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Resumo – A educação superior vem sendo expandida almejando incluir um público  
historicamente excluído,  contribuir com o desenvolvimento econômico do país  e  
atender  a  pressões  internacionais,  entre  outras  razões.  Para  tal  ampliação,  
governos, em especial o federal, têm apostado na modalidade a distância como uma  
das  principais  estratégias.  No  entanto,  há  quem  duvide  de  sua  capacidade  de  
“educar”, restringindo a educação a distância ao “ensino a distância”. Este artigo  
apresenta este contexto e problematiza a formação para a cidadania, visto ser esta  
uma  das  funções  da  Educação.  A  reflexão  também  apresenta  um  primeiro  
levantamento realizado no Banco de Teses da Capes para mapear como a formação  
para  a  cidadania  tem  sido  tratada  em  pesquisas  sobre  educação  superior  a  
distância  (graduação  e  pós-graduação).  A  partir  de  alguns  critérios,  foram  
analisadas  quatro  dissertações  de  mestrado que investigaram dois  cursos  “lato  
sensu”  e  duas  graduações.  Constatamos  que  esses  trabalhos,  de  modo  geral,  
associam educação à formação do cidadão, inclusive sendo este um dos objetivos  
dos cursos investigados. No entanto, essa formação resultaria, principalmente, do  
maior acesso à educação atribuído à modalidade a distância. Além do acesso, de  
forma menos direta, as dissertações destacam o desenvolvimento da autonomia dos  
estudantes estimulado pela modalidade. Inferimos pelos estudos que, ao participar  
da educação superior, a formação que esses sujeitos vivenciaram seria suficiente  
para  educá-los  para  a  cidadania.  E,  neste  ponto,  questionamos  se  qualquer  
concepção de educação alcança esse fim e se a modalidade a distância exigiria  
especificidades para concretizar a formação do cidadão.

Palavras-chave:  educação  superior,  ensino  superior,  educação  a  distância,  
cidadania, educação cidadã.

Abstract – The  Higher Education has expanded with the intention of including a  
public  that  it  historically  excluded,  contribute  to  the  country's  economic  
development and respond to international pressure, among other reason.  For this  
expansion,  the  government,  particularly  the  federal  government,  has  focused on  
distance education as major strategy. However, there are those who doubt their  
ability  to  “educate” restricting  distance  education  to  “distance  teaching”.  This  
article presents the framework and discusses the training for citizenship, since this  
is one of the functions of education. It also presents a first survey conducted by the  
Banco  de  Teses  da  CAPES  (a  thesis  database),  mapping  out  how  citizenship  
training has been addressed in higher education studies.  Four dissertations that  
investigated two “lato sensu” programs and two degree programs were analyzed  
according  to  certain  criteria.  We  noted  that  these  works  generally  associate  
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education with citizenship training to be included as one of the objectives of the  
courses  surveyed.  However  this  training  would  result  primarily  from increased  
access due to the approach of distance learning. Besides access, the dissertations  
highlight  the  development  of  the  students’  autonomy  stimulated  by  such  an  
approach. We are inferred by the studies that by participating in higher education,  
the training that these individuals would experience, would be enough to educate  
them  for  citizenship.  And  at  this  point,  we  question  whether  any  “education”  
achieves  this  end  and  if  the  distance  approach  would  require  any  other  
specifications to make citizenship training more concrete.

Keywords: higher education, distance education, citizenship, citizenship education.

