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RESUMO 

Este trabalho apresenta as diferenças e/ou continuidades das políticas públicas em 

relação à educação a distância (EAD) no Brasil, nos governos de Fernando 
Henrique Cardoso e Luís Inácio Lula da Silva, durante o período compreendido entre 

1995 a 2006. Analisa com as contribuições dos intelectuais ligados à Teoria Crítica,  
as políticas educacionais do ensino superior a distância no Brasil no referido 
período, bem como reflete, à luz da Teoria Crítica, o uso que faz da tecnologia no 

contexto da sociedade capitalista e, em especial, da educação. Apresenta por meio 
de pesquisa bibliográfica e análise de dados do Instituto Nacional de Pesquisas 

Pedagógicas (INEP), a educação superior brasileira e a inserção da EAD no 
processo de expansão do ensino superior, sob a ótica das políticas públicas e do 
discurso de sua democratização. Para isso, fez-se necessário compreender o 

direcionamento dado às políticas educacionais no país, com base na influência das 
recomendações de órgãos externos, como o Banco Mundial. A interpretação dos 

resultados da sua expansão, obtidos durante os governos de Fernando Henrique 
Cardoso e Luiz Inácio Lula da Silva, permitiu identificar que a ideologia neoliberal 
esteve presente nas reformas da educação superior, e que a produção de 

conhecimentos na chamada “sociedade do conhecimento” tomou corpo por meio 
dessas políticas. As políticas científicas da década de 1990 consolidam a hegemonia 

de uma concepção educacional privada. O referencial teórico que deu suporte às 
análises efetuadas partiu das concepções da Escola de Frankfurt. A conclusão do 
trabalho evidencia que apesar de haver continuidade nas políticas públicas em 

educação a distância para o ensino superior do governo Lula em relação ao governo 
Fernando Henrique Cardoso. FHC buscou a massificação do ensino superior, 
enquanto Lula levou estas políticas do ensino privado para o público, como 

ferramenta de “democratização” deste ensino, e construiu um processo avaliativo no 
ensino a distância nos moldes daquele implantado pelo governo anterior para o 

ensino presencial. 
 
 

Palavras-chave: educação a distância, educação superior, políticas públicas, 

neoliberalismo e sociedade do conhecimento. 



 

 

ABSTRACT 

 

 
This paper presents the differences and / or continuity of public policies in relation to 

distance education in Brazi l, the governments of Fernando Henrique Cardoso and 
Luiz Inacio Lula da Silva, during the period from 1995 to 2006. It analyzes the 

contributions of intellectuals linked to critical theory, education policies in higher 
education distance in Brazil in that period and reflects the light of critical theory, its 
use of technology in the context of capitalist society and in particular of education. 

Shows by means of literature and analysis of data from the National Institute of 
Pedagogical Research (INEP), the Brazilian higher education and the integration of 

ODL in the expansion of higher education from the perspective of public policies and 
discourse of democratization. For this, it was necessary to understand the direction 
given to educational policies in the country, based on the influence of the 

recommendations of outside agencies such as the World Bank. The interpretation of 
the results of its expansion, obtained during the administrations of Fernando 

Henrique Cardoso and Luiz Inácio Lula da Silva, has identified that the neoliberal 
ideology was present in the higher education reforms, and the production of 
knowledge in the "knowledge society" took shape through these policies. Science 

policies of the 1990s consolidated the hegemony of a private educational design. The 
theoretical framework that gave support to the analysis made based on the ideas of 
the Frankfurt School. The completion of the work shows that while there is continuity 

in public policies in distance education for higher education in the Lula government in 
relation to President Fernando Henrique Cardoso. FHC sought the massification of 

higher education, while Lula took these policies of private education to the public as a 
tool of "democratization" of education, and built an evaluation process in distance 
education in the manner that deployed by the previous government to face teaching. 

 
 

Key-Words: distance education, higher education, public policy, neoliberalism and 

the knowledge society. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A presente dissertação intitula-se “As Políticas Públicas da Educação 

Superior: a Educação a Distância nos governos de Fernando Henrique Cardoso e 

Luis Inácio Lula da Silva (1995-2006)”.  

O período escolhido para a pesquisa deve-se ao fato de que, no Brasil, a 

modalidade de Educação a Distância (EAD) obteve respaldo legal para sua 

realização com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) nº 9.394, 

promulgada em 20 de dezembro de 1996, que estabelece, em seu artigo 80, o papel 

do Poder Público, como “incentivador do desenvolvimento e da veiculação de 

programas de ensino a distância em todos os níveis e modalidades de ensino e de 

educação continuada” (BRASIL. Ministério da Educação e Cultura, 1996). 

 Aliado a este fato, ambos os governos, Fernando Henrique Cardoso (FHC) 

e Luís Inácio Lula da Silva (Lula), comprometeram-se com uma agenda de reformas 

estruturais destinadas a mudar o perfi l do Estado brasileiro e a discussão sobre o 

ensino superior e a EAD, está inserida neste contexto.  

Em meados da década de 1990, o Brasil começou a sentir a crescente 

hegemonia das políticas neoliberais, evidenciando-se, a partir deste momento, um 

maior acesso ao ensino superior. Segundo críticos do governo, como por exemplo, 

Antunes (2005), a gestão de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), enquanto 

representante e incentivador dessas políticas delineou novos contornos para o 

ensino superior.  

Para alguns autores, como Freitas (2004), Chauí (2003), a expansão da 

educação superior foi conduzida com base nas políticas neoliberais, utilizando-se de 

indicadores em que se redefinem as instituições nos moldes capitalistas, enfocados 
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na produtividade, planejamento, flexibilidade da estrutura de cursos, e uso frequente 

de tecnologias de informação e comunicação. Sendo assim, o conceito clássico de 

educação e de universidade sofre uma desconfiguração; segundo Freitas (2004, 

p.12) “a educação passa ser entendida como serviço e a universidade como uma 

organização”. 

Nascimento (2008) afirma que os países periféricos, como o Brasil, foram 

intimados, pela política internacional a efetuar a reforma do Estado, começando pela 

área educacional com a reforma do sistema de ensino brasileiro; além disto, a 

elaboração das políticas públicas para a educação a distância, principalmente no 

ensino superior, passou a ganhar força a partir da regulamentação da EAD, através 

da LDB/96. Consolidado posteriormente, com a criação do Sistema Nacional de 

Educação a Distância e de órgãos públicos gestores, na esfera Federal, como a 

Secretaria da Educação a Distância (SEED) no Ministério da Educação (MEC) e 

associações direta ou indiretamente relacionadas ao setor: Associação Brasileira de 

Educação a Distância (ABED) e Associação Brasileira de Tecnologia Educacional 

(ABT), bem como diversas iniciativas educacionais em âmbito público e privado. 

A possibilidade de acesso e ao baixo custo praticado por incentivo do 

governo de FHC, a educação superior a distância se expandiu de norte a sul do 

país, especialmente nas instituições de ensino privadas. 

Além disto, a necessidade de ampliação da oferta da educação superior 

como forma de garantir o desenvolvimento social, satisfazendo assim as urgências 

sociais e culturais, provocou nas Instituições de Educação Superior (IES) a adoção 

da oferta de cursos à distância para atender às novas demandas de acesso dos 

jovens à educação superior e à capacitação profissional. A possibilidade de 
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educação a distancia se ampliaram a partir da aplicação de novas tecnologias no  

processo educativo. 

A EAD, ao incorporar à sua estrutura novas tecnologias, como a transmissão 

via satélite e Internet, apresenta-se como uma das possíveis soluções capaz de 

encurtar as distâncias de um país com extensões continentais como o Brasil. Neste 

sentido, a EAD é capaz de promover o acesso à Educação Superior para alunos que 

vivem fora dos grandes centros, além de proporcionar a atualização de professores 

e de profissionais de todas as áreas (MARTINS, 1989; BELLONI, 2003).  

Diante desse cenário, as Instituições de Ensino Superior (IES) iniciaram um 

movimento de criação e oferta de cursos à distância, de natureza diversa, com o 

objetivo de atender às demandas sociais, de graduação, pós-graduação, extensão, 

técnico, profissionalizante, entre outras. Isto se deve ao fato de que, conseguir uma 

vaga na educação superior ainda constitui grande dificuldade para a maioria dos que 

buscam este nível de ensino. Embora o número de vagas tenha aumentado nos 

últimos anos, o acesso ainda é restrito. 

Com o avanço da Internet e das tecnologias educacionais, à Educação a 

Distância expandiu-se substancialmente, bem como a relação custo-benefício, 

influenciando as IES na adoção da modalidade. As vantagens que essas mudanças 

trazem para o processo educativo, como atingir uma população maior de alunos e 

expandir as possibilidades de acesso à educação superior, vêm acompanhadas de 

elementos questionáveis, como a transformação da educação em negócio lucrativo 

para as instituições, que redimensionam a utilização do quadro profissional para 

atingir um maior numero de alunos com um custo menor. 

Assim, após a realização de amplo levantamento bibliográfico, constatou-se 

que a literatura educacional, relativa ao estudo da educação superior à distância, 
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guarda diversas lacunas e questões a serem investigadas. Dentre essas lacunas e 

questionamentos, encontra-se a questão principal. É o problema desta pesquisa: Há 

diferenças, ou apenas continuidade, entre as políticas públicas em relação à EAD no 

Brasil, nos governos de Fernando Henrique Cardoso e Luís Inácio Lula da Silva, 

durante o período compreendido entre 1995 a 2006? 

Este problema possibilitou elencar as seguintes questões norteadoras: 

 De que maneira as políticas educacionais implantadas nos 

governos de FHC e Lula possibilitaram a expansão do ensino superior à 

distância no Brasil? 

 Em qual período mencionado (1995 a 2006) deu-se a maior 

expansão do Ensino Superior à distância no país e quais as razões para o 

fato? 

Em busca de respostas a estas perguntas o estudo teve como objetivo geral 

analisar, com as contribuições dos intelectuais ligados à Teoria Crítica, as políticas 

educacionais do ensino superior à distância no Brasil no período de 1995 a 2006, o 

qual se desdobrou nos seguintes objetivos específicos: 

 Entender, à luz da Teoria Crítica, o uso que se faz da tecnologia 

no contexto da sociedade capitalista e, em especial, da educação.  

 Analisar o ensino superior à distância no Brasil à luz d ideologia 

da sociedade do conhecimento. 

 Estudar as políticas públicas da Educação Superior no Brasil, no 

contexto neoliberal, no período de 1995 a 2006. 

 Estudar a expansão do Ensino Superior à distância no Brasil, 

entre 1995 a 2006, a partir das estatísticas do INEP. 
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Os procedimentos metodológicos compreenderam os seguintes 

aspectos: 

 Pesquisa bibliográfica - Compreende um levantamento na 

literatura pertinente: livros, artigos científicos veiculados por periódicos 

especializados, teses, dissertações, anais de congressos, documentos 

publicados na internet (Portal do MEC, ABED, ANPED, etc.) . Esta leitura deu 

o suporte teórico ao trabalho e.  

 Pesquisa documental - Esta é referente a dados publicados pelo 

do Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos (INEP), sobre a educação 

superior à distância no período de 1995 a 2006. 

Quanto aos meios de investigação, consideraram-se algumas opções 

bibliográficas e fontes para a construção da pesquisa. 

 Referencial teórico - A Teoria Crítica formulada pelos intelectuais 

ligados à Escola de Frankfurt, com o intuito de compreender o impacto das 

tecnologias educacionais, mediante o estudo e a análise de textos 

representativos dos seus principais integrantes (Adorno, Horkheimer, 

Benjamin e Marcuse). Estudou-se também, a obra de autores que trabalham 

as contribuições teóricas dos filósofos frankfurtianos no Brasil, dentre eles: 

Bruno Pucci, Antônio Alvaro Soares Zuin e Newton Ramos-de-Oliveira. 

 No tema Educação a Distância adotam-se as bibliografias dos 

autores LITTO e FORMIGA (2009), para tratar de aspectos do 

desenvolvimento da EAD no Brasil com o seu “estado da arte”, obras 

clássicas da EAD para compreensão de sua historicidade e tendências dentre 

eles Vani Moreira Kenski e Onilza Martins. 
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 Fontes estatísticas - Dados quantitativos disponibilizados pelo 

INEP obtidos por meio do censo da educação (www.inep.gov.br).  

A partir dessa leitura, buscou-se em seguida refletir sobre as implicações 

dessas posições filosóficas para a compreensão da educação a distância no ensino 

superior, no contexto social contemporâneo, visando, ao mesmo tempo, encontrar 

subsídios para a discussão mais aprofundada da problemática da educação 

brasileira.  

No intuito de sistematizar a pesquisa, o estudo estrutura-se em três 

momentos. O primeiro, denominado “Teoria Critica da Escola de Frankfurt e a 

Educação”, contextualiza a Teoria Crítica; discute sobre as tecnologias na ótica dos 

frankfurtianos e o olhar de Adorno sobre a educação. 

No segundo momento apresenta-se a compreensão da Sociedade do 

Conhecimento, sua critica e sua concepção para o ensino superior no Brasil como 

um entremeio da visão dos frankfurtianos e das políticas públicas da educação 

superior no Brasil.  

Posteriormente, fez-se breve análise histórica da educação superior no 

Brasil no período de 1995 a 2006, discutindo as políticas educacionais praticadas na 

gestão dos governos de Fernando Henrique Cardoso, e no primeiro mandato de Luiz 

Inácio Lula da Silva, perpassando pelas as influências e as interferências do Banco 

Mundial nas políticas educacionais. Em seguida, foi analisada a política do ensino 

superior a distância nos governos de FHC e de LULA, a partir das estatísticas do 

INEP e, finalmente, apresentam-se as considerações finais a que se chegou no 

término do estudo. 
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2. TEORIA CRÍTICA DA ESCOLA DE FRANKFURT E A EDUCAÇÃO 

 

O termo Teoria Crítica indica a corrente de pensamento produzida pelo grupo 

de intelectuais, pesquisadores, atuantes no Instituto para a Pesquisa Social de 

Frankfurt, na Alemanha. A Teoria Crítica é mencionada, também, como Escola de 

Frankfurt. 

A teoria crítica é o conjunto de pressupostos, inicialmente, de orientação 

marxista concebida pelo grupo de teóricos da Escola de Frankfurt. Segundo esta 

concepção “a ciência deve-se engajar na transformação da sociedade e na 

emancipação do ser humano: para isso, deve desenvolver novos métodos de 

investigação que não estejam comprometidos com as estratégias de dominação 

presentes no capitalismo” (APPOLINÁRIO, 2004, p. 183). O objetivo principal é criar 

sociedades e organizações livres da dominação, em que todos possam contribuir e 

desenvolver-se. 

Os principais nomes dessa primeira geração são Horkheimer, Adorno e 

Marcuse, que mudaram para Califórnia (EUA), quando os nazistas assumiram a 

Alemanha e lá perceberam as contradições no discurso americano entre 

igualitarismo e a discriminação racial e de classes vigentes; isto permitiu que eles 

ampliassem suas críticas ao capitalismo. 

De diferentes maneiras, estes estudiosos traduziram a desilusão de grande 

parte dos intelectuais com respeito às transformações do mundo contemporâ neo, 

seu ceticismo quanto aos resultados do engajamento político revolucionário, mas 

também o desejo de autonomia e de independência do pensamento. 

Os autores que se vincularam a esse movimento intelectual, nascido em 

1923 com a criação do Instituto para a Pesquisa Social de Frankfurt, não se 
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satisfizeram com as diversas análises que procuravam compreender a vitória do 

nazismo e a derrota das esperanças revolucionárias. 

Matos (2005 p.9) reflete: 

 
Sob a influência das análises de Marx e de sua crítica à economia política 
burguesa, a Teoria Crítica da Escola de Frankfurt revela a transformação 

dos conceitos econômicos dominantes em seus opostos: a livre t roca passa 
a ser aumento da desigualdade social; a economia livre transforma-se em 
monopólio; o trabalho produtivo, nas condições que sufocam a produção; a 

reprodução da vida social, na pauperização de nações inteiras. “Assim, a 
crítica à razão torna-se a exigência revolucionária para o advento de uma 
sociedade racional, porque o mundo do homem, até hoje, não é “o mundo 

humano”, mas “ o mundo do capital”.  

 

Apesar de haver grandes diferenças de pensamento entre esses autores, a 

preocupação comum era o estudo dos variados aspectos da vida social, de modo a 

compor uma teoria crítica da sociedade como um todo. Esses autores 

compartilhavam de uma visão comum da responsabilidade de mobilizar o poder 

transformativo da razão para promover e guiar uma mudança emancipatória. 

Em 1953, Horkheimer e Adorno retornam à Alemanha e reativam o Instituto 

de Pesquisa Social. No entanto, Marcurse fica nos Estados Unidos e na década de 

60 seus escritos na área da teoria social, enfocando a libertação emocional e sexual, 

se torna a base dos movimentos estudantis, sendo uma das fontes da chamada 

Nova Esquerda que tinha por preocupação a revolução política e cultural. 

De acordo com Adorno e Horkheimer (1995), a Teoria Tradicional, de 

fundamentação positivista, neutra, fornecia uma análise descontextualizada e com 

pretensão de universalidade, reproduzindo uma imagem feticista do mundo. Como 

contraponto, uma Teoria Crítica fundava uma ciência contextualizada, não neutra, 

engajada na transformação do mundo. A Teoria Crítica tendia a abranger a 

sociedade e suas instituições na totalidade da vida social concreta, buscando revelar 

as relações dos acontecimentos sociais. 
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Portanto, a Teoria Crítica aspira ao esclarecimento do Homem sobre a sua 

condição de agente histórico de produção de suas condições de vida e das relações 

sociais às quais está submetido, a fim de criar as condições capazes de mobilizá-lo 

para uma ação transformadora. Para Adorno e Horkheimer (1995) esse 

empreendimento não é mero projeto da razão, mas uma tarefa com a finalidade de 

diagnosticar a realidade social, capaz de intervir na sua mudança. 

Horkheimer (2000) salienta que a razão moderna é concebida dentro dos 

limites daquilo que ele denominou de Razão Instrumental ou Razão Subjetiva que porta 

a lógica empirista pragmática do positivismo e que avançou para múltiplos espaços 

sociais. Segundo ele, a racionalidade, tomada na acepção positivista, perde seu sentido 

imanente, reduzindo-se à técnica. “Todos os conceitos básicos, esvaziados de seu 

conteúdo, vêm a ser apenas invólucros formais. Na medida em que é subjetivada, a 

razão se torna também formalizada”. (HORKHEIMER, 2000, p.17). 

A formalização da razão implica sua ideologização e na “perda-de-si”. 

Retirada a sua função de pensar, a razão torna-se antecipadamente pensada, sem a 

necessidade de refazer a trajetória que leva à busca do próprio pensamento. 

“Segundo o ponto de vista da razão formalizada, a atividade é simplesmente um 

instrumento, pois retira o seu significado apenas através de sua ligação com outros 

fins.” (HORKHEIMER, 2000, p.44). A razão só serve quando mediada por algum fim. 

Ela se perde justamente porque a racionalidade instrumental se sustenta pelo 

enfeitiçamento dos meios. 

Os meios dão comando à razão e não mais os fins. Horkheimer vê no 

pensamento moderno um projeto organizado nos mesmos moldes do maquinário; 

por isso sustenta essa crítica. “Quanto mais as idéias se tornam automáticas, 
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instrumentalizadas, menos alguém vê nelas pensamentos com um significado 

próprio. São consideradas como coisas, máquinas”. (HORKHEIMER, 2000, p.30). 

Para Adorno e Horkheimer (1985) a razão, formalizada pela racionalidade 

instrumental, impregnada da substância positivista, tem liquidado o chamado 

“desencantamento do mundo”. Sua meta era dissolver os mitos e substituir a 

imaginação pelo saber. “A superioridade do homem está no saber”. [...] “O saber que 

é poder não conhece barreira alguma, nem na escravização da criatura, nem na 

complacência em face dos senhores do mundo”. (ADORNO, HORKHEIMER, 1985, 

p.17-18). 

O Esclarecimento é transfigurado em sua forma, pois ele próprio se tornou 

encantado. E esse caminho, que resultou na razão formalizada, está atrelado à 

lógica matematizada, que segue a esteira do progresso tecnológico da sociedade 

capitalista. A idéia básica é: a razão veio desencantar o mito; também ela própria se 

tornou um mito. Esta é a ideologia positivista que se desenvolve nas relações sociais 

e humanas no sistema capitalista. “No sentido mais amplo do progresso do 

pensamento, o esclarecimento tem perseguido sempre o objetivo de livrar os 

homens do medo e de investi-los na posição de senhores.” (ADORNO; 

HOKRAIMER, 1985 p.17). 

Segundo Vilela (2006) é imprescindível esclarecer o processo de alienação – 

o processo de regressão do esclarecimento – o esclarecimento como ausência de 

esclarecimento.  

 O esclarecimento se tornou a forma racional de mistificação das massas.  

 O esclarecimento do século XX, produto do estágio de desenvolvimento 

da sociedade industrial é resultado de seu processo de trabalho,  que 
produz a alienação, ofusca os homens e os impede de um entendimento 
real do seu ser e do seu fazer.  

 O esclarecimento resulta no aprisionamento da razão. O homem se 
libertou do pensamento metafísico do domínio dos instintos, mas, foi 
aprisionado pela falsa razão (noção weberiana do “desencantamento do 
mundo”).  
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 A ciência encarnada no positivismo tornou-se igual ao mito e se 

converteu na forma de dominação. (VILELA 2006, p.23-24) 

 

A humanidade deveria libertar-se mediante a educação deveria emancipar o 

ser humano, tirando o homem da menoridade1; e para tirar o homem da 

menoridade, o individuo seria levado para o esclarecimento, pois a razão liberta o 

ser humano. 

 
O esclarecimento como o processo de desencantamento do mundo. O 
mundo administrado, na concepção weberiana, era o mundo esclarecido.  
Entender este mundo esclarecido com o diálogo inicial com o conceito 

kantiano. Para Kant, emancipação é o processo de emancipação intelectual,  
resultado não apenas do processo histórico de superação da ignorância e 
da preguiça de pensar por conta própria, mas, também, a capacidade de 

superar a dominação intelectual de uma classe de dominadores sobre a 
humanidade. Para Kant, emancipação é a capacidade de superar a 
menoridade da razão – sua subordinação ao estabelecido e ao aparente 

(VILELA, 2006 p. 21). 

