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PREFÁCIO 

 

A equipe de professores da Escola Superior de Educação do 

Centro Universitário Internacional Uninter, se propôs a contribuir com 

reflexões relacionadas a Educação a distância, numa perspectiva 

interdisciplinar, após conversas e inteirações foi decidido a produção 

desse livro, o trabalho literário é intenso e detalhista, para que essa 

tarefa pudesse ser cumprida, as regras da escrita precisaram ser 

obedecidas a disciplina e o labor educacional vieram à tona. 

A presente obra, Educação a distância e humanidades: 

caminhos e perspectivas, traz no seu próprio título a natureza 

interdisciplinar, propondo diálogos entre EAD e diversas áreas do 

conhecimento, como direitos humanos, teologia, ensino religioso, 

formação de professores e sociologia do trabalho. Trata-se de uma 

obra substancial, consistente e com um rico conteúdo, que aponta 

caminhos e perspectivas para que a Educação a distância continue 

contribuindo para a realização de muitos sonhos. 

Os resultados das pesquisas bibliográficas resultaram nesse 

compendio, cada docente imbuído na tarefa de comunicar sua 

mensagem, os temas que compõem o livro respeitaram o contexto e o 

tempo que se vive atualmente, algumas perguntas foram levantadas 

com a tentativa de responder ou até mesmo de deixar os temas para 

pesquisas posteriores. 

Ao mencionar a equipe de professores da área de humanidades 

(teologia, filosofia, sociologia e ciências da religião) percebe-se uma 

sinergia entre os docentes, a pesquisa interdisciplinar se caracterizou 

pelas temáticas abordadas o respeito pelos fundamentos de cada 

ciência saltam nas páginas dos textos produzidos. 

 Assim sendo, oferecemos para os interessados um texto 

pedagógico, acadêmico, intelectual e relevante a respeito das 



 

 

temáticas abordadas e os fundamentos do EAD. Por fim, registro as 

palavras abaixo, para que cada leitor compreenda a missão o que é o 

professor e sua missão: 

 Ser professor, além de ensinar, é saber viver, conviver, 

respeitar o próximo e aprender com ele. É um compromisso consigo 

mesmo. É na generosidade, poder disseminar conhecimento. Ser 

professor, é legado e também uma missão cotidiana. 

 Ser educador hoje é viver intensamente o seu tempo; conviver 

é ter consciência e sensibilidade. O educador é o responsável por 

estimular o prazer de compreender, descobrir, construir o 

conhecimento, curiosidade, autonomia e atenção no aluno 

 O professor é considerado um dos principais agentes 

transformadores na sociedade, e tem como papel ensinar mas também 

aprender e compreender como a sociedade tem se moldado, os 

costumes e hábitos das novas gerações. 

 Professor ou docente é uma pessoa que ensina ciência, arte, 

técnica ou outros conhecimentos. ... Para o exercício dessa profissão, 

requer-se qualificações académicas e pedagógicas, para que consiga 

transmitir/ensinar a matéria de estudo da melhor forma possível ao 

aluno. O papel do professor deve ser o de ajudar o aluno a 

desenvolver sua aptidão do pensar, através da técnica do diálogo, 

estimular a capacidade cognitiva do aluno através do saber aprender, 

saber fazer, saber agir , saber conviver e se conhecer. 

Prof. Dr. Cicero Bezerra 

Primavera,2020 

  



 

 

APRESENTAÇÃO 

 

O livro Educação a distância e Humanidades: caminhos e 

perspectivas é fruto do trabalho de professores e acadêmicos do 

Centro Universitário Internacional UNINTER, no âmbito do grupo de 

Pesquisa: EAD, Presencial e o Híbrido: vários cenários profissionais, de 

gestão, de currículo, de aprendizagem e políticas públicas, 

especificamente a partir dos projetos de pesquisa da área de 

Humanidades, nos cursos de Teologia, Filosofia, Sociologia e Ciências 

da Religião, um denominado Diálogos Orgânicos e o outro Cinema e 

Indústria Cultural. A presente obra tem o objetivo de demonstrar que 

a Educação a distância possui papel relevante na promoção da 

igualdade de oportunidades para todos e na democratização da 

educação no Brasil. 

No primeiro capítulo, o professor Adriano Sousa Lima destaca a 

relevância da educação a distância na promoção dos direitos humanos. 

Para o autor, a educação a distância promove a democratização da 

formação acadêmica e contribui para que o direito fundamental à 

educação seja garantido ao maior número possível de brasileiros. 

Nesse aspecto, a educação a distância é essencial para a construção 

de uma sociedade justa, livre e solidária. 

No segundo capítulo, o professor Cícero Manoel Bezerra reflete 

sobre o Ministério midiático: a cultura digital propõe novos púlpitos. 

Desde o início, o autor deixa claro que o artigo se propõe a analisar 

essa nova onda cultural a partir dos aspectos religiosos e seus 

desdobramentos, as novas realidades das religiões e os novos modos 

de cultuar. Nesse sentido é possível concluir que essa nova cultura 

produz algum tipo de impacto em vários aspectos do modo de vida das 

pessoas.  



 

 

No terceiro capítulo, as professoras Daiane Martins Batista, 

Dinamara Pereira Machado e Maria Emília Rodrigues, trabalharam o 

tema: Identificação e o sentimento de pertencimento: implementação 

de um projeto de acolhimento em EAD. O artigo consiste em discutir 

as iniciativas levadas a cabo por uma equipe de docentes responsáveis 

pelas ações de acolhimento, visando reduzir os índices de evasão de 

uma instituição de ensino superior.  

 O professor Gilberto Aurélio Bordini trouxe no quarto capítulo uma 

relevante reflexão com o tema: Dominique Dubarle, a ciência e a 

tecnologia da antecipação e o ensino de teologia na modalidade a 

distância. O texto apresenta o pensamento de Dominique Dubarle, que 

nos anos cinquenta tratava de uma antecipação da ciência e da 

tecnologia para o futuro, abordando as teorias da informação e sua 

relação com a ética cristã. 

A influência da educação na história e a sua capacidade de se 

reinventar, foi o assunto tratado pelo professor Guilherme Augusto 

Carvalho, no quinto capítulo. Percorrendo o pensamento grego, bem 

como as perspectivas de grandes teólogos como Tomás de Aquino e 

Lutero, o autor mostra a influência do cristianismo na história da 

educação. Ao final do artigo, o autor destaca como a pandemia 

contribuiu para um novo olhar sobre a educação a distância. 

No sexto capítulo, o professor José Carlos Moraes abordou o tema 

O ensino religioso: um caminho para a interdisciplinaridade. 

Assumindo como ponto de partida a Legislação Nacional, 

especificamente documentos como a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação e as Diretrizes Curriculares Nacionais, o autor demonstra 

como o ensino religioso é um primoroso caminho para se trabalhar 

temas de maneira interdisciplinar. 

No sétimo capítulo, o professor Luiz Alexandre Solano Rossi 

contribuiu com o tema Educação Teológica à distância e a construção 



 

 

de uma consciência crítica. O autor trabalha com o termo 

mcdonaltização da teologia, a fim de demonstrar que a educação a 

distância não pode ser considerada um fast-food. 

O professor Luís Fernando Lopes, trouxe no oitavo capítulo, uma 

importante reflexão sobre a história da educação a distância e a 

formação de professores no Brasil. O autor deixa claro que no Brasil, a 

educação a distância (EaD) não é um fenômeno recente. Pode-se 

buscar suas bases na primeira metade do século XX. Porém, as 

políticas públicas para EaD começaram a ser estabelecidas em nosso 

país nas décadas de 1960 e 1970. Na década de 1990, a Lei 9394/96 

– Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional estabeleceu as bases 

legais para esta modalidade de ensino nos mais diversos níveis. 

O Bacharelado em Teologia EaD e o ministério ordenado católico: 

reflexões sobre a formação teológico pastoral do diácono permanente 

brasileiro, foi o tema tratado no nono capítulo pelo professor Márcio 

José Pelinski e o acadêmico do curso de Teologia: Doutrina Católica, 

Walter Saraiva. Para os autores, frente às dificuldades de formação em 

um país continental como o Brasil e as distâncias dos grandes centros 

onde encontram-se as faculdades de Teologia, os cursos de 

Bacharelado em Teologia, na modalidade de educação a distância 

(EAD) têm se mostrado bastante aderentes para estas necessidades 

de formação e qualificação teológico-pastoral do diaconado. 

No décimo capítulo o professor Roberto Rohregger refletiu sobre 

o tema a promoção de autonomia no conhecimento teológico 

proporcionado pela EaD. O professor Rohregger destaca que a Teologia 

ofertada pela EaD possibilita agregar a universalização ao acesso da 

formação, a autonomia teológica do indivíduo, capacitando-o a 

reconhecer as interpretações das Escrituras que podem alienar o 

cristão, distanciando-o de um genuíno relacionamento com Deus e com 

o próximo. 



 

 

No décimo primeiro capítulo, a professora Valéria Pilão e a 

acadêmica Suelen Scorsin refletiram sobre a educação a distância e 

sua relação com o trabalhador brasileiro. As autoras fazem a 

contextualização sobre a regulamentação do ensino a distância no 

Brasil e sua adesão no cenário atual da educação superior, bem como 

uma reflexão sobre o perfil do estudante que pode encontrar na 

educação a distância caminhos que o levem a novas oportunidades no 

mercado de trabalho, e consequentemente a novas opções de 

diferenciação social e manifestação de poder e influência. 

Desejamos profundamente que cada capítulo produza uma 

enriquecedora experiência na vida de cada leitor. Temos absoluta 

certeza que somente com a educação a distância será possível a 

construção de uma sociedade onde a igualdade de oportunidades será 

realidade concreta no Estado brasileiro.  

 

Boa leitura a todos! 

 

Dr. Adriano Sousa Lima 

Dr. Cícero Manoel Bezerra 

Drª. Dinamara Pereira Machado 

(organizadores)
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A EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA COMO CONTRIBUIÇÃO 

PARA A PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS 

 

ADRIANO LIMA1 

 

Introdução 

 

O presente texto busca refletir sobre a Educação a Distância como 

contribuição para a promoção dos Direitos Humanos. A Educação é um direito 

fundamental e, que, portanto, deve ser garantido plenamente para todas as 

pessoas. Infelizmente, no Brasil, são milhões de pessoas que não tem acesso à 

educação. A falta de acesso à educação, atinge de forma flagrante o processo 

de formação humana e o desenvolvimento da cidadania, violando um direito 

humano fundamental. No contexto atual, é cada vez mais necessário um sólido 

compromisso com a educação e, consequentemente com os direitos humanos. 

São duas coisas que precisam caminhar juntas, pois são essenciais para o 

fortalecimento da democracia.  

Num primeiro momento, será feito um levantamento sobre os direitos 

humanos: uma perspectiva histórica, seus fundamentos e uma resumida 

apresentação dos seus principais temas. No segundo momento, serão 

apresentadas algumas observações sobre a educação a distância: conceito e 

aspectos históricos; na terceira parte do texto, será demonstrado de que 

maneira a Educação a Distância contribui para promover os Direitos Humanos. 

 

 
1 Doutor em Teologia. Professor no Centro Universitário Internacional UNINTER. 
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Direitos Humanos: História, Fundamentos e Temas Principais 

  

O homem, ao longo dos séculos, precisou adaptar-se para viver em 

comunidade, organizar-se para a convivência social, trabalhar constantemente 

para a subsistência e principalmente, lutar dia e noite, em defesa dos seus 

direitos. A história do ser humano tem capítulos tristes, lamentáveis e 

profundamente angustiantes. Como exemplo é possível mencionar o regime 

escravocrata, o Holocausto e mais recentemente no Brasil, a Ditadura Militar. 

Contudo, a história humana também tem capítulos especiais, lindos e 

importantes. O professor Fábio Konder Comparato, destaca que a parte mais 

bela e importante de toda a história é: 

 

a revelação de que todos os seres humanos, apesar das inúmeras 

diferenças biológicas e culturais que os distinguem entre si, merecem 

igual respeito, como únicos entes no mundo capazes de amar, descobrir 

a verdade e criar a beleza. É o reconhecimento universal de que, em razão 

dessa radical igualdade, ninguém – nenhum indivíduo, gênero, etnia, 

classe social, grupo religioso ou nação – pode afirmar ser superior aos 

demais (COMPARATO, 2017, p. 13). 

 

Para falar sobre os direitos humanos é necessário partir do princípio 

destacado pelo eminente professor Comparato: o princípio da igualdade. Tal 

princípio, consagrado no artigo 5°, caput - da nossa Constituição da República, 

alcança todos os cidadãos. Trata-se de um preceito que não está restrito a uma 

classe específica, mesmo porque a Lei não deve ser fonte de privilégios ou 

perseguições, mas instrumento que regula a vida em sociedade e que, por essa 

razão, precisa tratar equitativamente todos os cidadãos (MELLO, 2017). 

Contudo, apesar do princípio da igualdade, a história (no passado e no presente) 

revela que a vida humana é uma luta constante contra a violência, o aviltamento, 

a exploração e a miséria. É exatamente nesse contexto de lutas constantes, que 

o tema dos direitos humanos é enfaticamente objeto de reflexão e debates.  

 A história dos direitos humanos remete a antiguidade. Como se sabe, ‟a 

Grécia antiga foi a primeira civilização a desenvolver um corpo articulado e 



16 

 

coerente de pensamento que acabou por afetar o conceito moderno de direitos 

humanos‟ (POOLE, 2017, p. 13). Contudo, aqui não será possível traçar toda a 

história dos direitos humanos. Por essa razão, serão apenas mencionados alguns 

acontecimentos, que consideramos fundamentais e relevantes para o contexto 

da reflexão, de forma específica, aqueles relacionados as duas Guerras Mundiais, 

bem como os desdobramentos posteriores. Foi exatamente após a Segunda 

Guerra Mundial, como lembra o professor Comparato (2017, p.68), que ‟a 

humanidade compreendeu, mais do que em qualquer outra época da História, o 

valor supremo da dignidade humana”. O ser humano, após sofrer massacres e 

atrocidades de toda sorte, percebeu o profundo abismo em que estava e a 

necessidade urgente de buscar novos caminhos para sua vida.  

A necessidade de situar o debate exige que inicialmente (ainda que de 

forma resumida), seja destacado o fato que o mundo enfrentou no início do 

século XX duas grandes Guerras Mundiais: a primeira ocorreu de 1914 a 1918; 

e a segunda, deflagrada na madrugada de 1° de setembro de 1939, a partir da 

invasão da Polônia pelas forças armadas da Alemanha nazista. Os estudiosos 

destacam algumas diferenças entre os dois conflitos. Nesse contexto, o professor 

Comparato lembra que a distinção fundamental é perceptível na qualidade ou 

na característica essencial:  

 

A de 1914 – 1918 desenrolou-se, apesar da maior capacidade de 

destruição dos meios empregados (sobretudo com a introdução dos 

tanques e aviões de combate), na linha clássica das conflagrações 

imediatamente anteriores, pelas quais os Estados procuravam alcançar 

conquistas territoriais, sem escravizar ou aniquilar os povos inimigos. A 

Segunda Guerra Mundial, diferentemente, foi deflagrada com base em 

proclamados projetos de subjugação de povos considerados inferiores, 

lembrando os episódios de conquista das Américas a partir dos 

descobrimentos (COMPARATO, 2017, p. 226).  

 

 Apesar das diferenças supramencionadas, ficou demonstrado que na 

modernidade o homem não tinha apenas a capacidade de elaborar grandes e 

glamorosos projetos tecnológicos, mas também a capacidade de destruição da 

vida humana. Enquanto na Primeira Guerra Mundial morreram 
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aproximadamente 9 milhões de pessoas, sendo quase a totalidade de militares, 

na Segunda Guerra Mundial, calcula-se que 60 milhões de pessoas foram 

mortas, a maior parte delas civis. Ainda digno de destaque, é a quantidade de 

refugiados por ocasião das duas Guerras: na Primeira, aproximadamente 4 

milhões; na Segunda eram mais de 40 milhões. A partir desses acontecimentos 

‟as consciências se abriram, enfim, para o fato de que a sobrevivência da 

humanidade exigia a colaboração de todos os povos, na reorganização das 

relações internacionais‟ (COMPARATO, 2017, p. 226).  

 A Segunda Guerra Mundial foi um momento paradigmático para que o ser 

humano pudesse repensar suas atitudes e desenvolver novas formas de 

convivência social. A professora Flávia Piovesan foi assertiva ao destacar que o 

regime de terror da Segunda Guerra Mundial, no qual imperava a lógica da 

destruição era o mesmo que considerava as pessoas descartáveis. A partir do 

flagelo dos acontecimentos entre 1939 e 1945, destaca a professora Piovesan, 

‟emerge a necessidade de reconstrução do valor dos direitos humanos, como 

paradigma referencial ético a orientar a ordem internacional‟ (PIOVESAN, 2017, 

p. 60). Nesse contexto, os direitos humanos na visão da autora 

supramencionada, não são simplesmente temas relativos ou secundários, mas 

questões fundamentais, relevantes e constitutivas de um Estado Democrático 

de Direito. Mas, afinal, como é possível definir os direitos humanos? A professora 

Maria Helena Diniz, apresenta a seguinte definição para direitos humanos: 

 

Conjunto de normas substantivas contidas na Declaração Universal dos 

Direitos do Homem e não nas normas constitucionais, arrolando os 

direitos elementares à dignidade humana, sejam eles civis, políticos, 

econômicos, sociais ou culturais, aplicáveis aos homens individualmente 

ou como membros da sociedade [...] conjunto de normas e instituições 

voltadas ao resguardo da dignidade, liberdade e igualdade humana, que 

constituem o fundamento do Estado democrático (DINIZ, 2017, p. 224).  

 

A jurista Maria Helena Diniz compreende que os direitos humanos nascem 

sistematicamente com a Declaração Universal dos Direitos do Homem. E 

constitui importante destacar, como deixa claro a definição, quando se fala dos 
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direitos humanos, estão sendo mencionadas normas e instituições voltadas ao 

‟resguardo da dignidade, liberdade e igualdade humana‟.  O professor de 

Direitos Humanos da USP – Largo São Francisco, André de Carvalho Ramos 

afirma que ‟os direitos humanos consistem em um conjunto de direitos 

considerado indispensável para uma vida humana pautada na liberdade, 

igualdade e dignidade. Os direitos humanos são os direitos essenciais e 

indispensáveis para uma vida digna‟ (RAMOS, 2018, p. 29). A liberdade, 

igualdade e dignidade são valores fundamentais da vida humana e encontram-

se na base dos direitos humanos. Na mesma perspectiva, Guilherme de Souza 

Nucci assevera que os direitos humanos, na contemporaneidade, estão ligados 

estritamente ‟ao princípio da dignidade humana‟. Tais direitos, na concepção do 

professor Nucci, ‟são essenciais a conferir ao ser humano a sua máxima 

individualidade dentre todas as criaturas existentes no planeta, mas também lhe 

assegurando, perante qualquer comunidade, condições mínimas de respeito à 

sua integridade físico-moral e de sobrevivência satisfatória‟ (NUCCI, 2016, p. 6-

7). É perceptível na definição de direitos humanos, a relação direta com o 

princípio da dignidade humana. Fica evidente a impossibilidade de dissociar esta 

daquele. Nesse sentido, a dignidade humana é o principal fundamento dos 

direitos humanos.   