1. Contexto da problemática

A educação  superior  tem sido  vista  como fator  de  mobilidade  social  e  desenvolvimento 
econômico que, somado a um número maior de formandos do ensino médio, compõe um 
cenário de pressão sob os governos por acesso a esse nível de ensino, principalmente por 
sujeitos  que  foram  excluídos  da  educação  ao  longo  da  história  do  Brasil.  Em  rápida 
retrospectiva, lembremos que a monarquia portuguesa não permitiu a criação de universidades 
no Brasil e a educação superior na época permanecia em Coimbra, para onde se dirigiam os 
estudantes privilegiados que aqui viviam. Depois, veio a República que “não incorporou o 
proletariado  à  sociedade  moderna,  mas  fez  o  contrário,  excluindo-o”  (Luz,  1985  apud 
Aboites,  2006,  p.  1205),  destinando  a  universidade  aos  latifundiários,  donos  de  minas  e 
comerciantes, o que “a impediu de pensar em si própria e no país do ponto de vista das 
necessidades  superiores  de  conhecimento  das  atividades  das  maiorias”  (Aboites,  2006,  p. 
119). Já no século XX, com o deslocamento da economia latifundiária para a indústria e o 
comércio, houve uma forte “demanda de formandos da educação superior, necessários para 
cobrir os postos de trabalho nas dependências de um Estado e uma indústria em crescimento” 
(Aboites, 2006, p. 200). Também naquele período, a educação começa a se tornar exigência 
popular de movimentos contra a exploração dos trabalhadores na América Latina. 

A  demanda  historicamente  reprimida  e  o  discurso  que  atrela  o  desenvolvimento 
econômico  do  país  à  educação  pressionam  crescentemente  o  poder  público,  que  tem 
respondido com a ampliação, ainda insuficiente, do número de cursos e vagas em instituições 
públicas, com novas políticas de acesso - como as cotas para estudantes afrodescendentes – 
mas, principalmente, com a concessão de bolsas aos alunos em instituições privadas. Para se 
ter  uma  ideia,  em  2008  as  particulares  concentravam  cerca  de  72  ou  73%  dos  alunos 
matriculados no país, enquanto apenas 27 ou 28% estavam em estabelecimentos públicos. E, 
apesar disso, o país ainda “apresenta uma das mais baixas taxas de escolarização bruta da 
América Latina, no que se refere à educação superior” (Catani, 2008, p. 5). Os investimentos 
recentes  na  modalidade  a  distância  também  tem  sido  uma  alternativa  para  ampliar  o 
atendimento à demanda. Segundo a Sinopse Estatística da Educação Superior, no ano 2000 
haviam 5.287 alunos matriculados em graduações a distância (Inep, 2010). Em 2009, esse 
número saltou para 838.125 alunos.

A expansão da educação superior no Brasil também resulta da crescente importância 
dada a esse nível de ensino no cenário externo, inclusive com a adoção de medidas comuns 
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entre países e recomendações de organismos internacionais. Declarações como a de Bolonha 
(1999) e outras conferências (UNESCO, 2009) têm defendido a responsabilidade social das 
universidades,  o  acesso  maior,  a  instauração  de  sistemas  padronizados  de  avaliação,  a 
equidade e a qualidade do ensino e da pesquisa e a necessidade de inovação. Essas influências 
externas já têm provocado mudanças em algumas universidades públicas brasileiras, para que 
elas  passassem  a  “competir”  e/ou  se  adequar  às  principais  instituições  do  mundo.   A 
Universidade de São Paulo, por exemplo, vive atualmente um processo de internacionalização 
– apoiado por uns, resistido por outros – pelo qual tenta fazer coro quanto aos tempos/prazos 
de conclusão dos cursos, quantidade, qualidade e destino de publicações de pesquisas, defesa 
da parceria público-privada, intercâmbio de estudantes e professores, uso de tecnologias no 
ensino etc. Quanto a este ponto, diretamente relacionada à modalidade a distância, recomenda 
o comunicado da “Conferência Mundial sobre Ensino Superior 2009 da UNESCO”: “[…] A 
fim de garantir que a inclusão de T.I.C. agregue valor, instituições e governo devem trabalhar 
juntos  para  trocar  experiências,  desenvolver  políticas  e  fortalecer  a  infra  estrutura, 
especialmente a largura de banda.” 