 

Adorno e Horkheimer buscaram explanar o entrelaçamento da racionalidade 

e da realidade social, o entrelaçamento inseparável entre a racionalidade para 

dominar a natureza e os resultados contraditórios deste processo: como o próprio 

domínio da natureza tornou-se nova forma de dominação do homem. 

Barra (2007) salienta o que justifica o massacre da razão desencantadora é 

o medo do próprio homem. É na tentativa de revelar o desconhecido, de apreendê-lo 

que o homem  desenvolve uma forma de pensar, instrumentalizada e tautológica, 

que pensa o impensado antes mesmo de que este se revele. 

Em outras palavras: a razão instrumental encanta e contamina com a 

fórmula empiricista, tecnicista e matematizada o que deveria ser desencantado. “O 

procedimento matemático tornou-se o ritual do pensamento. Apesar da autolimitação 

axiomática, ele se instaura como necessário e objetivo; ele transforma o 

                                                 
1
 Kant entende o termo de menoridade como a incapacidade de servir seu entendimento sem direção 

de outrem. “Entendimento sem direção de outrem” é o entendimento dirigido pela razão. Adorno e 
Horkheimer (1995, p.71). 
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pensamento em coisa, em instrumento, como ele próprio o denomina” (ADORNO; 

HORKHEIMER, 1985, p. 37). Assim, a razão positivista que, ironicamente, veio 

desencantar o mundo, retirou do mito aquilo que é mais importante, o valor do 

desconhecido. “Nada mais pode ficar de fora, porque a simples ideia do fora é a 

verdadeira fonte da angústia” (ADORNO; HORKHEIMER, 1985, p. 29).  

Isso significa que a submissão do homem é posta de modo manifesto. “O 

preço que os homens pagam pelo aumento de seu poder é a alienação daquilo 

sobre o que exercem o poder” (ADORNO; HORKHEIMER, 1985, p. 21). Além da 

submissão, o homem tem reduzido sua percepção do real à racionalidade do 

imediato, o que interfere diretamente na compreensão do real, “o que aparece como 

triunfo da racionalidade objetiva, a submissão de todo ente ao formalismo lógico, 

tem por preço a subordinação obediente da razão ao imediatamente dado”. 

(ADORNO; HORKHEIMER, 1985, p. 38). 

A razão instrumental significa, em outras palavras, o embotamento do 

pensamento. Nega o pensamento, pois o converte em tautologia, já pensada e 

liberta dentro dos limites da lógica positivista. Hoje, com a metamorfose que 

transformou o mundo em indústria, a perspectiva do universal, com a realização 

social do pensamento, abriu-se tão amplamente que [...] “o pensamento é negado 

pelos próprios dominadores como mera ideologia” (ADORNO; HORKHEIMER, 1985, 

p. 48). 

Barra (2007) aponta que a negação do pensamento é parte fundamental da 

organização do pensar. Nesse sentido, o desenvolvimento social é paralisado pelo 

enfeitiçamento do particular em prol do universal e que os espaços sociais são 

dominados pela expressão desaforada da técnica, ou da forma sobre o conteúdo, 

dos meios sobre os fins, do técnico-científico sobre o filosófico.  
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Para os representantes da escola de Frankfurt, o que se repete na história é 

a violência associada ao progresso. Segundo essa concepção, as guerras são 

resultados do desenvolvimento tecnológico. Nesse contexto, a ciência e a técnica 

não têm objetivo humano. 

2.1.  A TECNOLOGIA NA VISÃO DOS FRANKFURTIANOS 

Em uma primeira definição podemos afirmar que o conceito de tecnologia, 

segundo Brito e Purificação (2006, p.18) significa: 

 
Um conjunto de conhecimentos especializados, com princípios científicos 

que se aplicam a um determinado ramo de atividade, modificando,  
melhorando, aprimorando os “produtos” oriundos do processo de interação 
do seres humanos e destes entre si.  

 

A tecnologia é a aplicação do conhecimento científico para obter-se um 

resultado prático, este traz mudanças em suas relações com outros seres humanos 

e com a natureza. 

As tecnologias, como instrumentos que possibilitam o trabalho, são tão 

antigas quanto a espécie humana. Na verdade, foi a engenhosidade humana em 

todos os tempos, que deu origem às diferentes tecnologias. O uso do raciocínio tem 

garantido ao homem um processo crescente de inovações. Nas palavras de Kenski 

(2007 p.15), “os conhecimentos daí derivados, quando colocados em prática, dão 

origem a diferentes equipamentos, instrumentos, recursos produtos , processos, 

ferramentas, enfim a tecnologia”.  

Já para Marcuse (1998), intelectual da Teoria Crítica da primeira geração, a 

tecnologia é compreendida como modo de produção, uma totalidade de dispositivos 

e invenções que fazem parte de uma sociedade. É, ao mesmo tempo, uma forma de 

organizar e perpetuar (ou modificar) as relações sociais, uma manifestação do 
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pensamento e dos padrões de comportamento dominantes, um instrumento de 

controle e dominação.  

No século XX, após a Segunda Guerra, o filósofo alemão Theodor Adorno, 

integrante da Escola de Frankfurt, preocupou-se com o destino da técnica moderna, 

depois do desastre do nazismo, com medo de que o holocausto nazista se repetisse;  

em atitude, portanto, de preocupação e resistência, destacou um novo aspecto da 

ciência e da técnica e mostrou o tipo de homem requisitado pela civilização 

tecnológica  “o indivíduo tecnologizado (Adorno fala de „pessoas tecnológicas‟), cuja 

energia psíquica e modo de agir estão em perfeita sintonia com o poder tecnológico 

gerado pela ciência” (DOMINGUES, 2004, p.161). 

Segundo Franco (2004) o impacto da moderna tecnologia de reprodução na 

cultura foi certamente uma das preocupações mais centrais na construção do 

pensamento de Walter Benjamin, notadamente nos ensaios elaborados na década 

de 1930. Em seu livro denominado “A obra de arte na era de sua reprodutibilidade 

técnica”, empreende uma análise desse impacto, apontando pioneiramente que este 

suscita o abalo do prestígio da tradição artística burguesa , quando cria as condições 

objetivas para o aparecimento de um novo modo de ser da cultura, ao qual 

denomina de cultura “não-aurática”, que por sua vez, poderia servir de fundamento 

para a gênese de uma cultura revolucionária das massas. 

Theodor Adorno procurou demonstrar que o impacto das técnicas de 

reprodução na cultura, ao contrário do que Benjamin supunha, não apresenta uma 

natureza positiva: por exemplo, de modo algum tais técnicas democratizam a 

experiência musical, visto que converteriam o consumidor da música, tecnicamente 

reproduzida em ouvinte passivo, para quem são mais decisivos os aspectos técnicos 

do aparelho, mercadoria que é forçado a consumir, do que a qualidade musical 
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intrínseca à obra gravada. Esta, para ele, é relegada a segundo plano. 

Consequentemente, contra o otimismo benjaminiano, que aposta no declínio da 

“aura”, Adorno argumenta que tais técnicas tanto suscitam acentuada regressão nas 

formas historicamente estabelecidas da sensibilidade como forçam objetivamente o 

declínio da subjetividade autônoma. 

O conceito de indústria cultural, que ajudou a reforçar a acusação de 

“pessimistas” aos autores, foi intensamente questionado na época em que 

começaram a surgir as tecnologias virtuais e, logo depois, as interativas. Neste 

sentido, a explosão de tais tecnologias pareceu então tanto provocar uma 

desintegração ampla no sistema da indústria cultural quanto confirmar as antigas 

expectativas benjaminianas relativas à natureza emancipatória dos novos meios 

técnicos. Nesse momento, não faltaram intérpretes dedicados a demonstrar a 

falência das teses adornianas, apostando na supremacia do olhar espera nçoso de 

Benjamin (FRANCO, 2004). 

Ainda, segundo Franco (2004) entre as teses de Benjamin e Adorno há um 

equívoco grave. Em primeiro lugar, porque afinal, a obra de Adorno é, em muitos 

aspectos, uma espécie de continuação da de Benjamin. Em segundo lugar, porque, 

ao resumir a discussão, entre eles por um lado, ao ensaio sobre a obra de arte e aos 

relativos à natureza da música tecnicamente reproduzida. 

Marcuse, citado por Franco (2004) parece partir dessa descoberta 

benjaminiana para formular uma questão decisiva acerca da natureza da moderna 

tecnologia: qual é a “lógica objetiva” que orienta seus rumos e decide o que pode ou 

não ser produzido. Marcuse começa por constatar que atualmente a produção 

econômica técnico-científica da natureza não liberta o homem do reino da 

necessidade.  
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Ela parece antes tanto reforçar a submissão dos homens a este mesmo 

aparato, quanto instaurar uma lógica que, no final das contas, apenas incrementa o 

controle social. Embora esse aparato produtivo contenha a possibilidade de produzir 

abundantemente, criando assim, a condição histórica necessária para o 

estabelecimento de uma racionalidade social efetiva.  

Percebe-se então, que o pensamento científico contemporâneo se distancia 

de modo acentuado da tradição filosófica, que costuma referir-se à natureza como 

algo dotado de um conjunto de qualidades vivas. 

Franco (2004, p. 198) ainda aponta que a prática social, que se manifesta 

subterraneamente na dinâmica vital do projeto científico, é ela própria o resultado de 

uma escolha, realizada por um sujeito histórico concreto, em  momento determinado 

da história moderna, encadeando um processo que constitui o que podemos chamar 

de “projeto tecnológico”, o qual molda a sociedade a partir do universo da tecnologia. 

Nas sociedades contemporâneas, nas quais as forças produtivas 

alcançaram alto nível de desenvolvimento, este “projeto” estaria densamente 

materializado em seus aparatos produtivos, de modo que não podemos considerá-

los senão “como um sistema que determina, a priori, tanto o produto do aparato 

como as operações de sua manutenção e ampliação” (FRANCO, 2004).  

Isso significa, segundo Marcuse, citado por Franco (2004) que não podemos 

de maneira alguma isolar os instrumentos ou equipamentos que compõem a 

totalidade desse aparato nem indagar por seu campo operacional ou usos possíveis, 

devido ao fato de que estes lhe são prescritos e determinados previamente. 

Ainda segundo essa concepção, a tecnologia enquanto sistema impossibilita 

que cada produto específico resultante do aparato produtivo tenha origem 

meramente aleatória e, dessa forma, é bastante viável supor que a racionalidade 
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interna da tecnologia também determine, no campo das tecnologias destinadas às 

comunicações de massa, suas operações básicas. Nesse setor, cada produto ou as 

modificações nele introduzidas, são determinados a priori, assim como o 

aparecimento de cada novo produto resultante de seu desenvolvimento. O mesmo 

ocorreria com as inovações aparentemente radicais. 

Franco (2004) aponta que se extraírem consequências radicais dessa 

concepção, chegar-se-á à conclusão de que: 1. por um lado, a lógica do capital 

exige cada vez mais produtos que possam ser rapidamente substituídos por outros 

que aparentem ser mais modernos e que tragam vantagens ao consumidor; 2. por 

outro lado, esses produtos tornaram o consumidor mais dependente da tecnologia, 

portanto aumentam a sua passividade, no tempo em que lhe oferecem sempre a 

mesma coisa, em roupagem nova. “Isto nos permite afirmar que também nesse 

terreno o progresso ocorre apenas como progresso na dominação, conforme já 

anotou Walter Benjamin” (FRANCO 2004, p. 199). 

As teses defendidas por Marcuse citação de Franco (2004, p. 199) acabam 

assim, por sustentar que “a tecnologia serve para instituir formas novas, mais 

eficazes e mais agradáveis de controle e coesão social”.  

O que Marcuse faz é analisar criticamente a sociedade industrial 

contemporânea, com suas contradições, limitações e possibilidades. Isto significa, 

no entendimento de Marcuse, que a sociedade industrial possui mecanismos 

próprios que são capazes de sufocar as necessidades que exigem libertação.  

Ao transportar essa concepção para o terreno das tecnologias de 

comunicação de massa, pode-se verificar como a natureza delas se inscreve no 

progresso em que “a racionalidade tecnológica ter-se-á tornado racionalidade 

política”. A concepção marcuseana parece, assim, até mais radical do que a tese 
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elaborada por Adorno acerca da indústria cultural, segundo a qual “não se trata das 

técnicas de comunicação como tais, mas do espírito que lhes é insuflado, a saber, a 

voz de seu senhor” (FRANCO 2004, p. 200). 

Adorno e Horkheimer (2006 p.49) dizem que, “na medida em que cresce a 

capacidade de eliminar duradouramente toda a miséria, cresce também 

desmesuradamente a miséria enquanto antítese da potência e da impotência”. A 

mesma constatação pode ser feita, hoje em dia, no campo da formação cultural. A 

um crescimento vertiginoso das novas tecnologias de informação e de aculturação 

contrapõe-se uma expansão espantosa do analfabetismo e da deformação cultural.  

Já Pucci (2003) refere que Marcuse critica a neutralidade atribuída à 

tecnologia, tanto em sua construção quanto em sua utilização. Mais do que a 

neutralidade, aponta o seu uso ideológico. Para Adorno e Horkheimer, a razão, 

rigidamente funcionalizada, é usada como instrumento universal na produção dos 

demais instrumentos. Logo, também, está embutida na utilização desses produtos, 

“hoje a maquinaria mutila os homens, mesmo quando os alimenta”. 

Marcuse analisa a tecnologia como  sistema, como a totalidade dos 

instrumentos, dispositivos e inovações da era da máquina, que gera nova forma de 

organizar as relações sociais, de padronizar o pensamento e o comportamento 

dominantes, como  instrumento de controle e de dominação. Marcuse, em 

“Tecnologia, guerra e fascismo”, diz ainda que no decorrer do processo tecnológico, 

uma nova racionalidade e novos padrões de individualidade se disseminaram na 

sociedade, diferentes e até mesmo opostos àqueles que iniciaram a marcha da 

tecnologia. 

Marcuse ainda afirma que a mecânica da submissão se propaga da ordem 

tecnológica pra a ordem social; ela governa o desempenho não apenas nas fábricas 
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e lojas, mas também nos escritórios, escolas, juntas legislativas e, finalmente, na 

esfera do descanso e lazer. 

Já Theodor Adorno, citado por Pucci (2003 p.13), na década de 1960, no 

Ensaio após Auschwitz, previa a relação ambígua do homem moderno com a 

técnica avançada. No mundo atual de seu tempo, a tecnologia já ocupava posição 

chave e produzia, segundo ele, pessoas afinadas com ela. Ele viveu a época da 

expansão do rádio, das incipientes experiências televisivas, dos primeiros filmes 

Hollywoodianos e teve sensibilidade para captar a relação de simpatia e 

identificação que as pessoas estabeleciam com os objetos tecnológicos.  

Estes que deveriam ser instrumentos criados para propiciar uma experiência 

digna do ser humano, paradoxalmente se transformaram em seres com vida própria, 

descolados da realidade do homem, uti lizados para exigir dele amor, submissão, 

paixão etc. 

Pucci (2003) menciona que as novas tecnologias geraram, então, homens 

frios, turbinados pelos motores das possantes máquinas, impulsionados ao infinito 

pela velocidade das informações, navegantes indefesos pelas ondas agitadas e 

sedutoras da Internet. Eu amo a tecnologia, eu adoro ser filmado pelas câmaras, 

sinto-me bem ao deixar-me inundar pelas informações e imagens on line, para que ir 

ao banco, à livraria, ao supermercado, ter de me deparar com pessoas 

inconvenientes, se, em contato com a máquina, posso rapidamente resolver tudo.  

Não estaria contido aqui algo irracional, patológico, exagerado, perguntava 

atônito Adorno, em seu ensaio de 1967: 

 
Não se sabe com precisão como a fetichização da tecnologia domina a 
psicologia individual das pessoas, [...] que [...] faz aquele que cria um 
sistema de transporte para levar as vítimas o mais rápido possível a 

Auschwitz esquecer-se do que acontecerá com elas em Auschwitz. 
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O que chocava o frankfurtiano nos anos 1960 era que a tendência à 

implantação generalizada da tecnologia estava encravada organicamente no 

desenvolvimento da própria civilização. Hoje, isso se confirma de maneira integral. A 

tecnologia invade progressivamente a vida dos homens em todas as suas 

configurações. Aceitá-la plenamente significa ser um homem contemporâneo , abrir 

caminhos pra um futuro promissor. Não integralizá-la em seu cotidiano, em sua sala 

de aula, pode significar o banimento mais rápido do mercado de trabalho e da vida 

social. No entanto, aceitá-la plenamente significa, também, aderir aos paradoxos 

que a civilização, ambígua em si mesma, lhe impinge a todo momento. Então, 

combater a tecnologia equivale, hoje em dia, a opor-se ao espírito do mundo 

contemporâneo.  

Adorno e Horkheimer, na Dialética do esclarecimento, enfatizam as 

consequências advindas aos humanos pela mediação cada vez mais integral da 

sociedade sobre o indivíduo por meio dos aparatos tecnológicos: 

 
A regressão das massas, de que hoje se fala nada mais é senão a 

incapacidade de poder ouvir o imediato com os próprios ouvidos, de poder 
tocar o intocado com as próprias mãos [...]. Pela mediação da sociedade 
total, que engloba todas as relações, os homens se recenvertem 

exatamente naquilo contra o que se voltara a lei evolutiva da sociedade, o 
princ ípio do eu: meros seres genéricos, iguais uns aos outros pelo 
isolamento na coletividade governada pela força.  

 

Essa avaliação foi feita na década de 1940. Hoje, a sociedade administrada 

com o uso intensivo e extensivo das novas tecnologias faz-se ainda mais integrada. 

Para Costa (1997) as tecnologias de comunicação, criadas neste século, 

formadoras de uma cultura de massa, interpõem-se na formulação das 

representações da realidade e no senso comum das pessoas, mediante a 

construção de um imaginário internacional popular cuja ação desterritorializada 

transcende as dimensões do contexto geopolítico dos Estados nacionais. Esta 
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realidade de final de século, que também se caracteriza pela ampliação dos canais 

de interlocução da cultura mediática2, representa nova etapa de produção e de 

circulação de bens simbólicos que não pode ser compreendida como fenômeno 

localizado. 

 
A lógica do capital no campo da produção simbólica tem modificado as 

noções de autonomia cultural e tornado impessoal a fruição de artefatos  
simbólicos. Em contraposição, as novas tecnologias de comunicação vêm 
ampliando a circularidade de informações, a interatividade entre os agentes 

comunicativos. Isto representa, em tese, maior horizontalidade do processo 
de produção e distribuição de mensagens, cuja ação acaba inserindo cada 
vez mais pessoas nos circuitos informatizados, o que pode representar 

novas formas de intersubjetividade e sociabilidade, tendo a técnica como 
agente mediador. (COSTA, 1997, p. 182).  

 

Esta contradição do sistema capitalista se manifesta na universalização do 

acesso à cultura em contraposição à expansão da racionalidade instrumental, nas 

possibilidades de autonomia e emancipação do homem. 

A mundialização da cultura é desafiadora, devido a questões emblemáticas 

de concentração de informação e diversificação de acesso ao saber produzido pela 

humanidade, como se fosse impulsionada por movimento pendular, que vai da 

hipótese do controle absoluto à capacidade de maior interati vidade entre homem e 

tecnologia (COSTA, 1997). 

Nesse sentido, a desterritorialização, ou seja, a apropriação da imagem, e 

sua vinculação via satélite entre culturas distantes são indicações de que apenas os 

paradigmas sociológicos do Estado são insuficientes para pensar o conjunto de 

articulações da sociedade pós-industrial. 

                                                 
2
 Entendida como cultura produzida com a presentificação dos meios de comunicação na vida 

cotidiana, no sentido de que cada vez mais intensamente a mediação da técnica na produção de 
mensagens, imagens, informações estende as capacidades sensitivas e influi no imaginário das 

pessoas, na formulação de juízos e hipóteses sobre realidades distantes, bem como nas suas 
referências valorativas. 
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A afirmação acima pressupõe o redimensionamento do papel da 

comunicação midiática impessoal3, no processo civilizatório de construir um 

arcabouço teórico que exprima a complexidade da inserção das novas tecnologias e 

as mudanças de matrizes de pensamento. 

O desenvolvimento da linguagem diferenciada entre os diversos meios de 

comunicação a distância decorrem de processos históricos que compreendem, 

fundamentalmente, os aspectos de industrialização, urbanização e universalização 

do ensino. A comunicação de massa se relaciona também com os estágios de 

evolução técnico-científica da humanidade.  Por mediação das tecnologias de 

comunicação, que dispõem de imagem, som e movimento, amplia-se a capacidade 

de representação que o homem faz do mundo. “Hoje, o homem se relaciona de 

forma mais intensa com realidades com que não convive diretamente, o que sugere 

a ampliação de sua capacidade de interlocução, apreensão de sentidos em busca 

de uma alteridade cultural e de abstração” (COSTA 1997, p. 184). 

A estrutura de comunicação midiática, caracterizada pela mediação técnica 

e distanciamento entre os interlocutores pode sofrer influências da variedade de 

informações acessadas. 

Segundo Costa (1997) é insustentável a predicação de teoria 

comportamental que restringe o fenômeno de comunicação à capacidade do 

emissor de codificar mensagens (gerar estímulos) através de canais (meios) e, desta 

forma, obter resposta (reação) do receptor, como se este fosse passivo e 

automatizado socialmente. Por isto: 

 

                                                 
3
 A comunicação impessoal ocorre quando emissor e receptor não estão no mesmo lugar durante o 

processo de emissão, transmissão e recepção de mensagens. É uma característica da comunicação 
de massa que abrange um público disperso, heterogêneo, inorganizado.  
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O isolamento físico e normativo dos indivíduos reduz a comunicação a um 

processo mecanicista de estímulos e resposta, simplificando a 
complexidade de mediações que envolvem a relação emissor com seu 
destinatário, inclusive, em função das características do veículo no qual a 

mensagem é codificada e do contexto em que passa a ser recebida (Costa,  
1993, p.38).  

 

Ainda, segundo Costa (1997), a formação do sujeito cognoscente, diante de 

circuitos permanentes de trocas de mensagens, imagens, sons, movimentos que 

interferem nas mudanças de percepção do homem da modernidade, deve ser 

compreendida e analisada diante da relação com as técnicas de comunicação a 

distância, que agem na pré-sensibilização, em sensações que, sob a repetição, 

seriação dos bens simbólicos produzidos pela indústria cultural, acomodam os  

sentidos e “automatizam” apreensões da realidade. Por isto é que, hoje:  

 
As fronteiras entre o verdadeiro e o falso torna-se cada vez mais impalpável 
e as balizas que permitem distinguir os diversos níveis de verdade das 

representações e avaliar sua credibilidade tornam-se cada vez mais difíceis  
de controlar (QUÉAU, citado por COSTA, 1997, p.188).  