Inicialmente, é necessário destacar que o princípio da dignidade humana 

é norteador, constitutivo e base importante no direito constitucional. Portanto, 

é importante mencionar o artigo 1º da Constituição da República: 

 

A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos 

Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado 

Democrático de Direito e tem como fundamentos: 

I - a soberania; 

II - a cidadania; 

III - a dignidade da pessoa humana; 

IV – os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; 

V – o pluralismo político (BRASIL, 2017, p. 2). 

  

O princípio da dignidade humana constitui um dos fundamentos do Estado 

Democrático de Direito. O constituinte original reconhece a importância da 
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proteção e da promoção da dignidade da pessoa humana, como elementos 

fundamentais para o fortalecimento da democracia. Tal fundamento não aparece 

apenas na Constituição brasileira, mas em diversas cartas constitucionais 

estrangeiras. Apenas para mencionar alguns exemplos: Constituição da 

Alemanha (art 1º, inc. 1), Espanha (preâmbulo e art. 10º.1), Grécia (art. 2º, 

inc. 1) e Portugal (art. 1º). No âmbito latino americano, além da já mencionada 

Carta Magna brasileira (art. 1º inc. III), é possível mencionar as Constituições 

de países como Paraguai (preâmbulo), Cuba (artigo 9º), Chile (art. 1º), 

Guatemala (art. 4º), Peru (art. 1º e 3º) e Bolívia (art. 6º inc. II). Para o professor 

Ingo Wolfgang Sarlet: 

 

Ao consagrar a dignidade da pessoa humana como um dos fundamentos 

do Estado Democrático (e social) de Direito (art. 1, III), a CF de 1988, 

além de ter tomado uma decisão fundamental a respeito do sentido, da 

finalidade e da justificação do próprio Estado e do exercício do poder 

estatal, reconheceu categoricamente que o Estado existe em função da 

pessoa humana, e não o contrário. Da mesma forma, não foi por acidente 

que a dignidade não constou do rol dos direitos e garantias fundamentais, 

tendo sido consagrada em primeira linha como princípio (e valor) 

fundamental, que, como tal, deve servir de norte ao intérprete, ao qual 

incumbe a missão de assegurar-lhe a necessária força normativa 

(SARLET, 2013, p. 124).  

 

 É digno de destaque a relevância apontada pelo professor Sarlet no sentido 

de que na perspectiva do constituinte original, o Estado existe em função da 

pessoa humana e não o contrário. O lugar da dignidade da pessoa humana, no 

que se refere aos direitos humanos é, portanto, incontestável, fundamental, 

constitutivo e absolutamente relevante. Kant, na Fundamentação da Metafísica 

dos Costumes, afirma: ‟no reino dos fins tudo tem um preço ou uma dignidade. 

Quando uma coisa tem um preço, pode-se pôr em vez dela qualquer outra como 

equivalente; mas quando uma coisa está acima de todo o preço, e, portanto, 

não permite equivalente, então ela tem dignidade‟ (KANT, 2011, p. 82). A 

dignidade como fundamento dos direitos humanos fica evidente na própria 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, no seu preâmbulo e artigo primeiro:  
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[...] Considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a todos 

os membros da família humana e dos seus direitos iguais e inalienáveis 

constitui o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo; Todos 

os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. 

Dotados de razão e de consciência, devem agir uns para com os outros 

em espírito de fraternidade (DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS 

HUMANOS). 

 

Portanto, os direitos humanos estão fundamentados no princípio norteador 

da dignidade humana. Cada ser humano, deve ser tratado como fim em si 

mesmo e não como meio, pois a sua dignidade está acima de todos os demais 

princípios e valores éticos. Se os direitos humanos têm como fundamento a 

dignidade da pessoa humana, quais são os seus temas fundamentais?  

Conhecer alguns dos principais temas fundamentais tratados dentro dos 

direitos humanos, constitui importante nesse contexto. Evidentemente os temas 

não serão objeto de reflexão minuciosa, pois não é esse o objetivo do presente 

texto. Os temas serão apresentados de forma descritiva e resumida, para fins 

metodológicos. O professor Valério Mazzuoli, de forma clara e objetiva, afirma 

que os conteúdos dos direitos humanos têm como traço característico principal 

a indivisibilidade. Para Mazzuoli, ‟os direitos humanos têm conteúdo indivisível‟. 

O que significa que os direitos relacionados à liberdade (civis e políticos) estão 

estreitamente ligados aos direitos da igualdade (econômicos, sociais e culturais) 

(MAZZUOLI, 2017, p. 31).  

A professora Flávia Piovesan, reconhecidíssima em matéria de direitos 

humanos, escreveu um livro com o título: Temas de direitos humanos (2017). 

Nessa obra, a autora destaca diversos temas, e aqui serão selecionados alguns, 

que são considerados importantes para o contexto dessa pesquisa. 

Evidentemente, todos os temas tratados pela autora na obra supramencionada 

são de vital importância. Vale destacar ainda que os temas selecionados a 

seguir, aparecem em diversos tratados de direitos humanos e não apenas no 

livro da autora citada.  

Os direitos sociais. Os direitos humanos tratam diretamente dos direitos 

sociais, pois estes são imprescindíveis para a vida humana. Garantidos nos 
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artigos 6º ao 11 º da Constituição Federal, são direitos e garantias que devem 

contemplar cada cidadão, pelo simples fato de sua existência. No contexto da 

pesquisa, para fins de delimitação, será desenvolvido (no momento oportuno) 

de forma mais profunda, o primeiro direito social, presente no artigo 6º, a saber: 

a educação.  

A liberdade religiosa. Outro tema fundamental destacado pela professora 

Piovesan, em sua obra, é a questão da liberdade religiosa. Os direitos humanos 

tratam desse tema, com a finalidade de lutar em defesa da liberdade religiosa 

de cada cidadão, conforme preconizado no artigo 18 da Declaração Universal 

dos Direitos Humanos.  

A diversidade étnico-racial é um tema importante e destacado pelos 

autores que fazem a reflexão sobre os direitos humanos fundamentais. 

Fundamental, sobretudo, no horizonte dessa reflexão que trata do ensino 

religioso sob a perspectiva dos direitos humanos.  

Os direitos da mulher estão inseridos de forma ampla e profunda na 

questão dos direitos humanos. A busca pela autonomia e a luta contra a violência 

doméstica e o feminicídio serão sempre objetos de reflexão séria e profunda 

daqueles que lutam em defesa da dignidade humana.  

Tema igualmente desafiador e importante no debate é a perspectiva de 

gênero. Trata-se de um tema difícil, contudo, absolutamente necessário no 

contexto da educação brasileira. Para Piovesan (2017, p. 441) é necessário criar 

uma doutrina jurídica sob a perspectiva de gênero.  

As crianças e adolescentes estão inseridas no contexto das reflexões sobre 

os direitos humanos. No contexto atual, quando se fala de proteção internacional 

dos direitos humanos das crianças e adolescentes, tratar do tema é não apenas 

uma tarefa necessária, mas urgente.  

Finalmente, outro tema demasiadamente importante é a questão da 

discriminação por orientação sexual. Os direitos humanos dos LGBTI devem ser 

buscados com a seriedade que lhes é exigida e diante do atual contexto, 
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constituem inadiável tarefa para aqueles que lutam em defesa de uma educação 

libertadora e promotora da dignidade da pessoa humana. 

 

Educação a distância: conceito e elementos históricos 

 

Inicialmente, é necessário dizer que a educação a distância adota nomes 

diversos (mas convergentes) em diferentes países. Conforme ensina o professor 

João Mattar, é possível mencionar “Educação por correspondência (Reino Unido), 

Estudo em casa e Estudo independente (EUA), Estudos externos (Austrália), 

Educação a Distância (Espanha)”. Essa divergência de termos se aplica também 

para o conceito de EaD. Para fins metodológicos, adota-se aqui o conceito do 

professor Mattar, para quem a EaD é “uma modalidade de educação em que 

professores e alunos estão separados, planejada por instituições e que utiliza 

diversas tecnologias de comunicação” (MATTAR, 2007, p. 20).  

A Educação a distância é uma importante ferramenta no processo de 

formação humana; uma educação comprometida e absolutamente envolvida na 

promoção dos direitos humanos é cada vez mais necessária e urgente. Contudo, 

é interessante mencionar ainda que de forma resumida, a história do ensino à 

distância. Alguns autores citam as cartas de Paulo para as comunidades cristãs 

da Ásia Menor, registradas na Bíblia, como a origem da Educação a Distância 

(ALVES, 2011, p. 86). De certa forma, existe essa relação, quando se leva em 

consideração que as cartas eram enviadas com a finalidade de educar e formar 

os cristãos, em diferentes cidades. O método paulino de educar e formar 

cristãos, enviando correspondências teve muitas consequências positivas. As 

cartas eram lidas e estudadas pelos membros das comunidades, que norteavam 

suas vidas, a partir dos escritos. Embora essa informação é importante para o 

contexto desse artigo, vamos delimitar o contexto brasileiro do desenvolvimento 

do EAD.  
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A professora Lucineia Alves, apresenta alguns resumos na história da 

educação a distância no Brasil. De acordo com a autora, os primeiros dados 

conhecidos são do século XX, comprovando que certamente as primeiras 

experiências de ensino a distância não foram registradas. No ano de 1904, o 

Jornal do Brasil anunciava curso de profissionalização por correspondência para 

ensinar as pessoas a usar a máquina de datilografia (ALVES, 2011, p. 87). Era 

a semente de um projeto que transformaria totalmente a educação no País.  

Com o avanço do desenvolvimento, chegaram as rádios. No ano de 1923, 

na Rádio Sociedade do Rio de Janeiro eram oferecidos alguns cursos a distância, 

pela rádio. No ano de 1934, foi Edgar Roquette quem criou o programa Rádio 

Escola Municipal, do Rio. Nesse projeto, através da rádio, os alunos ficavam 

sabendo antecipadamente sobre os conteúdos e sumários das aulas. Era mais 

um significativo passo na trajetória da educação a distância (ALVES, 2011, p. 

88).  

A partir da década de 1940, com o surgimento dos institutos, a educação 

a distância avança de forma significativa. O Instituto Monitor e o Instituto 

Universal Brasileiro, passaram a oferecer cursos profissionalizantes, formando 

milhares de pessoas pelo país, capacitando-as para o desenvolvimento 

profissional e social. Este último, foi bem-sucedido e formou milhões de pessoas 

em todo o território brasileiro. Ainda na década de 40, surge a Universidade do 

Ar, que oferecia cursos radiofônicos (ALVES, 2011, p. 88).  

O ano de 1970 foi muito importante na história da educação a distância. 

Naquele ano, o Ministério da Educação, a Fundação Padre Landell de Moura e a 

Fundação Padre Anchieta, criaram o projeto Minerva, que tinha como foco a 

educação e inclusão social de adultos. É interessante perceber que desde os 

anos iniciais, a educação a distância teve papel significativo no desenvolvimento 

das pessoas, principalmente aquelas mais carentes.  

No final da década de 1970, a Universidade de Brasília criou cursos que 

foram veiculados por jornais e revistas. Posteriormente, já noinício da década 
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de 90, essa instituição criou o CEAD – Centro de Educação Aberta, Continuada, 

a Distância, de onde surge o projeto Brasil EAD (ALVES, 2011). Eram os 

primeiros passos da sistematização da Educação a Distância no Brasil.  Contudo, 

avanços significativos estavam por vir na década de 90. A professora Lucineia 

Alves menciona alguns: 

 

1992 – é criado a Universidade Aberta de Brasília, acontecimento bastante 

importante na Educação a Distância no Brasil. Em 1995 – é criado o 

Centro Nacional de Educação a Distância [...] em 1996 – é criado a 

Secretária de Educação a Distância (SEED), pelo Ministério da Educação, 

dentro de uma política que privilegia a democratização e a qualidade da 

educação brasileira. É nesse ano também que a Educação a Distância 

surge oficialmente no Brasil, sendo as bases legais para essa modalidade 

de educação, estabelecida pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996, embora somente 

regulamentada em 20 de dezembro de 2005 pelo Decreto nº 5.622 

(ALVES, 2011, p. 89). 

 

 Como ficou perceptível, a década de 90 foi rica no desenvolvimento da 

Educação a Distância no Brasil. No início do século XXI, esses avanços foram 

sendo consolidados e fortalecidos. O MEC criou inúmeros programas para a 

formação inicial e continuada de professores. E no ano de 2005, o Governo 

Federal, através de uma parceria com os Estados e Municípios, criou a 

Universidade Aberta do Brasil. Essa instituição, integra cursos, pesquisas e 

programas de Educação Superior a distância no Brasil. Já em 2006, entrava em 

vigor o decreto 5.773, que tratava das funções de regulação, supervisão e 

avaliação de cursos superiores de graduação e sequenciais no sistema federal 

de ensino, incluindo os da modalidade a distância (ALVES, 2011, 89). 

Finalmente, vale dizer que o Parecer 462/2017, autorizou a criação de cursos de 

Mestrado e Doutorado na modalidade a distância.  

 A partir desse brevíssimo levantamento histórico da Educação a Distância 

no Brasil, fica claro que essa modalidade veio definitivamente para ficar. E mais: 

trata-se de uma modalidade significativa e relevante no processo de 
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democratização da Educação brasileira, que é direito constitucional e, portanto, 

deve ser garantido para todas as pessoas. 

 

Educação a Distância como elemento para promover os direitos 

humanos 

  

 A Constituição Federal, no seu artigo 205, estabelece a Educação como 

direito de todos, ‟visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para 

o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho‟ (Brasil, 2017). Nesse 

sentido, é dever do Estado possibilitar uma educação de qualidade, que 

contribua diretamente para a formação humana de todas as pessoas.  

 A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), por sua vez, no seu artigo 

2º, estabelece a Educação como dever da família e do Estado. Esta educação, 

deve ser ‟inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade 

humana‟. A LDB reforça o preparo para o exercício da cidadania e para o 

trabalho, como finalidades centrais da educação. Nesse sentido, dois aspectos 

podem ser destacados aqui: a educação inspirada nos princípios de liberdade e 

nos ideais de solidariedade humana, bem como o exercício da cidadania. A 

liberdade é um direito humano fundamental; a construção de uma sociedade 

solidária deve ser o ideal de cada pessoa; e por fim, cada ser humano deve 

exercer a cidadania com responsabilidade e comprometimento. São elementos 

que dialogam entre si e contribuem para fortalecer uma sociedade em que os 

direitos humanos possam ser constitutivos.  

 O artigo 3º da LDB apresenta os princípios que devem nortear o ensino. 

Destacam-se três, mais específicos no contexto dessa pesquisa: ‟I – Liberdade 

de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o 

saber; II – pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas; III – respeito à 

liberdade e apreço à tolerância‟. O ensino fundamentado nos princípios 
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supramencionados, constitui importante contribuição para a promoção dos 

direitos humanos. Assim, a finalidade da educação (a educação considerada em 

todas as modalidades, incluindo o Ensino a Distância) e seus princípios 

fundamentais, são elementos essenciais para a formação humana.  

 A Educação a Distância, fundamentada no artigo 80 da LDB e 

regulamentada pelo Decreto 5.622/2005, insere-se nesse contexto de objetivos 

e princípios norteadores na formação humana. A Secretaria de Educação a 

Distância (SEED), estabeleceu em documento próprio, alguns objetivos, que são 

mencionados a seguir:  

 

Formular, fomentar e implementar políticas e programas de EAD, visando 

à universalização e democratização do acesso à informação, ao 

conhecimento e à educação; [...] desenvolver, produzir e disseminar 

conteúdos, programas e ferramentas para a formação inicial e continuada 

a distância; [...] melhorar a qualidade da educação; [...] preparar os 

alunos para o exercício da cidadania, mediante ações de inclusão digital 

(CARNEIRO, 2015, p. 768). 

 

 Conforme perceptível, a educação a distância está intrinsecamente 

relacionada e em permanente diálogo com os valores e princípios da educação, 

estabelecidos na Constituição Federal. Assim, é possível afirmar de forma 

categórica que a educação a distância é elemento central, importante e 

constitutivo para a democratização da educação, promoção da dignidade 

humana e consequentemente dos direitos humanos. A seguir, serão destacados 

alguns temas fundamentais aos direitos humanos, que estão em permanente 

diálogo com os princípios da educação e evidentemente, da educação a 

distância. 
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 Educação e liberdade 

   

 A liberdade é um direito fundamental do ser humano, consagrado no artigo 

5º, caput, da Constituição Federal. Trata-se de um direito inviolável. A trajetória 

do constitucionalismo brasileiro revela uma consolidada tradição ‟no sentido de 

positivação não apenas das liberdades específicas, mas também de um direito 

geral de liberdade‟ (SARLET, 2013, p. 218). É importante destacar no 

comentário do professor Ingo Sarlet, a garantia constitucional brasileira não 

apenas das liberdades gerais, mas também das específicas, tais como a 

liberdade de informação de imprensa, liberdade de manifestação do 

pensamento, a liberdade religiosa, entre outras. Essa informação é relevante, 

pois nem todos os ordenamentos jurídicos contemplam o tema da mesma forma. 

Como exemplo, é possível mencionar a Constituição Portuguesa, que ‟não 

garante a liberdade em geral, mas apenas as principais liberdades em espécies” 

(SARLET, 2013, p. 218).  

 O direito à liberdade é garantido também no artigo 1º da Declaração 

Universal dos Direitos Humanos. Voltando para a Carta Magna brasileira, no seu 

artigo 206, caput, está dito que o ensino será ministrado com base em alguns 

princípios e aqui destaca-se o que está no inciso II: ‟liberdade de aprender, 

ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber‟ (BRASIL, 2017). 

Essa mesma redação aparece no artigo 3º, inciso II da LDB. Como é perceptível, 

existe um diálogo entre a Constituição Federal, a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação e a Declaração Universal dos Direitos Humanos, no sentido de afirmar 

e garantir a liberdade.  

 Nesse aspecto, a educação a distância, sendo desenvolvida de acordo com 

a Constituição Federal, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos e com 

a LDB, constitui uma importante contribuição para a promoção da liberdade 

humana, este princípio norteador da educação brasileira. A EaD, através da 

tecnologia, alcança milhões de pessoas em todo o Brasil, possibilitando uma 
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formação de qualidade, comprometida com as liberdades gerais e com as 

liberdades específicas. Na medida em que as pessoas têm acesso à formação de 

qualidade, via EaD, vai se formando uma conscientização fundamental do valor 

e da importância da liberdade humana. Quanto mais longe a educação a 

distância chegar, mais pessoas poderão ser plenamente livres. 

 

Direitos humanos e o pleno desenvolvimento da pessoa.  

  

O já mencionado artigo 205, caput, da Constituição Federal, afirma que a 

educação tem como objetivo o pleno desenvolvimento da pessoa. No artigo 26, 

inciso II da Declaração Universal dos Direitos Humanos, a educação deve visar 

à plena expansão da personalidade humana. Já o artigo 2º da LDB, destaca que 

a educação tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando. As fontes 

estão em permanente diálogo, no sentido de uma educação comprometida com 

o pleno desenvolvimento humano.  