Mas  alguns  críticos  interpretam  as  mudanças  em  universidades  públicas  como 
adequação à lógica de mercado, resposta a organismos como o Fundo Monetário Internacional 
e o Banco Mundial. Alegam que algumas dessas medidas acabam transformando a Educação 
em produtora  de  bens  mercantis,  outras  resultam em diplomação em massa.  E,  para esta 
última, a modalidade a distância estaria  sendo a principal  estratégia,  contra a abertura de 
novas vagas presenciais e criação de mais instituições públicas. As críticas também se voltam 
à iniciativa privada,  que estariam “aproveitando” a modalidade a distância pela economia 
gerada com a ausência de gastos atribuídos a salas de aulas e campus universitário, reunindo 
um grande número de alunos na mesma “sala de aula” a distância, com menos educadores, 
entre  outras  questões.  Por  conta  de críticas como estas,  pesquisadores  como a professora 
Lisete Arelaro, diretora da Faculdade de Educação da USP, não reconhecem a modalidade a 
distância como Educação. “Usamos no máximo ensino a distância”, afirmou em entrevista à 
revista Caros Amigos (Rodrigues, 2011, p. 29). 

2. Objeto 

A formação para a cidadania na educação superior a distância é o tema de nossa tese de 
doutoramento, que ainda encontra-se em seu início e cujas primeiras ações e reflexões são 
compartilhadas de forma resumida neste texto. Como apresentamos, a problemática se insere 
em  complexo  contexto,  no  qual  a  modalidade  educação  a  distância  (EaD)  pode  ser 
compreendida como estratégia para aumentar o acesso ao ensino superior ou como ilusão 
ideológica  para  certificação  em  massa,  expansão  de  lucros  e  atendimento  a  orientações 
internacionais ligadas a políticas neoliberais – para ficarmos em apenas dois eixos polêmicos 
e antagônicos. 

Como campo (Bourdieu, 2004), a educação possui suas regulamentações. A Lei de 
Diretrizes  e  Bases  (Brasil,  1996)  determina que também tenha por  função formar  para  a 
cidadania  e  o  trabalho.  O  “[…]  pleno  desenvolvimento  da  pessoa,  seu  preparo  para  o 
exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho” é assegurado ainda na Constituição 
Federal de 88, em seu artigo 205, como resultado de movimentos sociais que acompanharam 
a constituinte.
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 Nesse  sentido,  desejamos  saber:  a  educação  superior  a  distância  tem conseguido 
cumprir esses mandatos legais, no que diz respeito à formação para a cidadania? Se não, como 
cumprir? Essas são questões norteadoras de nossa pesquisa, que será defendida no âmbito da 
área  de  Filosofia  da  Educação.  Mas,  para  chegarmos  lá,  muitos  caminhos  precisam  ser 
percorridos.  Dois deles foram iniciados e constam no presente artigo: uma breve reflexão 
sobre os conceitos de educação e de cidadania e um levantamento no Banco de Teses da 
Capes para sabermos, mais especificamente,  como a formação para a cidadania tem sido  
tratada nas pesquisas sobre educação superior a distância. Passemos a esses pontos.

3. Educação e cidadania: abordagens interdependentes

A afirmação da professora Lisete Arelaro é controversa e a consideramos pertinente neste 
contexto: a modalidade a distância educa? Acreditamos que esta é uma questão sem resposta 
única porque há duas possíveis - “sim” e “não” – a partir da concepção de educação de quem 
argumenta.

Vale observar que essa modalidade pode ser realizada de diferentes maneiras, ainda 
que o formato escolhido utilize recursos da Internet. Por exemplo: podem haver encontros 
presenciais para estudo (com professores e/ou tutores), incluir possibilidades de interação em 
variados  níveis  e  formatos,  desde  fóruns  virtuais  até  transmissões  ao  vivo  (partindo  dos 
professores, mas também dos estudantes), haver material impresso, ter a parte a distância a 
carga horária maior do curso, pode o aluno apenas dialogar com tutores, mas também pode ser 
exclusivamente com professores, ser o material de estudo muito bem produzido e que garanta 
novas  possibilidades/fontes  de  estudo...  Mas  pode  não  ter  nada  ou  apenas  parte  desses 
elementos.  Até  por  isso,  o  ideal  seria  que  a  resposta  à  questão  fosse  dada  caso  a  caso, 
examinando-se  como  o  curso,  em  todas  as  suas  dimensões,  foi  planejado  e  realizado. 
Analisando-se, principalmente, a proposta político-pedagógica e sua concretização.

