso contrário, não há educação de 

caráter emancipatório. De acordo com Padilha (2018, p. 237), “na atualidade, considerando o 

significativo avanço das tecnologias aplicadas à educação e do oferecimento de inúmeros cursos 

de Educação on-line, surgem a toda hora anúncios de que, agora, no século 21, deparamo-nos 

com uma verdadeira ‘revolução’ do ensino”. Ainda de acordo com o autor, o estudante tem 

acesso a celulares, tablets, computadores, “de forma que ele controle seu próprio tempo, ritmo 

e que seja o centro do processo educativo” (PADILHA, 2018, p. 237). 

Acreditamos que essa “revolução” pode gerar uma falsa ideia de autonomia, de que 

as pessoas são independentes e de que não necessitam mais do outro para se construir uma 

educação verdadeiramente problematizadora. Pelo que compreendemos, a autonomia – tão 

destacada pelos autores dos artigos por nós analisados – constrói-se justamente pelo diálogo 

com o outro, entre os colegas e os professores/tutores e ação transformadora. Caso contrário, 

tanto na modalidade presencial quanto na modalidade a distância, o ensino pode ser concentrado 

em “pacotes de conteúdos” ministrados por professores que se consideram detentores de 

conhecimento para os alunos, meros “depositários”. 

Além disso, ao tratarmos das novas tecnologias relacionadas à educação, consideramos 
importante destacar o que afirma Selwyn: 

A maioria das pessoas, ao que parece, sente-se feliz ao assumir que as tecnologias 
educacionais são ferramentas neutras essencialmente livre de valores e intenções 
(ou, no máximo, criadas a partir de entendimentos em geral otimistas e significados 
associados à mudança e melhoria educacional) (SELWYN, 2014, p. 37).

Na esteira de Selwyn, destacamos que as tecnologias educacionais – assim como as outras 

tecnologias – não são neutras e nem livres de valores e ideologias, já que elas são evidentemente 

criadas por indivíduos que também são constituídos por uma determinada época, seus valores 

e costumes. Além disso, não devemos deixar de questionar esses “entendimentos em geral 

otimistas e significados associados à mudança e melhoria educacional”: nem toda tecnologia 

educacional representa mudança ou melhora. Pensemos num exemplo simples: uma professora 

de língua portuguesa, por exemplo, pode usar um computador para que os alunos “decorem” 

as novas regras do acordo ortográfico ou continuar usando a já conhecida lousa para fazer isso. 

Se a relação ensino-aprendizagem continuar a se basear apenas na transmissão dos 
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conteúdos, ela não perderá seu viés “bancário” e reprodutivista independentemente da tecnologia 

que esteja sendo empregada. Acreditamos que uma educação que se considere “problema-

tizadora” não tem como objetivo fazer com que se decorem esses ou aqueles conteúdos, mas 

deve colaborar para que os indivíduos possam refletir a respeito do que aprendem de modo a 

exercer seu papel de cidadãos no mundo em que vivem, reinventando-o afim de construir outras 

realidades. 

Sendo assim, terminamos o capítulo com a seguinte reflexão de Gadotti a partir de 

Freire: “Não basta saber ler que ‘Eva viu a uva’. É preciso compreender qual a posição que 

Eva ocupa no seu contexto social, quem trabalha para produzir a uva e quem lucra com esse 

trabalho” (GADOTTI, 1996, p. 72).

Por meio dessa fala, compreendemos que uma educação emancipatória só pode ser 

construída a partir do momento em que nos comprometemos com todas as etapas que fazem 

parte de seu processo. Isso inclui os educandos, os educadores, os políticos, a força de trabalho 

envolvida, ou seja, toda sociedade. Acreditamos que só a partir de reflexões como essa 

construiremos uma educação problematizadora, inclusive na modalidade a distância. 



87
CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao longo deste trabalho, procuramos refletir a respeito da educação a distância e a 

relação dessa modalidade com o referencial teórico-metodológico de Paulo Freire. Para isso, 

partimos, no Capítulo 1, da definição de EaD e apresentamos algumas legislações que tratavam 

de sua expansão no Brasil ao longo dos anos. Focamos, como já dissemos, no ensino superior, 

pois foi nele que predominou o número de matrículas – excetuando-se os cursos livres. A 

título de ilustração, exemplificamos com gráficos que mostravam essa expansão bem como 

destacamos alguns grupos de pesquisa no Brasil que se dedicam ao estudo da educação a 

distância. Consideramos que esse percurso foi importante para que os leitores pudessem ter 

informações fundamentadas a respeito do tema.

No Capítulo 2, nosso objetivo consistiu em desenvolver uma concepção de educação que 

estivesse de acordo com a perspectiva freiriana, assim como destacar os conceitos de “educação 

bancária/educação problematizadora”, “diálogo” e “politicidade” – tão presentes em Paulo 

Freire. Buscamos nas obras do próprio autor a definição para esses conceitos. Além disso, nosso 

objetivo foi pensar a EaD numa perspectiva crítica a partir de Apple, Au e Selwyn. Ainda neste 

capítulo, fizemos um levantamento de algumas obras freirianas que se referiam à tecnologia 

como Pedagogia do oprimido (1987), Ação cultural para a liberdade e outros escritos (1981), 

Pedagogia da indignação (2000), Pedagogia da autonomia (2002) e Pedagogia da esperança 

(1997), e também o texto publicado pela revista BITS, A máquina está a serviço de quem? 

(1984). Esse recorte foi necessário para mostrar que o autor não era avesso às tecnologias e 

desde a publicação de Pedagogia do oprimido, em 1968, já fazia reflexões a respeito do tema. 