 A educação a distância que tem como norte uma educação comprometida 

com o texto constitucional, fundamentada na LDB e em diálogo com a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, promove o pleno desenvolvimento 

da personalidade humana. Considerando que o desenvolvimento pleno da 

pessoa humana é um direito fundamental, o ensino a distância contribui de 

forma significativa para que esse direito se torne realidade, sendo assim a EaD 

é um instrumento relevante e significativo na construção de uma sociedade 

pautada nos direitos humanos.  

 O pluralismo de ideias e os direitos humanos. O inciso III do artigo 

205 da Constituição Federal, destaca o pluralismo de ideias e de concepções 

pedagógicas, como princípio do ensino. No artigo 3º inciso III da LDB aparece o 

mesmo princípio consagrado. O pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, 

encontram-se dentro do contexto de uma sociedade marcada pelo pluralismo 
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cultural, religioso e político. Nessa sociedade, o pluralismo não apenas é algo 

positivo, como é necessário para o pleno desenvolvimento de um Estado 

Democrático.  

 O pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas contribuem 

diretamente para a promoção dos direitos humanos. Afinal, a beleza da 

democracia está na diversidade de ideias, de religiões, de culturas, de gênero, 

etc. A educação privilegia o pluralismo de ideias, pois reconhece que apenas a 

partir desse princípio é que é possível a formação plena do cidadão. O espaço 

da educação não pode sofrer ameaças, limitação, nem qualquer outro tipo de 

procedimento que impeça a produção do conhecimento, seja no que concerte a 

sua pluralidade quanto no desenvolvimento de ideias divergentes.  

 A educação a distância, como espaço desenvolvido numa plataforma 

virtual, deve valorizar a diversidade de métodos pedagógicos e o pluralismo de 

perspectivas. Assim, contribuirá de forma decisiva para a formação de cidadãos 

capazes de viver a partir de suas perspectivas e respeitar aqueles que vivem e 

acreditam de outras formas. É assim que se constrói um mundo com respeito e 

valorização dos direitos humanos.  

 A educação a distância e o apreço pela tolerância. O já mencionado 

artigo 3º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação trata especificamente dos 

princípios que regem o ensino ministrado nas instituições de educação. O inciso 

IV do artigo supramencionado fala sobre a liberdade e o apreço à tolerância. 

Como já foi desenvolvido o tema da liberdade, pretende-se aqui trabalhar o tema 

da tolerância, como aspecto fundamental, presente na educação e relevante 

para a construção de uma sociedade que valoriza os direitos humanos.  

 A tolerância é um elemento importante na formação humana. Na 

sociedade contemporânea é absolutamente necessário desenvolver a tolerância. 

No campo religioso, a educação privilegia a liberdade religiosa e a laicidade do 

Estado. Num país predominantemente cristão, é necessário que a tolerância não 

dê espaço para o fanatismo religioso e a violência. John Locke foi feliz ao afirmar 
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na sua Carta sobre a Tolerância, que a tolerância com aqueles que diferem em 

assunto de religião é tão agradável ao Evangelho de Jesus Cristo e à razão 

genuína da humanidade ‟que parece monstruoso que certos homens sejam 

cegos a ponto de não perceber, numa luz tão clara, a necessidade e vantagem 

dela‟ (LOCKE, p. 35).  

 A tolerância é necessária ainda no campo da diversidade política. Segue-

se aqui a lição de Norberto Bobbio. Para este conceituado jurista italiano, quando 

se fala de tolerância no significado histórico predominante, ‟o que se tem em 

mente é o problema da convivência de crenças (primeiro religiosas, depois 

também políticas) diversas‟ (BOBBIO, 2004, p. 186). Portanto, a tolerância deve 

ser literalmente apreciada, como princípio fundamental da educação (como 

recomenda o inciso IV do artigo 3º da LDB) especialmente da educação a 

distância. Apenas comprometido com esse preceito é possível construir uma 

sociedade madura, ética e solidária, onde os direitos humanos não são 

secundários, mas constitutivos, fundamentais e absolutamente relevantes para 

a democracia. Nesse contexto, a educação a distância contribui de forma 

autêntica.  

 

Conclusão 

  

 A sociedade contemporânea está diante de grandes desafios. A luta em 

defesa de um mundo com igualdade de oportunidade para todos e com direitos 

humanos garantidos, é, certamente o grande desafio do nosso tempo. Essa luta 

não é de um partido político, de uma religião ou de uma perspectiva particular. 

Trata-se de uma luta de todos os partidos políticos, todas as religiões, todas as 

escolas, todas as instituições, todas as pessoas. A luta pelos direitos humanos é 

uma questão de sobrevivência da humanidade.  
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 A EaD conecta milhões de pessoas em todo mundo. Por essa razão, é uma 

ferramenta importante no processo de democratização do ensino, de formação 

e desenvolvimento pleno da pessoa humana; onde todos respeitam o pluralismo 

de ideias e apreciam a tolerância. A EaD é uma importante parceira dos direitos 

humanos na construção de uma sociedade livre, justa e solidária. 
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MINISTÉRIO MIDIATICO: A CULTURA DIGITAL 

PROPÕE NOVOS PULPITOS 

 

CÍCERO MANOEL BEZERRA2 

 

Introdução 

 

A análise do fenômeno midiático religioso passa por várias frentes e 

perspectivas. A partir do ambiente virtual surgem diversas possiblidades de se 

comunicar com o mundo, as mensagens e imagens virtuais não se limitam ao 

tempo e ao espaço conforme o modelo de comunicação antigo3, dessa forma a 

mensagem cristã ganha força e transpõe as barreiras geográficas e cronológicas 

alcançando pessoas nos mais recônditos lugares do planeta. O mundo nos 

últimos trinta anos mudou de forma impressionante, atualmente a conexão dos 

cidadãos é uma realidade que nunca teve tamanha dimensão, não existem 

distâncias, como alguém disse o mundo é plano4. Outra forma de análise é do 

 
2 Doutor em Teologia. Coordenador da área de Humanidades do Centro Universitário Internacional UNINTER. 
3 O processo de comunicação conheceu sucessivas transformações decorrentes do aparecimento de novos aparelhos 
tecnológicos. No final do século 19 surgiu a reprodução técnica das imagens, com a invenção da fotografia e, logo depois, 
do cinema. O som também foi tecnicamente reproduzido, com a invenção do gramofone, espécie de avô dos modernos 
aparelhos de som que conhecemos. Não demorou muito para aparecerem outros meios de comunicação de massa, como 
o rádio e, em seguida, a televisão, que possibilitou a reprodução simultânea de sons e imagens. Os aparelhos 
tecnológicos de comunicação de massas, típicos do século 20, foram reunidos e agrupados por seus proprietários - já 
que, enquanto máquinas, eram partes constitutivas do capital - em um sistema que originou a chamada "indústria 
cultural". Esse tipo de indústria se firmou como atividade muito lucrativa e poderosa, com produtos se espalhando 
rapidamente por várias partes do mundo, inclusive afetando e modificando as várias culturas nacionais. Uma das 
principais consequências do sucesso da indústria cultural foi uma valorização sem precedentes da imagem tecnológica, 
que se tornou tão importante para a comunicação quanto a escrita. Os produtos passaram a ser ofertados aos 
consumidores como produtos acabados, o que gerou uma distância entre o produtor cultural e o consumidor. Terminada 
a explicação, pergunte à classe se a indústria cultural ou os meios de comunicação de massa democratizam o acesso à 
cultura. Ouça as respostas e explique à turma que eles democratizam apenas o acesso ao produto cultural. Ao fazerem 
isso, transformam o cidadão em consumidor de cultura, não em produtor dela. 
http://rede.novaescolaclube.org.br/planos-de-aula/efeitos-sociais-da-comunicacao-na-era-das-redes-sociais 25 10 
2016 
4 Friedman, Thomas L. O mundo é plano : o mundo globalizado no século XXI — 3a ed. — São Paulo: Companhia das 
Letras, 2014. 
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ponto de vista cultural, esse ambiente gerou um novo cidadão e uma nova 

cultura, alguém que não tem mais as raízes convencionais de origem e de 

relacionamento, o novo cidadão vive na América do Sul, e se relaciona com 

pessoas na Ásia, África, etc., seus amigos moram longe e o seu nível de 

relacionamento ultrapassa seu espaço geográfico, dessa forma surge uma nova 

cultura, uma cultura midiática e posturas totalmente diferentes de outras 

épocas. Outra configuração a ser levada em conta é o novo mercado que surge 

com uma pequena estrutura física e um alcance enorme, os produtos chegam a 

uma gama considerável de pessoas no planeta terra, tudo de forma virtual e 

seguindo as regras dos negócios, se infiltrando no ambiente religioso de maneira 

avassaladora. 

 

O início da comunicação virtual religiosa com a benção do papa 

 

Sem dúvida, a Internet constitui um novo foro, entendido no antigo 

sentido romano do lugar público em que se decidia sobre a política e o 

comércio, onde se cumpriam os deveres, se desenrolava uma boa parte 

da vida social da cidade e se expunham os melhores e os piores aspectos 

da natureza humana. Tratava-se de um espaço urbano apinhado e 

movimentado, que refletia a cultura circunvizinha e criava uma cultura 

que lhe era própria. Isto não é menos verdadeiro no que se refere ao 

espaço cibernético que é, por assim dizer, uma nova fronteira que se abre 

no início do milênio. Assim, como as novas fronteiras dos outros tempos, 

também está cheia da ligação entre os perigos e promessas, e não é 

desprovida do sentido de aventura que caracterizou os outros grandes 

períodos de mudança. Para a Igreja, o novo mundo do espaço cibernético 

é uma exortação à grande aventura do uso do seu potencial para 

proclamar a mensagem evangélica. Este desafio está no seu potencial 

para proclamar a mensagem evangélica (João Paulo II, 2002) 

 

Essa fala do Papa João Paulo II foi significativa para o início e uso da 

grande rede virtual mundial, utilizada com o objetivo de propagar a fé cristã a 

todos os habitantes do planeta. O reconhecimento do impacto e da força de 

comunicação cibernética estaria rompendo com a barreira que existia entre a 

igreja e a modernidade, resultando em uma nova cultura digital e religiosa. As 

imagens, sons, cores, ritmos, são aspectos diversificados a respeito de Cristo e 

de sua mensagem que ecoarão pelo mundo afora, tornando a grande rede virtual 
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em um espaço religioso e tecnológico, se transformando assim na mais nova 

conquista da religião: o ambiente virtual5. 

Esse passo do mundo real e físico para o mundo virtual e cibernético exigiu 

da igreja uma série de adaptações6. A igreja como instituição não será mais a 

detentora de todas as informações religiosas do mundo, não terá mais domínio 

sobre as pessoas ao ponto de decidir sobre a vida delas como tem sido em 

tempos passados, as mensagens cristãs serão reproduzidas aos milhares, 

surgirão de várias fontes e algumas delas não serão confiáveis, a pluralização 

de ideias e proliferação de imagens serão usadas em nome da religião e até 

mesmo do Cristo. A cultura digital não é normativa7 e preza pelo efêmero e as 

vezes anula os valores que para o Cristianismo são fundamentais. O pluralismo 

é um fator intrínseco da cultura digital, pontos de vistas diversos e várias vozes 

e bocas se pronunciam num espaço imenso de comunicação virtual. A 

mensagem que ecoa na grande rede é superficial na sua essência e passa a ser 

divulgado por todos, rompe-se a barreira entre o clérigo e o leigo, com essa 

configuração todos terão espaço para se expressar. Mesmo a internet tendo sido 

identificada como um instrumento de grande potencial, as instituições religiosas 

ainda pretendem ter um controle eclesial, prescrevendo orientações sobre como 

 
5 Assim, as tecnologias, como mediadoras das relações, possibilitam a promoção e a inclusão social para um contingente 

maior da população, mesmo que isso ainda precise ser ampliado em termos quali e quantitativos. E a educação, 
amparada pelos suportes digitais, ocupa um papel fundamental neste cenário de desenvolvimento. Ela deve ser 
percebida como uma dimensão social, onde delineia um sujeito com autonomia, capaz de exercer uma reflexão crítica e 
com possibilidade de edificar seu conhecimento, criando mecanismos comunicativos capazes de divulgar e promover sua 
cultura. É foi esse mote o fio condutor na organização do volume. Podemos afirmar que estamos diante de uma nova 
realidade, uma nova postura, uma nova maneira de utilizar os recursos tecnológicos a serviço da sociedade, promovendo 
a educação, a religião, inclusão e criando uma sociedade mais próxima de ser igualitária. E esse é o desafio que nos 
motiva, impulsiona e nos estimula. http://static.scielo.org/scielobooks/k8s27/pdf/gobbi-9788579831010.pdf 10 11 
2016 
6 Trata-se tão-somente de poder, é claro. No fim. O poder que mídia tem de estabelecer uma agenda. O poder que ela 
tem de destruir alguém. O poder que tem de influenciar e mudar o processo político. O poder de capacitar, animar. O 
poder de enganar. O poder de mudar o equilíbrio de forças: entre Estado e cidadão; entre país e país; entre produtor e 
consumidor. E o poder que lhe é negado: pelo Estado, pelo mercado e pela audiência, cidadão, consumidor opositores 
ou resistentes. (...) Trata-se do poder da mídia de criar e sustentar significados; de persuadir, endossar, reforçar. O 
poder de minar e reassegurar. Trata-se de alcance. E de representação: a habilidade de apresentar, revelar, explicar; 
assim como a habilidade de conceder acesso e participação. Trata-se do poder de escutar e do poder de falar e ser 
ouvido. Do poder de incitar e guiar reflexão e reflexividade. O poder de contar contos e articular lembranças. 
SILVERSTONE, R. Por que estudar a mídia? São Paulo: Loyola, p,263,2002 
7Dessa forma, a socialização da cultura (linguagem, estética, visão de mundo, valores, costumes) assume papel 
relevante para a democratização do acesso e uso da informação. Numa leitura antropológica da informação, seu processo 
de construção como objeto de estudo só se complementa quando se levam em conta, concretamente, as estruturas 
materiais e simbólicas de um dado universo cultural e as relações práticas e representações dos sujeitos, cada vez mais 
mediadas por um modo informacional e competente de ser e estar em sociedade. Desse modo, podemos dizer que à 
medida que a informação adquire relevância para a produção social, cresce a responsabilidade social do campo científico 
dedicado ao seu estudo, organização e transferência. http://www.scielo.br/pdf/%0D/ci/v35n2/a07v35n2.pdf 3 3 2018 
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o cristão deve agir nesse espaço virtual e pretendendo transformar essa 

atividade numa forma de catequese e doutrinação. Agindo dessa forma as 

igrejas podem comprometer suas ações nesse ambiente, já que na grande rede 

a autonomia e liberdade do sujeito são fundamentais para que ela cumpra 

plenamente o seu papel, na rede o indivíduo fala de suas intimidades, chegando 

ao ponto de compartilhar temas absurdos. O espaço cibernético não pressupõe 

controle, acontece de tudo, desde os pensamentos clássicos e acadêmicos até 

mesmo as idiotices sem fundamentos, que são comuns aos mortais, nesse 

contexto, muitos correm o risco de não fazer bom uso dessa ferramenta de 

comunicação, a qual jamais foi vista na história da humanidade. 

Entendendo essas questões não se não se pode achar que o usuário tem 

por si mesmo um caráter santo no uso dessa ferramenta, pensar dessa forma é 

uma ilusão, já que as transformações decorrentes dessas atividades são 

inegáveis, haja vista a rápida propagação das ideias. Em algumas situações, a  

superficialidade dos temas chega a provocar reações das mais diversas, 

propondo de certa forma que a sociedade deve  adequar-se a esse novo modo 

de vida, onde a cultura digital tem uma velocidade inexplicável e capacidade de 

produzir transformações e valores jamais vistos, por isso a importância de se 

analisar as consequências culturais e valores religiosos decorrentes desse novo 

modo de vida. 

 

  A cultura digital e as novas propostas de comunicação 

religiosa 

 

As questões culturais, a indústria do entretenimento e a imensa gama de 

informações podem ser analisadas apenas a partir de ideologias moralistas, 

quando surge essa nova realidade no ambiente da igreja. Aparecem então as 

perguntas sobre os perigos e danos da rede virtual e suas implicações na vida 

do cristão, principalmente pelo fato de que a igreja pretende controlar todas 

suas informações e ações.  
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Mas hoje toda a paisagem é espantosamente diferente. A modernidade 

não tem, de modo algum, testemunhado um definhamento do campo 

religioso, nem mesmo no caso das chamadas “sociedades seculares”. Ao 

contrário, ela tem passado por uma ressurgência pública dramática (como 

se referiu, dentre outros, Habermas 2006). Em todo o mundo, estudiosos, 

jornalistas e outros comentadores têm percebido – às vezes com muita 

surpresa – as diversas formas pelas quais a vida religiosa vem sendo 

transformada.8 

 

O clero por sua vez vai orientar para que o cidadão não se relacione apenas 

de forma virtual com o sagrado, a sugestão será para que o cristão promova 

ações comunitárias e de relacionamento, outro tema que surge; os espaços 

ocupados pelo cidadão, não devem ser apenas virtuais precisa-se do toque, do 

afago, de olhos nos olhos, afinal, segundo a igreja a identidade de um indivíduo 

não pode ser construída no ambiente virtual. A religião não sabe transitar bem 

nesse ambiente virtual, os documentos e tratados antigos e atuais da igreja não 

focam ou orientam ao indivíduo de como se deve fazer acontecer e construir a 

moralidade no ambiente virtual, não se pode negar as diversas formas pelas 

quais a vida religiosa vem sendo afetada, são conceitos e valores novos que em 

determinadas situações incomodam e apontam novos caminhos a serem 

seguidos. 

Quando articuladas, essas diversas novas histórias sobre o que está 

acontecendo no mundo em nome da religião chamam a atenção para a 

necessidade urgente de um engajamento reflexivo a respeito de nossas 

pressuposições em torno da ideia de religião, e de como pensamos a sua 

relevância na atualidade global. Este é o contexto no qual os estudos de 

religião e mídia receberam o seu impulso inicial: a partir de uma 

observação aguçada de que as mudanças em curso no campo religioso 

podem e devem ser entendidas em relação às igualmente dramáticas 

transformações que ocorrem alhures na vida social, política e econômica 

moderna, sobretudo no que diz respeito às revoluções que redefiniram 

nossa compreensão de “mídia” em uma escala global. De fato, ao longo 

do século passado e, especialmente, ao longo dos últimos 30 anos, novas 

instituições, práticas e tecnologias de comunicação alteraram 

radicalmente nosso mundo, através da disseminação e penetração de 

novos meios de contato, coordenação e intercâmbio entre atores sociais 

tanto próximos quanto distantes, gerando toda sorte de novas 

possibilidades.9 

 
8 STOLOW, Jeremy, religião e Mídia: notas sobre pesquisas e direções futuras para um estudo interdisciplinar, 

Universidade de Concordia – Montreal, Quebec – Canadá 

9STOLOW, Jeremy, religião e Mídia: notas sobre pesquisas e direções futuras para um estudo interdisciplinar, 
Universidade de Concordia – Montreal, Quebec – Canadá 
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Vários teóricos10 religiosos estão escrevendo a respeito do assunto e 

preocupados com a substituição das relações virtuais11 pelas relações humanas, 

eles estão intensificando  o discurso de que a mídia a partir da televisão deve 

exercer seu poder de informação e formação de maneira positiva, por sua vez a 

televisão conquistou um espaço que anteriormente não tinha acesso, atualmente 

se dá muita importância a imagem que é apresentada para a sociedade a 

respeito  da igreja e de seus líderes, principalmente aqueles que se destacam 

de forma midiática, tanto católicos quanto protestantes. A imagem que se 

transmite dessas celebridades religiosas são pautadas no glamour da televisão12 

,  quanto ao fato de serem pessoas do povo que se identificam e se relacionam 

com os pobres e necessitados da sociedade, de certa forma a igreja tem perdido 

o foco nas suas ações naturais, como os projetos  sociais. Hospitais, escolas, 

asilos e creches estão desenvolvendo suas ações em produções 

cinematográficas, estúdios de televisão, programas televisivos e nas redes 

sociais. A religião, como instituição, está perdendo o foco que deveria estar nas 

pessoas e tem se convertido para as estruturas midiáticas de comunicação. 