No entanto, acreditamos que a concepção de educação adotada na formação a distância 
é o que determinaria a resposta. Sem a pretensão de aprofundarmos a questão, diríamos que a 
“modalidade” a distância pode “educar” desde que ela seja  fundamentada e desenvolvida 
como um processo dialógico-dialético, fruto de uma intensa relação entre educador, educando 
e o mundo. Estamos tratando de uma educação libertadora, entre as várias “educações” que 
existem. Por isso, de imediato, cursos a distância que não incluem possibilidades de interação 
suficiente para  que o diálogo entre  estudantes  e  professores  se realize,  por  exemplo,  não 
poderiam estar relacionados a esta compreensão, que tem o educador Paulo Freire (1981) 
como expoente. O diálogo é um dos principais pontos de sua teoria de conhecimento. Sob 
essa  perspectiva  de  educação,  Carvalho  (2011)  defende  que  educandos  e  educadores 
constituam comunidades virtuais de ensino-aprendizagem.

Outros elementos próprios da EaD poderiam subsidiar nossa argumentação. Mas, neste 
artigo, queremos chamar atenção para as “diferentes formas de os seres humanos partirem do 
que são para o que querem ser” como resume Romão (2010) quanto à teoria freiriana:

Basicamente, as várias educações se resumem a duas: uma, que ele chamou de “ban-
cária”, que torna as pessoas menos humanas, porque alienadas, dominadas e oprimi-
das; e outra, libertadora, que faz com que elas deixem de ser o que são, para serem 
mais conscientes, mais livres e humanas. A primeira é formulada e implementada 
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pelos (as) que têm projeto de dominação de outrem; a segunda deve ser desenvolvi-
da pelos(as) que querem a querem a libertação de toda a humanidade. (ROMÃO, 
2010, p. 133) 

Se o projeto do curso superior a distância não tiver compromisso com o ser mais dos 
estudantes, contribuindo para que se tornem mais humanos, conscientes e livres, como será 
capaz  de  formar  para  a  cidadania,  cumprindo  as  determinações  legais?  Esta  pergunta  já 
embute em si uma resposta, também dependente da mesma concepção de educação. 

Há poucos séculos, após documentos importantes como “Bill of rights” (1689) e a 
“Declaração dos direitos do homem e do cidadão” (1789), a cidadania passou a ser uma ideia 
estendida a todos os sujeitos no âmbito político-social. Em suas primeiras pronúncias, estava 
reservada a poucos privilegiados,  como os cidadãos do Império Romano, que constituíam 
uma  categoria  acima  dos  “homens  livres”  (não  escravos),  sendo  únicos  com  direito  a 
participação  na  vida  do  Estado,  e  aos  nascidos  na  cidade-estado  grega,  minoria  a  quem 
competia as tarefas humanas, ou seja, pensar e governar. Ao definir o homem como um ser 
“naturalmente político”, Aristóteles “estava na verdade discriminando como não-humanos os 
que não tinham a atribuída faculdade política e, portanto, não tinham acesso às prerrogativas 
da cidadania” (Romão, 2000, p. 222, grifo nosso). 

Historicamente,  a  cidadania  passa  de  privilégio  dos  grupos  minoritários  para  ser 
estendida, ao menos legalmente, a todos. Mas sabe-se que, apesar de permanentes  esforços, 
ainda hoje ela está  longe de ser vivida por todos,  se a compreensão dessa ideia for a  de 
“condição de cidadão, quer dizer, com o uso dos direitos e o direito de ter deveres de cidadão” 
(Freire, 1981, p. 45, grifo nosso). Cidadania como consciência e exercício da democracia, 
com direitos  civis  (segurança  etc),  sociais  (salário  justo,  saúde,  educação etc)  e  políticos 
(liberdade de expressão etc), entre outros. 

