
Espaço da educação à distância  
 
A modalidade de ensinar e aprender, conhecida como educação a distância, não é recente, e 
tampouco o seu debate. Remontam ao século 18, nos Estados Unidos, as primeiras iniciativas de 
aulas por correspondência. No Brasil, passa a ocorrer na primeira metade do século 20. No 
entanto, atualmente, o que podemos considerar como novidade, refere-se à mudança ocorrida 
nas tecnologias de informação e comunicação, iniciada em meados da década de 1970 e 
ganhando um forte impulso, na década de 1990, com o surgimento da Internet. Essa revolução 
tecnológica teve impacto, principalmente, na reestruturação da economia capitalista em nível 
global, bem como na nova orientação para a organização do mundo do trabalho.  
 
Essa mudança no paradigma produtivo trouxe para o centro das atenções a questão do 
conhecimento, como fator essencial, hoje, para o crescimento econômico e desenvolvimento 
social. Não é por acaso que o uso da denominação sociedade do conhecimento é utilizada, nos 
jornais e na literatura especializada, como síntese descritiva da situação em que vivemos.  
 
Embora a importância do conhecimento para o desenvolvimento da sociedade também não seja 
recente, a novidade está na sua centralidade e forte associação com a idéia de cidadania, 
ampliando o seu alcance para além da visão econômica. Não se trata apenas de uma aplicação da 
ciência e da tecnologia e formação de uma elite de profissionais especializados, mas a geração e 
aplicação do conhecimento em todas as esferas da sociedade, colocando cidadãos do mundo em 
um processo educativo ao longo da vida. Essa lógica nos leva à centralidade da educação nesse 
processo. Torna-se inócuo falar em sociedade do conhecimento sem educação e sem a garantia 
de acesso universalizado.  
 
Nesse contexto, qual o espaço da educação a distância? Na verdade, ela, junto com as tecnologias 
de informação e comunicação, tornam possível o acesso universal. A mudança no paradigma de 
produção trouxe consigo a mudança do aprendizado e da formação. Vencer a barreira do tempo e 
do espaço, aprendendo em qualquer lugar e a qualquer hora, para qualquer público, com 
diferentes tecnologias, viabiliza o ideal da própria sociedade do conhecimento. Em um país como o 
Brasil, de espaço continental e população heterogênea, só poderemos falar de inclusão na 
sociedade do conhecimento se o espaço público for ocupado pela educação a distância. Como isso 
pode ser feito?  
 
Essa contribuição pode se dar em pelo menos dois níveis, nos quais a universidade pública deve 
se fazer presente. O primeiro, permitindo o acesso à educação superior para o maior número de 
pessoas. O segundo, e não menos importante, criando a possibilidade de apoio a políticas públicas 
sociais inclusivas, a partir de amplos programas de capacitação, com uma parceria entre 
universidade pública e governo.  
 
Podemos utilizar dois exemplos como ilustração. Recentemente, atendendo a um edital do MEC, 
foi formado o Consórcio Setentrional, constituído por oito universidades públicas, incluindo os 
estados de Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Bahia, Amazonas e Pará, para a produção 
e oferta de um curso de licenciatura em biologia a distância. Sob a coordenação da Universidade 
de Brasília, serão ofertadas, a partir do segundo semestre de 2005, 3.415 vagas distribuídas por 
esses estados. A UnB ofertará 250, em seu primeiro vestibular. Quais as implicações disso? Em 
um primeiro momento, trata-se, só na UnB, de uma expansão de vagas de cerca de seis vezes em 
relação ao vestibular regular. Para um problema social de déficit de professores de biologia para a 
educação básica, encontra-se uma resposta pela via da educação a distância. Por outro lado, 
dentro dessa mesma modalidade, organiza-se a oferta do curso em forma de consórcio, 
potencializando esse efeito de expansão para diversos estados brasileiros.  
 
Em 2003, foi firmada uma parceria entre o Ministério do Esporte e a Universidade de Brasília, para 
capacitação, a distância, de professores de educação física e alunos estagiários, envolvidos com o 
Programa Segundo Tempo.  



Esse programa pretende levar a milhões de crianças da escola pública brasileira a visão educativa 
e de formação para a cidadania, do esporte escolar, permitindo que elas possam praticá-lo, no 
horário alternativo a seu estudo regular. Mas o diferencial dessa política pública foi associá-la à 
capacitação dos formadores envolvidos. Não somente atingir crianças, mas atingir seus 
formadores, adequando seu perfil e tornando-os multiplicadores potenciais. Novamente a 
educação a distância como possibilidade de solução.Resta garantir que esse boom educacional 
inclusivo tem o respaldo da qualidade do seu impacto. Esse é um tema para debate futuro.  
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