Quando as atividades da igreja estão centralizadas em determinadas 

pessoas, o carisma pessoal e a preocupação de atrair as massas, levando em 

 
10Para que o poder tenha liberdade de fluir, o mundo deve estar livre de cercas, barreiras, fronteiras fortificadas e 
barricadas. Qualquer rede densa de laços sociais, e em particular uma que esteja territorialmente enraizada, é um 
obstáculo a ser eliminado. Os poderes globais se inclinam a desmantelar tais redes em proveito de sua contínua e 
crescente fluidez, principal fonte de sua força e garantia de sua invencibilidade. E são esse derrocar, a fragilidade, o 
quebradiço, o imediato dos laços e redes humanos que permitem que esses poderes operem. BAUMAN, Zygmunt 
Modernidade Liquida,São Paulo, pg 16, 1999 
11 Os franceses Gilles Lipovetsky e Jean Serroy (2007) dizem que na era contemporânea vivemos uma inflação de telas 
(celulares, TV analógica ou digital, rádio digital, cinema, telões de festas, videogames, computadores, iPods, PDAs, livros 
digitais, como o 104 MARIA CRISTINA GOBBI • MARIA TERESA MICELI KERBAUY Kindle) que tomam contam de nosso 
olhar durante o dia e a noite. Observando o este mundo do olhar e de visualidades, é possível desenvolver conteúdos 
ficcionais ou jornalísticos para TV e usar nos aparelhos de celulares desde que o conteúdo seja pensado para dispositivos 
móveis. Isso representa um tamanho similar de tela, a possibilidade de ser usado em qualquer lugar (em um parque, 
ônibus, metrô ou escola) e um nível similar de definição de imagem voltada para esse tipo específico de tela. 
http://static.scielo.org/scielobooks/k8s27/pdf/gobbi-9788579831010.pdf 10 11 2016 
12 A cultura popular (popular culture) ou a cultura pop (pop culture) é a cultura vernácula – isto é, do povo – que existe 
numa sociedade moderna. Num sentido puramente literal, a cultura popular é um produto cultural destinado ao um 
público de massas. No entanto, a definição de cultura popular depende muito de quem está definindo, por exemplo: 
Anthony Giddens (2006) define a cultura pop como um entretenimento criado para grandes audiências, como os filmes 
populares, os shows, as músicas, os vídeos e os programas de TV e, como o autor observa, muitas vezes é comparada 
a alta cultura – algo que sugere que as classes sociais diferentes desenvolvam diferentes identidades baseadas em suas 
experiências culturais diferentes. Em geral, os teóricos usam o termo “cultura popular” mais precisamente para designar 
uma forma particular de uma cultura comum que surge apenas no período moderno. A cultura popular neste sentido é 
distinta tanto do folclore (folclore) quanto da alta cultura. É diferente da alta cultura porque a cultura popular é 
consumida em massa. É separada do folclore porque a cultura popular é produzida em massa (Olick, 2001). 
https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/16075/16075_5.PDF 3 3 2018 
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conta a cultura midiática, de certa forma é uma tentativa de construir um 

domínio espiritual que a igreja tem perdido no decorrer dos tempos, tanto para 

o pluralismo religioso quanto para o secularismo. O carisma individual não pode 

substituir a proposta do cristianismo que prega os princípios ensinados por 

Jesus. 

A mídia de massa13 não é uma ação intuitiva, ela é bem fundamentada e 

usa bases cientificas14 porque está apoiada em teorias sociais, nesses 

movimentos populares encontram-se ideologias utilitárias visando os resultados 

numéricos em detrimento de ações que resultem em benefícios para as pessoas. 

No ambiente da religião as ações de massa visam propagar e resgatar uma 

hegemonia religiosa antiga, sendo que essas ações resultam em opiniões 

divergentes. Os protestantes pregam dizendo que esse espaço das massas é 

deles, porque propõe uma mensagem pura do evangelho e os redutos católicos 

mais convencionais ou tradicionais não estão abertos para um diálogo a respeito 

do assunto. Autores como Della Cava, 200215, chegam a apontar o tema de uma 

neocristandade, um novo cristianismo, que alcança novos cristãos, com uma 

nova mensagem, uma chamada mais virtual, menos relacional e mais popular, 

usando as regras da comunicação em massa. 

Os adeptos dessa nova cristandade dizem que a mensagem de 

evangelização deve adotar novos métodos sem perder o conteúdo na sua 

 
13 Além disso, é necessário também lembrar o papel estratégico da mídia de massa na visibilidade das questões públicas 

nas democracias contemporâneas. Estas democracias funcionam em sociedades complexas, socialmente diferenciadas 
e fortemente segmentadas em seus interesses políticos e culturais por clivagens de classe, gênero, etnia, geração etc. 
Nesse contexto, como é o caso brasileiro, diversos temas e questões competem entre si para obter atenção da opinião 
pública e só se transformam verdadeiramente em questões públicas quando ganham visibilidade nos meios de 
comunicação de massa. Há, assim, na arena midiática, uma disputa incessante entre as várias agendas postas em 
circulação por diversos atores sociais e políticos, inclusive a própria imprensa que, em momentos excepcionais ,pode vir 
a assumir a posição de ator principal do processo político. Portanto, a visibilidade/invisibilidade dos atores, temas e 
demandas dependem em larga medida, no regime democrático, do grau de pluralidade externa existente no sistema de 
mídia ou da pluralidade interna praticada em cada jornal, revista ou emissora de TV e rádio. 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-62762006000100004 10 11 2016 
14 No mundo acadêmico há uma constante preocupação em legitimar o discurso das Ciências da Comunicação (perante 
outras ciências) através da delimitação de suas fronteiras. No entanto, o que é visto por alguns estudiosos como uma 
das fragilidades da Comunicação, é também uma de suas características mais importantes por incentivar o constante 
diálogo com outras ciências, aproveitando categorias e metodologias já existentes e criando novas. E em mundo com 
cada vez menos fronteiras – sejam elas físicas ou virtuais – a delimitação do objeto de estudo é uma necessidade, mas 
sua análise abrangente, acolhendo diferentes olhares, respeitando-os e dialogando com eles, é uma obrigação do 
pesquisador que deseje estudar as mídias digitais e sua relação com a realidade social. 
http://static.scielo.org/scielobooks/k8s27/pdf/gobbi-9788579831010.pdf 11 11 2016 
15 DELLA CAVA, Ralph. Transnational Religions: Roman Catholic Church in Brazil (2001). In: Association for the Sociology 
of Religion, Ltda. Gale Group, Copyright 2002. 
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essência, a base doutrinária e dogmática da igreja não pode ser alterada. As 

ações devem ser medidas de forma macro e abrangente, o campo é o mundo, a 

forma de propagar as mensagens são as redes virtuais e o conteúdo deve ser 

fiel a mensagem original do evangelho. 

 

Uma nova configuração para o comunicador midiático 

 

A pessoa da televisão deve ter um porte atlético, deve ter charme na 

conversa, deve ser carismático, forte e alegre, seu comportamento deve ser 

jovial e descontraído e contagiante, essa figura deve ser transmitida através dos 

veículos de comunicação. No ambiente da igreja católica essa imagem é 

transmitida por homens, já nas igrejas protestantes esse modelo também se 

reproduz para as mulheres, sendo que a ênfase recai no carisma do indivíduo, 

não se prioriza o conteúdo das mensagens. Parece uma ação orquestrada entre 

esses setores, tanto da igreja tanto católica quanto protestante, a fim de frear 

os avanços do neopentecostalismo16. 

Esse conceito de mobilização de massa religiosa e a mística por trás de 

tudo isso surge por volta dos anos noventa, permeado por um contexto de bens 

de mercado simbólicos e relacionados com a religião. Mas o que estava por trás 

desse conceito? O mito da juventude permanente, levando em conta o controle 

 
16 O tipo de pentecostalismo que emergiu no Brasil a partir da década de '60 e que, sendo de difícil conceituação, recebeu 
diferentes denominações segundo os autores: "agência de cura divina" (Monteiro, 1979), "sindicato dos mágicos" 
(Jardilino, 1994), "pentecostalismo autônomo" (Bittencourt, 1994), "pentecostalismo de segunda e terceira ondas" 
(Freston, 1993), ‘`neopentecostalismo" (Mariano, 1995), "pós-pentecostalismo" (Siepiersld, 1997).Além de seguir as 
principais crenças e doutrinas do pentecostalismo tradicional (atualização dos dons do Espírito Santo, inspiração pelo 
Espírito Santo e "batismo de fogo", conversão e libertação do "mal demoníaco", puritanismo de conduta e distância do 
"mundo"), o perfil das igrejas enquadradas nesses conceitos pode ser resumido, de forma ideal-típica, como segue: 
1)exclusividade nos serviços e meios de salvação com pouca abertura interdenominacional; 2)ênfase na realização de 
milagres mediatizados pelas igrejas com testemunhos públicos dos mesmos;3) ênfase em rituais emocionais e, sobretudo, em 
rituais de cura, associados a uma representação  demoníaca dos males; 4)uso intenso dos meios de comunicação de 
massa: impressos, radiofônicos, televisivos e informatizados; combinação de religião com marketing, dinheiro e, em 
alguns casos, política; sensibilidade para captar os desejos dos fieis oriundos não somente das baixas camadas sociais. 
projeto de constante expansão, em alguns casos para além das fronteiras nacionais. É verdade, também, que as religiões 
não são somente sistemas de idéias, crenças, ideologias, flutuantes. São instituições concretas que existem nas 
sociedades e dependem dos seus membros para a sua subsistência e reprodução (Spickard, 1995). Assim, não podem 
descuidar da questão econômica, sob pena de falirem como instituição Outrossim, o neopentecostalismo é atualmente, 
o segmento religioso que mais tem expressado e explorado, de forma dinâmica e "marqueteira", a sua face mágica. 
http://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/165036 5 3 2018 
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emocional e físico, a indústria de bens culturais passou a prevalecer e tudo foi 

colocado à venda, inclusive a religião com uma imagem bonita e santa, sendo 

disponibilizada para o povo, através da internet, mais especificamente, das 

redes sociais. 

 Seguindo essa ideia os sujeitos do final do século vinte curtiram o fato de 

serem modernos, associando tudo isso com a possibilidade da juventude. São 

ofertadas várias alternativas para se manterem jovens e sadios, ao mesmo 

tempo surge os templos que valoriza o culto ao corpo. Embutido em tudo isso 

está a promessa da qualidade de vida, assim percebe-se uma simbiose entre 

religião, sociedade, cultura e saúde, gerando assim um novo cidadão, como 

também uma nova cultura tecnológica digital e religiosa.  

 

A questão do Neopentecostalismo17 

 

Pode ser considerada uma nova onda do protestantismo. A primeira onda 

é o protestantismo histórico que ocorreu com o processo de migração no fim do 

século dezenove; a segunda onda ao chamado pentecostalismo de proselitismo 

que ocorreu nas primeiras décadas do século vinte, tendo início principalmente 

com as igrejas Assembleia de Deus; a terceira ofensiva pentecostal tem como 

base a igreja eletrônica ou também chamada igreja tecnológica dando ênfase na 

teologia da prosperidade, onde o indivíduo procura a religião com o intuito de 

ficar rico. 

 
17 Entre os analistas – religiosos bem como científicos –, que, a partir da década de 1990, centraram seu enfoque na 
oferta religiosa com o objetivo de desvendar o significado e as razões da expansão do pentecostalismo no Brasil – e, em 
particular, do que se convencionou chamar de pentecostalismo da terceira onda ou neopentecostalismo –, olhando para 
história da implantação das igrejas no país, elementos constitutivos da religiosidade pentecostal, modos de expansão e 
tipos de atuação política das igrejas, são numerosos os que se mostram reticentes em relação à Igreja Universal do 
Reino de Deus (Bittencourt 1994; Campos 1997; Carneiro Campos 1994; Hortal 1991, 1994; Mariano 1996; Siepierski 
1997a). Mariz (1995:37-52) mapeia os argumentos que, na literatura mais recente, se somam ao da "mercantilização 
da fé" para, repetidamente, motivarem perspectivas depreciativas do neopentecostalismo. Características tais como: 
imediatismo, pragmatismo, magia, superficialidade teológica são atribuídas, em especial, à Igreja Universal do Reino de 
Deus. E, sobretudo, a acusação de ser uma agência de exploração financeira dos pobres. Em sua abrangente revisão 
dos estudos voltados para a categorização e o exame do universo protestante/pentecostal, cujo crescimento se manifesta 
tanto em número de adeptos quanto em termos de diversificação institucional, Giumbelli (2001:87-120) deixa claro 
igualmente o repúdio que a IURD suscita nos autores, entre outras razões, em função do que consideram como o 
emprego de lógica mercantil por parte desse "pentecostalismo de cura divina" que "fetichiza" o dinheiro (Oro 1993)1. 
http://www.scielo.br/scielo.php?  11 11 2016 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-85872007000100007&lng=pt&nrm=iso#n1
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O conceito da efemeridade, do lúdico, do hedonismo e outros produtos 

fazem parte desse ambiente religioso, bem como diversas variáveis surgem a 

cada dia, novas tendências que se misturam com a tecnologia, podendo trazer 

resultados inimagináveis ao contexto religioso. Pode-se enumerar uma série de 

objetos com propagação religiosa, como agua benta, óleo ungido, sal grosso, 

anéis, broches, pingentes, bonés, camisetas, fotografias, martelos, vassouras e 

outros apetrechos que se relacionam com a religião.18 

No ambiente da religião as referências a respeito do sagrado se relacionam 

com o fato de Deus ser o dono da terra e tudo o que estiver relacionado com Ele 

será abençoado, com isso a religião vai ocupando espaço na vida das pessoas, 

seguindo essa forma de agir aproveita-se da ideia da benção de Deus e passa a 

comercializar tudo o que for abençoado. 

O povo brasileiro e também o latino-americano é místico na sua formação 

e cultura, o que acaba influenciando a vida de uma forma geral, assim algumas 

estruturas religiosas acabam tirando uma certa vantagem sobre o povo que 

adere facilmente as propostas místicas e maravilhosas. 

 

Os desafios a respeito dos púlpitos modernos 

 

O avanço e a repercussão dos comunicadores digitais provocam reações 

da sociedade e também da igreja, surgem boatos de que muitos estão 

aproveitando o espaço para a autopromoção e também para buscar benefícios 

financeiros. No ambiente da igreja existem aqueles que se identificam com o 

discurso de uma nova cristandade e avaliam de forma positiva a capacidade de 

mobilização através dessas novas alternativas de comunicação. Por outro lado, 

 
18 Para Durkheim, crenças e categorias de pensamento estão associadas, mas não são exatamente a mesma coisa. 
Poderíamos afirmar, talvez, que as crenças, como representações coletivas, seriam a roupagem cultural, a forma 
particular com a qual as sociedades experimentam as categorias abstratas. As crenças designam as coisas sagradas e 
as conectam mediante relações de subordinação, equivalência, hierarquia, oposição etc. Ao experimentar essas relações 
na vivência social, o homem se vê pela primeira vez capaz de conceber e operar categorias abstratas. As categorias 
mentais, tais como tempo, espaço, gênero etc., são para Durkheim a "ossatura da inteligência". E essas 
categorias"nasceramdaenareligião,sãoprodutodopensamentoreligioso". 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-33002014000100007 11 11 2016 
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existe um setor mais ortodoxo que condena essas ações, considerando um 

ultraje para a igreja essa forma de massificação da religião, alguns chegam a 

classificar como falta de ética e de compromisso com a mensagem original da 

igreja, que deve se concentrar na pessoa e não nas ferramentas modernas de 

comunicação, muito menos no glamour advindo desse meio. 

O marketing religioso usa as mesmas ferramentas do marketing 

convencional exercendo o apelo para os jovens, apresentando suas mensagens 

com cores fortes e vivas. Assim, a igreja se apresenta para a sociedade como 

um novo espaço e prega uma forma diferente de apresentar a religião. Novas 

formas de expressão musical, arte e pregações surgem nesse ambiente. A 

linguagem de mercado nas publicações e apresentações religiosas desperta uma 

reação contrária do clero, as autoridades religiosas sentem-se afrontadas pelas 

novas técnicas de comunicação. Tanto no ambiente católico quanto no ambiente 

protestante as reuniões religiosas assumem forma de entretenimento, as 

pessoas não são chamadas para as reuniões a fim de cultuar a Deus e aprender 

sobre sua pessoa, vão para encontrar com seus amigos, a igreja passa a 

proporcionar diversão, desenvolve-se uma nova dinâmica cultural e religiosa a 

partir das técnicas de mercado. 

Surge uma nova oferta para os serviços religiosos, orações libertadoras, 

venda de produtos como vassouras para varrer o pecado, martelos para pregar 

de uma vez por todas o pecado, lenços iguais aos de um determinado pregador, 

água que foi trazida direta do rio Jordão, entre outros. Ainda, como exemplo, 

pode-se citar uma igreja protestante que estava vendendo o beijo nos pés de 

uma apóstola ungida, por 100 reais, outra igreja com uma réplica da arca da 

aliança, se a pessoa levasse para ficar uma semana na sua casa, deveria pagar 

um valor para que recebesse as bênçãos decorrentes dessa prática. Tudo na 

igreja é santo e tudo pode ser comprado pelo fiel, esta é a lógica do mercado. 

Outra questão a ser levada em conta é a respeito dos novos vocacionados 

religiosos que se dedicam inteiramente ao ministério espetáculo como uma 

alternativa para evangelizar, quebrando assim um dos paradigmas das igrejas, 

tanto católicas quanto protestantes, promove-se uma imagem sofisticada dando 
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a ideia de um indivíduo perfeito e que está acima do bem e do mal, porque faz 

parte do universo de comunicadores religiosos, o destaque e ascensão social 

passa a ser a meta a ser conquistada, percebe-se uma substituição radical da 

teologia pela performance. De certa forma os fiéis cobram dos líderes religiosos 

a realização de missas e cultos mais dinâmicos e participativos. O perfil das 

pessoas que participam das atividades religiosas não são de expectadores e sim 

de participantes de redes sociais, eles interagem através do computador, 

querem emitir opinião e não se preocupam com as repercussões de seus 

pensamentos19.  