No entanto, para usar os direitos, para ter o direito de ter deveres e para cumpri-los, o 
sujeito precisaria ser capaz de se apropriar da realidade, participando dela conscientemente, 
sabedor  de  sua  situação  e  buscando  a  emancipação.  O  conceito  de  cidadania,  nesta 
abordagem, está intimamente relacionado à educação libertadora, e não a uma educação que 
domestica e aliena. Educar para a cidadania é educar para  ser mais, seja presencial seja a 
distância. 

4. A pesquisa 

Para iniciar a investigação sob nossa responsabilidade, avaliamos que o Banco de Teses da 
Capes (2012) poderia ser uma das primeiras fontes. Desejávamos saber como a formação  
para  a  cidadania  tem  sido  tratada  nas  pesquisas  sobre  educação  superior  a  distância 
(graduação e pós-graduação) e acreditamos que outras investigações já realizadas sobre essa 
modalidade e nível de ensino poderiam nos ajudar. 

Assim, entre os dias 18 e 21 de maio de 2012, buscamos monografias, dissertações e 
teses naquele sítio para tentar responder a essa questão. No levantamento, o campo utilizado 
foi o assunto. Depois, outros filtros foram realizados. A seguir, detalharemos essas ações.

4.1. Levantamento

Inicialmente, buscamos as produções a partir de quatro combinações de duas palavras-chave, 
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realizadas uma de cada vez:

 Palavras-chave  :  cidadania,  distância  (“distância”  porque  seus  resultados  incluem 
ensino e educação a “distância”).

◦ Resultado: 85 teses e dissertações.

 Palavras-chave:   cidadão (inclui cidadã), distância: (ensino e educação a distância).

◦ Resultado: 96 teses e dissertações.

 Palavras-chave  :  cidadania,  online  (inclui  ensino  e  educação  online,  assim como a 
grafia on-line, com hífen).

◦ Resultado: 7 teses e dissertações.

 Palavras-chave  : cidadania, on line (inclui ensino e educação).

◦ Resultado: 19 teses e dissertações.

Com os resultados obtidos, passamos à leitura dos títulos e do resumo dos trabalhos (de onde 
o  site  também  buscava  essas  palavras-chave)  para  que  fossem  selecionados  os  que 
cumprissem  alguns  critérios  que  definimos,  se  eliminado,  também,  as  repetições  que 
apareciam nas quatro combinações. Assim, foram “filtradas” as produções que:

 tratavam de Educação a Distância em nível superior (graduação e pós-graduação);

 foram finalizadas após o ano 2000 (incluindo este), período escolhido por ser o início 
de maior expansão da EaD e que ofereceria trabalhos mais atuais (o Banco de Teses da 
Capes  disponibilizava  os  resumo das  produções  defendidas  entre  1987 e 2010,  na 
época em que realizamos o levantamento);

 empregavam a(s) palavra(s) cidadania e/ou cidadão/ã(s) em um contexto de formação, 
ou seja, não se referindo ao cidadão e à importância da cidadania, mas relatando uma 
preocupação com a formação do cidadão para o exercício da cidadania.

Para nossa surpresa, apenas cinco dissertações de mestrado atenderam aos critérios 
definidos. Elas são listadas a seguir:

 A construção da autonomia na aprendizagem: a visão de alunos e tutores de curso 
online (Rocha, 2008).

 Encurtando distâncias: uma experiência de formação de professores (Silva, 2010).

 Um estudo histórico e tecnológico da Educação a Distância (Nunes, 2003).

 Proposta  metodológica na  E.a.D.  e  a  sua relação entre  recursos  didáticos,  atuação 
docente e aprendizagem (Gubert, 2006).

 As  representações  sociais  dos  professores  e  alunos  sobre  a  relação  ensino  e 
aprendizagem em educação a distância na UNITINS (Souza, 2009).