 

Costa (1997) aponta que a cultura passa por um processo de mundialização, 

artefatos culturais que desterritorializam, integram-se a circuitos em que imagens 

sintéticas e digitais, cada vez mais, invadem a vida privada dos indivíduos, 

modificando sua sensibilidade, agindo em seu imaginário. 

 

Há uma tendência de se ampliar os canais de interlocução entre os agentes 
que produzem bens culturais, sugerindo maior interatividade no processo 
comunicativo, rompendo com a verticalidade tradicional da comunicação 

impessoal. (COSTA, 1997, p. 188).  

 

Diante deste processo de produção da cultura midiática, a autonomia do 

sujeito, em face da padronização dos artefatos da indústria cultural, torna-se questão 

central.  
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Sendo assim, o conceito de indústria cultural foi elaborado por Adorno a 

partir da análise crítica da obra de Walter Benjamin. Partindo da utilização da 

"técnica" (ciência e tecnologia) na produção e reprodução das artes, em particular 

aquelas associadas à comunicação social (cinema, rádio, televisão, imprensa e 

outras mídias), Adorno demonstrou que na sociedade industrial capitalista a 

produção da arte é explorada como um "bem cultural".  

A mercantilização da cultura, transformada em empreendimento empresarial, 

tolhe a consciência dos indivíduos e os transforma em meros consumidores de bens 

culturais. As consequências são muitas, entre elas a homogeneização ou 

massificação dos gostos a partir da imposição de um estilo de consumo.  

Nesse aspecto, não existe cultura de massa, pois é a indústria cultural que 

determina e impõe à sociedade o consumo de bens culturais. Como  

empreendimento capitalista que persegue o lucro, a indústria cultural também cria 

necessidades de consumo de bens culturais. 

Então, cabe retomar que, em Adorno, não há correspondência imediata 

entre progresso técnico e científico e uma condição emancipada do indivíduo ou da 

sociedade. No texto “À Guisa de Introdução: Adorno e a Experiência Formativa”, 

Wolfgang Leo Maar (ADORNO, 1995, p.16) complementa: “A Educação já não diz 

respeito meramente à formação da consciência de si, ao aperfeiçoamento moral, à 

conscientização”. Então é possível produzir Auschwitz em ambiente culto e educado. 

Significa, ainda, ter à disposição meios técnicos aplicados à educação e ao processo 

comunicativo sem, em contrapartida, existir desenvolvimento no plano ético e nas 

condições de igualdade entre homens, sociedade e culturas. 

Neste cenário de demandas emergenciais, a educação tem sido pensada 

como campo estratégico para o desenvolvimento social e como geradora de 

http://educacao.uol.com.br/biografias/walter-benjamin.jhtm
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concepções de novos produtos para o mercado. Por isso, o ritmo adotado pelo setor 

produtivo deve constituir-se em referencial da formação de trabalhadores 

polivalentes capazes de se ajustarem às distintas funções reclamadas pelo mercado 

competitivo. O mais adequado, neste contexto, é proporcionar os processos 

educacionais às mudanças rápidas pelas quais passa o mundo. 

Segundo Pucci et al. (2003, p.12). 

 
O processo educacional, amparado pelas mais modernas invenções que 
invadem a escola e as salas de aula, é direcionado na formação dessas 

novas virtudes funcionais e utilitárias, que a implantação das novas 
tecnologias educacionais impõe aos docentes e discentes. A experiência 
formativa, resultante de um tempo de maturação, sem pressa, que exige 

recolhimento, silêncio, afinidade eletiva com as pessoas e com os objetos,  
empobrece-se paulatinamente pelo seu anacronismo, por não produzir 
coisas úteis para a formação e para o mercado  

 

Então, percebe-se que a tecnologia, uti litária e funcional, invade 

progressivamente a vida das pessoas, no trabalho, em casa e na escola, 

condicionando a maneira como pensamos, sentimos, raciocinamos e nos 

relacionamos. 

Assim, uma das críticas de Adorno e Horkheimer (1995) referem-se ao 

avanço técnico no mundo contemporâneo, que conduziu a um processo de 

padronização das relações sociais, que se tem efetivado, em boa medida, graças à 

possibilidade de preparar o indivíduo para o instrumental já comum no mundo do 

trabalho: a tecnologia e por consequência a educação a distância. 

Adorno e Horkheimer (1995) ao tratar da Indústria cultural, evidenciam que o 

ser humano tem sido cada vez mais submetido ao fascínio provocado pelas 

maravi lhas tecnológicas, que nos são apresentadas como as únicas redentoras de 

nossa desumanização, quando, na realidade, a possibilidade de pensar por si 

próprio, de autodeterminação, é negada pelos artefatos da Indústria cultural. 
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Formar no mundo tecnificado é desenvolver habilidades, preparar o 

indivíduo para a competição, submetendo o sentido ético dos processos formativos 

aos interesses imediatos do mercado. Esses elementos, conforme Adorno e 

Horkheimer, contribuem para o individualismo, para a banalização da vida humana, 

exigindo do processo educacional a apropriação de técnicas e instrumentos 

recomendados para uma maior eficiência e produtividade, suprimindo a interação da 

cultura com o processo de automação. (MANFRÉ, 2007).  

A perspectiva apontada por Adorno parece antecipar uma discussão 

bastante atual: o status das novas tecnologias na contemporaneidade. Alguns 

insistiam em ver nas Tecnologias da Comunicação e Informação como algo novo 

que transmuda o ser humano – o que Adorno classifica de fetiche – e o determina, 

uma abordagem mais coerente com o princípio grego da teckné; implica uma 

compreensão da tecnologia enquanto desdobramento natural das possibilidades 

criativas do homem em todos os tempos, determinada pelas necessidades e 

demandas da práxis dos sujeitos. 

Por fim, é necessário apontar que não se partiu do pressuposto, segundo o 

qual as tecnologias seriam maléficas aos processos formativos, ou seja, situando-

nos em posição de negação da importância dos avanços tecnológicos, ignorando 

quanto eles mesmos são importantes para a vida moderna; porém é indispensável 

pensá-los para além de uma visão ingênua que parece creditar-lhes todas as 

condições para a efetivação da emancipação dos indivíduos. 

Peña (2003, p. 17) informa que as tecnologias, de modo geral, não podem  

nem precisam ser desconsideradas, pois elas têm a sua importância. Entretanto, 

seus usos de adequação estão vinculados à mediação humana.  
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No que se refere à educação a distância apenas o uso das tecnologias não 

serão capazes por si sós de aumentar o acesso à educação superior, pois o 
fator humano no processo ensino aprendizagem sempre deverá ser levado 
em consideração no planejamento e implantação de métodos e 

metodologias de ensino.  
 

Se o progresso é inerente ao ser humano, é necessário que ele não seja um 

fim em si mesmo, mas um meio que possibilite a criação de uma sociedade mais 

justa, mais humana e menos desigual. Isso só será possível a partir de uma 

educação de qualidade, numa política consciente da utilização dos recursos 

tecnológicos, para beneficiar a todos, sem exceção, superando as contradições 

sociais e a opressão. 

A tecnologia pode ser utilizada para auxiliar o processo educativo. A 

educação abriu caminho para a utilização da televisão; logo em seguida os 

computadores e a Internet abriram caminhos para a estruturação das redes e 

colocação de todo potencial da tecnologia de ponta, visando atender aos interesses 

de instituições das mais diferentes áreas de atividades, entre elas, a educação a 

distância. 

No entanto, apesar de todos os recursos oferecidos pelas tecnologias 

educacionais, esta continua exigindo dos educadores que problematizem o que vem 

a ser educar numa perspectiva que incentive pensar crítico e analítico. Este exige 

que a educação abra mão de uma abordagem modelar, afastando, ao mesmo 

tempo, o educar da ação que o coloca como ato de transmissão de conhecimentos, 

cuja característica é de “coisa morta” (ADORNO, 2006). Se a Educação não deve 

ignorar o novo que emerge, tampouco deve restringir-se a ele, pois quando limitada 

às demandas do contexto sociocultural e econômico parece enfraquecer o que nela 

há de força transformadora. Não é suficiente, portanto, tematizar o que vem a ser 

educar, tendo como parâmetro a maior ou menor participação do aluno no processo 
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de aquisição e produção do conhecimento, mas inserir no processo formativo um 

conteúdo ético (ADORNO, 2006). Essa inserção exige um projeto pedagógico, com 

bases teóricas claras e definidas, que possam servir de parâmetro para elaboração 

de conteúdos, avaliação e formação de professores.  

As instituições educacionais privadas colocam o uso da tecnologia como 

apanágio dos novos tempos, como evolução dos processos educativos e não como 

apenas mais um processo de valorização do capital, dentro de uma lógica 

econômica de maximizar lucros, isto é, uma lógica econômica, portanto, e não 

educacional ou pedagógica. Deve-se compreender de maneira crítica o uso das 

tecnologias no processo educativo contemporâneo. 

2.2 O OLHAR DE ADORNO SOBRE A EDUCAÇÃO 

Recorre-se a algumas reflexões da filosofia de Adorno que, além de 

apresentar-se como um dos autores mais notáveis da primeira geração da teoria 

critica, também é um dos frankfurtianos mais referenciados no campo educacional 

brasileiro. 

 

Os homens inclinam-se a considerar a técnica como sendo algo em si 
mesma, um fim em si mesmo, uma força própria, esquecendo que ela é a 
extensão do braço dos homens. Os meios – e a técnica é um conceito de 

meios dirigidos à autoconservação da espécie humana – são fetichizados,  
porque os fins – uma vida humana digna – encontram-se encobertos e 
desconectados da consciência das pessoas (ADORNO, 2006, p.132).  

 

Adorno pode ser útil para retomar e sintetizar uma análise ético-política da 

educação a distância, sobretudo no que se refere às relações entre educação e 

tecnologia.  

Adorno (2006, p. 9) menciona: 
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Quem defende a manutenção da cultura radicalmente culpada e medíocre,  

converte-se em cúmplice, enquanto aquele que recusa a cultura, promove 
imediatamente a barbárie que a cultura revelou ser, ele diria ainda que a 
resposta a esta questão está em difundir a educação política, que para ele 

se identificava à educação para a emancipação.  
 

Isto nos faz refletir sobre a implantação da Educação a Distância com 

metodologia, técnica e tecnologias adequadas, não somente para a transmissão de 

conteúdos. Podem ser utilizadas como instrumento de educação política quando ela 

chega aonde a educação presencial não consegue chegar. 

As considerações de Adorno (2006, p.11) sobre a educação podem soar 

desanimadoras.  

 

A educação não é necessariamente um fator de emancipação. Numa época 
em que a educação, ciência e tecnologia se apresentam --- agora 
“globalmente”, conforme a moda em voga --- como passaportes para um 

mundo “moderno” conforme as idéias de humanização.  Na verdade 
significam exatamente ao contrario: a necessidade de crítica permanente.  

 

Adorno (2006), ao refletir sobre a repetição de Auschwitz, afirma que é 

possível evitá-la mediante a educação e o esclarecimento. Precisando ser dirigida 

contra a barbárie, pois a pouca consciência sobre a exigência de sua não repetição 

cria condições para que ela se instaure novamente. A não repetição de Auschwitz só 

será possível na medida em que a educação política for a principal questão, sem 

receio de contrariar qualquer potência e o direito do Estado não estiver acima de 

seus integrantes, pois, ao contrário, o terror passa a estar potencialmente presente. 

Na sociedade atual tudo se reveste de um caráter mercadológico, no qual se 

omite a história social da produção de objetos. Disso resulta a descrença dos 

integrantes da escola de Frankfurt na ciência e na técnica como meio de 

emancipação social. O que se projeta no ser humano é um quadro de violência, 

manifestando-se, diariamente, sob múltiplas formas no espírito da técnica. 

Adorno (2006, p. 27) reflete dizendo : 
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Não há sentido para a educação na sociedade burguesa senão o resultante 

da crítica e da resistência à sociedade vigente responsável pela 
desumanização.  A educação crítica é tendencialmente subversiva. É 
preciso romper com a educação enquanto mera apropriação de instrumental 

técnico e receituário para a eficiência, insistindo no aprendizado aberto à 
elaboração da história e o contato com o outro não-idêntico, o diferenciado. 

 

Assim, a educação tem muito que contribuir para que seja recuperado o 

individuo autônomo, consciente de seus fins, que não cai na armadilha de uma 

racionalidade técnica, que separa os meios e fins para o exercício de culto aos 

meios. A educação também deve ser concebida como  instrumento e contestação e 

resistência contra tudo o que não leve em consideração o elemento humano. 

(PEÑA, 2003). 

Adorno, ainda menciona 

 
O indivíduo só se emancipa quando se liberta do imediatismo de relações 
que de maneira alguma são naturais, mas constituem meramente res íduos 

de um desenvolvimento histórico já superado, de um morto que nem ao 
menos sabe de si mesmo que está morto (2006, p. 67-68).  

 

Dessa maneira, Adorno ratifica considerações sobre a necessidade de 

autonomia para a constituição verdadeira de uma sociedade democrática. Todavia, 

em diálogo com Becker, Adorno esclarece quanto a pertinência do debate de educar 

para quê? Afirmando: 

 

Quando sugeri que conversássemos sobre: Formação – para quê? Ou 
“Educação para quê?”, a intenção não era discutir para que fins a educação 
ainda seria necessária, mas sim: para onde educação deve conduzir? A 

intenção era tomar a questão do objetivo educacional em um sentido 
fundamental, ou seja, que uma tal discussão geral acerca do objetivo da 
educação tivesse preponderância frente a discussão dos diversos campos e 

veículos da educação (ADORNO, 2006, p.139).  

 

Está posto em Adorno que, antes de desenvolvermos ações 

despropositadas, porque na verdade não dão conta das questões para quais foram 

pensadas, deve-se refletir no significado das questões, no seu real entendimento e 
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dimensão, para que sejam desenvolvidas estratégias políticas que se aproximam 

criticamente das questões educacionais, ou seja, deve-se ter clareza sobre qual é o 

sentido de educar e o que se deseja atingir e como se podem atingir os objetivos de 

uma educação democrática. 

E, ainda, sobre a educação Adorno (2006, p.141) acrescenta: “Eu diria que 

atualmente a educação tem muito mais a declarar acerca do comportamento no 

mundo do que intermediar para nós alguns modelos de ideias preestabelecidos”. 

O que é expresso em Adorno (2006) é que o homem deve libertar-se da 

heteronomia, se realmente desejar assumir para si a direção de sua vida. 

A educação deve servir para emancipar o mundo, tirar o homem da 

heteronomia, ou seja, o poder que se dá ou alguns indivíduos pretendem ter, de 

determinar como os outros devem comportar-se, impondo a sua vontade, 

teleguiando, produzindo oprimidos e comandados e levá-lo para a autonomia, sendo 

o poder que tem o homem de decidir o que escolher, determinando os seus 

interesses, conduzindo-se por si só. 

Sobre a concepção inicial de educação Adorno (2006, p.141), afirma: 

 
A seguir, assumindo o risco, gostaria de apresentar a minha concepção 

inicial de educação. Evidentemente não a assim chamada de modelagem 
de pessoas, porque não temos o direito de modelar as pessoas a partir do 
seu exterior, mas também não a mera transmissão de conhecimentos, cuja 

característica de coisa morta já foi mais do que destacada, mas a produção 
de uma consciência verdadeira. Isto seria inclusive da maior importância 
política; sua idéia se é permitido dizer assim, é uma exigência política. Isto é 

uma democracia com o dever de não apenas funcionar, mas operar 
conforme seu conceito demanda pessoas emancipadas. Uma democracia 
efetiva só pode ser imaginada enquanto uma sociedade de quem é 

emancipado.  

 

Em todas as épocas se produzem termos que lhe são apropriados, no 

século XVIII, o iluminismo e esclarecimento e no século XXI a democracia e a 

tecnologia. 
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Embora o projeto de liberdade no capitalismo se renove cotidianamente, na 

idolatria da beleza, narcisismo, espetáculo, consumismo, mercadoria, percebe-se o 

descompasso implícito da irracionalidade técnica do sistema capitalista, manifestado 

particularmente na educação. 

Assim, pode-se recorrer a Adorno para pensar a escola a partir dos 

conceitos de barbárie e emancipação, deste ponto de vista o autor nos fornece 

elementos para pensarmos uma educação emancipadora, que resista à barbárie e 

ao caráter autoritário da produtividade técnica. 

A preocupação de Adorno, conforme o comentário de Zuin et al. (2001, p. 

117), é refletir sobre os aspectos culturais e sociais que favorecem o retorno à 

barbárie. Conhecer tais mecanismos é fundamental para impedir tal retorno.  

 
Para o frankfurtiano, educação é o mesmo que emancipação. Percebe-se 

uma defesa radical do resgate da dimensão emancipatória da Bildung, em 
tempos onde predominam situações que imobilizam quase por completo 
suas duas faces centrais: continuidade e temporalidade. A continuidade 

refere-se à importância de que os conteúdos culturais permaneçam 
presentes no decorrer do processo ensino-aprendizagem. O não presente 
não pode e não deve se transformar num ausente. Contudo, é o que ocorre 

quando nos defrontamos com a maneira pela qual a semicultura se difunde.  
Ela exige a memorização de fórmulas, datas e nomes que serão 
rapidamente esquecidos, mediante a apresentação de um “novo” conteúdo 

que precisa ser absorvido imediatamente, evitando-se a execução de um 
raciocínio que procura adjudicar essas mesmas fórmulas com a his tória e os  
interesses da humanidade. [...] a temporalidade, relaciona-se à necessidade 

de que sejam considerados os vínculos temporais entre os objetos de 
estudo.  

 

A memorização de conteúdos é o exemplo mais típico do controle do 

pensamento. Não se deve esquecer que “a assimilação dos conhecimentos fica 

talvez irremediavelmente prejudicada, uma vez que os processos reflexivos se  

subjugam ao imperativo de que não há tempo a perder“ (PUCCI et al., 2003, p.117). 

Percebe-se nas escolas a ideologia da evolução ou progresso em que não se pode 

perder nada; o tempo é para frente, é o tempo da velocidade da pressa. 
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A reflexão é substituída pela memorização. A realidade deixa de ser 

revelada no exato momento em que o processo de construção do conhecimento é 

podado pelo controle positivista, caráter que impera na racionalidade tecnológica 

que feitichiza “enfeitiça” a técnica, retira o potencial emancipador, e tira as 

possibilidades concretas de formação, agora transformadas em mera informação 

(PUCCI et al., 2003). 

A oferta da educação obedece à lógica de massa, comumente chamada de 

massificação da educação. Segundo Belloni (2003), ela está amparada na ideia de 

universalização do ensino fundamental, posteriormente no ensino secundário e com 

estratégias implantadas por meio das grandes unidades: planejamento centralizado, 

otimização de recursos, uso de tecnologias.  

As instituições educacionais privadas colocam o uso da tecnologia como 

apanágio dos novos tempos, como  evolução dos processos educativos e não como 

apenas mais um processo de valorização do capital dentro de uma lógica econômica 

de maximizar lucros,  lógica econômica, portanto, e não educacional ou pedagógica.  

Na lógica do mercado, a educação torna-se produto a ser consumido por 

quem demonstrar vontade e competência para adquiri-la.  

A importância da educação em relação à realidade muda historicamente;  

hoje vemos o crescimento da educação a distância, da tecnologia e da utilização da 

tecnologia não só na EAD, mas também no ensino presencial.  

Assim, a educação tem papel importante no processo de formação e 

emancipação, para que se possam criar condições, no escopo de que os indivíduos 

conquistem a autonomia. 
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3. A SOCIEDADE DO CONHECIMENTO 

 

A crítica frankfurtiana, a partir, principalmente de Adorno, sobre o caráter 

massificante e desumanizador da tecnologia, dentro dos processos contemporâneos 

da sociedade capitalista, retorna nos dias atuais sobre a ideologia, movimento pós-

moderno e a modernidade da “sociedade do conhecimento”. 

Neste sentido, um dos conceitos mais difundidos na atualidade é o da 

“sociedade do conhecimento”. Este conceito tem sido descrito como característico 

da sociedade pós-moderna, na qual o trabalho material, a luta de classes e o próprio 

capitalismo estariam sendo superados por formas superiores de organização social. 

Então, a “sociedade do conhecimento” é um dos conceitos chave para aqueles 

autores que propõem a superação da modernidade em nome de uma nova 

sociedade. Este conceito, assim como o da globalização e da pós-modernidade, tem 

sido a base da análise social dos pensadores vinculados ao pensamento neoliberal, 

principalmente dentro do campo educacional. 

Assim o conceito tem sido definido como termo polissêmico. “Tem sido 

utilizado como sinônimo de  sociedade pós-industrial, pós-capitalista, terceira onda, 

sociedade em rede, sociedade da informação, economia do conhecimento, entre 

outras” (DEMARI 2006 p. 18), apresentando-se como momento significativo das 

transformações sociais, culturais, políticas ocorridas a partir da década de 70 do 

século XX. 

Os conceitos de conhecimento e “sociedade do conhecimento” são 

confusos. Embora a expressão “sociedade do conhecimento” tenha entrado em voga 

recentemente nos círculos acadêmicos públicos e políticos, é obvio que tal locução 

não pode ser tida como novidade, uma vez que o conhecimento sempre constitui em 
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ponto central na existência humana, e sempre desempenhou papel vital em todas as 

fases do desenvolvimento histórico de qualquer sociedade (UNESCO, 2005). 

As definições acadêmicas da sociedade do conhecimento apresentam-se 

geralmente em termos epistemológicos, sociológicos ou econômicos. 

 
Os debates epistemológicos costumam gerar em torno de significados,  
formas e reivindicações de conhecimento. [...] Os escritos sociológicos e 

econômicos tendem a centrar-se em torno das relações mutantes entre 
ciência e tecnologia, conhecimento e indústria, conhecimento e informação,  
entre outras. (UNESCO 2005, p.23) 

 

Hargreaves entende (2004, p. 19) “a sociedade do conhecimento é 

realmente sociedade de aprendizagem”. O referido autor acrescenta, ainda, que “a 

sociedade do conhecimento processa informação de forma a maximizar a 

aprendizagem, estimular a criatividade e a inventividade, desenvolver a capacidade 

de desencadear as transformações e enfrentá-las”.  