As pessoas não aceitam mais se manterem alienadas dos acontecimentos 

no ambiente de sua religião, pelo contrário, querem participar e têm 

expectativas diferentes a respeito daqueles que estão aparecendo nos canais de 

comunicação, tudo isso acontece sem o fiel precisar se deslocar de casa, basta 

acessar com um clique e já tem tudo o que se espera. O virtual substitui o real, 

na verdade as pessoas não querem ser vistas, não querem conversar face a 

face, precisam apenas emitir opinião. O conceito de virtualidade substitui o 

contato físico e visual que acontece através do encontro, o que era fundamental 

para desenvolver novas formas de relação. Pode-se dizer que surge uma nova 

identidade e cultura digital, que vem reformulada pela produção mercadológica 

e uma integração entre a mídia e o sujeito.  

Atualmente o proselitismo é intenso, o fiel gira e muda de opinião a cada 

novo tempo, o que importa é criar um hábito de fidelidade, esse compromisso 

com o grupo não escapa da lógica de mercado onde deve ser desenvolvida uma 

conectividade permanente com imagens interessantes e propostas tentadoras. 

A linguagem virtual precisa obedecer a regra da sedução, atrair o indivíduo 

 
19 O usuário da linguagem digital e de dispositivos digitais (como computador, telefone celular ou aparelho de TV digital), 
como qualquer leitor, não é um mero consumidor. Ele pratica essa linguagem e esses dispositivos, lança mão daquilo 
que Certeau (1994) chama de usos e táticas para apropriar-se do que lhe é dado a ler (em sentido amplo) de maneiras 
peculiares, por vezes transgressivas, irônicas ou poéticas. Ao fazê-lo, entretanto, ele lança mão de scripts, recursos, 
interativos e modelos interpretativos culturalmente compartilhados, aos quais chamamos letramentos (Barton, 1994). 
Quando tais práticas estão atreladas ao uso de computadores (ou outros dispositivos digitais), estamos diante do que 
boa parte da literatura denomina letramentos digitais. E quando diante de letramentos (digitais ou não), estamos em 
posição de observar mecanismos de inclusão/exclusão (digital ou não), uma vez que tais práticas são fortemente 
relacionadas a formas de opressão (ou emancipação) e reprodução (ou transformação) sociais nas economias 
escriturísticas (e agora digitalizadas) em que vivemos. http://www.scielo.br/pdf/rbedu/v13n38/10.pdf 11 11 2016 
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através de eixos que despertem seu interesse e promovam algum tipo de 

identificação com um determinado grupo. Alguns sites religiosos propõem que o 

sujeito tem a possibilidade de criar o seu altar no computador, podendo até 

mesmo acender velas virtuais, meditar, orar e ver a sua fé de maneira virtual. 

Para você ter um espaço sagrado de meditação e oração basta apenas ter um 

computador a sua frente. A cultura religiosa virtual é uma realidade 

incontestável facilitando a devoção e contato com o sagrado em qualquer lugar 

que o indivíduo possa estar. 

Essa cultura midiática20 sugere uma nova forma de vida religiosa, a qual 

pode ser configurada de acordo com a fé e o interesse de cada pessoa, uma 

realidade em que indivíduo pode construir o seu espaço sagrado de onde ele 

estiver, seja em sua residência, no local de trabalho, na escola ou em qualquer 

outro lugar, afinal a sua fé anda ligada ao seu computador. O espaço sagrado 

não é mais no local das peregrinações ou até mesmo nos templos, essa fé se 

torna acessível em todos os lugares, surge o desafio de apresentar alternativas 

que possam atrair os sujeitos e oferecer algum tipo de vantagem para que sua 

fé seja estabelecida, alguém sempre ganha nessa relação21, ganha uma benção, 

ganha um favor, ganha a vida eterna, sem essa noção de troca não se estabelece 

o relacionamento religioso. 

 
20 Para Frederico Lima (2000, p.7), vivemos em uma época em que um conhecimento de dez anos atrás pode ser 
considerado arqueológico, tal a distância entre ele e as acelerações de mudanças em nossa sociedade. O autor acredita 
que a humanidade está tendo dificuldades de parar para digerir novas informações e adaptá-las à matriz de pensamento, 
pois “a simultaneidade dos fenômenos e a intensificação das mudanças nos colocam dentro de um vertex no qual a 
evolução linear se transformou em revolução contínua” (Lima, 2000, p.11). Nesse mesmo sentido, Willians Biernazki 
(2000, p.47) esclarece que o acesso instantâneo às informações e ao entretenimento é tão ubíquo que, às vezes, nos 
esquecemos de que esse é um fenômeno que apareceu muito repentinamente na história – é tão recente que não 
tivemos tempo para passar pelo processo de tentativa e erro, necessário para desenvolver instituições culturais que 
possam lidar adequadamente com ele. Vale destacar que, hoje, a sociedade tem como característica principal a 
intensificação do uso ou a supervalorização da informação. Considerando que a nova esfera de informação opera em um 
contexto global, Kumar (1997, p.22) afirma que o “homem não tem mais necessidade de buscá-la, já que ela pode ser 
trazida ao lar ou ao escritório”. Aliás, como bem argumenta Manuel Castells (1999, p.114), o total entendimento do 
mundo contemporâneo, incluindo a revolução tecnológica atual, “exigiria a discussão da especificidade das novas 
tecnologias da informação ‘vis-a-vis’ seus predecessores históricos também de caráter revolucionário”. Entretanto, “o 
cerne da transformação que estamos vivendo na revolução atual refere-se às tecnologias da informação, processamento 
e comunicação” (Castells,1999,p.68). http://books.scielo.org/id/px29p/pdf/soto-9788579830174-03.pdf 10 11 2016 

21 A idéia de troca implícita nessas relações entre homens e Deus é pois ressignificada. Já o modo sacrificial que o 
dinheiro assume nos ritos da Igreja Universal retira do sacrifício seu caráter violento e bárbaro e o transmuta em uma 
abstrata relação de risco, como em um investimento econômico. Nesse processo de universalização, o dinheiro se 
desfetichiza e ao mesmo tempo a noção de caridade cristã como proteção aos pobres concebida em termos comunitários 
se transforma num direito individual dos pobres. Sacrificar ritualmente o dinheiro (reduzir incertezas mediante risco) e 
exorcizar o feitiço (indexar os demônios pagãos à idéia de salvação) são formas de discursos práticos que negociam com 
outras proposições, o que repõe em jogo as fronteiras entre magia e religião. 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-33002006000100004 11 11 2016 
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A noção do tempo passa por uma outra configuração, o tempo dedicado 

as práticas religiosas pode ser fragmentado de várias formas, as múltiplas 

expressões religiosas transitam no imaginário popular, o cristianismo, budismo, 

judaísmo e hinduísmo trocam valores e impressões entre si as impressões 

religiosas se misturam como se passassem por um liquidificador e se 

transformassem numa devoção particular e especial para o sujeito. Em tese o 

que interessa é a lógica da tecnocultura, que o indivíduo esteja conectado a um 

site qualquer e não exerça juízo de valor para nenhum deles, todos são bons, 

todos comunicam a verdade, não se pode julgar nenhuma opinião porque na 

sala das religiões a conversa deve ser aberta e múltipla. A felicidade é resultante 

dos sentimentos, e não está relacionada ao conjunto de valores éticos de uma 

determinada religião. 

Outro eixo que se apresenta diz respeito a repetição de imagens, essa 

ação tem como objetivo conseguir simpatia das pessoas que estão conectadas, 

por outro lado visa estabelecer alguns termos novos para comunicação desse 

grupo. A ideia é de quanto mais aparece mais legitimidade se conquista, os 

valores não são formados pelas escolhas e posturas do cidadão, mas sim pela 

quantidade de vezes que as imagens estão sendo vinculadas. A imagem, o texto 

e os adeptos formam um ciclo e quando abastecidos pelos pensamentos 

religiosos acabam se transformando em práticas reais, às vezes virtuais e 

dogmatizadas. Os líderes religiosos precisam aparecer de maneira contínua e 

constante para que possam conseguir adeptos e esses seguidores por sua vez 

têm a responsabilidade de repercutir as falas e as imagens relacionadas àqueles 

que estão sendo seguidos. Precisamos analisar ainda a força da instituição, o 

comunicador ou líder pode ter muito carisma mais ainda precisa do apoio 

institucional, às vezes até de líderes que não aparecem nos círculos virtuais, 

geralmente o alcance midiático é mais eficiente quando existe o apoio 

institucional. O desenvolvimento midiático22 descobriu uma fatia de mercado a 

 

22 Um dos principais modos de articulação da presença do religioso na esfera pública na atualidade produz-se através 
da mídia e na mídia. Aspectos relacionados à mídia religiosa e à presença da religião na mídia de massa frequentemente 
se fazem presentes nas pesquisas sobre o campo religioso brasileiro, mas poucas vezes são assumidos como questão 
central de análise. Ao produzirem mídias religiosas (músicas, vídeos, programas de TV, eventos, livros, sites e conteúdos 
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ser explorada, as igrejas desenvolveram uma forte base para a tele difusão, a 

sociedade do espetáculo precisa de imagens para serem divulgadas, e a igreja 

por sua vez precisa comunicar a mensagem para todos. O imaginário popular 

anseia por alguém para seguir, o segmento do catolicismo popular e do 

protestantismo neopentecostal acabam levando alguma vantagem ao 

compartilharem da fé no ambiente virtual. A fé e o transcendente vencem a 

lógica do mercado e as estruturas econômicas, o êxito dessa ação acontece 

quando o dialogo religioso consegue entrar no imaginário popular tomando como 

base os eixos culturais e os significados sociais. 

A nova cultura digital altera as relações sociais, surge um novo modelo de 

comunicação e uma nova lógica de valores éticos, o ponto de vista da audiência 

e de quanto mais pessoas são alcançadas pela informação passa a exercer juízo 

de valor, alguns chegam a dizer se pouca gente sabe não tem importância, agora 

se muitas pessoas ficaram sabendo do fato, isso sim tem muita importância. 

Fatos e acontecimentos de impacto na sociedade conectam pessoas e se 

transformam em instrumentos de influência. Quando se entende esses fatores 

midiáticos e culturais percebe-se a necessidade de uma nova configuração na 

forma de apresentar a mensagem bíblica, na essência da mensagem 

evangelística existe a pretensão de mudança da sociedade, a mensagem de 

Jesus precisa ser conhecida por todos para que todos possam praticar os seus 

ensinamentos. 

  

 
na internet), diferentes grupos não apenas formulam expressões de um conteúdo religioso estático, pronto e acabado, 
para uma determinada audiência ávida por recebê-lo como forma de confirmação de suas presumidas certezas. Em lugar 
disso, a relação entre religião e mídia aciona um processo dinâmico de produção e reinvenção desses próprios conteúdos 
religiosos, de seu lugar na esfera pública, da relação entre o religioso e o secular, do surgimento de audiências 
(inesperadas e mesmo inusitadas), de modos de habitar e circular na cidade, da formação de subjetividades, da produção 
de políticas públicas, e das relações de grupos “religiosos” e “laicos” com o 
Estado.http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-85872014000200139#B06 10 11 2016 
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O espaço digital e o pluralismo 

 

Uma das características do ambiente religioso no Brasil é a questão do 

pluralismo, cada vez mais a religião expressa-se no ambiente social através das 

pessoas, podendo-se destacar uma nova afirmação de identidades das diversas 

religiões. Por outro lado, surge uma religião resultante de audiência, quanto 

mais criativos forem os líderes e mais visual e virtual a mensagem, mais impacto 

poderá produzir. No ambiente plural das religiões surgem novas frentes, alguns 

serão adeptos da sustentabilidade do planeta, outros irão aderir as causas 

políticas, outros as causas comerciais e financeiras, o capitalismo se deu muito 

bem no ambiente da religião. Surge uma ambiguidade quase que natural 

proclamando que os valores éticos dessa sociedade religiosa plural são neutros. 

 

     Apontamentos educacionais 

   

As novas tecnologias e a nova cultura digital têm um impacto significativo 

na vida das pessoas e quando pega o viés religioso o impacto é muito maior, 

seja a vida do indivíduo pautada pelo víeis religioso ou não, independentemente 

disso, ele acaba sendo afetado pelos rumores e pelas ações decorrentes do 

ambiente virtual. 

Essa nova geração que nasce olhando para uma tela e com um teclado na 

mão, percebe o mundo de forma diferente daquelas que nasceram num 

ambiente analógico, os seres virtuais têm um outro tipo de sensibilidade, as 

formas de perceberem as coisas são diferentes e sua escala de valores se forma 

de maneira diferente. 

Essa nova dinâmica de sociedade e existência provoca reações das mais 

diversas, uma mistura de experiências reais e virtuais, que são promovidas pelo 

som, imagens e textos, as quais chegam ao ponto de reverter a vida do sujeito 

de forma inexplicável. 
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Em algumas situações parece que a igreja não percebeu a mudança 

psicossocial produzida em seus fiéis, às vezes a igreja acha que é só 

disponibilizar uma determinada mensagem na mídia e será suficiente para 

atingir seus objetivos de comunicação, no final o maior resultado obtido pelas 

ações religiosas midiáticas é produzir fidelização as questões da religião e 

repercutir no seu cotidiano o conteúdo de suas mensagens. 

Será que no futuro teremos uma concorrência entre fé e tecnologia, será 

que teremos novos conceitos de santidade, será que a igreja que continuar com 

suas práticas litúrgicas convencionais irá perder seu espaço no modo de vida 

das pessoas? O ambiente de adoração será virtual e o indivíduo poderá levar 

seu espaço de adoração para onde ele estiver? 

As pessoas conseguem transmitir suas sensibilidades e intimidades de 

forma digital, apenas com alguns caracteres escritos, tanto homens quanto 

mulheres abrem seu coração e compartilham temas pessoais com muita 

facilidade. Surge então um novo espaço para comunicar a fé através dos grupos 

de redes virtuais. A mensagem cristã pode ser transmitida com facilidade e 

alcançar pessoas nas situações mais diversas possíveis. 

O sentido do “ser religioso” na sociedade vai muito além (ou fica muito 

aquém) de um possível controle e gestão por parte das instituições religiosas. 

Entrevemos aí uma verdadeira experimentação religiosa diversa e difusa nas 

plataformas sócio digitais por parte de diversos interagentes, em que as 

manifestações comunicacionais explicitam mais fortemente o aspecto público do 

fenômeno religioso, mediante práticas interacionais emergentes que produzem 

alterações nas próprias religiões e religiosidades. 

 Nesse contexto, o ambiente online também oferece inúmeras alternativas 

de debate religioso público para indivíduos e grupos que tradicionalmente 

ficaram às margens (ou mesmo fora) das tradições religiosas, mas que, a partir 

da evolução social e das condições eclesiais, nelas querem entrar com direito 

próprio. Com o avanço de sociedades em midiatização, o “religioso” explode em 

“uma multiplicidade de racionalidades ‘locais’” (Vattimo, 1992, p. 15). 



49 

 

 Diante disso, o desafio da religião é assumir uma práxis conexial, que 

saiba conectar e reconectar aquilo que se encontra separado e desconectado, 

sendo o resultado de (ou resultando em) divisão, desunião, exclusão. Tal práxis 

busca acompanhar, discernir e integrar, na diversidade plural de opiniões 

católicas em rede, principalmente aquelas que se “relacionam com o todo”. 

Trata-se de uma ação da Igreja que busca “incluir e integrar em si mesma [...] 
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IDENTIFICAÇÃO E O SENTIMENTO DE 

PERTENCIMENTO: IMPLEMENTAÇÃO DE UM PROJETO 

DE ACOLHIMENTO EM EAD 

 

DAIANE MARTINS BATISTA23 

MARIA EMÍLIA RODRIGUES24 

DINAMARA PEREIRA MACHADO25  

 

Introdução  

 

A educação a distância, uma modalidade inovadora, atual e em 

crescimento expressivo, tem possibilitado o acesso à educação para um 

determinado público, que apresenta dificuldades em frequentar a modalidade 

presencial. Entretanto, nos últimos anos pode-se observar mudanças nesse 

cenário, já que muitas pessoas, que apesar de terem possibilidade de frequentar 

uma instituição de ensino superior que oferece ensino presencial, tem optado 

pela EaD, principalmente, pela facilidade de organização dos horários de estudo, 

comodidade, economia de tempo e dinheiro, podendo conciliar com a rotina 

diária. Ressalta-se que no Brasil a EaD tem crescido de forma significativa, 

propiciando aumento no acesso ao sistema educacional, principalmente no 

Ensino Superior.  

 
23 Graduada em Comunicação Social, Teologia e Letras. Mestranda em Educação. Professora no Centro Universitário 
Internacional UNINTER. 
24 Mestre em Ciências Sociais. Professora no Centro Universitário Internacional UNINTER. 
25 PhD em Educação. Doutora em Currículo e Educação. Mestre em Educação. Diretora da Escola Superior de Educação 

no Centro Universitário Internacional UNINTER.  
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Na educação presencial, o processo de identificação e o sentimento de 

pertencimento em relação a IES – Instituição de Ensino Superior ocorre de forma 

facilitada, quase que automaticamente, já que o aluno frequenta a instituição 

diariamente, tem proximidade com os professores e demais funcionários, por 

um convívio diário com os mesmos. Já na EaD, esse convívio é limitado, afinal, 

o principal meio de acesso ao conteúdo se dá através das videoaulas, as quais 

são transmitidas de forma assíncrona. É claro que, não se pode deixar de 

mencionar as aulas síncronas, como as aulas interativas e chats, entretanto, 

mesmo nessas aulas, na instituição apresentada na pesquisa, que são realizadas 

de forma que os alunos podem ver os professores e mandar mensagens pelo 

chat, o professor não tem a possibilidade de ver os alunos. Neste artigo, será 

apresentado o desenvolvimento de um projeto de acolhimento aos alunos, em 

uma das áreas da Escola de Educação de uma IES privada. Esse projeto tem o 

objetivo de desenvolver a identidade e fomentar o sentimento de pertencimento 

dos alunos em relação à instituição, a fim de diminuir a evasão, através das 

novas tecnologias. Assim, neste artigo serão apresentadas algumas ações 

desenvolvidas durante o desenvolvimento desse projeto. 

Considerando as dificuldades que as instituições de educação a distância 

enfrentam, no que se refere ao processo de identificação do aluno com a 

instituição  e sentimento de pertencimento, afinal o aluno não vivencia a rotina 

presencial que proporciona o vínculo, a direção da Escola propôs no início do ano 

de 2020 um projeto de Acolhimento aos alunos, calouros e veteranos, o qual foi 

implementado nas diversas áreas da Escola, entre elas a área que é o objeto 

desta pesquisa, da qual fazem parte 11 cursos de Humanas. O projeto iniciou-

se com algumas ações que envolveram contato efetivo com os alunos e foram 

se desenvolvendo e sendo aprimoradas ao longo dos meses. 