Dessa  seleção,  quatro  produções  foram analisadas,  com exceção da  dissertação de 
Nunes (2003) porque não foi encontrada disponível, assim como um contato com a autora, na 
Internet. As quatro, defendidas nos últimos seis anos, são oriundas de diferentes regiões do 
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país - Rio de Janeiro, Curitiba, Brasília e Rio Grande do Norte - e todas elas analisam cursos, 
com objetivos distintos: dois  lato sensu em “Prática Docente: trabalho e cidadania” e em 
“Arte, Educação e Tecnologias Contemporâneas”, uma graduação em Pedagogia e outra em 
Letras Português/Espanhol. Tal levantamento comprovaria a predominância de investigações 
descritivas-empíricas-quatitativas  na  área  de  Educação a  Distância,  sendo exceções  as  de 
caráter  filosófico,  fenomenológico,  dialético  ou  racional,  como apontam diversos  autores 
mencionados por Preti (2009). Um desafio que também enfrentamos.

4.2. Análise

Para tentarmos mapear  como a formação para a cidadania tem sido tratada nas pesquisas  
sobre educação superior a distância (graduação e pós-graduação),  as quatro dissertações 
foram analisadas por meio de leitura na íntegra e mapeamento das recorrências textuais das 
palavras cidadania e variações de cidadão. Para este caso, selecionamos os parágrafos em que 
essas palavras apareciam, de modo que o contexto em que foram empregadas permanecesse. 
Desses  parágrafos,  “recortamos” as  frases  ou  as  resumimos,  tentando manter  seu  sentido 
original,  para  que  pudéssemos  agrupar  as  ideias  mais  recorrentes.  Este  trabalho  permitiu 
mapear as recorrências/abordagens a seguir, cuja ideia principal aparece na primeira linha, 
seguida das frases retiradas ou resumidas das dissertações:

Assim como a educação presencial, a EaD tem como função a formação de cidadãos:

EaD como promotora da formação de cidadãos de forma democrática.
EaD de qualidade para a formação de cidadãos.
Um dos objetivos do curso era formar cidadãos profissionais.
EaD contribui para formar cidadãos autônomos.
O curso deve dar condições aos alunos de exercerem plenamente sua cidadania.

O acesso à educação pela modalidade a distância para a formação do cidadão:

Por meio da EaD, há inclusão à cidadania.
Os objetivos e a missão do ensino a distância estão voltados para atender à preparação 
para a cidadania e democracia por meio da ampliação da oferta  de educação e de 
ensino para os mais diferentes públicos, e para o processo formativo das pessoas e dos 
profissionais de diferentes áreas.

Como a EaD contribui para a formação cidadã:

Por meio dos saberes construídos com os colegas, além dos conteúdos do curso.

Os professores (que são estudantes dos cursos analisados) tem a responsabilidade de  
formar para a cidadania seus futuros (ou atuais) educandos:

Professor como mediador da tecnologia na aprendizagem tem que ter ciência de que é 
formador de cidadãos.
Professor tem que estar pronto para contribuir com cidadania do aluno.
Educador formado pelo curso como formador de cidadãos.

Tutor do curso como formador de cidadão:

Entre as atribuições do tutor está a capacidade de constituir-se como cidadão e de 
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constituir cidadania.

Educação superior e cidadania:

Educação  superior  como mercado  em si  mesmo,  não como parte  do  exercício  da 
cidadania.
Universidade  tem  o  desafio  de  articular  saberes  que  promovam  a  cidadania 
democrática.
Universidade precisa de integração entre ciência e cidadania.
Deve promover condições básicas para exercício da cidadania.

Das frases listadas anteriormente e da leitura das dissertações, destacamos que todas as 
produções partem do princípio de que a educação a distância, sendo educação, tem entre seus 
fins a formação para a cidadania, seguindo as diretrizes legais. Além disso, a modalidade 
“ganhou visibilidade no âmbito educacional por oportunizar formação a muitos cidadãos de 
modo democrático, devido à acessibilidade proporcionada por ela.” (Souza, 2009, p. 13). 

A  leitura  das  investigações  sugere  que  a  EaD  se  torna  “promotora  de  cidadãos” 
principalmente por meio da ampliação da oferta e, portanto, da inclusão de sujeitos que antes 
estavam excluídos da educação superior.  “Os objetivos e a missão do ensino a distância estão 
voltados para atender à preparação para a cidadania e democracia por meio da ampliação da 
oferta de educação e de ensino para os mais diferentes públicos, e para o processo formativo 
das pessoas e dos profissionais de diferentes áreas” (Silva, 2010, p. 30, grifo nosso). 