Assim, a informação nessa sociedade como capital intelectual é fator 

preponderante, pois ter apenas a informação não basta, é necessário que o sujeito 

invista na sua formação, desempenhe seu potencial criativo e  saiba lidar com as 

adversidades. 

 
A sociedade do conhecimento caracteriza-se por ser uma grande produtora 
e usuária de informações. Altera-se a velocidade de desenvolvimento da 

ciência e da tecnologia de modo decisivo, extrapolando a concepção dos 
enciclopedistas em relação à evolução do conhecimento humano 
(CARVALHO, 1987, p. 41).  

 

“Sociedade informacional”, termo descrito por Manuel Castells (1999), 

anuncia a constituição de uma sociedade mais avançada em pretexto da revolução 

tecnológica da informação e do conhecimento. Do mesmo autor, o termo “economia 

informacional” possui peso mais econômico, na medida em que Castells enxerga um 

mercado global sendo estruturado em torno dos meios de comunicação e 
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conhecimento e se caracteriza pelo fluxo e troca quase instantâneo de informação, 

capital e comunicação cultural.  

Esses fluxos regulam e condicionam, a um só tempo, o consumo e a 

produção, cuja economia estaria ancorada no conhecimento. A competitividade e a 

lucratividade dos países subdesenvolvidos e em desenvolvimento teriam na nova 

economia das Tecnologias da Informação e Comunicação – TIC palco fértil de 

desenvolvimento. 

A perspectiva de Castells faz emergir a noção de sociedade em rede como 

novo modo de organização global, conectando os indivíduos e os grupos. As redes 

possuem nós que se interconectam, constituindo a teia de nova organização social. 

Conforme Castells (1999), rede é um conjunto de nós interconectados. Toda 

sociedade se organiza em rede, desde os grandes grupos financeiros, governos, 

sociedades ambientalistas, instituições de comunicação. A rede constitui um novo 

delineamento das relações de poderes e de dominação. 

O conhecimento, informação e as tecnologias articulam-se dentro do 

capitalismo, visando à lucratividade e à competitividade. Segundo Castells (1999, p. 

100), “a lucratividade e a competitividade são os verdadeiros determinantes da 

inovação tecnológica e do crescimento da produtividade”. 

Desta forma, pode-se dizer que os autores citados anteriormente tratam o 

tema “sociedade do conhecimento” de forma positiva em que é possível maximizar a 

aprendizagem, estimulando a criatividade e desenvolvendo a capacidade dos 

indivíduos.  

Porém, Motta (2006) constata que no cenário mundial do final do século XX, 

verificam-se os progressos alcançados no campo do conhecimento e da tecnologia. 

O desenvolvimento sem precedentes das inovações nas áreas de 
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telecomunicações, microeletrônica, biotecnologia, informática e robótica, entre 

outros, transformou as matrizes produtivas básicas e ampliou as possibilidades de 

produzir bens e serviços. Por outro lado, constatou-se o aumento da desigualdade 

entre países e regiões e da pobreza mundial, taxas elevadas de desemprego e a 

precarização do trabalho, com perdas dos direitos sociais conquistados. 

Marcuse (1968) alerta para as novas relações internacionais de dependência 

que estavam sendo evidenciadas pela ordem insurgente, fecundando, assim, o 

terreno para as críticas posteriores, que investiriam contra a ciência e tecnologia, 

posicionando-as como instrumentos de dominação (Dantas, 1999). 

Também Lyotard (1979) em abordagem pessimista, denuncia de maneira 

contundente o processo de transformação do saber em mercadoria e fator de 

aprofundamento de diferenças. 

Frigotto e Ciavatta (2001, p.27) alertam sobre o ideário conservador que vem 

sendo disseminado em face das redes de informação: 

 
O de que estamos iniciando um novo tempo para o qual devemos nos 
ajustar irreversivelmente – o tempo da globalização, da modernidade 

competitiva, de reestruturação produtiva e de reengenharia, do qual 
estamos defasados e devemos nos ajustar. 

 

As contradições que abarcam o novo milênio, cada vez mais intensas, 

conferem novos desafios, especialmente, no campo educacional, uma vez que é o 

campo da produção e reprodução do conhecimento, da formação e da difusão de 

cultura, atravessado pela questão do poder que se insere nos âmbitos econômicos, 

políticos e ideológicos. ( MOTTA, 2006). 

Enfrentar esses desafios requer refletir sobre as contradições do mundo 

globalizado e seus reflexos na a sociedade brasileira que passamos a analisar. 
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Rouanet (2002, p.14-15), ao esboçar seu ponto de vista em relação ao 

conceito de “sociedade do conhecimento”, considera: 

 
(...) uma verdadeira sociedade do conhecimento seria aquela em que o 

conhecimento, considerado em seu sentido integral, abrangendo não 
somente as disciplinas técnico cient íficas, mas, também, a filosofi a a e as  
humanidades, fosse o principal determinante da organização social, e em 

que todas as camadas sociais, em todos os países do mundo, tivessem 
chances simétricas, asseguradas por processos democráticos, de âmbito 
tanto nacional quanto global, de participar da geração, processamento,  

transmissão e apropriação do conhecimento e das informações necessárias  
a esse conhecimento.  

 

Para Rouanet (2002, p.15) “não é nem como descrição neutra nem como 

ideologia que o conceito de sociedade do conhecimento pode ser considerado 

realista, e sim como utopia”,  uma utopia fundada na espera que um dia será 

objetivada para todos.  

De acordo com seu ponto de vista, tal “sociedade do conhecimento” inexiste, 

uma vez que ela ainda não se configurou como “o principal determinante da 

organização sócial”, isto é, não houve, até então, a participação, tanto em âmbito 

nacional como no âmbito global, “da geração, processamento, transmissão e 

apropriação do conhecimento e das informações necessárias a esse conhecimento” 

(Rouanet, 2002, p.15). A “sociedade do conhecimento”, associada às novas 

tecnologias, uma vez que elas ampliam as possibilidades de acesso à informação de 

todo tipo, em qualquer lugar e em tempo quase real, expandem as possibilidades de 

produção e socialização de conhecimentos, é contraditória e se insere nas relações 

de poder, uma vez que tais possibilidades de apropriação do conhecimento, até 

então, não eram para todos. 

Motta (2006, p. 21) aponta : 

 
No Brasil, assim como na maioria dos países periféricos, os veículos de 

comunicação e de informação permanecem na direção de uma minoria. O 
conhecimento mais elevado é privilégio de poucos, de uma pequena 
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parcela, e a produção do conhecimento é privilégio de um grupo restrito,  

cada vez mais restrito. 
 

Ao tentar compreender a “sociedade do conhecimento” enquanto utopia, 

Rouanet nos incita a ressaltar as condições concretas para a realização desta 

utopia, principalmente nos países dependentes. 

Marteleto (1987, p. 177) descrevendo sobre o poder da informação na 

sociedade do conhecimento, acrescenta: “o conhecimento/informação toma 

características de mercadoria, e, submetido às leis do mercado, ganha um valor de 

troca. Sob a forma de mercadoria internacional, indispensável à força produtiva, o 

conhecimento é hoje fator importante na competição internacional pelo poder”. 

Analisando alguns dados levantados pelo Informe sobre Desenvolvimento 

Humano do PNUD(1999), constata-se que há uma brecha enorme entre países ricos 

e pobres, e que, segundo o próprio Banco Mundial, essa diferença se vem tornando 

maior nas últimas décadas. 

Sobre isto, Motta (2006, p.21) corrobora: 

 
Considerando que a concepção da “sociedade do conhecimento” está 
diretamente relacionada ao contexto da globalização da economia e que a 

base dos avanços tecnológicos é a pesquisa e o desenvolvimento para o 
aumento da produtividade, verifica-se que há também uma enorme 
distância nas oportunidades tecnológicas entre países centrais e periféricos,  

uma vez que os gastos ou investimentos em pesquisa estão concentrados 
nos países ricos. 

 

Segundo Mota (2006), como pode ser visto, a concepção de “sociedade do 

conhecimento” insere-se nas contradições que estão diretamente relacionadas à 

gênese da sociedade capitalista: a grande capacidade de desenvolvimento 

tecnológico e científico está atrelada à degradação social da maioria. 

Duarte (2008) menciona a “sociedade do conhecimento” como uma ideologia 

capitalista que cumpre sua função na reprodução do capitalismo contemporâneo, 
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que é a de enfraquecer as críticas radicais a essa formação societária e minar a luta 

por uma revolução. O autor assim explicita: 

Reconheço, e que não poderia deixar de fazê-lo, que o capitalismo do final 
do século XX e inicio do século XXI passa por mudanças e que podemos 

sim considerar que estejamos vivendo uma nova fase do capitalismo. Mas 
isso não significa que a essência da sociedade capitalista tenha se alterado 
ou que estejamos vivendo uma sociedade realmente nova, que pudesse ser 

chamada de sociedade do conhecimento. A assim chamada sociedade do 
conhecimento é uma ideologia produzida pelo capitalismo, é um fenômeno 
no campo da reprodução ideológica do capitalismo. Dessa forma, para falar 

sobre algumas ilusões da sociedade do conhecimento é primeiramente 
explicar que esta sociedade é, por si mesma, uma ilusão que cumpre 
determinada função ideológica na sociedade capitalista contemporânea.  

(DUARTE, 2008 p.13).  

 

Duarte (2008) consegue, assim, explicitar as armadilhas destas pedagogias, 

que desqualificam as ações efetivamente educativas, ameaçando a transmissão dos 

conhecimentos historicamente acumulados. 

Duarte (2008) explicita as armadilhas e cita por meio de cinco tópicos, por 

ele denominadas de ilusões, são elas: 

o conhecimento, hoje, é extremamente acessível; 

substituição da aquisição de conhecimentos teóricos e metas narrativas pela 

habilidade de “mobilizar conhecimentos” para lidar com as situações cotidianas; 

o conhecimento é uma construção subjetiva ou uma convenção cultural e 

não uma apropriação da realidade pelo pensamento; 

de que não há diferenças valorativas nos mesmos e, finalmente; 

os problemas existem em decorrência de determinadas mentalidades, sendo 

necessário apelar à consciência dos indivíduos para resolvê-los.  

Desta forma, as discussões em torno do tema “sociedade do conhecimento” 

são muitas vezes divergentes, devido à multiplicidade de significados dela originada. 

A terminologia, como já foi dito, tem sentido polissêmico, ambíguo, abrangendo 
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conhecimento, informação, tecnologia e comunicação. Matos (2002, p. 9), embora 

vendo esta polissemia e ambigüidade conceitual, aponta: 

 
Sociedade do conhecimento para além de um constructo tecnológico, é um 

constructo teórico/prático, no sentido de modelo social global que se 
legitima, tanto mais quanto mais se torna socialmente dominante, isto é,  
quanto mais reduz a pertinência da questão do sentido à imprescindibilidade 

instrumental da sua utilização. 

 

Assim, os defensores de tal ideologia buscam a legitimação dela colocando-

a como caminho único e sem volta, ou seja, caminho natural, como arma “política” 

da defesa de determinados princípios “socialmente dominantes”.   

Para Frigotto (1999, p. 7), a primeira contradição surge na definição do 

objetivo da “sociedade do conhecimento”: 

 
As noções de pós-moderno, pós-industrial e pós-fordista, em níveis  
diversos,afirmam o senso comum de uma nova era e os cenários  

mistificadores de um mundo unipolar [...] forma-se uma era supostamente 
harmônica sob a égide de uma „nova era do mercado‟, centrada não mais  
nas relações de poder e, portanto de classe, mas numa  sociedade do 

conhecimento.  

 

Com isto, procurou-se demonstrar como este ideário, em sua força 

ideológica, é usado nos discursos de autoridades e organismos multilaterais a partir 

da década de 1990 é absorvido como senso comum. 

 

A “sociedade do conhecimento”, ao tornar-se necessária para a legitimação 
do modelo global, assume uma dimensão teórico-prático. Isto é, explica, 
convence e justifica as ações de governos e agências internacionais na 

condução de políticas de interesses hegemônicos ( DEMARI, 2006, p.23). 

 

Compreende-se que a “sociedade do conhecimento” se constitui como 

ideologia assumida pelas agências multilaterais e pelas elites dos países periféricos 

e semiperiféricos como âncora de sustentação das reformas de Estado, sobretudo 

da educação, na qual são articulados discursos sobre a diminuição da pobreza,  
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melhoria da vida social e desenvolvimento econômico do país. No âmbito da 

melhoria social “a sociedade do conhecimento” tem a função ideológica de retomar a 

teoria do capital humano, legitimando as reformas, ao apontar a possibilidade de 

melhoria de habilidades e aptidões técnicas para o trabalho. 

Chauí, em entrevista concedida em 2006, reafirma a concepção da 

sociedade do conhecimento como estratégia de dominação pelo controle do 

conhecimento. 

 
A sociedade do conhecimento é a nova forma da ideologia da competência.  

Esta surgiu com a chamada "organização científica" do trabalho industrial,  
ou "gerência cient ífica", e se espalhou para todas as esferas da existência 
social. É ele que afirma que os que possuem conhecimentos técnicos e 

científicos têm o direito de mandar e comandar, enquanto os outros,  
despojados de tais conhecimentos, têm o dever de obedecer (CHAUÍ, 2006,  
p. 3). 

 

Derivando, assim, que esta ideologia resulta na necessidade de se dar 

respostas aos rumos da economia contemporânea. 

Conforme Demari (2006), a produção de conhecimentos pragmáticos segue 

a tendência da sociedade capitalista, com a socialização da produção e privatização 

de seus resultados. As políticas educacionais da década de 1990 reproduzem o 

modelo social, voltado para o conhecimento em curto prazo, num contexto de 

mudança tecnológica.  

Sobre isto, Moraes et al. (2003, p. 4), apontam que o mercado delimitaria as 

formulações políticas, em detrimento da formação tradicional, considerada obsoleta: 

 

A sociedade ou economia do conhecimento constitui-se em mecanismo de 
controle social, mediado pelo mercado. A propalada sociabilidade se expõe 
como pressuposto óbvio não apenas das políticas educacionais dos últimos 

anos, no Brasil, como também dos discursos oficiais sobre ciência e 
tecnologia. Um pressuposto tido como inquestionável, mesmo porque, como 
um paradigma que se preza, não se fez acompanhar por uma discussão 

consistente. 
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Porém, ao fazer uma analise crítica do termo “sociedade do conhecimento” e  

a atual situação das IES no Brasil, principalmente as privadas, percebe-se na 

existência de um otimismo em anunciar uma sociedade mais harmônica; a 

educação, neste cenário, desempenharia o importante papel de formadora, 

veiculadora e divulgadora do novo ideário.  

Portanto, a necessidade de redefinir o papel das instituições de educação 

superior como importantes centros de produção do conhecimento social e cr ítico, 

tem o grande desafio em garantir que o processo de mercantilização não 

transformará as Instituições de Ensino Superior em escolas profissionais e que, ao 

se transformarem, permanecerão comprometidas com a produção do conhecimento 

para o progresso social e não de informação para a obtenção do lucro particular. 

3.1. A SOCIEDADE DO CONHECIMENTO E O ENSINO SUPERIOR NO 

BRASIL 

Segundo os defensores da sociedade do conhecimento, a Universidade 

precisa ser repensada dentro de um circuito de debates e de discussões que 

envolvem diferentes atores, devido à sua importância para a sociedade. 

Especialmente nos países desenvolvidos, a educação superior e a pesquisa 

são centrais em qualquer visão de crescimento e prosperidade. Na verdade, a 

pesquisa é o aspecto vital do vinculo entre o conhecimento e o desenvolvimento 

sustentável (UNESCO, 2005). 

Martins (1991, p.13), alerta: 

 
Sendo a universidade uma instituição formal e de acesso aos bens e 

produtos culturais, possui uma função social que não deve se esgotar no 
ensino de determinadas disciplinas sob uma forma estritamente 
convencional, privilegiando apenas uma clientela de elite. Sua ação deve 

transpor os limites do campus universitário e reverter em benefício da 
realidade social, a cujo serviço deve estar sempre voltada. 
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A universidade, além de privilegiar a todos independentemente da classe 

social a que o sujeito pertença deve fazer a interligação dos saberes. 

Para Zeleza (2005), a globalização capitalista acarreta consigo a 

liberalização e a privatização da economia e dos bens públicos, até mesmo a 

educação. 

 

Trata-se, portanto, de uma ideologia que busca impor uma disciplina 
neoliberal sobre as instituições de ensino superior e que afeta todos os 
aspectos do empreendimento acadêmico, inclusive o ensino, a pesquisa e 

os serviços. E isso, inevitavelmente, tem impacto profundo sobre a 
produtividade do conhecimento e a liberdade acadêmica ( ZELEZE, 2005 p.  
25-26). 

 

As universidades enfrentam crises geradas pela globalização, uma vez que 

as rápidas transformações tecnológicas, econômicas, políticas e socioculturais estão 

erodindo estruturas, sistemas da educação superior, constituídos , até então, em 

torno da missão tríplice: ensino, pesquisa e serviços. 

Sobre isto, Zeleze (2005, p. 28) descreve: 

 

[...] faculdades e universidades vêm experimentando um crescimento rápido,  
a despeito de terem reduzidos os seus recursos; elas são vistas como 
cruciais às necessidades da economia do conhecimento, mas recebem 

recursos públicos cada vez menores; são vitimas da intervenção estatal, que 
ora mostra demasiada, ora insuficiente; atribui-se maior ênfase as condições 
de equidade e de acesso, enquanto os custos explodem; existem tensões 

entre os modos tradicionais de ensino e as expectativas de carreiras dos 
alunos; entre a flexibilidade de aprendizagem entre a padronização dos 
cursos, entre o provimento de um conhecimento critico e a disseminação de 

informações e credenciais, entre as velhas produções erodita e as novas 
formas de desempenho universitário, entre a proli feração dos meios de 
publicação entre o controle mais rígido das revistas acadêmicas de prestígio,  

como mecanismo de seleção de empregos, promoção, recursos e 
reputações; as universidades se tornaram instituições de pesquisa que 
produzem uma parcela cada vez menor de pesquisa; há um numero maior de 

pessoas envolvidas com a produção do conhecimento, porém a maior parte 
do setor esta sendo privatizada; a profissão acadêmica nunca foi tão 
numerosa, embora se mostre mais acuada e sujeita a casuísmos, 
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De fato, muita coisa está acontecendo com as instituições de ensino 

superior, vistas como centro de produção de conhecimento. Todas estas mudanças 

estão relacionadas com as transformações contemporâneas da sociedade, visto que 

as universidades não conseguem escapar destas pressões da  luta de classes. 

Zeleze (2005) menciona que as Universidades estão sendo pressionadas a 

seguir o discurso ideológico, o que as força a adotar novas estratégias 

orçamentárias e a ampliar e diversificar as suas fontes de financiamento. Para que 

elas possam tornar-se mais eficientes e produtivas, “o capitalismo do mercado livre 

passou cada vez mais, a ver a educação, não propriamente como um bem social, ou 

um direito humano, mas como investimento econômico” (ZELEZE , 2005, p. 29). 

Acrescenta ainda a massificação da educação superior, em que o grande 

aumento na educação superior reflete o aumento na população juvenil que, como 

conseqüência disto, as universidades tiveram de adaptar-se às crescentes 

demandas de educação continuada para os trabalhadores nas indústrias, mediante 

a reestruturação de seus cursos. 

Já sobre a comercialização de aprendizado, Zeleze (2005) refere-se à rápida 

expansão das universidades particulares, ao crescente envolvimento da empresa 

privada na prestação de educação superior. “Por isto estamos assistindo ao 

surgimento do que alguns chamam de universidade orientada para o mercado, 

universidade empresarial” (ZELEZE, 2005, p. 30). 

Todos estes desenvolvimentos reforçam a mercantilização do conhecimento. 

Na medida em que a educação e a pesquisa passam a ser consideradas como 

investimentos econômicos, os seus custos e retorno tendem a ser calculados pelos 

princípios que regem o mercado. 
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Zeleze (2005), ao defender a sociedade do conhecimento, aponta que a 

incorporação de tecnologias permite às universidades prover seus estudantes de 

uma bibliografia técnica crítica, democratizada e adaptada para à educação superior, 

já que ambas comportam  informações e  meios de comunicação para a produção 

do conhecimento. As tecnologias não devem ser vistas como “sistemas oferta” 

(ZELEZE, 2005, p.32), pelo contrário, essas tecnologias são partes das 

transformações ocorridas na sociedade que, se aproveitadas de modo cuidadoso, 

poderão ajudar a eliminar as restrições de tempo e espaço. 

 
O impacto das TIC e por natureza ambígua, uma vez que, como ocorre com 
todas as tecnologias, ela não se limita uma ferramenta inócua. Ao contrário,  

ela depende do objetivo com que foi concebida e da tecnocultura que ela 
incorpora e prenuncia, dos contextos estrutural e institucional em que opera,  
bem como, num horizonte mais amplo das condições materiais e relações 

sociais em que ela é articulada (ZELEZE, 2005, p.33). 

 

Na década de 1990, o Brasil foi arena de intensos movimentos de reformas 

políticas. Segundo Demari (2006), essas reformas originaram-se de orientações de 

agências multilaterais, como o Banco Mundial, e abrangeram as estruturas de 

serviços públicos e as formas de gestão do Estado dos países periféricos e 

semiperiféricos e, entre elas, a área educacional.  

As reformas surgiram no cenário internacional como imprescindíveis em 

função de um novo momento social e econômico, preconizado pelo conceito da 

“sociedade do conhecimento”.  

O processo das reformas no ensino superior tem início no Brasil, com o 

governo de Fernando Collor de Mello (1999-2001), pela abertura da economia 

brasileira ao comércio internacional, incluindo a educação como área de serviço na 

Organização Mundial do Comércio (OMC). Seu aprofundamento foi realizado nas 

duas gestões seguintes do governo Fernando Henrique Cardoso que será visto no  
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Capítulo 4. Nesta década foi flagrante a ampliação de universidades privadas; a 

contenção de recursos à educação superior pública; a priorização da Educação 

Básica vista como o principal eixo de investimento; o incentivo à implantação de 

cursos técnicos de nível superior e o esforço de desestruturação do ensino público 

superior. 

A ideologia da sociedade do conhecimento tendo no capital humano sua 

força motriz, “obrigou” que as pessoas buscassem qualificação nas instituições 

educativas. Essas, por sua vez, para atender à demanda, implantaram modalidades 

de ensino diferenciadas, a fim de atingir maior contingente de pessoas a custos 

baixos, sem a devida discussão acadêmica. É nesse contexto que a Educação 

Superior a distância surge como alternativa para a qualificação profissional e se 

insere no país. 