Desta forma, neste artigo são apresentadas algumas questões a fim de 

analisar se o resultado da identificação do aluno com a instituição e a 

consolidação do sentimento de pertencimento apresenta relação com a 

diminuição da evasão dos cursos de graduação a distância?  
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Vale ressaltar que a primeira fase da implementação desse projeto de 

Acolhimento ocorreu durante os primeiros meses da pandemia do COVID-19, 

período de isolamento, em que os alunos desta IES privada também deixaram 

de frequentar os polos presenciais, os quais trazem um grande apoio ao aluno e 

que, devido às exigências das autoridades sanitárias, até as provas foram 

disponibilizadas de forma online. Neste período, durante as aulas via 

webconferência ou nas tutorias, diversos alunos têm solicitado que as ações 

implementadas sejam permanentes, isto é, que não sejam finalizadas com o 

término do isolamento social, dada a importância que eles têm dado e o quanto 

sentem-se acolhidos pela instituição. 

 

Processo de identificação e sentimento de pertencimento 

 

Entende-se que é através do sentimento de pertencimento que as pessoas   

desenvolvem suas   identidades nas diferentes   esferas   de   convivência, seja 

no trabalho, igreja, Estado-Nação e outras, da mesma forma ocorre com o aluno 

em relação à instituição de ensino. Esse sentimento é construído através do 

partilhar experiências e situações, além da projeção do outro como uma pessoa 

que também passa por situações semelhantes.  

No contexto da modernidade, a visão predominante sobre identidade 

destacava a sua formação na interação entre o eu e a sociedade. 

 

[...] a identidade é formada na “interação” entre o eu e a sociedade. O 

sujeito ainda tem um núcleo ou essência interior que é o “eu real”, mas 

este é formado e modificado num diálogo contínuo com os mundos 

culturais “exteriores” e as identidades que oferecem (HALL, 2005, p.11) 

 

 Já na pós-modernidade, esse conceito sofre alterações, considerando a 

liquidez do mundo em que o sujeito está inserido, a identidade já não é fixa, 

mas flutuante, flexível.  Bauman (2005) conclui que uma das grandes questões 

que a identidade enfrenta é o que ele chama de incerteza oposta. O sujeito pós-
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moderno tem dúvidas de qual identidade deve escolher, e depois de escolhida, 

quanto tempo deve se apegar a ela. Essas mudanças ocorreram como 

consequência da globalização. Segundo o autor: 

 

tornamo-nos conscientes de que o “pertencimento” e a “identidade” não 

têm a solidez de uma rocha, não são garantidos para toda a vida, são 

bastante negociáveis e revogáveis, e de que as decisões que o próprio 

indivíduo toma, os caminhos que percorre, a maneira como age – e a 

determinação de se manter firme a tudo isso – são fatores cruciais tanto 

para o ‘pertencimento’ quanto para a ‘identidade’ (BAUMAN, 2005, p. 17) 

 

Como é possível criar e manter a identificação desse sujeito com a IES? 

Além disso, é necessário considerar que a modernidade e a pós-modernidade 

não estão restritas a períodos, mas a um novo estilo de vida. Primeiramente, 

vale destacar que o aluno de EaD, faz parte de um perfil específico de aluno, de 

maioria adulta, que já possui família e trabalho, além de não pertencerem a 

classes sociais abastadas. Esse perfil de aluno tem dificuldades de adaptação ao 

modelo tradicional de Ensino Superior, afinal, ele não tem disponibilidade para 

estar todos os dias na faculdade, de passar tardes realizando trabalhos em 

grupos ou até mesmo de se reunir em eventos de final de semana com os 

colegas, entretanto, ele também precisa se identificar com a instituição e 

desenvolver o sentimento de pertencimento.  

Apesar desse perfil diferenciado do aluno de EaD, é necessário que a 

instituição promova continuamente ações que propiciem a manutenção da sua 

identificação com a mesma, a fim de perdurar o sentimento de pertencimento, 

afinal, as identidades fixas não existem mais, estão em movimento contínuo 

(BAUMAN, 2005). Para isso, o uso das novas tecnologias é fundamental, mesmo 

que a própria EaD já é resultado desse aparato tecnológico, é necessário 

progredir no sentido de utilizá-las de forma direcionada ao público-alvo. As ações 

devem ser específicas e direcionadas, para que, independentemente das demais 

identidades que o aluno de EaD possua, ele possa manter-se identificado com a 

IES.  
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Em nossa época líquido-moderna, o mundo em nossa volta está repartido 

em fragmentos mal coordenados, enquanto as nossas existências 

individuais são fatiadas numa sucessão de episódios fragilmente 

conectados. Poucos de nós, se é que alguém é, são capazes de evitar a 

passagem por mais de uma ‘comunidade de ideias e princípios’, sejam 

genuínas ou supostas, bem integradas ou efêmeras, de modo que a 

maioria tem problemas em resolver (para usar os termos cunhados por 

Paul Ricoeur) a questão da la mêmete (a consistência e continuidade da 

nossa identidade com o passar do tempo) (BAUMAN, 2005, p.19). 

 

A evasão no Ensino Superior 

 

No Brasil, o acesso ao ensino superior aumentou consideravelmente a 

partir da década de 1990, em função de políticas públicas que incentivaram a 

expansão desta etapa do ensino. Houve a expansão tanto de IES privadas via 

incentivos fiscais e programas específicos, quanto das públicas em termos de 

criação de novas universidades e da ampliação do acesso por meio de programas 

e políticas compensatórias. Historicamente relegado às elites e a alguns extratos 

das camadas médias da população, a ampliação do acesso se estendeu às 

classes trabalhadoras, resultando em mudanças não apenas quantitativas, mas 

também no perfil dos estudantes que tradicionalmente ocupavam as vagas 

(REAL; SANTOS JR., 2017).   

No entanto, o grande obstáculo reside em garantir a permanência dos 

estudantes, dado que os índices de evasão no ensino superior são preocupantes, 

conforme revelam as pesquisas. De acordo com o levantamento do Mapa do 

Ensino Superior, as taxas de evasão em 2015 foram de 28,6% na rede privada; 

e 18,4%, na pública nos cursos presenciais26. Nos cursos EaD, 34,2% na privada 

e 28,7% na pública. Em relação à EaD, há outros dados que são alarmantes: 

apesar do expressivo número de ingressantes, representando 18% do total em 

 
26 Disponível em: https://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2018-09/pesquisa-mostra-evasao-de-30-em-

cursos-superiores-privados. Acesso em 08/06/2020. 
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cursos de graduação entre 2007 e 2012, as taxas de evasão chegam a mais de 

50% em algumas instituições, conforme o Censo EaD de 201727.  

 Apesar de ser recorrente a troca de um curso de graduação por outro, 

especialmente no primeiro ano de ingresso, quando se aborda o fenômeno da 

evasão, refere-se à desistência, ao abandono em qualquer etapa (PROPLAN, 

2016). Tal questão é preocupante por uma série de fatores, que vão desde o 

desperdício de recursos, no caso das IES públicas, quanto da perda de força de 

trabalho qualificada, o que traz sérias consequências para o desenvolvimento do 

país, tanto econômicas, quanto ao que se refere ao próprio exercício da 

cidadania. Este fator também incide sobre as IES privadas, que além disso, 

sofrem o risco de interrupção de seu funcionamento ou encerramento de cursos, 

afetando vários empregos diretos e indiretos.  

 Desta forma, vale recorrer as pesquisas e literaturas especializadas na 

temática para investigar quais são as causas da evasão, a fim de fornecer 

subsídios para que governos e as próprias instituições adotem ações e políticas 

de permanência dos estudantes. As causas são múltiplas e variadas, e incluem 

fatores externos (relativos aos estudantes e seu meio social), e internos ao 

próprio ambiente das IES em sua organização e funcionamento. Assim,  

 

[...] as causas internas são referentes aos recursos humanos, a aspectos 

didático-pedagógicos e à infraestrutura. Já as causas externas são ligadas 

a aspectos sócio-políticos, econômicos e as causas relacionadas ao aluno, 

são aquelas referentes à vocação e a outros problemas de ordem pessoal 

(BIAZUS, 2004, p. 79 apud PROPLAN, 2016, p. 6).  

  

Uma das maiores dificuldades dos estudantes em concluir a graduação 

está relacionada a questões socioeconômicas. As dificuldades estão em conciliar 

trabalho e estudo, problemas financeiros e psicológicos de ordem pessoal e 

familiar, a ausência de retornos imediatos com a titulação, ou ainda estar em 

um curso que aparenta não oferecer vantagens profissionais. A falta de vocação, 

 
27 Disponível em: www.abed.org.br. Acesso em 08/06/2020. 
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de identificação ou mesmo desilusão com o curso também pesam. Deste modo, 

quando as exigências do trabalho conflitam com as acadêmicas, o estudante 

opta, mesmo que temporariamente, pelo primeiro (PROPLAN, 2016).  

Em relação a estes fatores de ordem externa, há várias possibilidades de 

ações para mitigar o problema, tanto por parte das IES públicas quanto privadas. 

Programas de orientação vocacional para auxiliar os estudantes em suas 

escolhas, bolsas de estudo, políticas de descontos e/ou refinanciamento podem 

ser implementadas sem prejuízos para ambas as partes. No caso de instituições 

públicas, o fortalecimento e ampliação dos programas de assistência estudantil 

é essencial, porém, há um obstáculo que reside no fato de que precisam contar 

com o apoio e financiamento estatais – bem como para muitos dos seus 

problemas internos também.  

Já as instituições privadas possuem, neste aspecto, a vantagem de que 

dependem de sua própria gestão para atuar em problemas relativos à 

infraestrutura, recursos humanos e didático-pedagógicos. Em se tratando da 

modalidade EaD, há outros fatores internos específicos a serem trabalhados, 

como implantação de recursos tecnológicos adequados que facilitem a 

interatividade entre professores e alunos, materiais didáticos bem elaborados, 

capacitação dos professores, e definição clara de um programa que possibilite o 

entendimento e adesão do aluno ao curso pretendido (ARAÚJO, et. al. 2008).  

Porém, há outros desafios que incidem sobre as taxas de evasão na EaD 

que escapam aos fatores mencionados anteriormente, e que dizem respeito 

tanto às instituições quanto aos alunos. Conforme Araújo et. al. (2008), os 

principais são:  

● Falta de aproximação física entre professores e alunos, ou seja, a 

interação face-a-face que possibilita a conexão afetiva entre ambos, 

essencial ao processo de ensino-aprendizagem;  

● Insuficiente domínio por parte dos estudantes do uso das ferramentas 

tecnológicas, especialmente computador e internet. A inabilidade em 
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lidar com as novas tecnologias cria dificuldades em acompanhar as 

atividades propostas nos cursos à distância;  

● Dificuldades na comunicação escrita (na exposição e interpretação) que 

se tornam um obstáculo tanto ao ensino-aprendizagem quanto à 

interatividade;  

● Falta de um agrupamento de pessoas como ocorre no ensino presencial 

dedicado à construção dos saberes (colegas, professores e 

funcionários) que, muitas vezes se constituem em uma rede de apoio, 

fazendo com que o aluno do EaD não se sinta incluído e pertencente à 

instituição.  

 

Um aspecto inerente à EaD e que se relaciona diretamente a essas 

questões apontadas, é o grau de autonomia que esta modalidade de ensino 

exige do estudante. Ainda que, conforme Freire (1996), para uma educação 

emancipadora o processo de construção e reconstrução dos conhecimentos 

demande uma atitude ativa e não passiva dos sujeitos da aprendizagem, tendo 

o professor como mediador, o sistema escolar tem grande resistência em 

superar as concepções e métodos mais tradicionais. Isso se reflete nos 

ingressantes do ensino a distância, que podem apresentar dificuldades em 

desenvolver a autonomia necessária em termos de disciplina e organização dos 

estudos.  

Além disso, de acordo com Abrão et. al. (2011), a autonomia exigida 

muitas vezes é interpretada pelo estudante como “estar só”, onde o “eu” torna-

se inteiramente responsável pela sua formação, sem o suporte e a atenção de 

mais pessoas envolvidas no processo, como ocorre na educação presencial.  

Desta forma, aspectos emocionais e psicológicos também devem ser 

levados em consideração nas ações que a instituição de ensino superior a 

distância pode adotar, sempre visando a retenção dos alunos. Segundo Araújo 

(et. al. 2008), existe na literatura sobre evasão na EaD propostas de diversos 

modelos, fundamentados tanto em questões psicológicas quanto na relação 
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entre estudante e instituição de ensino. Um dos modelos teoriza que as variáveis 

que incidem sobre a evasão são afetadas pelas políticas e práticas institucionais. 

Assim, ocorre a necessidade de as instituições de ensino assumirem um papel 

proativo na integração dos alunos, desenvolvendo o senso de comunidade e 

pertencimento.  

 De acordo com os autores supracitados, as instituições também devem 

considerar as necessidades deste perfil de aluno “não-tradicional”, constituído 

em sua maioria por adultos que possuem responsabilidades relacionadas ao 

trabalho e à vida familiar. Para os autores, as ações fundamentais para a 

retenção seriam:  

 

(1) consistência e clareza dos objetivos, das políticas e dos procedimentos 

relacionados ao curso; (2) automotivação; (3) identificar-se com a escola 

e com os colegas de turma, ou seja, está relacionada ao senso de 

comunidade e ao compromisso institucional que se refere; (4) integração 

social; (5) infraestrutura e suporte institucional (ARAÚJO, et. al. 2008, p. 

4)  

  

Com base nesta problemática e ciente quanto ao seu papel e possibilidades 

de intervenção institucional, a IES privada pesquisada tem adotado um conjunto 

de ações visando reter seus estudantes. Destas iniciativas, enquanto docentes 

da instituição, nos coube planejar e levar a cabo ações que gerassem 

identificação dos estudantes com a instituição, aproximação com os docentes, e 

superação de suas limitações quanto ao uso das tecnologias informacionais e 

organização dos estudos. São estas experiências que serão descritas e 

analisadas nas próximas seções.  

 

O professor tutor e o uso das tecnologias digitais no processo de 

acolhimento e diminuição da evasão 

 

As tecnologias digitais, também conhecidas como TDIC (Tecnologias 

Digitais da Informação e Comunicação) são essenciais para disseminação da 
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Educação a Distância, a qual tem evoluído de forma surpreendente nos anos 

recentes. Diante disso, pode-se destacar que tem surgido muitas novas 

tecnologias que possibilitam as interações síncronas por meio de 

webconferências, sendo um avanço positivo no sentido de aproximação. 

Segundo Moran (2002, p.2): 

 

Na medida em que avançam as tecnologias de comunicação virtual (que 

conectam pessoas que estão distantes fisicamente como a Internet, 

telecomunicações, videoconferência, redes de alta velocidade) o conceito 

de presencialidade também se altera. Poderemos ter professores externos 

compartilhando determinadas aulas, um professor de fora "entrando" com 

sua imagem e voz, na aula de outro professor [...]. Haverá, assim, um 

intercâmbio maior de saberes, possibilitando que cada professor colabore, 

com seus conhecimentos específicos, no processo de construção do 

conhecimento, muitas vezes a distância.  

 

Ressalta-se a importância da utilização das novas tecnologias, as quais 

são inúmeras, no entanto, nesta pesquisa o destaque é para o uso da 

webconferência, que tem como objetivo facilitar a interação entre alunos e 

professores, complementando as demais ações promovidas a partir do AVA. 

“[...] além de promover a troca de informações por meio do áudio, com o uso 

do microfone e, também do vídeo, em tempos síncronos.” (OLIVEIRA-TORRES, 

2012 citado por JARDIM & MARINS, 2017, p.369,370).  

O uso das ferramentas de webconferência está diretamente relacionado a 

disponibilização da ferramenta e familiaridade do professor tutor. Ressalta-se 

que o conhecimento das tecnologias digitais é salutar no exercício da função do 

professor tutor, afinal ele tem um papel fundamental no processo de mediação 

com os alunos, explicando o funcionamento da ferramenta e utilizando-a para 

ter contato com os discentes. Nesse contexto, vale destacar que a evasão nos 

cursos a distância é alta nos primeiros meses, também, pela dificuldade de 

assimilação do novo processo e, principalmente, dificuldades com as tecnologias.  

Para tanto, é necessário que o professor tutor tenha essa familiaridade 

com as tecnologias, a fim de auxiliar o aluno. Nisso, Santos e Mantilla (2016, 

p.25) corroboram com a questão relatando que “muitos alunos abandonam 
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cursos a distância porque não têm de seus tutores a ajuda necessária para 

continuarem o curso”. Assim, como o tutor é o profissional que tem contato 

direto com os alunos, é necessário que desempenhe um papel vital, 

desenvolvendo atividades de acolhimento aos calouros e, claro, prosseguir com 

essa atuação ao longo do curso. 

É necessário que o professor tutor tenha competência tecnológica.  

Segundo Tractemberg e Filatro (2013) citados por Santos e Mantilla (2016, p.26) 

são exemplos de competências tecnológicas no contexto de tutoria: “utilizar com 

maestria as diferentes ferramentas disponibilizadas no ambiente virtual; 

empregar diferentes tecnologias para apoiar a participação dos aprendizes e 

orientá-los de forma clara e objetiva quanto ao uso adequado do ambiente [...]”. 

Vive-se em um tempo de novas ações e práticas que são resultado do 

aparato tecnológico disponibilizado, facilitando a aproximação entre as pessoas, 

independentemente do local onde residem. Através da internet, pode-se 

transmitir aulas ao vivo para o mundo inteiro, tanto que a IES privada citada 

tem alunos em outros países. Nesse tempo de pandemia do COVID-19 foi 

aperfeiçoada a veiculação de aulas pelas redes sociais, como Facebook e 

Youtube, além das reuniões online, as webconferências, portanto, cabe aos 

professores utilizarem as novas tecnologias para fomentar o processo de 

desenvolvimento da identificação e sentimento de pertencimento dos alunos em 

relação à instituição. 

 

Projeto Acolhimento: algumas ações desenvolvidas 

 

O projeto iniciou-se no módulo A – Fase 1 de 2020, abrangendo os alunos 

calouros, no entanto, a partir da Fase A2 a implementação também envolveu os 

veteranos. Essa informação é relevante, já que para o desenvolvimento de 

ações, o primeiro passo é a identificação do público-alvo, a partir do qual são 

definidas as ações a serem realizadas. Ainda, em cada área foi definida uma 

equipe responsável pelo Acolhimento, a qual é responsável pela programação 
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das ações e respectivos direcionamentos, já que a realização envolve toda a 

equipe, afinal, o acolhimento se dá em todas as atividades, desde a resposta de 

uma tutoria até a gravação de uma aula. Destaca-se também que no início e no 

final da fase, as equipes de acolhimento das diversas áreas reúnem-se com os 

coordenadores e a direção da Escola para compartilhar as ações tomadas e os 

resultados alcançados, além da definição conjunta de novas ações e recebimento 

das diretrizes gerais. 