Há  nas  produções  uma relação  muito  grande  entre  acesso  e  cidadania.  O acesso 
permitiria o exercício da cidadania, visto que estes sujeitos passam a ter o direito de participar 
desse nível de educação. Ao exercer esse direito, encontrariam subsídios que contribuem para 
sua formação cidadã, além de exercê-la como direito, diretamente.

De fato, participar da educação superior faz parte do direito à educação, ainda que não 
consideremos agora em que condições está sendo exercido. No entanto, apenas o acesso não 
seria suficiente para educar para a cidadania. Como abordamos anteriormente, seu exercício 
dependeria, entre outros elementos, da capacidade de apropriação da realidade pelo sujeito, 
para criticá-la, usufruí-la, transformá-la. Educar para a cidadania pressuporia que a concepção 
de educação que fundamenta o curso tenha como objetivo a emancipação dos educandos e 
que as ações educacionais previstas nesse sentido se concretizem de fato.

Vale ressaltar que a preocupação dos cursos analisados em educar para a cidadania 
também decorre do fato de que os educandos deverão ser futuros professores, como ressalta 
Rocha (2008): 

Esse novo docente precisa saber ensinar, saber aprender, saber pensar, pesquisar e 
elaborar por conta própria, para que possa, não apenas atuar plena e reflexivamente 
na sociedade contemporânea, mas estar pronto para contribuir no processo de forma-
ção de outros cidadãos (seus alunos) para que estes se tornem, como ele próprio, ap-
tos a atuarem crítica e conscientemente. (Rocha, 2008, p.18, grifo nosso)

“Formar cidadãos”, atribuição também dos futuros professores, era uma das metas dos 
cursos investigados. No entanto, não mapeamos nas dissertações, de forma explícita e com 
este  foco,  como essa  formação se  concretizaria,  uma vez  que  apenas  o  acesso  não  seria 
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suficiente para garanti-la. Talvez porque o objetivo de cada pesquisadora era distinto do nosso 
–  elas  não  visavam  investigar  como  formar  para  a  cidadania  na  educação  superior  a  
distância. Mas conseguimos inferir que a educação para a cidadania teria sido realizada:

a) principalmente pelo acesso a conhecimentos:

As contribuições desta pesquisa estiveram na constatação de que, a  modalidade a 
distância é uma alternativa para a promoção da democracia cognitiva, na qual se 
identificou a preocupação de proporcionar ao aluno acesso aos conhecimentos para 
que futuramente possa interferir na realidade e enquanto professor esteja capacitado 
a formar cidadãos conscientes. A EAD também se apresentou como elemento im-
portante para  democratizar o acesso ao ensino superior em Porto da Folha, através 
do encurtamento de distâncias no que diz respeito ao processo de formação acadêmi-
ca, valorizando a formação cidadã e a melhoria, no tocante ao acesso à educação su-
perior. (Silva, 2010, p. 118, grifo nosso)

b) mas também pelo desenvolvimento da autonomia dos educandos, uma exigência da 
modalidade  e  um  dos  elementos  essenciais  do  “cidadão”.  Uma  das  pesquisas  destaca  a 
“educação  online  consolidando-se  como  caminho  alternativo  para  o  enfrentamento  dos 
complexos desafios do mundo contemporâneo, entre eles a necessidade de formar  cidadãos 
autônomos, que saibam agir e trabalhar colaborativamente” (Rocha, 2008, p. 6, grifo nosso). 
Ao final do trabalho, a autora conclui:

Diante dos resultados obtidos com nossa pesquisa, parece-nos importante reforçar 
dois aspectos que nela se evidenciaram. O primeiro refere-se à necessidade de abor-
dagem (ou abordagens) teórica(s) que fundamente(m) a prática pedagógica cotidiana 
neste novo espaço virtual educativo. Em um ambiente inovador de aprendizagem, na 
perspectiva construtivista-interacionista, a parceria e cooperação entre os pares fo-
ram componentes fundamentais para o processo de construção do conhecimento e da 
autonomia do aprendiz.  […]

O segundo aspecto refere-se à importância de se ter respeitado as construções espon-
tâneas dos alunos, promovendo o diálogo reflexivo entre seus conhecimentos prévi-
os e os conhecimentos formais apresentados em sala de aula, promovendo a constru-
ção de aprendizagens significativas. 