É importante ressaltar que a educação a distância (EAD) no Brasil não é 

nova. Desde 1923, com Edgard Roquette Pinto, criador da Rádio Sociedade do Rio 

de Janeiro, hoje rádio MEC, são conhecidas iniciativas voltadas para sua 

disseminação. 

 A este respeito Valin et al. (2003) menciona: 

 
É fato que a Educação a Distância está entre nós  há mais de um século,  

marcando sua presença pela utilização de diferentes tecnologias, desde o 
material impresso, passando pelo rádio e a televisão, até chegar os  
computadores. O desenvolvimento tecnológico da comunicação deu-lhe 

novo impulso, colocando-a em evidência na ultima década. (VALIN et al.,  
2003, p.9).  

 

Foi a partir da década de 1990 que a EAD teve o seu auge, sua expansão.  

No início deste novo século, o Brasil, conforme aponta Litto (2007), aderiu à 

modalidade de educação a distância como uma possibilidade de formação 

educacional que atendesse às necessidades da realidade nacional. 
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Então, no início do século XXI, mecanismos legais acarretaram uma 

redefinição da educação a distância no Brasil e a expansão da metodologia. De 

acordo com Ronaldo Mota (2007, p. 1):  

 
A educação a distância está crescendo vertiginosamente, atendendo todos 
os níveis de ensino. O acréscimo da demanda reforça a idéia de que é uma 

modalidade de ensino capaz de transformar o processo educac ional no 
país.  

 

O crescimento está em harmonia com a tendência mundial quanto à procura 

por educação continuada ou formação contínua, utilizando os recursos adequados 

pelo avanço das tecnologias, permitindo que a educação ocorra em locais diferentes 

durante o tempo de aprendizagem e que as relações de interação professor/aluno, 

alunos/alunos não fiquem restrito aos horários preestabelecidos.  

Segundo Neder (1999),  

 
A estrutura da EAD modifica o esquema de referência associado à presença 

do professor e do estudante uma vez que decompõe o ato pedagógico em 
dois momentos e dois lugares: o ensino é mediatizado, a aprendizagem 
resulta do trabalho do estudante, a reação do aluno face ao conteúdo vem 

indiretamente ao docente, através dos tutores e a interação em sala de aula 
é em grande parte reduzida.  

 

É preciso ter cuidado para que o ensino por meio de Tecnologias 

Educacionais não caia em rótulos. Assim, é necessário enfatizar a preparação dos 

recursos humanos que vão acioná-lo e que haja rigoroso e permanente esquema de 

avaliação. 

A Lei de Diretrizes e bases da Educação Nacional (LDB) nº. 9.394/96 estima 

que, em situações de emergência, a educação a distância poderia ser utilizada como 

recurso para ampliar oportunidades de acesso à escola fundamental.  
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No artigo 32 § 4º, a Lei afirma: “o ensino fundamental será presencial, sendo 

o ensino a distância utilizado como complementação da aprendizagem ou em 

situações emergenciais”. 

A modalidade de EAD é prestigiada também no Artigo 80, ao colocar que “os 

Municípios, os Estados e a União deverão prover cursos presenciais ou a distância 

aos jovens e adultos insuficientemente escolarizados”.  

De acordo com Niskier (2000, p. 11), a modalidade foi bastante lembrada 

pelo legislador. “Ela aparece citada nove vezes na LDB, o que aconteceu pela 

primeira vez numa lei brasileira”. Demonstrando, assim, o reconhecimento de sua 

importância e a vontade política de sua implantação.  

A respeito da educação superior cabe aqui registrar que, até o final do 

século XX, a grande maioria das Instituições de Ensino Superior no Brasil não tinha 

envolvimento com EAD.  

O ensino superior a distância só foi reconhecido com a Lei de Diretrizes e 

Bases de 1996; até então, o ensino a distância era oferecido apenas no ensino 

técnico ou de jovens e adultos. Nos últimos anos da década de 1990, as 

universidades atendem a demandas específicas, principalmente a de capacitação de 

professores em serviço e de cursos de Pedagogia e Normal Superior. Foi  uma etapa 

de aprendizagem das instituições públicas e privadas e também do Ministério da 

Educação. Nestes últimos anos surgiram formatos novos de cursos, que juntaram 

diversas tecnologias e a possibilidade de atender a milhares de alunos 

simultaneamente. São os cursos por satélite e os cursos via WEB que ampliam, de 

forma não imaginada, a flexibilidade de adaptação a cada situação, aos alunos que 

moram perto e aos que moram longe, oferecendo apoio presencial próximo ao aluno 

ou orientação pela Internet (ALVES, 2009). 
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Para Martins (1991), as universidades brasileiras necessitam urgentemente 

atender às demandas sociais das classes menos privilegiadas, para exercer com 

eficácia a sua função de extensão na comunidade. A EAD, como instrumento de 

qualificação do processo pedagógico e do sistema educacional como um todo, 

contribui significativamente para resgatar valores e propiciar o exercício pleno da 

cidadania. 

Pimentel (2006) adverte que a transformação mais marcante no ensino 

superior em escala mundial refere-se à expansão do acesso que houve ao longo das 

últimas décadas. Sendo esta expansão de acesso, um dos principais argumentos 

utilizados para justificar o emprego da modalidade a distância, enquanto meio de 

atender à população que busca acesso ao ensino superior. Pode-se perceber a 

evolução quantitativa, o que não implica necessariamente evolução metodológica 

por parte das Instituições de Ensino Superior (IES).  

É importante salientar que essa modalidade requer planejamento e gestão 

diferenciada, só possível por meio da utilização de instrumentos que possibilitem a 

autoaprendizagem, com a mediação de recursos didáticos sistematicamente 

organizados e utilizados de forma integrada aos meios de comunicação: correio, 

telefone, fax, Internet, entre outros. (PIMENTEL, 2006). 

 Morhy (2004) alerta que se ilude quem acha que a mola propulsora da 

estratégia da modalidade educação a distância são as tecnologias. A tecnologia e 

especificamente a Internet, enquanto instrumento, oferece grande possibilidade de 

interação e de realização de atividades, mas não deve haver concentração 

demasiada na tecnologia em si, pois a maneira pela qual é uti lizada dentro do 

processo de ensino poderá levar a resultados insatisfatórios.  
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Para que atinja seus objetivos é necessário que as instituições interessadas 

em trabalhar com a EAD comecem a repensar seus modelos pedagógicos e as 

tecnologias a serem utilizadas para evitar a uti lização de tecnologia, para apresentar 

conteúdos da mesma forma que o ensino presencial. 

Destacam-se como pontos positivos da EAD, o acesso ao ensino das 

pessoas que moram isoladas, afastadas ou ainda aqueles que , por algum motivo, 

não podem se deslocar para os distantes locais das instituições de ensino, 

principalmente ensino superior. Podem ter acesso a elas, uma vez que a tecnologia 

possibilita que o ensino chegue praticamente a qualquer lugar; com maior 

flexibilidade de horários, a EAD possibilita que as pessoas que trabalham, e por isso 

não podem frequentar aulas presenciais nos horários convencionais, tenham acesso 

a estas aulas através de aulas assíncronas ou síncronas , em horários alternativos 

ou meio da internet. Com a facilidade de acesso, a EAD permite que pessoas 

participem de cursos de graduação e pós-graduação, oferecidos por instituições de 

grande reputação acadêmica, sem sair das suas casas.  

Como pontos negativos, os cursos fornecidos pela EAD são dependentes da 

tecnologia para que funcionem; eventuais problemas nos equipamentos podem 

comprometer muito as aulas, principalmente as aulas síncronas. Por não haver uma 

presença física do professor e dos alunos na sala de aula, os alunos podem não 

prestar atenção na aula, não solucionar eventuais dúvidas, ou seja, pode não haver 

um aproveitamento adequado do conteúdo.  

Os cursos fornecidos pela EAD necessitam de muita dedicação por parte 

dos alunos, uma vez que geralmente são poucas aulas por semana; para 

compensar a falta de aulas, o curso exige grande quantidade trabalhos complexos e 

discussões. Se o aluno não se empenhar, ele não absorverá o conteúdo e irá 
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prejudicar-se no curso. As limitações nas discussões ocorrem, geralmente, quando 

não há professor interagindo o tempo todo com o aluno para orientá-las e tirar 

possíveis dúvidas. 
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4. AS POLÍTICAS PÚBLICAS DA EDUCAÇÃO SUPERIOR NO BRASIL: BREVE 

ANÁLISE HISTÓRICA (1995 -2006) 

 

Ao iniciar a discussão sobre as políticas educacionais do ensino superior a 

distância no Brasil, no período compreendido entre 1995 a 2006, é preciso lembrar 

que o país se encontra sob a égide do neoliberalismo, visão que se harmoniza 

perfeitamente com o conceito de sociedade do conhecimento.  

Antes de se discutir a concepção neoliberal torna-se necessário 

contextualizar, ainda que sucintamente, como se deu o a seu advento. 

Segundo Toledo (2002), o neoliberalismo aflora, a partir dos anos 70, com a 

“decomposição”, do Estado de Bem Estar Social4. A crise do Estado Social acontece 

por causa do gasto inflacionário do Estado, a inflação das demandas e das 

proteções aos trabalhadores, a crise de produtividade gerando o desemprego dentre 

outros aspectos de ordem econômico-social.  

O Estado de Bem Estar Social consumia muito investimento por parte do 

governo, política esta que não correspondia aos interesses da burguesia, desejosa 

de maior lucratividade nos negócios. O que levou os países capitalistas, tais como a 

Inglaterra e os Estados Unidos retomarem as políticas liberais, para afastar o Estado 

da responsabilidade na área social, implantando uma política de privatizações e 

desmantelamento de serviços prestados pelo mesmo.  

                                                 
4
 O Estado de Bem Estar Social, nasce nos países capitalistas desenvolvidos , acena com uma 

política de atendimento a área social, onde se situam os direitos à saúde, educação, habitação,  
salário digno, seguro desemprego, lazer entre outras, a questão social torna-se um direito. 
Draibe (1993, p.14) ao questionar sobre “O que é o Estado de Bem-Estar Social se não um modo de 

equacionar o progresso social que acompanha o desenvolvimento econômico?” explica que:  
“As políticas sociais, na sua gênese e histórias  particulares, obedecem a motivações e objetivos 
diversos. Mas em última instância o seu objetivo é o da distribuição da riqueza social, pelo menos 

para estabelecer, a cada momento da evolução de um dado país, certos patamares de equidade e de 
incorporação social da população ao nível de bem estar que aquela sociedade entende como mínimo 
e factível de ser entendido”.  
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O nascimento do neoliberalismo aconteceu, de fato, logo depois da Segunda 

Guerra Mundial, na região da Europa e América do Norte onde imperava o 

capitalismo, sendo esta “uma reação teórica e política contra o estado 

intervencionista e de bem-estar” (ANDERSON 1995, p. 09), abalada pelo interesses 

da burguesia inconformados com o Estado de Bem Estar Social.  

Segundo Anderson (1995), para os neoliberais, o novo igualitarismo 

promovido pelo Estado de Bem Estar destruía a liberdade dos cidadãos e a 

vitalidade de concorrência, da qual dependia a prosperidade de todos, 

argumentando, ainda, que a desigualdade fosse um valor positivo. 

O neoliberalismo significa, então, o ressurgimento do individualismo, das leis 

naturais que regulam o mercado, e na redução do Estado até que ele se transforme 

em um Estado mínimo que atue na economia de modo neutro e que apenas opere 

para garantir as liberdades individuais e a propriedade privada. 

As políticas neoliberais surgem, então, como resposta à crise do capitalismo 

decorrente da expansão da intervenção do Estado, antagônica à forma mercadoria, 

ainda que necessária para sustentá-la. Segundo Soares (2002) a meta desse 

Estado é diminuir o déficit fiscal e reduzir o gasto público e, acrescenta: 

 
Trata-se de uma crise global de um modelo social de acumulação, cujas  

tentativas de resolução têm produzido transformações estruturais que dão 
lugar a um modelo diferente – denominado de neoliberal – que inclui (por 
definição) a informalidade no t rabalho, o desemprego, o subemprego, a 

desproteção trabalhista e conseqüentemente, uma “nova” pobreza.  
(SOARES 2002, p.12) 

 

Como se percebe, o Estado interage com as mudanças nesse processo de 

acumulação, apresentando forte caráter intervencionista, especialmente no controle 

http://www.usp.br/fau/docentes/depprojeto/c_deak/CD/4verb/estag-tard/index.html
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do trabalho, formulação e implantação das políticas públicas5. Portanto, não é um 

estado fraco, porém, mínimo. 

 Pablo Genti li (2006) aponta que o neoliberalismo se transformou na 

grande receita capitalista para ultrapassar a crise dos anos 70. Esta política veio 

defender a necessidade de reduzir os gastos públicos, principalmente o papel 

assistencial do Estado, como única forma de garantir a estabilidade e o crescimento 

econômico, almejando, por meio de um processo de mercantilização, dando ao 

Estado mais dinamismo, competitividade e eficácia, promovendo, um pouco por todo 

o mundo, intenso programa de privatizações, da Europa à América Latina, apesar de 

nesta última região esse processo ter sido mais intenso. 

Corroborando com o exposto, Moraes (2001, p. 28), aponta: 

 
Para os países latino-americanos, os neoliberais fazem uma adaptação 

dessa cena: aqui o adversário estaria no modelo de governo gerado pelas  
ideologias nacionalistas e desenvolvimentistas, pelo populismo (...) e pelos  
comunistas, evidentemente. A argumentação neoliberal tem uma estratégia 

similar à do sermão. Primeiro, desenha um diagnóstico apolítico. Em 
seguida, prega uma receita salvacionista: forte ação governamental contra 
sindicatos e prioridade para uma política antiinflacionária monetarista (doa a 

quem doer) – reformas orientadas para e pelo mercado, “libertando” o 
capital dos controles civilizadores que lhe foram impostos por duzentos 
anos de lutas populares. 

 

Como observa Frigotto (1996), a tese central do neoliberalismo é a de que o 

setor público (o Estado) é responsável pela crise, já o mercado e o setor privado são 

sinônimos de eficiência, de qualidade e de equidade. A saída então seria o Estado 

mínimo e a necessidade de examinar todas as conquistas sociais, como a 

                                                 
5
 Nas palavras de Bonetti (2006, p.9), “Toda política pública é originada de uma idéia e esta de um 

princ ípio, de uma pressuposição ou de uma vontade. Nesse sentido, a palavra princ ípio não carrega 
consigo apenas o significado literal do termo, mas algo mais, o contexto dos fatores determinantes 
que dão origem a uma idéia de política pública, como o caso da conjugação de interesses, as 

inserções ideológicas, as concepções cientificas, as correlações de forças sociais, etc”. Bonetti 
continua, ainda, “as políticas públicas se constituem o resultado de uma correlação de forças sociais, 
conjugando interesses específicos e/ou de classes, em que os interesses das classes política e/ou 

economicamente dominante têm prevalência, mas não unanimidade” (BONETI, 2006, p. 91).    
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estabilidade de emprego, o direito à saúde, à educação e aos transportes públicos. O 

Estado deve ser reduzido ao mínimo, apenas, necessária para a reprodução do capital. 

Draibe (1993) aponta que o direcionamento do gasto social a públicos 

específicos caracteriza a focalização, justificada da seguinte forma: primeiro, o 

Estado deve entrar apenas residualmente e tão-somente no campo da assistência 

social e, posteriormente, ser direcionado aos setores mais pobres da população. 

A privatização alivia a crise fiscal, evitando a “irracionalidade no uso de 

recursos induzida pela gratuidade de certos serviços públicos”, o que aumenta 

“progressividade do gasto público ao evitar que os setores de maior poder se 

apropriem de benefícios não proporcionais (maiores) à contribuição que realizam 

para financiá-los” (ISSUANI, citado por DRAIBE, 1993, p. 7-8). 

Ainda outra forma apontada por Draibe (1993), a privatização seria a 

proposta de “deslocamento da produção e/ou da distribuição de bens e serviços 

públicos para o setor privado não-lucrativo”, integrado por “associações de filantropia 

e organização comunitárias”, formas de privatização seriam:  

 

i) a transferência (incluindo a venda) para a propriedade privada de 
estabelecimentos públicos; ii) a cessação de programas públicos e o 
desengajamento do governo de algumas responsabilidades específicas 

(“privatização implícita”); reduções (em volume, capacidade e qualidade) de 
serviços publicamente produzidos, conduzindo a demanda para o setor privado 
(“privatização por atribuição”); iii) o financiamento público do consumo de 

serviços privados – através de contratação e terceirização, reembolso ou 
“indenização” dos consumidores, tickets e “vales” com pagamento direto aos 
provisores privados, etc.; iv) formas de desregulação ou desregulamentação 

que permitem a entrada de firmas privadas em setores antes monopolizados 
pelo governo (STARR, citado por DRAIBE, 1993, p. 98). 
 

 

 Percebe-se, assim, que o neoliberalismo gera com suas políticas uma 

acelerada redistribuição regressiva da riqueza, tendo como resultado o desemprego 

e o subemprego devido ao arrocho salarial e medidas fiscais regressivas, 
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provocando um processo maciço de empobrecimento. Laurell (2002, p.166), afirma 

ser “uma crescente polarização da sociedade entre ricos e pobres”.  

Para Gentili (2006) o que diminuiu com as políticas neoliberais foi o 

investimento público nas áreas como: a saúde, a educação e a segurança social, 

dirigindo estas políticas para a criação de investimento e de garantias aos 

investimentos privados. As economias não se tornaram essencialmente mais 

competitivas, antes cresceu a desigualdade e a injustiça social, com a consequente 

diminuição dos direitos sociais dos cidadãos.  

Se de um lado a política neoliberal permite o aumento desmedido do lucro 

por meio da exploração, do outro exige que o Estado aumente seus investimentos 

na área social, por meio dos inúmeros programas voltados para os mais pobres. 

Se a expansão do neoliberalismo no mundo se dá em 1979 com Thatcher 

(1ª ministra) na Inglaterra, este já havia chegando à América Latina, em 1973, no 

Chile. No Brasil, aparece, em 1990 com Collor, que abriu suas fronteiras para a 

importação e expansão da tecnologia e ampliação da competitividade comercial. 

Conforme Antunes (2006), Collor procurou seguir as orientações traçadas 

pelos economistas sul-americanos, em conjunto com representantes de órgãos 

internacionais, como Fundo Monetário Internacional (FMI), Banco Mundial (BM) e o 

Banco Interamericano para o Desenvolvimento (BID), além de funcionários 

representando o governo norte-americano, em reunião realizada na cidade de 

Washington, em novembro de 1989. Essa reunião ficou conhecida como Consenso 

de Washington e teria objetivos políticos, ou seja, analisar e propor reformas aos 

países da região, devido à crise da dívida externa dos países e à violenta alta de 

juros praticada por Washington. Isto resultou em um conjunto de ações 
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padronizadas a ser implementadas pelos países do terceiro do mundo para a 

retomada do desenvolvimento.  

Após o governo Collor, a trajetória do Brasil no mundo capitalista globalizado 

veio seguindo seu curso, primeiro com Itamar Franco (1992–1995), depois com 

Fernando Henrique Cardoso (1996-2003), persistindo até os dias atuais, no governo 

de Luis Inácio Lula da Silva (2004-2007), com o predomínio dos interesses do capital 

internacional e o aprofundamento dos laços de dependência. 

Ao tratar da constituição das políticas públicas no Brasil, Viana (2006) 

constata que a compreensão deve resultar de uma visão holística das relações 

sociais e o papel do Estado, “como o agente deste processo e realizando sua ação 

no interior de suas contradições internas e pressões externas”. O referido autor 

menciona que o fundamento das políticas públicas são os “interesses gerais do 

capital e as necessidades da acumulação capitalista”  (VIANA, 2006, p.101-102).  

A educação não pode ser pensada descolada das políticas que imperam em 

outros setores da sociedade. Neste sentido, Bianchetti (2005), corrobora, 

mencionando que para analisar a orientação das políticas educacionais dentro do 

modelo neoliberal se deve considerar o aspecto de que as políticas para a educação 

desenvolvidas pelo governo como parte das políticas sociais se refletem nas 

características e funções propostas para o sistema educativo. Sob esta ótica, impôs 

o pensamento de que o Estado não deveria preocupar-se com a educação pública. 

Esta deveria ser propiciada pela iniciativa privada a qual deveria estar livre da 

influência estatal. 

As políticas públicas voltadas para a educação “estão imbricadas com os 

processos de reforma do Estado desencadeados a partir da intensificação do 

processo de globalização econômica no final do século XX” (HIDALGO, 2004, 
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p.101). Surgindo o questionamento sobre as decorrências do aceite de princípios 

voltados para a gestão escolar, em que Hidalgo (2004, p.102) defende o “resgate da 

especificidade da atividade educativa para orientar a adoção de princípios 

organizados coerentes com esta”. 

  

Tal modelo assume como característica central a implementação da lógica 

empresarial capitalista na gestão do sistema público de ensino, o que 
implica a aceitação de uma concepção de educação cujo princ ípio básico 
siga esta mesma lógica (HIDALGO, 2004 p. 102).  

 

Há o atendimento dos interesses dos empresários da educação pelo 

financiamento indireto, o ensino superior público fica em segundo plano , enquanto 

ocorre expansão para o segmento privado, dentro da lógica neoliberal de otimizar 

custos para o Estado, valendo-se de iniciativa privada, na busca pela expansão 

econômica, sob forma de parceria público-privada, a qual reverte em vantagem para 

o setor privado – prevalecendo os interesses da classe dominante. É mister lembrar 

de que as políticas educacionais do Brasil têm sido desenvolvidas no rastro das 

políticas econômicas neoliberais e sido por elas motivadas. 

Neste cenário neoliberal, as atividades do setor público são vistas como 

ineficientes, improdutivas, anti-econômicas e um desperdício social, enquanto ao 

setor privado imputa-se a marca de competente, produtivo, eficiente e efetivo. 

Portanto, o Estado deve diminuir sua participação financeira no fornecimento de 

serviços sociais (saúde, educação, segurança) transferindo-os para o setor privado. 

O ensino superior no Brasil tem dois desafios atender a quantidade com 

qualidade. Já que temos grande contingente de alunos do ensino médio 

interessados em ingressar em uma universidade. Desta forma a implantação da 

EAD nas universidades tem-se expandido com o objetivo de abranger uma 
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quantidade elevada de alunos. O investimento da IES privadas em EAD tem 

superado o investimento em estrutura física (sala de aula, biblioteca etc.), já que 

esse modelo de ensino expande o numero de alunos (clientes) e os professores 

passaram a ser tutores terceirizados, desta forma diminui as obrigações trabalhistas 

das IES. Além de ser também considerado por estas IES como uma estratégia de 

crescimento e inserção competitiva no mercado educacional.  