A partir da identificação do público, definiu-se que as primeiras ações 

deveriam envolver todos os alunos calouros, com uma mensagem de boas-

vindas pelo AVA, seguido de uma mensagem com o endereço da área no 

Facebook, a fim de que eles assistissem um vídeo gravado por alguns 

professores com uma apresentação e mensagem receptiva. Os resultados foram 

significativos, sendo possível identificar a repercussão do vídeo gravado pelos 

professores envolvidos no projeto, com muitos comentários positivos. A 

mensagem de boas-vindas foi mantida nas fases seguintes, sendo enviada para 

todos os alunos da área, com um texto e um vídeo de um dos professores do 

curso, ou seja, em cada um dos cursos da área foi escolhido um professor, que 

gravou um vídeo de boas-vindas aos alunos. Aqui, destaca-se que sempre que 

é enviado um vídeo, coloca-se no assunto essa informação, a fim de chamar a 

atenção do aluno. Além do vídeo dos professores, passou-se a postar no 

Facebook um vídeo motivacional do coordenador da área, possibilitando que o 

aluno também o conheça. 

Uma dificuldade, principalmente dos alunos calouros é o acesso ao 

Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA, apesar de ser oferecida uma disciplina 

de “Orientação para Educação a Distância” na primeira fase, mas muitos alunos 

não entram na sala. Para identificar esses dados de forma quantitativa, na Fase 

AI realizou-se um levantamento semanal, das semanas 1 a 6, sendo possível 

conhecer o número de alunos que não acessaram o AVA, e a partir do resultado 

da semana, foram implementadas ações para alcançá-los, com o envio de 

mensagens por e-mail e outras ações, sendo possível comparar os resultados 

semanalmente, os quais foram progredindo de forma significativa. Essa ação foi 
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ampliada para as demais fases, incluindo o levantamento semanal de dados 

referentes aos alunos veteranos, no qual é possível identificar diferença em 

relação aos calouros, ou seja, a maioria deles já tem o hábito de acessar o AVA, 

o qual é resultado de um trabalho realizado nas fases iniciais. Ainda, nesta fase, 

incluiu-se o envio de um vídeo de um dos professores da área com um convite 

especial para acesso ao AVA. Ressalta-se que o envio de vídeos dos professores, 

gera no aluno o sentimento de identificação e pertencimento a instituição de 

ensino, pois ele se identifica com aquele professor, que outrora só falava pela 

tutoria ou chat, ou ainda, assistia em uma aula. O envio de e-mails (mala direta) 

para os alunos que não acessaram o AVA é realizado nas semanas 2 e 4, sendo 

inúmeros os retornos de alunos, assim, o professor responde o aluno e o 

direciona para a tutoria. 

A aproximação entre professores e alunos gera identificação e sentimento 

de pertencimento no aluno, entretanto na EaD não existe a aproximação física. 

Para suprir essa necessidade, esta IES privada desenvolveu uma ferramenta de 

Conferência, a qual está em fase de aprimoramento, mas já tem sido efetiva 

para que os professores se aproximem dos alunos em encontros informais para 

identificar a situação deles, com aulas de boas-vindas, tira-dúvidas dos 

principais trabalhos a serem desenvolvidos, como estudo de caso e portfólio, 

além de tira-dúvidas de conteúdo das disciplinas. Por isso, a partir do módulo B 

- Fase 1, foram implementadas webconferências de boas-vindas, as quais foram 

programadas para todos os cursos da área, de forma separada para calouros e 

veteranos. Ressalta-se que o resultado para os alunos calouros foi muito 

significativo, nas quais foram realizadas conversas informais, apresentações de 

professores e alunos, os quais apresentarem as suas dúvidas, angústias e 

expectativas em relação ao curso e a instituição. 

Na Fase A1, as webconferências foram realizadas por oferta, sendo 

inseridos os alunos manualmente, no entanto, com o aprimoramento da 

ferramenta, a partir da Fase A2 foi possível agendar a webconferência por oferta, 

na qual são inseridos automaticamente 200 alunos, e ainda, nos casos de ofertas 

com número maior de alunos, são criadas as salas na ferramenta e encaminhado 
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o link com o convite via aviso, proporcionando maior divulgação. Na Fase A1 

foram realizadas webconferências sobre o Estudo de Caso, entretanto, a partir 

da Fase A2, além das conferências acerca do Portfólio, passou-se a programar 

outras de conteúdo. Entre elas, algumas gerais de disciplinas que rodaram para 

todos os cursos da área, como a disciplina de Estudo das Relações Étnico Raciais 

e outras de temas específicos das disciplinas, como Hermenêutica Bíblica em 

Teologia Interconfessional. Ainda, foram realizadas outras webconferências de 

conteúdos das disciplinas de acolhimento. A partir da Fase B1, somaram-se às 

webconferências já citadas, uma série de conferências sobre os artigos das 

disciplinas de acolhimento, uma para cada artigo, as quais têm apresentado 

adesão e muitas participações. 

É muito gratificante observar os resultados das interações com os alunos 

pelas webconferências, muitos ficam perplexos com a possibilidade de conexão 

com os professores do curso, e pedem a palavra, muitas vezes, sem 

questionamentos específicos, mas para terem a sensação de conversar, 

interagir, estar na tela com os colegas e mestres.  Além disso, os alunos que 

participam elogiam muito a iniciativa, durante a aula e em tutorias, esclarecem 

as suas dúvidas, apresentam suas queixas, conversam, riem com os professores 

e muitos se emocionam por ter a oportunidade do encontro. Ressalta-se que 

com o home-office, os professores gravam as webconferências no ambiente de 

suas casas, de forma descontraída, da mesma forma que os alunos, gerando 

identificação. 

Essa identificação é gerada, por exemplo, quando o professor comenta 

sobre o clima na sua cidade e pergunta de onde os alunos são, ou ainda, quando 

de repente surge uma criança na tela do professor ou dos alunos, ou até mesmo 

um bichinho de estimação, aquele professor do outro lado da tela, por questões 

simples, passa a ser real para o aluno que antes só o conhecia por uma gravação 

em estúdio ou por uma assinatura nas tutorias ou e-mails. Pode ser percebida 

até mesmo em situações adversas, quando devido dificuldades de conexão, 

queda de energia ou outros, o professor sai da sala, ao retornar, os alunos se 

solidarizam e até mesmo partilham suas experiências pessoais. Nesse caso, é 
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válido compartilhar a experiência de uma das professoras da área que passou 

por uma queda de energia durante uma webconferência, imediatamente ela 

solicitou que outra professora entrasse na sala, assim, quando esta entrou, um 

aluno veterano estava explicando o Estudo de Caso, mostrando-se solícito à 

situação adversa. 

A ferramenta de tutoria que é um dos principais meios de comunicação 

entre alunos e professores tem apresentado um aumento significativo de 

questionamentos recebidos, sugestões e elogios, já que eles têm sido motivados 

desde o início da Fase a se comunicarem, afinal os professores estão sempre à 

disposição para o esclarecimento das dúvidas. Importante destacar que em 

muitas situações, quando o aluno envia um questionamento, o professor 

responde à pergunta e envia o link da próxima webconferência agendada para 

o assunto, convidando-o a participar. Ainda, existem casos que após várias 

tentativas de explicação e o aluno não consegue assimilar, agenda-se uma 

webconferência individual com o mesmo, ou ainda, realiza-se uma ligação. 

Nestas situações, até o aluno que estava reclamando, muda o tom, entende o 

conteúdo ou o procedimento e agradece imensamente o quanto ele tem sido 

valorizado pela instituição. 

No que se refere aos vídeos caseiros dos professores, ressalta-se que 

estão sendo enviados com frequência aos alunos, desde a Fase A2 para convidá-

los a participarem das aulas interativas que têm sido transmitidas via Facebook 

e/ou Youtube. Além dos vídeos sobre a realização da APOL e participação nos 

fóruns de Estudo de Caso. Ainda, a partir do B1 também estão sendo gravados 

vídeos de Dicas de Conteúdo das disciplinas. No que se refere as dicas, alguns 

professores têm enviado textos, sugestões de vídeos ou leituras e outros gravam 

os seus vídeos, todas com o objetivo de gerar proximidade com o aluno e 

propiciar o desenvolvimento cognitivo. 

Acima foram apresentadas algumas ações do Projeto Acolhimento, no 

entanto, os resultados de todas elas são lançadas diariamente e semanalmente 

em uma planilha, na qual são inseridas as ações, os resultados e realizada a 

marcação acerca de quais os indicadores que estão relacionados com a 
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atividade, entre eles: afetivo; cognitivo; organização de estudos; 

comportamental; tecnológico; infraestrutura; atores educacionais. O 

preenchimento da planilha é fundamental para posterior análise da equipe, 

coordenação e direção, a fim de balizar as ações da próxima fase e possíveis 

mudanças nas estratégias definidas inicialmente. 

 

Metodologia 

  

 A abordagem selecionada para o desenvolvimento do artigo foi a 

qualitativa, porque esta “não se preocupa com representatividade numérica, 

mas, sim, com o aprofundamento da compreensão de um grupo social, de uma 

organização, etc.” (GERHARDT; SILVEIRA, 2009, 2009, p. 31), centrando-se na 

compreensão e explicação da dinâmica das relações sociais. A técnica utilizada 

foi o relato de experiência da equipe docente envolvida no projeto de 

acolhimento aos estudantes. Quanto aos objetivos, a pesquisa foi tanto 

descritiva quanto explicativa, pois além da descrição dos fatos, preocupou-se 

em identificar os fatores que determinam ou que contribuem para a ocorrência 

dos fenômenos analisados (GIL, 2007 apud GERHARDT; SILVEIRA, 2009).  

 

Considerações Finais 

  

 Como o projeto ainda está em andamento, a presente pesquisa não esgota 

suas possibilidades neste artigo e nem possui a pretensão de apresentar 

soluções definitivas para o fenômeno da evasão no ensino superior. Trata-se, 

antes de tudo, de um testemunho de que é possível, no âmbito institucional, 

desenvolver ações para mitigar o problema. Além das iniciativas tomadas pelos 

próprios gestores da instituição, docentes podem ser envolvidos naquilo que lhes 

cabem e que é essencial no processo de formação dos estudantes: planejar e 

colocar em prática propostas pedagógicas sem lograr o componente afetivo, 
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criando uma aproximação com os alunos, fator fundamental de identificação 

destes com a instituição.  

 As altas taxas de evasão no ensino superior se devem a uma série de 

fatores externos - socioeconômicos, psicológicos e emocionais dos alunos - e 

internos, que dizem respeito à própria organização da instituição e seu 

relacionamento com os alunos.  Ao longo deste trabalho, foi demonstrado que 

as IES têm a capacidade de atuar neste aspecto, colaborando na retenção de 

seu público-alvo. Desta forma, a literatura especializada indica que um dos 

componentes fundamentais que leva o estudante a permanecer na instituição é 

a sua identificação com a mesma, ou seja, sentir-se enquanto pertencente a um 

coletivo.  

 Em relação a esse aspecto, as instituições de EaD enfrentam obstáculos 

maiores do que as presenciais, pois além do distanciamento físico, requerem 

maior grau de autonomia por parte dos estudantes, o que pode gerar um 

sentimento de isolamento e não de pertença. Além disso, o processo de ensino-

aprendizagem é mediado pelas tecnologias da informação que, muitas vezes, 

também podem ser um fator de decisão para o abandono do curso. Assim, o 

projeto de acolhimento da Escola foi elaborado visando ultrapassar tais barreiras 

próprias da EaD, estreitando seu relacionamento com os estudantes, mesmo 

que intermediado pelas tecnologias.  

 Nesse sentido, a área explorou diversos canais de comunicação já 

existentes aumentando a interatividade através das redes sociais. Realizou 

webconferências, gravação de vídeos caseiros e aumentou envio de avisos 

escritos diversos, ou seja, houve uma ampliação do uso de ferramentas já 

utilizadas com a criação de novas estratégias. Tudo isso demandou uma postura 

diferenciada por parte dos docentes, não só mais proativa, como também, de 

fato, acolhedora. As dúvidas e dificuldades mais recorrentes apresentadas pelos 

estudantes são priorizadas nas ações, sempre pensadas em termos de produzir 

uma comunicação mais efetiva que os auxilie na superação de certos obstáculos 

- seja com relação às tecnologias, aos conteúdos ou nas atividades e avaliações 

propostas.  
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 Tais ações também proporcionaram maior aproximação entre docentes e 

discentes, e destes com a instituição, tanto por conta do clima informal das 

gravações caseiras, quanto no fato de nos tornarmos mais presentes em sua 

vida cotidiana. Pois, estamos em suas redes sociais, nos reunimos com maior 

frequência pelas webconferências e aumentamos o envio de mensagens escritas, 

cujos textos, são sempre elaborados de forma didática e objetiva sem ignorar a 

afetividade. Até o momento, o projeto tem demonstrado resultados positivos, 

comprovados através dos próprios relatos dos estudantes, e pela redução dos 

índices de evasão neste ano.  
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DOMINIQUE DUBARLE, A CIÊNCIA E A TECNOLOGIA 

DA ANTECIPAÇÃO E O ENSINO DE TEOLOGIA NA 

MODALIDADE A DISTÂNCIA. 

 

GILBERTO AURÉLIO BORDINI28 

 

Introdução 

  

Em 1987 morria o padre Dominique Dubarle, como era conhecido. Frei 

dominicano, foi professor de lógica e diretor da Faculdade de Filosofia do 

Instituto Católico de Paris. Dubarle é reconhecido por suas indagações acerca da 

ciência e de seu progresso, assim como sobre o avanço da tecnologia, analisado 

dentro de um humanismo científico que dialoga com a Antropologia, sem se 

distanciar de uma ética com razões cristãs.  

 Em seus estudos, Dominique Dubarle constata o avanço da ciência a partir 

das descobertas feitas pelo homem ao longo da história, por seu processo de 

inteligência, que o levou ao aperfeiçoamento da técnica e à sua evolução. Nessa 

toada, o dominicano publicou dezenas de trabalhos sobre a cultura científica e a 

filosofia da época, bem como sobre a relação de ambas com a questão de Deus. 

Nascido em 1907 e falecido em 1987, em seus 80 anos de vida, Dubarle 

não chegou a conhecer o que estamos vivendo hoje, isto é, as novas tecnologias 

na educação, os computadores mais modernos, a internet e o celular. Contudo, 

os seus escritos, datados dos anos 50, fazem uma prévia do avanço científico e 

 
28 Padre da Arquidiocese de Curitiba, Doutor em Teologia e  professor na área de Humanidades da Escola Superior de 
Educação do Centro Universitário Uninter. 
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tecnológico que vivenciamos no tempo presente e que, podemos supor, será o 

início de algo que não conheceremos e que será testemunhado pelas próximas 

gerações. Assim, a obra de Dubarle apresenta, em alguma medida, uma 

antecipação do futuro, que para muitos, em vários aspectos, ainda é apenas 

uma ideia. 

Este artigo tem a intenção de apresentar as ideias do padre Dominique 

Dubarle sobre questões da ciência e da tecnologia, as quais avançavam em sua 

época com novas descobertas, mostrando-se enquanto avanço da inteligência 

humana alinhada à técnica que nascia. Pretende-se abordar as ideias de Dubarle 

para refletir acerca das atuais tecnologias do ensino à distância e das novas 

técnicas de conhecimento e aprendizagem. 

Na primeira parte, vamos adentrar o pensamento do padre Dubarle e suas 

teorias sobre a ciência e a tecnologia, constatando uma evolução histórica, desde 

a revolução industrial, passando pelo apogeu das comunicações, para se pensar 

a educação do espírito humano e o progresso da ciência, bem como suas 

relações com o cristianismo.  Na segunda parte, faremos uma breve exposição 

da teologia como disciplina e uma constatação da graduação em teologia no 

ensino a distância, abordando seu surgimento e desenvolvimento, as novas 

tecnologias de aprendizagem, a sala de aula virtual e a perspectiva do estudo 

da teologia, como uma ciência milenar, em uma plataforma digital. Concluiremos 

com uma reflexão sobre uma perspectiva futura, o que nos espera com o avanço 

das novas tecnologias na área da educação. 

 

Dominique Dubarle e o progresso da Ciência e da Técnica 

 

Este artigo se limitará a apresentar o pensamento do padre Dubarle 

através de sua obra Humanisme Scientifique et Raison Chretienne29, que ajudará 

na reflexão proposta. 

 
29 Humanismo Científico e Razão Cristã. A tradução será nossa. 
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 Quando inicia seus argumentos, a partir da análise acerca de uma 

tecnologia de futuro vinda da revolução industrial, Dubarle propõe que sem a 

ciência, que aprimora e desenvolve a tecnologia, não teríamos o progresso. Fala, 

portanto, em uma ciência da antecipação, prevendo o que aconteceria no futuro. 

Isto é, estaríamos conhecendo somente o que a ciência e a tecnologia mostram-

nos hoje como a ponta do iceberg, mas haveria muito mais pela frente e que 

ainda não teria sido revelado através da inteligência humana.  

Em sua análise, padre Dubarle chama a atenção primeiramente para o 

perigo apresentado na revolução industrial, o qual, segundo ele, começa com 

“as contrapartes dolorosas, mais salientes no mundo moderno, o 

desenvolvimento tão considerável da prosperidade global conquistada pelas 

nações que entrou no caminho da civilização industrial”30. Considerando os 

efeitos da revolução industrial, identifica-se que a humanidade não estava 

preparada para assimilar este processo rapidamente, sendo necessários muitos 

sacrifícios para atingir este nível de progresso, apresentando uma característica 

em comum, entre a técnica e o homem,  “eles parecem menos indistinguíveis 

com antecedência do que com espíritos mal preparados para vê-los”31.  

No início, não se podia conceber com abrangência o que foi despertado 

pela revolução industrial e pelo surgimento e aperfeiçoamento das máquinas, 

responsáveis pela transformação da sociedade e pela transição de um regime 

feudal para um cenário de progresso jamais imaginado. Sendo assim, Dubarle 

deixa claro que este progresso científico e tecnológico veio para ficar: 

“iluminados agora pelo que aconteceu, podemos encontrar nas circunstâncias e 

eventos humanos de cerca de dois séculos atrás, os germes lógicos dos fatos 

que se seguiram até os dias atuais”32, fatos que, podemos acrescentar, irão 

muito mais além. 

Para Faes, na perspectiva de Durbale, “o desenvolvimento da ciência e 

tecnologia modernas, a formação de um complexo científico e técnico, intervêm 

 
30DUBARLE, Dominique. Humanisme et Raison Chrétienne. Desclée de Brouwer, Paris 1953, p. 10. 
31 Idem. 
32 Idem. 
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na história”33, ou seja, o homem, pelos acontecimentos históricos, demonstra 

uma capacidade de iniciativa, mudança e de interação. O “homem sente agora 

a necessidade de tomar a iniciativa de novas reações a esses eventos, que são 

para ele as grandes invenções de seu gênio”34, demonstrando a sua 

racionalidade e inteligência para criar e dominar as novas técnicas. 

 Desta forma, pelo domínio do homem em relação à ciência e a tecnologia, 

segundo Durbarle, se apresenta uma interação, em que a “ciência dessas 

interações que é indubitavelmente quase inteiramente construída, pelo menos 

no plano de solidez a que a ciência dos tempos modernos pretende se elevar 

inteiramente”35, e que se mostra na “realidade de um devir transformador da 

razão não é apenas a razão teórica, mas a de um poder que a ciência confere à 

evolução da espécie viva”36. 