Acreditamos que a concretização desses dois aspectos no desenvolvimento das ativi-
dades pedagógicas contribuiu para que 98% dos respondentes considerassem o curso 
como instrumento favorecedor da construção de aprendizes autônomos. Cabe ressal-
tar que sua proposta buscou fomentar processos de desenvolvimento da autonomia, 
tornando, assim, seus alunos agentes de sua própria aprendizagem (Rocha, 2008, p. 
127, grifo nosso).

Para  este  primeiro  levantamento,  lembramos  que  o  objetivo  era  saber  como  a 
formação  para  a  cidadania  tem  sido  tratada  nas  pesquisas  sobre  educação  superior  a  
distância (graduação e pós-graduação) por meio de produções que constavam no Banco de 
Teses da Capes, selecionadas a partir de alguns critérios. Nosso olhar destaca que, de modo 
geral, as investigações reconhecem a formação para a cidadania como um dos objetivos da 
educação superior a  distância.  Mas essa formação se daria,  concretamente e em primeiro 
plano, pelo acesso a esse nível de educação por sujeitos anteriormente excluídos. Também por 
estimular  o  desenvolvimento  da  autonomia  dos  mesmos.  As  investigações,  apesar  de 
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apontarem  a  preocupação  dos  cursos  e  valorizarem  a  educação  para  a  cidadania  na 
fundamentação teórica, não exploraram como esses mesmos cursos formaram os educandos 
para a cidadania. Haveria um consenso de que a formação ocorreria sem ações específicas 
nessa direção? 

5. Considerações finais

Como vimos no início, no contexto da problemática, a modalidade a distância é uma das 
estratégias adotadas para a expansão da educação superior no país.  Se a formação para a 
cidadania  deve  ser  uma  de  suas  funções,  o  desafio  de  como educar  permanece  nessa 
modalidade, em que as relações humanas são ainda mais mediadas que presencialmente, por 
incorporar em sua realização diversas tecnologias. 

Ainda  que  relacionemos  a  formação  para  a  cidadania  a  concepções  de  educação 
compromissadas com a emancipação dos educandos, seriam necessários mais estudos para 
que identifiquemos especificidades para esta modalidade visando concretizar esse “tipo” de 
educação, principalmente em meio virtual. 

O movimento da Escola Cidadã, nesse sentido, deve ser outra fonte de reflexão, até 
por ter entre seus objetivos a concretização desse direito. Desde o início dos anos 90, essa 
concepção “vem sendo construída no contexto de um movimento de renovação educacional e 
de práticas concretas de educação para e pela cidadania, sobretudo em municipalidades que se 
destacaram  por  governos  que  realmente  priorizaram  em  suas  políticas  a  escola  pública, 
oferecendo uma resposta concreta à deterioração do ensino”, explica Gadotti (2010, p. 70). 
Segundo o autor, o conceito de Escola Cidadã questiona a burocracia dos sistemas de ensino e 
apresenta  alternativas  a  sua  estrutura  e  funcionamento,  apoiando-se  em  quatro  grandes 
princípios: a gestão democrática, a comunicação direta com as escolas como locus central da 
educação, a autonomia da escola e a avaliação permanente do desempenho escolar.

Esses são princípios voltados para a educação presencial, no âmbito da escola pública. 
Ainda que se pretenda educar para e pela cidadania, a modalidade a distância exigiria outro 
olhar. Este é o desafio que nos colocamos e cujas primeiras reflexões foram compartilhadas 
neste  texto.  Desejamos  que  novos  caminhos  sejam  construídos  para  que  a  educação  a 
distância não seja vista apenas como ensino, mas como educação, por todos. 
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