No ponto de vista de Pires (2001, p.08): 

 
As IES públicas não podem prescindir das prerrogativas de definir 

estratégias para enfrentar a globalização, o neoliberalismo e o colapso dos 
serviços de utilidade pública. Entre as principais alternativas que as IES 
cumprem implementar estão:  

a) incrementar o ensino presencial desenvolvendo novas estratégias e 
tecnologias educacionais através da EAD;  

b) garantir a qualidade da educação através do controle autônomo e 

democrático de acesso e de avaliação da mesma ;  
c) valorizar e qualificar o trabalho do profissional de educação, que 

continua sendo um ator primordial no processo de ação pedagógica,  

mesmo com a expansão da EAD;  
d) estruturar telecentros e laboratórios de ensino nos quais sejam 

desenvolvidos cursos semi-presenciais gratuitos de extensão e 

graduação em EAD;  
e) propor infra-estruturas e plataformas tecnológicas, consubstanciadas em 

softwares livres de código aberto, que propiciem a efetiva 

democratização digital do ensino e do conhecimento produzido na 
internet.  

 

No Brasil existem várias iniciativas de ensino a distância, algumas utilizando 

vídeo conferência e outros com projetos via Web. Muitas instituições estão fazendo 

parcerias com universidades do exterior para trazer a tecnologia de ensino a 

distância. Mesmo fazendo parcerias com instituições do exterior, as nossas 

instituições vêm iniciando projetos de ensino via Web, complementando as aulas 

tradicionais para que os docentes possam ir absorvendo a tecnologia e a 

metodologia. A existência de motivação e até o entusiasmo, apesar de todas as 

dificuldades existentes na implementação da ideia do Ensino a Distância, parece 

estar ligada à possibilidade de mudanças conceituais no lidar com o saber.  
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Por outro lado, a EAD apresenta-se como uma das estratégias que as IES 

possam utilizar como fonte de vantagem em face do competitivo mercado 

educacional. Com a reforma do sistema educacional brasileiro, as condições do 

mercado para este setor foram modificadas, gerando ofe rta e demanda crescente. 

Houve grande entrada de faculdades e universidades privadas no mercado do 

ensino superior e grande aumento de número de alunos que terminaram o ensino 

médio, alunos potenciais para ocupar este número de vagas. Porém esta oferta não 

tem sido suprida suficientemente pela demanda, pois muitas pessoas não têm 

condições econômicas para ocupar essas vagas nas universidades privadas, 

causando grande número de vagas ociosas. Dessa forma, o ensino a distância pode 

estar atingindo esta parcela da população excluída do ensino superior por não poder 

arcar com os preços do ensino presencial. O ensino a distância é nova forma de 

apresentar a educação, que vem chamando a atenção das IES por exibir vantagens 

econômicas e possibilidades de maximização de lucros. 

Mudanças na regulamentação do ensino fundamental e médio levaram à 

expansão do setor, em especial do ensino superior. Do lado da demanda por curso 

superior, as reformas no ensino elevaram o número de alunos que terminam o 

ensino médio, estando aptos para ingressarem no ensino superior. Pelo lado da 

oferta, a desregulamentação do mercado permitiu o surgimento de novas instituições 

de ensino superior, a maioria de ofertas de vagas no setor da rede privada. 

O ensino a distância nas instituições particulares permite a redução de 

mensalidades por causa das economias de escala (redução de custo devido ao 

aumento de quantidade produzida) e escopo (redução de custo pela diversificação 

de produtos, utilizando a mesma unidade produtiva). O menor custo por aluno torna 

esta modalidade de ensino capaz de beneficiar a população de baixa renda, que 
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ainda se mantêm fora das universidades devido ao elevado preço das 

mensalidades.  

Por outro lado, percebe-se que a exploração da EAD foi implantada pela 

iniciativa privada com viés mercadológico muito forte, sem discussão das questões 

éticas, políticas e de formação. 

4.1.   AS POLÍTICAS EDUCACIONAIS (ENSINO SUPERIOR) NA GESTÃO 

DO GOVERNO DE FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (FHC) 

A reforma da educação superior brasileira na década de 1990 deve ser 

compreendida no conjunto da Reforma do Estado implantada pelo ministro Bresser 

Pereira, via o Ministério da Administração e Reforma do Estado (MARE). A reforma 

teve por objetivo buscar o equilíbrio orçamentário, mediante a redução de gastos 

públicos; a abertura do mercado interno ao mercado externo e privatizações de 

serviços públicos (DEMARI, 2006).  

O Brasil, na década de 1990, foi palco de intenso movimento de reformas 

políticas. Essas reformas originaram-se de orientações de agências multi laterais, 

como o Banco Mundial e atingiram fortemente as estruturas de serviços públicos e 

as formas de gestão do Estado dos países periféricos e semiperiféricos e, entre elas, 

a área educacional. As reformas aparecem no cenário internacional como 

necessárias em função de um novo momento social e econômico, indicado, 

genericamente, por sociedade do conhecimento.  

Shiroma, Moraes e Evangelista (2002) sublinham aspectos significativos que 

caracterizaram a reforma do ensino nos anos de 1990. Um destes refere-se à 

exaltação das forças do mercado – com as respectivas políticas de liberalização, 
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desregulamentação e outras, além da hegemonia conservadora sobre as formas de 

consciência social e suas ressonâncias nas práticas educativas.  

De acordo com Aguiar (2002), FHC, no seu primeiro governo (1995-1998) a 

reforma educativa, no Brasil, teve grande impulso com a finalidade de tornar o 

Estado produtivo. A maior finalidade seria a de proceder a uma grande reforma 

educacional, reestruturando a organização educacional e incentivando a sociedade 

civil a colaborar com o projeto neoliberal de modernização do Brasil. Aguiar destaca, 

ainda, que o Governo Federal realça a necessidade de reformas na educação, 

impactando todos os níveis de ensino. Destaca-se a Lei de Diretrizes de Bases, a 

qual indica as intervenções nas áreas consideradas prioritárias.  

Pode-se inferir que as políticas educacionais no Brasil, nos anos 1990, foram 

marcadas pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), n. 9394, 

promulgada em 20 de dezembro de 1996.  

A Lei 9.394/96 introduz mudanças significativas na educação do país.  

 
Resguarda os princípios de uma gestão democrática de ensino. (...) traz 
elementos essenciais para o fortalecimento da escola. Retoma o princípio da 

eqüidade o que garante a todas as crianças brasileiras, de norte a sul, um 
projeto educacional sem preconceitos ou privilégios (ALCÂNTARA, 1997, p.3). 

 

A expansão do ensino superior que se presenciou no período entre 1994 a 

2002, no governo de FHC, ocorreu com nova lógica e com nova orientação política. 

Porém, é ditada por acordos multinacionais e órgãos internacionais que regulam o 

desenvolvimento dos países de economia emergente. Sob a determinação do Banco 

Mundial, vem-se modulando tanto como a função dos vários níveis e modalidades 

da educação no Brasil. 

 
Das orientações gerais do Banco Mundial é possível depreender a 
prescrição de políticas educacionais que induzem as reformas concernentes 

ao ideário neoliberal, cuja ótica de racionalização do campo educativo devia 
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acompanhar a lógica do campo econômico, sobretudo, a partir da adoção 

de programas de ajuste estrutural (DOURADO, 2002, p.239-240).  

 

A expansão da educação superior é demanda legítima da sociedade 

brasileira, entretanto essa expansão tem sido encaminhada com base nas políticas 

neoliberais consolidadas nos países desenvolvidos e projetada para países 

periféricos. A partir de então a educação é colocada como mercadoria que passa  a 

ser regulada pelo mercado, os estudantes na situação de clientes. 

Nas palavras de Macedo et al. (2005, p. 130), a Lei de Diretrizes e Bases 

promoveu por seus dispositivos, uma ampla diversificação do sistema de ensino 

superior, pela previsão de novos tipos de instituição (universidades especializadas, 

institutos superiores de educação e centros universitários). Instituiu novas 

modalidades de cursos e programas, e estabeleceu os fundamentos da construção 

de um sistema nacional de avaliação da educação superior. 

Observa-se, porém, a tendência de crescimento quantitativo combinado com  

preocupante baixa qualidade. “Esse parece ser o grande desafio dos Estados e 

Instituições educativas de modo geral” (DIAS SOBRINHO 2003, p.165). 

No que se refere ao crescimento das matrículas na educação superior, 

observa-se expressivo crescimento no período pós-1994, entretanto nesse 

crescimento predominam as matrículas nas instituições privadas. A este respeito 

Macedo et al .(2005, p. 130), salientam: 

 

A partir da segunda metade da década de 90 o crescimento do sistema 
experimenta uma vigorosa aceleração. Entre 1995 e 2000 o número de 
instituições cresce 32% e o total de matrículas 53,1%; entre 2000 e 2005 o 

total de instituições de ensino superior chega a 2260 (incremento de 
91,5%), e entre 2000 e 2003 o número total de matrículas aumenta 42,3%, 
chegando a cifra de 3.887.771.  
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Em função do esgotamento da capacidade estatal de investimento do setor 

público, a sua participação ficou continuamente reduzida: responsável por 42% das 

matrículas em meados dos anos 90, as instituições públicas respondem, nos anos 

iniciais do século XXI, por menos de 30% delas. Essa redução é ainda maior, 

quando se analisa apenas o segmento federal de instituições públicas: sua 

participação no conjunto das matrículas passa de 20,8% em 1995 para 14,6% em 

2003 (MACEDO et al., 2005). 

O que se pode observar no Brasil foi uma redução considerável nos 

investimentos na educação superior pública e gratuita , transferindo a 

responsabilidade desse serviço público, gradativamente, mas de maneira acelerada, 

ao setor privado. 

4.2.  AS INFLUÊNCIAS E AS INTERFERÊNCIAS DO BANCO MUNDIAL 

NAS POLÍTICAS EDUCACIONAIS 

A cooperação entre o Brasil e o Banco Mundial6 (BM) no campo da 

educação se estende desde a metade da década de 1960, tanto em termos técnicos 

como financeiros, mudando apenas o volume de tais financiamentos. As referências 

nas orientações das políticas educacionais para o país até a década de 1980 foram 

o Fundo das Nações Unidas para a Infância - UNICEF e UNESCO. O BM atuava 

restritamente em projetos de infra-estrutura para a modernização dos países 

periféricos. 

                                                 
6
 Banco Mundial: organismo internacional criado em 1944 para financiar projetos de infra -estrutura e 

recuperação dos países destruídos pela II Guerra mundial, até mesmo financiamentos de projetos  
voltados à educação. Atualmente o Banco Mundial atua mais direcionado para as questões 

econômicas dos Estados em desenvolvimento, impondo programas de ajuste que visam a inserção 
capitalista global. 
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Esta relação foi modificada a partir da década de 1980 pela orientação 

econômica do setor educacional dentro da perspectiva econômica do custo-

benefício, agregada ao processo do planejamento da dívida externa brasileira. O BM 

assume a função de contribuir com os ajustes dos países clientes, juntamente com o 

FMI, para assegurar que esses honrem o pagamento da dívida.  

Para Demari (2006, p.132), nesse novo papel o BM assume posição central 

no processo de orientação de projetos na área da educação, tomando como eixo a 

educação básica. O ensino superior se torna objeto de duras críticas por ser 

considerado um gasto social dispendioso e será considerado campo de reformas 

junto com os ajustes da dívida.  

Conforme o BM (1995a, p. 17), “a contribuição da educação superior para os 

recursos humanos é muito ampla. As universidades, neste subsetor, podem influir de 

maneira importante no crescimento econômico de um país”. À universidade é 

reservado o papel especial de proporcionar o respeito às pluralidades, isto é, criar 

consenso sobre os novos interesses econômicos na educação, adaptar a 

universidade às novas exigências tecnológicas e promover o alívio da pobreza. A 

função da universidade é definida como produtora, adaptadora e divulgadora dos 

conhecimentos. O caráter da universidade como serviços aparece, nesse 

documento, pela expectativa dos produtos a serem produzidos por ela e pelo perfil 

dos novos profissionais a serem lançados no mercado: engenheiros, gerentes 

científicos e técnicos. É, sem dúvida, uma mudança no caráter do conhecimento e 

no perfil profissional dos recursos humanos que se espera da formação universitária.  

Para esta questão Demari menciona: 

 
O viés economicista se tornará mais explícito nos documentos de 2000 e 
2003 nos quais se usa extensivamente o termo “economia do 

conhecimento” em que se trata a educação abertamente subordinada à 
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“nova economia” potencializada pelas TICs. De outro modo, porém, o 

discurso sobre a pobreza e eqüidade social traçam o caráter humanitário 
das orientações (2006, p. 135).  

 

A crise no ensino superior dos países periféricos e semiperiféricos é 

enfocada pelo Banco Mundial (1995) como resultante dos ajustes fiscais que 

pressionam os Estados a cortarem gastos com a educação e pela pressão para a 

ampliação de vagas vindas da sociedade. Assim se expressa: “a crise se reveste de 

maior gravidade no mundo em desenvolvimento, devido aos ajustes fiscais, que têm 

sido mais drásticos, e aos países têm sido mais difícil conter as pressões por 

aumentos das matrículas” (BANCO MUNDIAL, 1995, p. 18). O aumento da 

demanda, os prejuízos da década de 1980, associados ao mau uso dos recursos 

disponíveis, impossibilitariam a eficiência e a equidade. 

O Brasil, na década de 1990, é solícito com as propostas do BM, 

introduzindo a reforma do Estado e da educação – particularmente o ensino superior 

– que resultou na aceitação de uma concepção redutora da educação, voltada para 

a coesão social, diminuição da pobreza e desenvolvimento econômico.  

A educação a distância, nesse contexto, é apontada como meio eficaz para 

aumentar, a um custo moderado, o acesso de grupos desfavorecidos, promover a 

educação permanente7  e melhorar os conhecimentos, sob o argumento de que os 

programas de educação a distância geralmente têm custo menor que os da 

educação tradicional, graças à relação alunos/professor praticada pelas 

universidades abertas (SALES, 2008).  

                                                 

7 A educação permanente é centrada no processo de trabalho e tem como propósito melhorar a 

qualidade de vida humana em todas as dimensões pessoais e sociais, auxiliando na formação 
integral do indivíduo e na transformação do meio para uma futura sociedade (Hadad, 1990, p. 25).  
Já a educação continuada diz ser um processo permanente que se inicia após a formação básica e 

está destinado a atualizar e melhorar a capacidade de uma pessoa ou grupo, frente às 
evoluções técnico-científicas e às necessidades sociais. Rodrigues (1984, p.130). 
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A educação, considerando a nova conjuntura socioeconômica que se forma, 

passou a ser concebida como processo permanente. Até então, o que era uma 

atividade limitada a determinada fase de vida, torna-se, agora, necessidade 

constante. 

As Instituições de Ensino Superior (IES) sofrem os impactos das mudanças 

ocasionadas pelas reformas e mudanças dos cenários educativos. De acordo com o 

Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP, 2006), a 

Educação Superior Brasileira, de 1991 a 2004, sintetiza o enquadramento do 

sistema educacional às regras do mercado.  

 
Há, nesse período o recrudescimento da liberalização e internacionalização 
da economia que se traduz, entre outras  dimensões, pelo fluxo desinibido 

do capital financeiro; pela intensa privatização do patrimônio estatal e dos 
serviços públicos, combinada com o ajuste fiscal, pela liberalização 
comercial, ainda a incentivos aos investimentos externos; e pelas reformas 

que atingem em especial os direitos dos trabalhadores, entre elas, a da 
previdência /seguridade social e a que visa desregulamentar e flexibilizar as  
relações de trabalho. A insegurança gerada pela instabilidade no mundo do 

trabalho levou a classe média baixa e certos setores populares a buscarem 
apressadamente um diploma de educação superior. Essa demanda era o 
que faltava para que a iniciativa privada vislumbrasse, na educação, uma 

excelente oportunidade de negócio. Instituições com fins lucrativos, ágeis e 
competitivas, disseminaram-se pelos quadrantes do Brasil, obrigando toda 
rede privada se mobilizar na mesma direção. O resultado disso foi, como se 

viu, um fenômeno que pode ser resumido no trinômio: expansão-
diversificação-privatização. (INEP, 2006, p. 20) 

 

Com isso, a política educacional sentia-se plenamente justificada com a 

resposta dada pela iniciativa privada na oferta da educação superior, de modo que 

não via razões para expandir a rede pública.  

É importante ressaltar que a educação, neste contexto, é tida como a “tábua 

de salvação” de todas as mazelas sociais. Assim, foram elaborados vários 

documentos internacionais “ atribuiu-se à educação o condão de sustentação da 

competitividade nos anos de 1990” (PIMENTEL, 2006, p. 40). O primeiro deles foi a 

Conferência Mundial para Todos, que tinha por intuito erradicar o analfabetismo no 
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mundo. Na sequência, a Comissão Econômica para a América Latina e Caribe 

(CEPAL) alertava, em 1990, para a urgente necessidade de implementação de 

mudanças educacionais, tendo como lema a cidadania, a competitividade e a 

equidade.  

Segundo a autora citada acima,  

 

As estratégias recomendadas pela CEPAL, em 1992, foram marcadamente 
reiteradas por outros organismos, como a UNESCO (Organização das 
Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a cultura). Foi esta que 

convocou especialistas do mundo todo para compor a Comissão 
Internacional sobre Educação para o século XXI, coordenada pelo Francês 
Jacques Delors, que produziu o Relatório Delors, um documento 

fundamental para se compreender os rumos da política educacional de 
vários países (PIMENTEL, 2006, p. 40).  

 

De acordo com o referido relatório, “a educação [...] pode ser considerada 

bem-sucedida se conseguir transmitir às pessoas o impulso e as bases que façam 

com que continuem a aprender ao longo de toda a vida, no trabalho, mas também 

fora dele” (DELORS, 2000, p. 92 -93).  

As considerações apresentadas acentuam a importância da educação no 

contexto de uma sociedade que sofre os efeitos dos processos de globalização. 

Logo no Prefácio, a educação é salientada como o “triunfo indispensável à 

humanidade na sua construção dos ideais da paz, da liberdade e da justiça social”. 

As dificuldades que devem ser enfrentadas são identificadas como tensões que 

transformam as relações entre sujeito e sociedade em eventos contraditórios e, que, 

apesar de não serem novas, marcam o século XXI (GOUVÊA; OLIVEIRA, 2006).  

As propostas do documento estão colocadas no sentido de pensar e 

respeitar o outro, o diferente, o singular e de colocar a educação como elemento de 

mudança fundamental. 
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O conteúdo da educação ao longo de toda a vida aparece, pois, como uma 

das chaves de acesso ao século XXI. Ultrapassa a distinção tradicional 
entre educação inicial e educação permanente. Vem dar resposta ao 
desafio de um mundo em rápida transformação, mas não constitui uma 

conclusão inovadora, uma vez que já anteriores relatórios sobre educação 
chamaram a atenção para esta necessidade de um retorno à escola, a fim 
de se estar preparando para acompanhar a inovação, tanto na vida privada 

como na vida profissional. É uma exigência  que continua válida e que 
adquiriu, até, mais razão de ser. E só ficará satisfeita quando todos  
aprendermos a aprender (DELORS, 2000, p.17). 

 

O cerne do documento são os quatro pilares da educação: Aprender a Ser, 

Aprender a Conviver, Aprender a Fazer, Aprender a Conhecer (Aprender), que são 

concebidos como a base dessa educação compreensiva e transformadora, como 

aprendizagens necessárias ao homem para adquirir uma formação plena.  

A ideia fundamental de educação ao longo da vida, manifestada e defendida 

por aqueles que elaboraram o documento, vai ultrapassar a distinção tradicional 

entre educação inicial e permanente, pois pensa em uma sociedade educativa, na 

qual o sujeito deve ter condições de aprender continuamente e desenvolver-se. 

No que diz respeito ao ensino superior, as recomendações estão no sentido 

de colocar a universidade no centro do sistema educativo, cabendo-lhe quatro 

funções principais: preparar para a pesquisa e para o ensino; dar formação 

altamente especializada e adaptada às necessidades da vida econômica e social; 

estar aberta a todos para responder aos múltiplos aspectos da chamada educação 

permanente, em sentido lato; cooperar no plano internacional. Espera-se, então, do 

ensino superior que, além da formação científica, esteja também acompanhando a 

evolução do mercado e as carências da sociedade, considerando que deve formar 

para diferentes necessidades e capacidades intelectuais, fornecendo aos sujeitos 

uma preparação qualificada e possibilidades de uma formação cultural, indo das 

ciências à poesia (DELORS, 2000, p.143-144). 
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A demanda pelo aumento de oferta de vagas, ao longo de século XX, tem 

refletido diretrizes e decisões relacionadas à expansão do ensino superior e sua 

adequação às novas e diferentes necessidades de formação para um mercado e 

sociedade globalizados. É neste contexto que surge o Banco Mundial, “tanto para 

induzir políticas quanto financiá-las” (PIMENTEL, 2006, p. 41). 

 No Brasil, o acordo com o Banco Mundial, contou com a mediação de 

vários organismos, dentre eles: MEC, MCT/CNPq, CRUB, CONSED, UNDIME e 

FINEP (Pimentel, 2006). 

Nos países em desenvolvimento, como o Brasil, é inegável que o Banco 

Mundial, a exemplo do FMI, exerceu um financiamento perverso que ampliou a 

pobreza nestes países denominados periféricos, proporcionando a concentração de 

renda na pequena parcela da população, além de favorecer o aprofundamento da 

exclusão social. 

A partir da década de 1980, o Banco Mundial passou a ter mais presença no 

cenário mundial, ditando regras de reestruturação econômica, agindo como protetor 

dos interesses dos credores. Os países endividados deveriam seguir a “cartilha” do 

Banco Mundial, o que, além de garantir o pagamento da dívida, também promovia o 

ajuste interno para a inserção do país na ordem global. 

Um dos maiores provedores do FMI e do Banco Mundial, além de ser 

membro do G-7, os Estados Unidos, por meio de sua influência nos referidos 

organismos internacionais, espalharam a política neoliberal para todos os países 

subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, como se fosse a solução mágica para 

todos os problemas, aí incluindo a educação. 