 No Capítulo 3, apresentamos todo o percurso desde o número total de revistas 

classificadas como A1 e A2, passando por todos os procedimentos de filtragem até chegarmos 

aos oito artigos que compuseram nossa análise. A partir desse ponto, explicitamos algumas de 

suas informações gerais, além de destacar a que instituições os periódicos estavam vinculados 

e o ano das publicações. 

 No último Capítulo, fizemos uma análise minuciosa dos dados referentes ao corpus, 
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respondemos as questões de estudo, e tratamos do objetivo de nossa pesquisa. 

Acreditamos que essa retomada é necessária com o objetivo de evidenciar nossa 

trajetória. 

 Para além dessas informações, acreditamos que cabem aqui algumas reflexões que 

tratam do nosso trabalho, mas que também vão além dele: discutir a relevância de Paulo Freire 

na atualidade. Sabemos do contexto social e político em que o Brasil está imerso hoje como 

também dos ataques sofridos pela democracia brasileira. Sabemos ainda o quanto a memória 

de Freire tem sido desrespeitada e consideramos desnecessário citar esses ataques. Preferimos 

ficar com o debate. Dessa forma, gostaríamos aqui de refletir a respeito de um trecho retirado 

de Reinventando Freire: a práxis do Instituto Paulo Freire, publicado em 2018. Ele é um pouco 

longo, mas necessário, e traz reflexões acerca do que estamos vivendo:
Há universidades pelo País afora que nunca assimilaram a obra de Paulo Freire. Em 
algumas delas ele não teve ainda o título de doutor honoris causa, mesmo que o seja 
após a morte do corpo. Isso significa que Paulo Freire continua com a sua caracte-
rística mais especial: a capacidade de ser controverso, isto é, de não servir a todos os 
senhores ao mesmo tempo. Paulo Freire não é, ainda bem, uma unanimidade. Tem 
gente que não gosta dele. Aliás, todas as vezes que você faz alguma coisa e todos e 
todas acham completo, perfeito, concreto, acabado é sinal de que você não atingiu 
o que desejava. Numa sociedade de classes, numa sociedade de diferenças, numa 
sociedade de injustiças, se Paulo Freire fosse uma unanimidade, haveria alguma coisa 
muito estranha. Porque o trabalho de Paulo Freire é um trabalho compromissado 
com as vítimas. E não é sempre que se pode supor que, além da vítima, o vitimador 
também se perceba contemplado na obra de Paulo Freire. Por isso, não se espante se 
você ou eu caminhando encontrarmos pessoas que não apreciam Paulo Freire. Aliás, 
isso é um sinal da qualidade também da obra que ele tem. É preciso lembrar que 
uma das avaliações que se faz do trabalho que se tem é o número de adversários 
que você encontra. Os adversários também qualificam aquilo que se faz. Por isso, a 
presença viva de Paulo Freire, nessa ausência que a gente recusa e nessa presença que 
a gente traz aqui é também uma presença controversa, porque nos cabe honrar a obra 
freiriana. E a melhor maneira de honrá-la é levá-la adiante com a atualidade que ela 
carrega (CORTELLA, 2018, p. 28).

Destacamos inicialmente o fato de o trecho tratar de uma “sociedade de classes, de 

diferenças e de injustiças”. Sabemos que nesse tipo de sociedade fica muito evidente a diferença 

entre “opressores” e “oprimidos” e que os oprimidos são grande parcela da população. Se 

pensarmos na Educação, por exemplo, fica evidente que os “opressores” têm acesso às melhores 

escolas enquanto os “oprimidos” precisam contentar-se com o mínimo que o Estado oferece – 

sem contar o número de crianças e adolescentes que não estão matriculados em instituições 

regulares de ensino. Sem acesso à educação e sem muitas vezes poder questionar “o sistema” 
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essas pessoas quase nunca têm voz. Por isso, educadores como Paulo Freire são tão importantes. 

Freire representa justamente essa voz, esse lugar de fala. 

Ao escancarar os mecanismos de opressão da nossa sociedade escravocrata, Paulo Freire 

gerou e continuará gerando mal-estar nos “opressores” e esse mal-estar tem sido evidenciado 

com frequência em nossa sociedade por grupos políticos que, apesar de eleitos pelo povo, são 

financiados por elites econômicas, as quais Raymundo Faoro (2012) chamou de “donos do 

poder”, cujo projeto de classe consiste em oprimir e gozar privilégios. 

Essa educação de qualidade representa – além de material didático e de uma boa 

estrutura física – professores bem remunerados, qualificados e cientes do papel que podem 

desempenhar para além do contexto escolar, uma vez que os cidadãos que ajudarão a formar 

poderão questionar de maneira mais ativa a economia, a sociedade, as diferenças de classe, os 

representantes políticos etc. 

Acreditamos que essa é uma das formas de se construir uma “educação problema-

tizadora” e ela deve se dar na modalidade presencial e na modalidade a distância. Dentre 

tantas possibilidades que a EaD oferece, uma delas é oportunizar a entrada de estudantes em 

diversos níveis de ensino quando esses mesmos estudantes, pelas mais variadas razões, não 

estão matriculados na educação presencial. 

Ao discutirmos a EaD intentamos pensá-la, ao longo deste trabalho, de maneira não 

bancária e verificamos que os autores dos artigos por nós analisados também trouxeram 

contribuições relevantes nesse sentido. Sendo assim, vimos que foi possível relacionar a 

perspectiva teórico-filosófica freiriana à modalidade a distância. 

Esperamos, fazendo referência ao trecho citado, ter sido capazes de explicitar a atualidade 

de Paulo Freire como também de sua obra. Além disso, acreditamos que nosso trabalho possa 

contribuir para a reflexão a respeito do potencial problematizador da modalidade a distância. 
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