Fernando Henrique Cardoso prometeu estimular a educação brasileira por 

meio das políticas públicas condizentes com a real necessidade, pois a educação 
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nem sempre foi objeto de atenção de governantes anteriores e, mais ainda, em 

função de empréstimos internacionais, nos quais o Brasil estava comprometido com 

pactos firmados com o Banco Mundial e com o Fundo Monetário Internacional (FMI).  

Entretanto, Fernando Henrique Cardoso (2006 p.559) afirma  que “jamais 

sobrescrevi as ideias neoliberais a favor de um Estado Mínimo”. No dizer de 

Cardoso (2006, p.556): 

 

Sem um Estado mais competente, se grande ou pequeno depende das 
circunstâncias, torna-se impossível enfrentar o desafio de por em 
andamento uma política social para incorporar as massas empobrecidas. Ao 

mesmo tempo, sem possuir os instrumentos necessários para lidar com as 
forças do mercado globalizado, cada vez mais poderosas, por maior que 
seja o Estado em número de funcionários ou em proporção dos gastos, ele 

será ineficiente e não servirá ao desenvolvimento do país.  

 

Segundo FHC ele realizou uma reforma de Estado para trazê-lo à 

modernidade e deixá-lo mais eficiente e apto para incorporar as massas 

empobrecidas. Independentemente de se incluir ou não como “neoliberal”8, o fato é 

que FHC, auxiliado pela colaboração dos integrantes de seu ministério, efetivamente 

introduziu modificações neoliberais no Estado Brasileiro. 

Já a reforma educativa no Brasil teve como grande impulso tornar o Estado 

eficaz e realizar as alterações no Ministério da Educação (MEC). A finalidade maior 

seria promover grande reforma educacional, reestruturando a organização 

educacional e incentivando a sociedade civil a colaborar com o projeto neoliberal de 

modernização do Brasil. 

O Governo de FHC procurou atender mais ao ensino fundamental, o que 

certamente foi ao encontro às orientações dos organismos internacionais de 

financiamento. De acordo Torres (2000, p.131), com o entendimento do Banco 

                                                 
8
 E importante frisar que, os críticos de FHC chamam sua política de neoliberal ele, no entanto, nega 

isso. ( ANTUNES, 2005). 
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Mundial “a educação básica proporciona conhecimento, as habilidades e as atitudes 

essenciais para funcionar de maneira efetiva na sociedade sendo, portanto, uma 

prioridade em todo lugar”. 

Entretanto, existiu direcionamento da educação nacional em conformidade 

do que aconselhavam os organismos de financiamento internacional, tais 

organismos estavam estendendo suas políticas econômicas e sociais para os países 

periféricos. 

Sobre o ensino fundamental Cardoso (2006, p.514) diz:  

 
No MEC as prioridades eram óbvias: ampliar o ensino fundamental,  
melhorar a qualificação dos professores, tentar pagar-lhes melhor,  

sobretudo nas zonas mais pobres do país  e ao, mesmo tempo, revitalizar o 
ensino profissional e racionalizar gastos com o ensino superior. Além disso,  
tínhamos que incutir a necessidade de avaliação de desempenho.  

 

A política educacional de FHC tinha atenção voltada para o ensino 

fundamental, aliada à melhoria do magistério, com racionalização na aplicação dos 

recursos financeiros, invertendo-se as políticas até então praticadas por seus 

antecessores. No ensino superior, a ordem era racionalizar gastos. Não havendo, 

contudo, ampliação da educação pública para o ensino médio ou superior, que são 

deixadas para a iniciativa privada. 

 

4.3.   A EDUCAÇÃO SUPERIOR A DISTÂNCIA EM FHC 

Conforme já exposto, a reestruturação da educação superior no Brasil, 

sinalizada a partir da década de 90, teve como eixo condutor a diversificação das 

universidades e da consequente oferta de cursos superiores. Desse modelo resulta 

a ênfase na modalidade de educação a distância como formato institucional viável 
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ao desenvolvimento das políticas educacionais de mercado, impostas pelo modelo 

neoliberal. 

Como eram esperadas, as conseqüências do processo de globalização e da 

atuação das agências internacionais se fizeram sentir também na educação como 

um todo e especificamente na educação superior com a redução dos recursos 

destinados a esse setor, ao mesmo tempo no que se permite o crescimento 

indiscriminado de instituições de ensino superior privadas. 

De lá para cá, houve aumento, mas os poucos investimentos financeiros 

afetaram consideravelmente o crescimento e o desenvolvimento das instituições 

públicas. 

A consciência da importância do ensino superior tem aumentado 

consideravelmente, provocando condições para a ampliação do debate acerca do 

tema, o que de certa forma tem induzido os órgãos de governo a criarem 

regulamentações para a implantação da EAD. 

Na perspectiva do Banco Mundial, “la educación a distancia puede ser eficaz 

para aumentar a um custo moderado el acceso de los grupos desfavorecidos, que 

por lo general están deficientemente representados entre los estudiantes 

universitarios” (BANCO MUNDIAL, 1995, p. 36). Com isso, fica clara a sua 

preocupação com a necessidade de racionalizar os custos em educação, sobretudo 

por meio de instituições de educação a distância, ao enfatizar-se : 

 

La principal ventaja de esas instituciones es el menor costo de los  
programas, que es el resultado de los cursos más breves, las tasas de 
deserción más bajas y el menos gasto anual por estudiante. (...) Ayudan a 

saisfacer la maior demanda de acceso a la enseñanza postsecundaria de 
los grupos minoritários y los estudiantes económicamente en desventaja.  
(BANCO MUNDIAL, 1995, p. 34-35). 

 
 



 

 

85 

A ênfase dos documentos analisados está na afirmação de que a atual 

forma de educação é cara e dispendiosa e que o Estado deve reajustar seus 

recursos. É nesta perspectiva, que o governo brasileiro apresenta a educação a 

distância como solução do velho problema da democratização da educação.  

Portanto, a inclusão da educação a distância na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação de 1996 e regulamentações posteriores, constituem-se em um sinalizador 

para as iniciativas nesta área, que vêm acontecendo no país. Com a promulgação 

da nova LDB 9.394/96, o uso de recursos tecnológicos que propiciam a educação a 

distância se apresenta mais abrangente, perdendo sua condição de mero recurso 

suplementar da educação formal (ensino supletivo) ou de modalidade experimental, 

para se tornar modalidade efetiva. 

A expansão das matrículas no nível superior de Graduação, de 1994 a 2002, 

mostra um crescimento sem precedentes diante das mudanças sociais e 

econômicas da sociedade brasileira. O Plano Nacional de Educação (PNE), 

elaborado em 2001, aprovado para o decênio 2001-2010, estabelecia como meta, 

até 2010, de que 30% dos jovens de 18 a 24 anos estejam na universidade, 

porquanto de acordo com os dados do PNE, o Brasil ainda apresenta grande 

desequilibro no acesso dos Jovens ao ensino superior, quando comparado com o 

quadro internacional ou mesmo latino-americano. Apenas 11% da população 

brasileira entre 18 e 24 anos está matriculada no ensino superior (MEC, 2004). 

No governo de FHC, em 1995, foi implantada a Secretaria de Educação a 

Distância (SEED), para gerir um programa de modernização do Estado com a 

introdução de novas tecnologias. Entretanto, a ênfase, nesta modalidade de ensino, 

privilegiou a educação básica. Assim, vários programas e projetos foram 
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implementados, entre eles a TV Escola9 e o Programa Nacional de Informática na 

Educação (PROINFO)10. 

A respeito da educação superior a distância pode-se citar o PAPED, 

programa desenvolvido pela SEED em parceria com a Fundação Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), para apoiar projetos que 

visem ao desenvolvimento da educação presencial e/ou a distância. O programa 

consistia no apoio, sob a forma de auxílio financeiro, à realização de dissertações e 

teses sobre temas afetos à educação a distância e às tecnologias com o intuito de 

incentivar a integração de instituições de ensino superior com o ensino básico. 

Entretanto, o fator que contribuiu para a expansão da EAD nas IES foi o 

crescimento, em meados dos anos 90, da rede mundial de computadores, a internet. 

As primeiras experiências de uso da EAD passaram a ser difundidas a partir de 

iniciativas fragmentadas de educadores e professores preocupados em 

possibilidades e metodologias direcionadas ao aprimoramento do ensino tradicional 

das instituições públicas de Ensino Superior.  

Para o incentivo à ampliação de acesso na educação superior o Governo 

Federal (FHC) implantou o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino 

Superior (FIES)11 ( CATANI, 2007). 

                                                 
9
 A TV Escola é um Programa que tem um canal de televisão, via satélite, destinado exclusivamente 

à educação, criado em setembro de 2005 e que entrou no ar, em todo o Brasil, em 4 de março de 
1996. O inicio deu-se com o envio, para escolas públicas com mais de 100 alunos e com energia 

elétrica (Resolução FNDE nº 21, de 07 de agosto de 1995), de um kit tecnológico, composto com por 
um televisor, um videocassete, uma antena parabólica, um receptor de satélite e um conjunto de dez 
fitas de vídeo VHS, para iniciar as gravações, como também as Grades de Programação. Disponível 

em www.twiki.ufba.br/twiki/.../PoliticaspublicasTextocompleto. Acesso 20/10/2009.  
10 O Proinfo é um programa educacional criado em 9 de abril de 1997 pelo MEC – Ministério da 
Educação para promover o uso da Telemática como ferramenta de enriquecimento pedagógico no 

ensino público fundamental e médio. Disponível em 
www.twiki.ufba.br/twiki/.../PoliticaspublicasTextocompleto. Acesso 20/10/2009. 

 
11 O FIES é um programa de crédito educativo que abrange alunos matriculados nas IES privadas, 
provenientes de famílias  cuja renda per capita é de 1 a 5 salários mínimos. Nesse programa, o 

http://www.twiki.ufba.br/twiki/.../PoliticaspublicasTextocompleto
http://www.twiki.ufba.br/twiki/.../PoliticaspublicasTextocompleto
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A expansão da internet e a difusão e aplicação das Tecnologias de 

Informação e Comunicação (TICs), no processo educacional, na década de 1990, 

despertou o crescimento da EAD nas Instituições de Ensino Superior. Foi o 

momento também em que os governo Federal e Estaduais colocam a EAD em suas 

agendas de política pública, estimulando a participação das universidades. 

Na mesma década citada acima, a EAD foi reconhecida formalmente pelo 

marco legal brasileiro, sendo apontada na Lei 9.394/96 (LDB). “No entanto, essa 

entrada da EAD em instituições de educação superior foi um processo bem mais 

lento e, em certa medida, acompanhou a evolução da EAD no Brasil” (KIPNIS, 2008, 

p. 211). 

A partir de 1995 começaram a aparecer algumas experiências isoladas, 

movidas principalmente pela indução de governos estaduais e direcionadas para a 

formação de professores. 

A Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT) foi a primeira universidade 

do país a implantar efetivamente cursos de graduação a distância implantada em 

1995, em caráter experimental.  

Sobre este pioneirismo Kipnis (2208, p. 211) corrobora:  

 
A proposta do curso surgiu a partir de uma demanda da Secretaria da 

Educação do Estado de Mato Grosso e de algumas prefeituras do pólo 
regional de Colider, MT. O modelo trabalhava com pólos, tendo por base 
uma estrutura administrativo-pedagógica, com o pessoal de apoio às 

atividades de secretaria e uma equipe de orientadores acadêmicos 
responsáveis pelo acompanhamento e orientação do processo de 
aprendizagem dos alunos de vários munic ípios.  

 

                                                                                                                                                         
estudante assume o pagamento de uma parcela da mensalidade, e o restante é financiado pelo 
governo, comprometendo-se o aluno com a quitação do financiamento depois de formado (CATANI,  
2007, p. 7-8) 
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A partir de 98, observa-se crescente aumento nos pedidos de 

credenciamento e autorização de cursos superiores a distância, em grande maioria 

para cursos de graduação de formação de professores. Aqui merece destaque a 

Universidade Federal do Pará (UFPA), que recebeu o primeiro parecer oficial de 

credenciamento, pelo Conselho Nacional de Educação, em 1998. 

Outras experiências foram surgindo, principalmente em cursos de graduação 

para formação de professores em exercício, em parceria com Secretarias de 

Educação dos Estados e Municípios, como, por exemplo, o Projeto Veredas, uma 

parceria de 18 universidades, centros universitários e outras IES, com a Secretaria 

de Educação de Minas Gerais. 

Em setembro de 2000, a Universidade Estadual de Ponta Grossa, em 

parceria com a Universidade Eletrônica do Brasil lança o curso Normal Superior com 

mídias interativas para atendimento de 23 municípios no Paraná, direcionados à 

formação de professores em exercício, sem nível superior, atuando nas redes 

públicas de Educação. Este modelo foi adotado no ano seguinte pela secretaria 

Estadual do Estado de São Paulo (UEPG, 2002). 

 
A partir das experiências isoladas em universidades, ou da formação de 

consórcios para o atendimento à demanda de formação de professores em 
exercício para as Secretarias de Educação de estados e munic ípios,  
surgem, também, as redes virtuais composta por instituições de Educação 

superior, agrupadas de acordo com sua natureza. Assim, as universidades 
públicas se organizaram na Unirede, consórcios com 80 instituições 
públicas de ensino superior que tem por objetivo democratizar o acesso a 

educação de qualidade por meio de ofertas de cursos a distância.  
Apresenta um problema de sustentabilidade, pois depende de apoio 
governamental, já que oferece,  como qualquer universidade pública, cursos 

gratuitos, de acordo com a legislação (KIPNIS, 2008, p. 212).  

 

A Portaria 253/01 do MEC menciona que, em cursos superiores de 

universidades convencionais, a oferta de disciplinas, em seu todo ou em parte, pode 
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ser ofertada por meio da utilização do método não presencial, educação a distância, 

até o limite de 20% da carga horária de integralização do currículo. 

É nesse cenário que surgem as universidades mistas, que estão 

representadas, na sua maioria, por instituições privadas de ensino superior, que 

convertem parte da carga horária dos seus cursos presenciais em aulas virtuais, ou 

que se associam às instituições que já atuam no “mercado” da educação a distância.  

Essa possibilidade, sinalizada pela Portaria acima citada, tem resultado em 

verdadeiras armadilhas para os alunos das IES privadas, que geralmente não têm 

acesso ao Projeto Pedagógico dos cursos dessas instituições ou, quando têm, não 

dimensionam o impacto das metodologias ali descritas para a sua formação 

acadêmica. 

Diante desse quadro, é oportuno analisar o pensamento de Belloni (2003, p. 

99) ao chamar atenção para o fato: 

 
É importante lembrar que a expansão da EAD na última década representa 
muito menos o “triunfo da ideologia do acesso aberto” à educação e muito 

mais o impacto das forças de mercado e da situação de recessão 
econômica e conseqüentes políticas governamentais de restrição de 
recursos aplicados à educação.  

 

No entanto, não resta dúvida de que a EAD entrou na agenda 

governamental e a excepcional expansão na educação superior é verificada entre 

2003 e 2006. Cabe ressaltar, porém, que a educação superior passou a ser liderada 

pelas instituições privadas, devido à dificuldade das Universidades públicas 

brasileiras atenderem à crescente demanda dos serviços de educação e formação 

profissional. A falta de políticas de ajustes, ou seja, no mesmo tempo em que se 

inicia o processo de ampliação de acesso ao ensino superior para responder à 
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demanda reprimida, ocorre uma sistemática de retração do financiamento público 

ante o implemento da política neoliberal (Cattani, 2007). 

A política do governo FHC preocupou-se com a educação básica, deixando 

que o ensino superior fosse alcançado por outros meios de expansão.  

4.4.   AS POLÍTICAS EDUCACIONAIS (ENSINO SUPERIOR) NO PRIMEIRO 

MANDATO (3003-2006) DO GOVERNO DE LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 

A primeira reforma do governo de Lula foi agendada pelo FMI, imposição 

que o governo aceitou sem resistência, Antunes (2005) reflete que se acreditou que 

a vitória de Lula significaria uma efetiva derrota política do neoliberalismo, que vinha 

afetando toda a América Latina, desde meados de 1980. Refletindo sobre os 100 

primeiros dias do governo de Lula, o referido autor, assim descreve:  

 

Quase completados os emblemáticos cem dias de governo (grifo do autor),  
ainda não temos nenhum elemento substantivo para responder 

categoricamente se o Governo de Lula será o fim retumbante do nefasto 
neoliberalismo da fase de FHC e, conseqüentemente, o inicio de uma nova 
e auspiciosa fase, para qual tanto lutamos (grifo do autor), ou se será uma 

continuidade (abrandada ou intensificada) daquele período de deserti ficação 
social e política do país (ANTUNES, 2005, p.144).  

 

No que se refere à educação, o governo Lula realizou algumas alterações, 

como o aumento de oito anos para nove anos na educação fundamental. No ensino 

superior foram introduzidas modificações que podem ser consideradas, se não um 

continuísmo do governo antecessor, mas pelo com menos alguns desdobramentos 

que têm por objetivo ampliar o número de vagas em instituições públicas e permitir 

que maior número de brasileiros tenha acesso a cursos de graduação. 

Tais alterações, na realidade, estão previstas no Plano Nacional de 

Educação, aprovado pela Lei nº 10.172, de 9 de janeiro de 2001. 
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Otranto (2006) aponta especificamente quanto à educação superior, houve a 

constituição de um Grupo de trabalho Interministerial (GTI), pelo Decreto de 

20/10/2003, que tinha por objetivo analisar a sua situação e apresentar um plano de 

ação para as IES. No relatório final constou a criação de novas bolsas da CAPES, o 

aumento da carga horária dos professores em sala de aula, além do aumento de 

alunos presenciais e a educação a distância. 

Otranto (2006) menciona que, embora fundamentada no discurso de justiça 

social e no aumento da oferta de vagas, reverte-se de uma continuidade da 

ingerência dos organismos internacionais, como o Banco Mundial, tal como 

acontecera no governo precedente.  

Verifica-se, então, que a reforma educacional proposta e realizada no 

governo de FHC não se encerrou com o término do segundo mandato, em 31 de 

dezembro de 2002. As políticas públicas efetivadas no governo Lula estão 

assentadas nas mesmas bases daquelas do governo FHC, porém direcionam-se 

para a expansão do ensino superior das IES públicas. 

O governo Lula atendeu à expansão do ensino superior mediante a adoção 

de financiamento com a edição do Programa de Universidade para todos 

(PROUNI)12, em 2005. Também se preocupou com a construção de índices 

quantitativos para medir a qualidade do ensino superior, mediante a avaliação das 

IES, seus cursos e desempenho de seus acadêmicos, com a implantação do 

processo nacional de avaliação. O Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

                                                 
12

 O Programa Universidade para Todos (ProUni) foi instituído por meio da Medida Provisória Nº 213, 
de 10/9/2004, sendo destinado à concessão de bolsas de estudo integrais e bolsas de estudo parciais  
de 50% (meia-bolsa) para cursos de graduação e seqüenciais de formação específica, em instituições privadas 

de ensino superior, com ou sem fins lucrativos. Disponível em http://portal.mec.gov.br/prouni/. Acesso em 
23/11/2008. 

http://portal.mec.gov.br/prouni/
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Superior (SINAES)13, cujo resultado pode levar ao fortalecimento do ensino superior 

e de suas instituições, bem como poderá ocorrer determinação de ajustes em 

Instituições privadas de ensino superior, redução de oferta de vagas ou até mesmo 

descredenciamento de curso e de IES. 

Segundo Alves (1994), Pimentel (1995), Barreto (2000) e Belloni (1999; 

2002), no Brasil, as ações voltadas à educação a distância, principalmente as que 

envolvem instituições públicas, têm caráter de suprir a demanda gerada pelas 

deficiências do sistema formal. Essas ações buscam sempre compensar, de forma 

rápida, a defasagem na formação do trabalhador, seja ele professor ou não. Tais 

afirmações estão baseadas na leitura de estudos como aqueles que abordam a 

educação a distância (EAD) sob diferentes aspectos (histórico, teorias da 

aprendizagem, políticas públicas, recursos tecnológicos e público-alvo). 

Fortemente marcada por uma regulação no panorama legal, a EAD ainda 

está submetida a avaliações pautadas em padrões oriundos da modalidade 

presencial e com o estabelecimento de sistemas pouco flexíveis, não considerando 

seu caráter peculiar e as diferentes possibilidades de aplicação.  

Assim, a possibilidade de flexibilizar a integralização curricular, de forma a 

respeitar o tempo do aluno e o desenvolvimento de estratégias que ampliem a 

capacidade de estudo autônoma é tolhida por iniciativas organizadas com base no 

único parâmetro avaliado positivamente: o sistema presencial.  

Nesse cenário, aqueles que estão engajados em projetos de EAD parecem 

querer garantir aos críticos da modalidade a qualidade dos seus cursos a partir de 

                                                 
13

 Criado pela Lei n° 10.861, de 14 de abril de 2004, o Sistema Nacional de Avaliação da Educação 
Superior (Sinaes) é formado por três componentes principais: a avaliação das instituições, dos 

cursos e do desempenho dos estudantes. O Sinaes avalia todos os aspectos que giram em torno 
desses três eixos: o ensino, a pesquisa, a extensão, a responsabilidade social, o desempenho dos 
alunos, a gestão da instituição, o corpo docente, as instalações e vários outros aspectos. Disponível 

em http://www.inep.gov.br/superior/SINAES/. Acesso em 23/11/2008.  
 

http://www.inep.gov.br/superior/SINAES/
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uma estratégia de equiparação com os cursos presenciais, insistindo no discurso de 

que a diferença reside somente na relação professor-aluno. Ainda assim, sob a 

perspectiva desse posicionamento, a distância – no tempo e no espaço – entre 

esses dois atores deve ser atenuada ao máximo, com a exploração das 

potencialidades tecnológicas. 

É mister lembrar que a educação superior a distância, no período de 2003 a 

2006, teve  expansão considerável. De acordo com Kipnis (2009, p. 210): 

 
Segundo os últimos dados do censo da educação superior, referente ao ano 

de 2006, a oferta de cursos superiores na modalidade de EAD cresceu 571 
por cento entre 2003 a 2006, passando de 52 para 349 cursos. A 
participação desses alunos no universo dos estudantes passou a ser de 4,4 

por cento em 2006, quando, um ano antes, representava 2,6 por cento. Um 
crescimento do peso relativo da EAD na educação superior de 69,2 por 
cento. Passou de 49 mil estudantes, em 2003, para 207 mil, em 2006,  

aumento correspondente a 315 por cento! Tudo isso em um período de 
apenas quatro anos.  

 

A restrita oferta de vagas e a falta de condições ideais para que os jovens 

possam ingressar em uma universidade ainda se apresentam como grandes 

obstáculos no país. Assim, em 2005, foi implantado, pelo Governo Federal, o 

programa de Sistema Universidade Aberta14 do Brasil (UAB), que mobiliza as 

universidades públicas a expandir o acesso ao ensino superior a todas as regiões 

brasileiras. 

Segundo o Ministério da Educação (2008): 

 
O Sistema de universidade Aberta do Brasil (UAB) não propõe a criação de 
uma nova instituição de ensino, mas sim a articulação das já existentes,  

possibilitando levar o ensino superior público de qualidade aos municípios  
brasileiros que não possuem cursos de formação superior ou cujos  cursos 
ofertados não são suficientes para atender a todos os cidadãos. 

 

                                                 
14

 A Universidade Aberta é um modelo institucional que já existe em muitos outros países. Um 

exemplo disso é a Universidade Aberta Britânica (Open University UK), do Reino Unido. Disponível 
em www.universia.com.br/materia/materia.jsp?. Acesso em 16/05/2009 

http://www.universia.com.br/materia/materia.jsp
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Na atualidade, o sistema UAB é gerenciado pela CAPES, com foco na 

formação de professores.  

Em 2005, entrou em vigor o Decreto nº 5.622 de 19/12/2005, que 

regulamentou o Art. 80 da LDB e, com isso, revogou os Decretos nº 2.494/98 e 

2.561/98. A primeira observação que pode ser feita diz respeito à mudança na forma 

de caracterização da Educação a Distância. Se no Decreto anterior ela era : 

 

Uma forma de ensino que possibilita auto-aprendizagem, com a mediação 
de recursos didáticos sistematicamente organizados, apresentados em 
diferentes suportes de informação, utilizados isoladamente ou combinados,  

e veiculados pelos diversos meios de comunicação.  

 

Agora, com o novo dispositivo legal, ela é vista: 

 

Como uma modalidade educacional na qual a mediação didático-
pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorre com a 
utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação, com 

estudantes e professores desenvolvendo atividades educati vas em lugares 
ou tempos diversos. 

 

A eliminação da expressão autoaprendizagem e a focalização nas TICs 

deslocam a ênfase inicial pautada aparentemente numa racionalidade instrumental 

para uma possibilidade mais humanizada, advinda da aplicação da EAD com os 

recursos técnicos para garantir maior mediação e interação professor-aluno. Além 

disso, a EAD, nesse novo dispositivo, deverá prever, obrigatoriamente, momentos 

presenciais para: avaliações; estágios; defesa de trabalhos de conclusão do curso; 

atividades relacionadas a laboratórios de ensino, quando for o caso. 
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4.5.    ANÁLISE DA POLÍTICA DO ENSINO SUPERIOR A DISTÂNCIA DE 

FHC E DE LULA 

Ao se analisar o ensino superior a distância entre FHC e Lula é mister 

salientar que as prioridades  das políticas educacionais dos dois governantes são 

distintas.  

Para Márcio Pochmann (2008), “há similitudes nas políticas sociais e 

econômicas adotadas pelos dois governos, mas diferenças de ênfase e objetivos”.  

No governo de FHC a preocupação recaiu sobre a educação básica. 

Implantou-se no período a Bolsa Escola, com isto houve uma redução média anual 

do analfabetismo em torno de 3.5% ao ano, enquanto no governo Lula teve uma 

redução: 2.6%.  No ensino superior, FHC ampliou o investimento privado em 

educação superior, especialmente pela criação de crédito em instituições de ensino. 

Já o governo Lula aumentou o número de vagas nas universidades federais e 

expandiu os campos universitários para o interior, criou o Prouni, que financia a 

entrada de estudantes em faculdades privadas. Outra marca do Governo Lula nesta 

área foi a implantação do sistema de cotas nas universidades, uma medida 

polêmica, mas que ajuda a atenuar a distância dos menos favorecidos pelas 

universidades federais. 

Otranto (2006), entretanto, alerta que a universidade pública brasileira, 

mesmo com a ampliação de recursos, não teria condições de aumentar as vagas em 

curto e médio prazo. Por este motivo, apresenta a educação a distância como 

caminho viável e necessário. 

 
A educação a distância é também amplamente defendida pelo primeiro 

Ministro da Educação do governo Lula da Silva, Cristovam Buarque. No 
documento intitulado “Universidade numa Encruzilhada”, Buarque (2003),  
prega “a necessidade de uma revolução no conceito de universidade” (p. 3) 

e essa revolução passa, segundo o autor, pelo ensino a distância que 
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possibilitaria a implantação da “universidade aberta”, que seria uma 

universidade sem muros e sem um campus fisicamente definido. “A 
universidade do século XXI será aberta a todo planeta. As aulas serão 
transmitidas pela televisão, pelo rádio e na internet” (ORANTO 2006, p.1). 

 
 

A importância que vem sendo dada, em todos os documentos oficiais, à 

educação a distância direciona muitas análises no sentido de que ampliação da 

oferta da educação superior se dê por meio dessa modalidade de ensino e não da 

abertura de novos cursos de graduação nas instituições públicas. O mercado da 

educação a distância no Brasil vem sendo cortejado, há algum tempo, por vários 

países que pretendem explorá-lo.  

Comparando os dois governos (FHC e LULA), percebe-se que houve um 

crescimento considerável no número IES (privadas), bem como na oferta de vagas 

por estas instituições. Os dados podem ser visualizados por meio da Tabela 1.  

TABELA 1 – ANÁLISE DO CRESCIMENTO DA TAXA DE OFERTA NO ENSINO 
SUPERIOR 

 

Ano 

Nº de IES Vagas Ofertadas Ingressantes Matriculados 

Qtde 

Taxa de 
Cresci-

mento 

Qtde 

Taxa de 
Cresci-

mento 

Qtde 

Taxa de 
Cresci-

mento 

Qtde 

Taxa de 
Cresci-

mento 

1995 894  610.355  510.377  1.759.703  

1996 922 3% 634.236 4% 513.842 1% 1.868.529 6% 

1997 900 -2% 699.198 10% 573.900 12% 1.945.615 4% 

1998 973 8% 776.031 11% 651.353 13% 2.125.958 9% 

1999 1.097 13% 894.390 15% 744.024 14% 2.369.945 11% 

2000 1.180 8% 1.216.287 36% 897.557 21% 2.694.245 14% 

2001 1.391 18% 1.408.492 16% 1.036.690 16% 3.030.754 12% 

2002 1.637 18% 1.773.087 26% 1.205.140 16% 3.479.913 15% 

2003 1.859 14% 2.002.733 13% 1.262.954 5% 3.887.022 12% 

2004 2.013 8% 2.320.421 16% 1.303.110 3% 4.163.733 7% 

2005 2.165 8% 2.435.987 5% 1.397.281 7% 4.453.156 7% 

2006 2.270 5% 2.629.598 8% 1.448.509 4% 4.676.646 5% 

   FONTE: INEP (2008) 

A Tabela 1 apresenta as seguintes informações: 

 Nº de IES: primeira coluna apresenta o número de IES existente em cada ano 

e, na coluna 2, a taxa de crescimento entre cada ano, por exemplo: de 1996 
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para 1997, houve uma redução de 2% no número de IES no país, já de 1997 

para 1998 um crescimento de 8%, passando de 900 para 973 IES. 

 Vagas Ofertadas: primeira coluna apresenta a quantidade de vagas ofertadas 

em cada ano e, na coluna 2, a taxa de crescimento entre cada ano, por 

exemplo: de 1996 para 1997, mesmo reduzindo em 2% o número de IES, 

houve aumento de 10% do número de vagas ofertadas, passando de 634.236 

para 699.198. 

 Ingressantes: primeira coluna apresenta o número de alunos ingressantes em 

cada ano e, na coluna 2, a taxa de crescimento entre cada ano, por exemplo: 

de 1996 para 1997, mesmo reduzindo em 2% o número de IES, houve 

aumento de 12% do número de alunos ingressantes no Ensino Superior, 

passando de 513.842 para 573.900. 

 Matriculados: primeira coluna apresenta número de alunos matriculados em 

cada ano e, na coluna 2, a taxa de crescimento entre cada ano, por exemplo: 

de 1996 para 1997, mesmo reduzindo em 2% o número de IES, houve  

aumento de 4% do número de alunos matriculados em todo o Ensino Superior 

do Brasil. 

Percebe-se que a taxa de crescimento de vagas ofertadas é superior à taxa de 

crescimento das IES, pois neste período as IES privadas aumentaram a oferta de 

cursos e de vagas por curso, devido à política implantada na época. O mesmo efeito 

ocorre com o número de ingressantes e de alunos matriculados. 

O crescimento da taxa de alunos matriculados é sempre inferior à taxa de 

ingressantes, devido à evasão que proporciona este crescimento, muitos alunos 

ingressam,  mas não conseguem  manter-se estudando. 
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A partir da análise da Tabela 1 pode-se perceber que entre 1995 e 2006 houve 

um crescimento de 154% do número de IES e de 331% do número de vagas ofertadas 

em todos os cursos ofertados pelo Ensino Superior no Brasil. Pode-se perceber, ainda, 

que houve crescimento geral em todos os indicadores da Tabela 1, no segundo 

mandato do Governo FHC, caindo drasticamente no Governo Lula. Por exemplo, pode-

se analisar a taxa de crescimento das IES que, em 2002 foi de 18%, em 2003 foi 14% e 

em 2004 cai para 8% de crescimento ao ano no Governo Lula. 

 

TABELA 2 - % DE VAGAS PREENCHIDAS NO ENSINO SUPERIOR PRESENCIAL  
 

Ano Vagas Ofertadas Ingressantes 
% de Vagas 

Preenchidas 

1995 610.355 510.377 84% 

1996 634.236 513.842 81% 

1997 699.198 573.900 82% 

1998 776.031 651.353 84% 

1999 894.390 744.024 83% 

2000 1.216.287 897.557 74% 

2001 1.408.492 1.036.690 74% 

2002 1.773.087 1.205.140 68% 

2003 2.002.733 1.262.954 63% 

2004 2.320.421 1.303.110 56% 

2005 2.435.987 1.397.281 57% 

2006 2.629.598 1.448.509 55% 

   FONTE: INEP (2008) 

A partir da Tabela 2, pode-se perceber que em 1995, 84% das vagas 

ofertadas no Ensino Superior eram preenchidas; em 2006 apenas 55% das vagas 

ofertadas foram preenchidas. Assim, houve uma queda acentuada no 

preenchimento das vagas do Ensino Superior no Governo Lula.  

Por meio das estatísticas disponibilizadas pelo INEP, é possível detectar que 

mesmo as IES Públicas não conseguem preencher 100% das vagas ofertadas, 

mesmo que este número siga bem acentuado nas IES privadas.  
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A Tabela 3 apresenta uma análise de oferta de vagas entre a EAD e o 

Ensino Presencial. Pode-se perceber que a taxa de crescimento da EAD no período 

foi muito maior que no presencial. As vagas ofertadas na EAD em 2000 

representavam 0,5% das vagas ofertadas no Ensino Presencial, aumentando 

drasticamente a oferta em 2005, pulando para 30,9% em 2006 . O INEP divulga os 

dados da EAD somente a partir de 2000. 

 

TABELA 3 – ANÁLISE DE OFERTA DE VAGAS ENTRE A EAD E O ENSINO 
PRESENCIAL 

 
 

Ano 

Vagas Ofertadas no 

Ensino Presencial 
Vagas Ofertadas no EAD % de Vagas 

Ofertadas no EAD 
em Relação ao 

Presencial 
Qtde 

Taxa de 
Cresci-
mento 

Qtde 
Taxa de 
Cresci-
mento 

2000 1.216.287  6.430  0,5% 

2001 1.408.492 16% 6.856 7% 0,5% 

2002 1.773.087 26% 24.389 256% 1,4% 

2003 2.002.733 13% 24.025 -1% 1,2% 

2004 2.320.421 16% 113.079 371% 4,9% 

2005 2.435.987 5% 423.411 274% 17,4% 

2006 2.629.598 8% 813.550 92% 30,9% 

   FONTE: INEP (2008) 

 

A Tabela 4 apresenta uma análise de ingressantes entre a EAD e o Ensino 

Presencial. Pode-se perceber que a taxa de crescimento do número de alunos 

ingressantes na EAD foi muito maior que no presencial. Por exemplo, o número de 

ingressantes no EAD em 2000 representava 0,6% das vagas ofertadas no Ensino 

Presencial, aumentando drasticamente a oferta em 2005 (9,1%), pulando para 

14,7% em 2006. Isto mostra que a taxa de efetividade de ingressantes no Ensino 

Presencial foi muito menor do que no EAD. 
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TABELA 4 – ANÁLISE DE INGRESSANTES ENTRE A EAD E O ENSINO 

PRESENCIAL 
 

 

Ano 

Ingressantes no Ensino 
Presencial 

Ingressantes no EAD % de 
Ingressantes no 
EAD em Relação 

ao Presencial 
Qtde 

Taxa de 
Cresci-

mento 

Qtde 
Taxa de 
Cresci-

mento 

2000 897.557  5.287  0,6% 

2001 1.036.690 16% 6.618 25% 0,6% 

2002 1.205.140 16% 20.685 213% 1,7% 

2003 1.262.954 5% 14.233 -31% 1,1% 

2004 1.303.110 3% 25.006 76% 1,9% 

2005 1.397.281 7% 127.014 408% 9,1% 

2006 1.448.509 4% 212.246 67% 14,7% 

   FONTE: INEP (2008) 

 

A Tabela 5 apresenta uma análise do número de alunos concluintes entre o 

EAD e o Ensino Presencial, pode-se perceber que a taxa de crescimento do número 

de alunos concluintes no EAD foi muito maior que no presencial. Por exemplo, o 

número de concluintes no EAD em 2000 representava 0,1% dos concluintes no 

Ensino Presencial, aumentando em 2005, passando para 3,5% em 2006. Isto mostra 

que a taxa de crescimento de concluintes no EAD não segue a taxa de ingressantes, 

mostrando um número alto de evasão em relação ao Ensino Presencial. 
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TABELA 5 – ANÁLISE DE CONCLUINTES ENTRE O EAD E O ENSINO 

PRESENCIAL 
 

Ano 

Concluintes do Ensino 
Presencial 

Concluintes do EAD % de Concluintes 
no EAD em 

Relação ao 
Presencial 

Qtde 
Taxa de Cresci -

mento 
Qtde 

Taxa de 
Cresci-

mento 

1995 245.887     

1996 254.401 3%    

1997 260.224 2%    

1998 274.384 5%    

1999 300.761 10%    

2000 324.734 8% 460  0,1% 

2001 352.305 8% 131 -72% 0,0% 

2002 466.260 32% 1.712 1207% 0,4% 

2003 528.223 13% 4.005 134% 0,8% 

2004 626.617 19% 6.746 68% 1,1% 

2005 717.858 15% 12.626 87% 1,8% 

2006 736.829 3% 25.804 104% 3,5% 

   FONTE: INEP (2008) 

Os números apresentados mostram que, mesmo o número de alunos do 

EAD apresentando-se inferiores ao presencial, vem crescendo muito nos últimos 

anos, dependendo das políticas governamentais pode ultrapassar o ensino 

presencial em pouco tempo. Outra conclusão importante é o número alarmante de  

vagas ociosas no Ensino Superior, pois somente 55% das vagas ofertadas em 2006 

foram preenchidas. O país vem procurando aumentar o número de acesso em 

cursos de graduação e há aumento da ociosidade no preenchimento das vagas nas 

IES. 

Mediante as estatísticas disponibilizadas pelo INEP, é possível mostrar que 

mesmo as IES Públicas não conseguem preencher 100% das vagas ofertadas, 

embora este número continue bem acentuado nas IES privadas. 

Apesar do crescimento das matrículas no ensino superior verificado acima, 

ainda há grande desequilíbrio na sua distribuição por faixa etária. Também se tem 
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notado forte crescimento nas matrículas dos cursos noturnos, indicando que uma 

população trabalhadora mais velha, com perfil diferente do aluno tradicional de 

Graduação, está ingressando no ensino superior. 

 Observa-se no Governo de FHC foram implantadas políticas para o Ensino 

Superior, regulamentando a abertura de novas IES e seu crescimento pelo número 

de vagas ofertadas e, mesmo assim, nunca na história do Brasil o ensino superior 

cresceu tanto e tão rápido. No final deste período, os empresários do ensino 

perceberam que o EAD poderia ser uma maneira rápida de crescimento, tanto no 

número de alunos quanto dos lucros gerados, iniciando uma fase e expansão por 

todo o território nacional. 

Pode-se observar que o MEC ainda não estava preparado para a 

implantação do EAD, não existiam políticas públicas claras nem metodologia de 

controle e regulamentação do segmento, ficando para o Governo Lula realizar este 

papel.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este estudo que iniciou a caminhada em busca de respostas ao 

questionamento se houve diferenças ou continuidade, entre as políticas públicas, do  

ensino superior a distância no Brasil, durante o período compreendido entre 1995 a 

2006 (governos de Fernando Henrique Cardoso e Luís Inácio Lula da Silva) e contou 

nesta análise com as contribuições dos intelectuais ligados à Teoria 

Crítica,possibilita emitir as seguintes considerações. 

A agenda de reformas do ensino superior, nos dois períodos analisados, 

está relacionada à reestruturação da produção e à reforma do Estado no Brasil. 

Neste sentido, a política educacional tem ficado, tanto nos mandatos de FHC como 

no mandato de Lula, a reboque das decisões econômicas, nos moldes dos 

diagnósticos e recomendações dos organismos transnacionais. 

A análise documental, bem como as medidas adotadas e a fala do único 

Ministro da Educação ao longo dos oito anos de governo FHC, revelam que a 

agenda governamental para o ensino superior, nos anos 90, foi coerente e próxima 

da agenda sistêmica neoliberal, diluindo a fronteira entre o segmento público e 

privado de ensino, bem como entre financiamento público e privado do sistema.  

Ao se analisar o ensino superior no Brasil à luz da ideologia da sociedade do 

conhecimento, percebeu-se que a EAD tem correspondido à política permanente de 

expansão da educação superior e de inserção social, porém de forma desordenada 

e com níveis mínimos de qualidade. Pode-se, ainda, inferir que o ideário da 

“sociedade do conhecimento” se harmoniza com o ideário do neoliberalismo que é 

assumido pelo Banco Mundial e incorporado nas orientações para políticas de 

reformas dos países periféricos e semiperiféricos na década de 1990. Tal agência, 
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ademais, exerce papel de mediadora dos interesses dos países centrais na relação 

a esses países. Contudo, diante do capitalismo exacerbado que está posto no 

mundo, diante do neoliberalismo que se alastrou em todas as direções do globo, a 

educação tem sido utilizada para a permanência da ideologia dominante, 

sedimentada na competitividade e na obtenção de maior lucro. 

Quanto às políticas públicas educacionais da EAD, implantadas nos 

governos de FHC e LULA, no âmbito da expansão do ensino superior a distância no 

Brasil, percebe-se que o governo FHC focou no crescimento de vagas ofertadas, no 

intuito de aumentar o número de alunos matriculado e, por conseguinte, o número 

de alunos concluintes. Este fato pode ser comprovado nas tabelas apresentadas no 

Capítulo 4, podendo-se concluir que à taxa de crescimento de alunos matriculados e 

de alunos concluintes foi inferior a taxa de crescimento de ingressantes.  

Já as políticas públicas educacionais do governo LULA, foram focadas no 

crescimento da EAD, envolvendo as instituições públicas e aumentando o grau de 

exigências nas instituições privadas mediante as avaliações implantadas, pois o 

crescimento de IES e de vagas ofertadas no governo anterior não teve o devido 

cuidado com a qualidade, com visão apenas mercadológica e aumento dos lucros 

das IES privadas. 

O grande sucesso do uso da EAD pelas IES privadas leva LULA a incorporar 

a EAD para as instituições públicas, estás, até o período FHC, não tinham sido 

seduzidas por esta modalidade. Dentro da lógica mercantilista neoliberal a EAD se 

configurou como um sucesso mercadológico ao reduzir custos e ampliar a clientela.  

Deve-se lembrar que, apesar da implantação das políticas públicas na 

educação a distância que foram feitas no governo Fernando Henrique Cardoso, é no 
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governo Lula que a sua expansão transcorreu, mantendo-se as políticas 

estabelecidas.  

Assim, como ferramenta para aumentar a eficácia do ensino público, o 

governo Lula adere também à EAD, apostando nela para a sua política de 

“valorização” do ensino superior público, principalmente nas localidades afastadas 

dos grandes centros. Desta forma, o governo LULA tenta aumentar a qualidade da 

EAD e apresenta uma política diferenciada em relação à política de FHC. Com essa 

política, há uma valorização das Universidades Públicas e a democratização destas 

IES, tidas pelos neoliberais como elitistas.  

Ao mesmo tempo, outra diferença entre eles é o inicio de um processo de 

avaliação da EAD nas instituições privadas. Assim como FHC, que primeiro abriu o 

mercado para  as IES privadas de maneira indiscriminada e depois procurou avaliá-

las, também Lula seguiu esta mesma política, implantando um segundo estágio das 

políticas para a EAD, a da avaliação, objetivando o aumento da qualidade. 

Ao contrário de FHC, que investiu contra as universidades públicas, 

preferindo valorizar o ensino fundamental, no qual garantiu o “quase-acesso 

universal”, dentro da estratégia preconizada pelo Banco Mundial.  

LULA, pelo contrário, encontrou na universidade o espaço para legitimação 

de sua política educacional. Por meio de um processo de democratização e 

massificação do ensino superior incorporou a lógica economicista neoliberal 

mediante programas focalizados nas classes menos favorecida. Compreendendo 

que o caminho via ensino privado se mostrava exaurido, Lula vai buscar a ampliação 

do ensino público pela lógica do Banco Mundial, aliando a qualidade à 

democratização. Assim se explica a intensa inserção da educação a distância no 
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ensino público, bem como a constituição de políticas de avaliação inseridas neste 

governo. 

Conclui-se, portanto, que os objetivos elencados para este estudo foram 

plenamente atingidos e que a limitação encontrada se deve ao fato de que o 

mandato do governo LULA ainda se encontra ativo. Este fato sugere que novas 

pesquisas sejam realizadas sobre o assunto após 2011, onde poderão ser obtidas 

respostas conclusivas sobre a expansão do Ensino Superior a distância no país nos 

dois governos estudados.  
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