Dentro deste pressuposto do desenvolvimento da ciência e da técnica, o 

referido autor aponta um duplo postulado, mostrando que “por um lado, não 

havia dúvida de que a ciência e a tecnologia não levavam a recursos materiais 

naturalmente orientados para efeitos irritantes ou destrutivos”37, mas que, pelas 

descobertas como o vapor, a eletricidade e as forças químicas, levaram a 

resultados benéficos para este desenvolvimento. Por outro lado, o 

desenvolvimento científico e tecnológico leva o homem a pensar somente no 

coletivo, numa visão global, de maneira que foi preciso “admitirmos, não tanto 

a bondade moral do homem individual e cultivada pela civilização adquirida, mas 

uma espécie de estado espontâneo de bondade do ser humano global”38, dentro 

de uma perspectiva de conquista do mundo pelas descobertas que se faziam, 

levando a uma harmonia com o universo. 

Com o desenvolvimento da ciência e da técnica, o que aparentemente 

vemos é o domínio do indivíduo sobre estes fatores, mas, nesta perspectiva, 

 
33 FAES, Hubert, L’etique du comprexes científico-techinico selon Dominique Dubarle. Revue d’etique et de theologie 
morale, nº 296, Cerf, Paris 2017, p. 103. 
34 DUBARLE, Dominique. Humanisme et Raison Chrétienne, p. 11. 
35 Idem, p. 12. 
36FAES, Hubert, L’etique du comprexes científico-techinico selon Dominique Dubarle. Op, cit. p. 104.  
37 DUBARLE, Dominique. Humanisme et Raison Chrétienne, p. 15. 
38 Idem. 
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 Dubarle percebe que a realidade se mostra diferente, ou seja, que o 

conhecimento científico se sobrepõe aos fatos realizados pelo sujeito. Isto é, 

“vindos da atividade humana, os fenômenos econômicos, sociológicos e 

políticos, no entanto, escapam amplamente do controle humano”39, sendo que 

este desenvolvimento independe do que o homem possa fazer, havendo um ciclo 

natural de progresso, como o surgimento da cibernética, que não depende em 

si de fatos realizados pelo ser humano, mas sim de sua inteligência.  

 Após retraçar a perspectiva histórica da ciência e da tecnologia, nosso 

autor fala do surgimento da cibernética, apresentando o conceito de N. Wiener, 

“que aborda um conjunto de técnicas específicas para engenheiros 

especializados em problemas de telecomunicações e operação automatizada”40, 

no contexto dos anos 40. Wiener “evocava a ideia de uma analogia sistemática 

existente entre o domínio das técnicas e das realidades aparentemente advindas 

de outra ordem”41, prevendo que toda esta descoberta da ciência e da técnica 

tem a ver com um espírito de procura condicionado pela inteligência que o 

homem desenvolve e que depois segue seus próprios limites. 

Com este avanço, constata-se o surgimento de mecanismos e teorias da 

informação, ligadas às técnicas de comunicação, que naquele tempo 

significavam um marco do progresso inimaginável aos nossos olhos, 

despertando um misto de admiração e preocupação, que, para Dubarle, surge 

como um vislumbre. O autor afirma que os “homens podem enviar através do 

espaço sinais de natureza muito diversa: os da fala, antes de tudo, depois uma 

multidão de outros, produzidos, por exemplo, ao agitar os braços de acordo com 

as convenções feitas antecipadamente”42.  

Com o aparecimento da cibernética, o padre Dubarle analisa as mudanças 

que podem ocorrer nas civilizações, tais como o comportamento das pessoas, 

sua mobilidade e mudança de vida. Segundo ele, as ideias vindas da revolução 

industrial que atinge as civilizações, não apresenta “um simples 

 
39 Idem, p. 37. 
40 Idem, p.39. 
41 Idem, p. 40. 
42 Idem, p. 42. 
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desenvolvimento técnico (...), muitos de nós estamos tão convencidos disso que 

veem, em tudo o que o homem carrega dentro dele, o capital técnico como o 

menos nobre, o mais secundário de suas riquezas”43. Desse modo, as pessoas, 

preocupadas primeiro com o capital e depois com o desenvolvimento econômico, 

não estariam atentas ao que o progresso da ciência e da tecnologia pode 

proporcionar em favor da inteligência humana. 

Uma segunda constatação trata da relação entre o progresso da ciência e 

o conhecimento espiritual do homem, que se torna fundamental a partir de uma 

conexão positiva “entre a progressão da tecnologia e o crescimento espiritual do 

homem, o cristão, que deve colocar um limite”44. Tendo em vista que se deve 

levar ao mundo os valores de Cristo, o cristão, muitas vezes tem a tarefa de 

questionar e entrar em desacordo com a ciência e as novas técnicas.  

Na visão de Dubarle, o cristão deve ter um diferencial pela prática da 

caridade e  pelas vias que apresenta a Igreja, as quais “fazem surgir no seio da 

humanidade um elemento da espiritualidade que escapa radicalmente a toda lei 

de condicionamento que se mostra nos progressos”45, impedindo que o homem 

caia em alienação. 

A função do cristianismo é estar ligado aos acontecimentos históricos, 

levando, em particular, “à dimensão da história, que tende a confirmar essa 

ordem das coisas, uma solidez que talvez não tivesse por si só”46, ou que seria 

esquecida diante deste progresso. 

Na terceira constatação, Dubarle nos alerta sobre a alienação das futuras 

gerações, cenário em que “essas generalidades não são mais suficientes". 

Também nos aponta que "a humanidade nunca avançou de uma só vez em 

direção ao progresso técnico”47, mas que este foi aparecendo conforme a 

necessidade e a evolução das ideias, “cada vez que um grande passo é dado, 

 
43 Idem, p. 68. 
44 Idem, p. 70. 
45 Idem, ibidem. 
46 Idem, ibidem. 
47 Idem, p.71. 
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um grupo se desprende da massa de pessoas no trabalho, um grupo 

encarregado da tarefa de cruzar os limiares essenciais”48. 

Com este avanço da ciência e das técnicas, a ciência se transforma na 

educadora do espírito humano, apresentando-se como a imagem das coisas, 

dentro desta apreensão, que desperta este pensamento do conhecimento em 

nós. Segundo nosso autor, “a ciência não se limita a revelar melhor ao homem 

o estatuto do universo de que ele próprio é”49. É também uma educação e uma 

transformação a partir dessa estrutura.  

Durbarle entende a educação vinda da ciência, que educa o espírito 

humano, da seguinte forma: “a ciência é uma disciplina do conhecimento e é 

querida assim”50. Ou seja, a ciência está unida à busca da verdade, ou, melhor 

dizendo, a ciência deve conduzir a uma educação para a verdade. 

Há vários séculos pode-se notar que esse poder da educação está 

trabalhando a todo vapor. A ciência agiu profundamente em muitas 

individualidades e, “além daquelas que formou até a plenitude de seu ideal, 

agora imbuiu com suas influências mais distantes o conjunto dos homens que 

vivem no interior de nossas sociedades”51.  

Sendo assim, o padre Dubarle constata que o homem tem uma vontade 

natural inclinada para o conhecimento e seu aprimoramento, isto é, deseja o 

conhecimento, tem curiosidade. Por isso, nosso autor tem em vista a ideia grega 

do conhecimento: “colocada na inteligência científica, tão admirável, embora 

hoje se saiba melhor o que ela alimentou, parece ter ocorrido sob o signo de 

uma curiosidade surpreendentemente ágil e de uma lucidez viril”52. 

Dubarle retoma a ideia grega do conhecimento pela história das ideias 

através de Parmênides, “que tinha uma argumentação muito simples: tudo 

aquilo que alguém pensa e diz, é”53. Mas, ao mesmo tempo, questiona a origem 

 
48 Idem, ibidem. 
49 Idem, p. 88. 
50 Idem, p. 92. 
51Idem. p. 88 
52 Idem, p. 89. 
53 REALE, Giovani, História da Filosofia: filosofia pagã antiga. São Paulo: Paulus, 2003, p. 34. 
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parmediana e se aproxima de uma conclusão wittgensteiniana, afirmando que 

“uma primeira leitura simplesmente filosófica nos faz pensar na questão que 

hoje chamamos de relação entre intencionalidade e intensidade, entre a 

dimensão projetiva da linguagem e a estruturação formal da semântica 

orientada ao objeto”54. Valendo-se de seus estudos da lógica, conclui que o 

conhecimento, como se apresenta, está na intencionalidade deste 

conhecimento. 

Nesta perspectiva, é preciso levar em consideração que hoje tenhamos 

alguma dificuldade em compreender o estado de espírito vivido por aqueles que 

eram os pais da ciência moderna, bem como alguma dificuldade em entender a 

natureza do drama espiritual a partir do qual suas brilhantes iniciativas deram 

resultado. 

Na última parte de nossa análise, o padre Dubarle fala da relação entre o 

cristianismo e o progresso das ciências, apontando como característica, tanto do 

seu tempo quanto do nosso, um determinado papel exercido pela ciência, que 

consiste em “não se preocupa[r] apenas em assimilar o aumento de 

conhecimento que fornece”55, mas em expandir e, por que não dizer, 

implementar um estado de contínua evolução, apresentando incessantes 

novidades.  

Vimos que a ciência tem um poder de conquista, ela “continua a vocação 

do homem à regência universal sobre a criação”56. É preciso encarar este 

progresso pela visão cristã e humana, para que não aconteça uma destruição da 

pessoa humana pela consciência da automação, da inteligência artificial, que 

pode tirar este poder criador que o homem possui de sua natureza, levando-o a 

ser somente um coadjuvante neste processo de evolução tecnológica. 

 Já nos anos 50, o padre Dubarle chamava a atenção para o fato de que, 

diante do futuro tecnológico, era preciso uma responsabilidade ética. Desse 

 
54COURCIER, Jaques. Dominique Dubarle et la geometrie projective. In Revue des Sciences  Philosofique et Thologiques, 

2008/3 (tome 92) em https://www.cairn.info/article.php?ID_ARTICLE=RSPT_923_0623# 29/06/2020.19:35. 
55Dubarle, Dominique. Humanisme et Raison Chrétienne, p.112. 
56 Idem, p. 134. 
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modo, diante do progresso científico, sempre se deve insistir “na necessidade 

(...) do ponto de vista do moralista educador, um ponto de vista da inteligência 

mais naturalista e mais convencido de que o homem deve, em muitos aspectos, 

ser estudado na medida em que estudamos um sistema físico”57, mostrando 

assim que o homem vem sempre em primeiro lugar.  

 

A Teologia no ensino a distância 

 

A intenção desta segunda parte, é apresentar a teologia como ciência na 

modalidade a distância, dentro das análises sugeridas pelo padre Dubarle, sobre 

a ciência e a técnica. 

 O ensino da teologia passa por diversas transformações ao longo da 

história, vindo a se fixar como uma disciplina a partir da escolástica, período 

“marcado pelo surgimento de escolas de reflexão teológica, vinculadas às ordens 

religiosas, como a dos franciscanos e dos dominicanos.”58 Nesse momento, a 

reflexão teológica era baseada no sistema de sentenças, a partir de um 

enunciado de uma verdade de fé. 

 A teologia foi se estruturando como a ciência de seminário, obrigatória 

para o candidato ao sacerdócio, restrita para poucos que se ariscassem a 

entender a ciência de Deus.  

 No Concílio de Trento, se reafirmaram as ideias dos estudos eclesiásticos 

para a formação dos futuros sacerdotes, determinando-se que esses estudos 

fossem feitos dentro de um seminário. Mostra-se, desse modo, que o estudo da 

teologia estava direcionado para membros restritos da Igreja.  

 Tal como a conhecemos hoje, a teologia passou por mudanças, a partir do 

século XIX, “onde podemos afirmar que o mundo caminhava para um 

desenvolvimento tecnológico, industrial e científico, mas não em relação à 

 
57 Idem, p. 10-11.  
58 BORDINI, Gilberto Aurélio. Teologia Moral, aspectos históricos e sistemáticos. Curitiba: Intersaberes, 2019, p. 42. 
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pessoa humana”59, e houve então a necessidade de dar uma resposta ao mundo 

em mudança. 

 Ao longo da história, a teologia foi se adaptando aos novos tempos, 

principalmente ao chegar a um currículo que contemplasse a nova leitura 

histórica do mundo e que refletisse o novo público que procurava a teologia 

como primeira opção. 

 Vemos, então, uma procura de leigos e leigas pelos cursos de teologia, 

que até então eram restritos aos seminários e faculdades eclesiásticas, sendo 

necessário pedir autorização ao bispo do local para poder assistir às aulas. 

 Com este advento, constata-se também o surgimento da figura do teólogo 

e do professor de teologia, posição não mais ocupada somente por padres, mas 

também por homens e mulheres vindos da sociedade e que, por opção, se 

interessam profissionalmente pelo estudo da teologia. 

 Toda esta constatação se mostra pertinente para o curso presencial, que 

até há pouco tempo consistia no único modo de se estudar teologia, qual seja, 

frequentando uma universidade, na qual se entrava por aprovação em 

vestibular. O curso em formato presencial salvaguardava a ciência milenar da 

teologia, com seu método em que o professor detém o conhecimento e o aluno 

é introduzido nesta ciência. 

Com o desenvolvimento da ciência e da tecnologia, como antecipava o 

padre Dubarle, o mundo foi passando por alterações, levando ao aprimoramento 

da qualidade de vida e também a uma crescente necessidade de inovação, que 

corresponde a um sentido natural do homem de expandir a sua inteligência. 

 Desse modo, podemos explicar o surgimento do computador de mesa e da 

internet, nos anos 90, como conquista da técnica que se foi aprimorando com a 

inteligência. Sem falar no surgimento do celular, desde os primeiros modelos 

“tijolão” até os recentes smartphones. Tendo por base essas inovações 

tecnológicas, foram-se desenvolvendo novas técnicas de aprendizagem.  

 
59 Idem, p. 54. 
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 Tendo as novas tecnologias modificado tantos campos da vida humana, 

não seria diferente com a educação, âmbito em que surgem novas metodologias 

de ensino-aprendizagem, a partir dos novos recursos materiais desenvolvidos.  

Com o surgimento da educação a distância, vimos mudar toda uma 

concepção de educação e aprendizado, saindo dos modelos tradicionais de 

interação entre professor e aluno para o desenvolvimento de plataformas 

digitais. 

 Na esteira das reflexões do padre Dubarle sobre as novas tecnologias da 

informação, podemos localizar o ensino a distância na ponta de lança deste 

processo de desenvolvimento tecnológico, que faz uso de transmissões via 

satélite para difundir o conhecimento às pessoas e permitir o acesso a um curso 

superior a quem não poderia frequentá-lo na modalidade presencial. 

 É notório que a educação a distância “está ganhando cada vez mais 

destaque no cenário atual”60. Trata-se praticamente de um processo sem volta, 

sendo somente uma questão de aprimoramento das técnicas em expansão. Hoje 

a educação a distância é sinônimo de domínio destas tecnologias de vanguarda. 

É claro que foram necessárias muitas adaptações para chegar onde estamos, 

tais como o formato das aulas virtuais, a disponibilização de livros online, a 

implementação de bancos de questões e de provas objetivas, bem como o 

encaminhamento das dúvidas que o aluno tenha pelo canal da tutoria.   

 Diante desta análise, nos perguntamos: é possível estudar teologia em 

uma plataforma digital? É possível a pesquisa teológica nesta modalidade?  

 A princípio não há mudanças significativas na apreensão do conteúdo. 

Como elementos positivos, verifica-se que o aluno passa a buscar o 

conhecimento de modo mais autônomo, não dependendo tanto do professor, e 

lê uma média de 10 livros por ano, o que não acontece no curso presencial. 

 A teologia a distância, sem perder seu estatuto científico, contempla todas 

as disciplinas previstas na grade curricular de um curso de teologia, bem como 

 
60 LOPES, Luis Fernando. FARIA, Adriano Antonio. O que e o quem da EaD. História e fundamentos. Curitiba: 
Intersaberes, 2013, p. 9. 
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inclui a pesquisa acadêmica como diferencial de uma investigação teológica de 

fatos relevantes. 

 A teologia a distância também nos leva a considerar o valor da pessoa 

humana, transcendendo os ganhos proporcionados pelo desenvolvimento 

tecnológico e enfocando os ganhos propriamente humanos, como nos propõe o 

padre Dubarle, segundo o qual a pessoa humana, com a sua inteligência, é capaz 

de ter iniciativas próprias e controle da situação. 

 

Considerações finais 

 

 O padre Dominique Dubarle foi um homem à frente do seu tempo, 

vislumbrando, por meio da reflexão acerca da ciência e da técnica, uma 

antecipação do futuro que ele próprio não chegaria a conhecer, mas do qual 

fazia uma ideia longínqua pelo que observava em sua época.  

 Quando o nosso autor fala da cibernética, jamais imaginaria que já 

estaríamos na fase da robótica e da inteligência artificial, que não somente 

poderíamos estar em outro lugar, pelo telégrafo, mas virtualmente ao vivo em 

uma chamada de telefone. 

 Quando fala do progresso das comunicações, a partir das teorias da 

informação, tampouco imaginaria que vivemos em uma época em que tudo é 

informação, que esta circula incessantemente, seja pelas redes sociais, por e-

mails ou conversas online. 

 Quando fala de uma educação pela ciência, o frei dominicano jamais 

vislumbraria a educação a distância tal como hoje a desenvolvemos, por meio 

de plataformas digitais que colocam a genialidade da inteligência à serviço da 

educação. E jamais imaginaria, tampouco, que se pudesse estudar teologia 

online. 

  A única situação que já havia previsto, e que se mostra necessária e 

fundamental nos tempos atuais, é a necessidade de uma visão ética da pessoa 
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humana, ao pontuar que, com a evolução da ciência e da técnica, o ideal da 

dignidade da pessoa humana deve vir antes. 

 E, por fim, resta-nos dizer que a caixa de pandora está aberta: o que falta 

ainda sair? 
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A INFLUÊNCIA DA EDUCAÇÃO NA HISTÓRIA E A SUA 

CAPACIDADE DE SE REINVENTAR 

 

GUILHERME AUGUSTO DE CARVALHO 61 

 

Introdução 

 

Podemos perceber, ao olharmos para a história, que a educação sempre 

sofreu influência do seu meio, sendo que, por mais que problemas ou 

dificuldades tenham surgido, ela nunca parou, ao contrário, acabou se 

reinventando a cada novo desafio. Foi através dela que pensadores, descobertas 

científicas e as mais variadas teorias tiveram o seu início, colaborando com a 

comunidade e propondo avanços e muitas descobertas. A educação é o princípio 

e a forma pela qual a sociedade tem aprendido e crescido, tem sido com ela que 

a humanidade tem ampliado seu conhecimento e se desenvolvido ao longo dos 

séculos. 

 A intenção do artigo é olhar para a história e verificar todos os avanços e 

mudanças que a educação nos trouxe, desde a antiguidade até os dias atuais. 

Pontuando alguns equívocos e acertos que ela propôs durante os séculos.  

 Após isso, vamos olhar para a nossa realidade, e verificar como o ensino 

tem evoluído e como a EaD pode servir como porta de entrada para avanços 

ainda mais significativos para a sociedade. 

 

 

 
61 Bacharel em Teologia pela Faculdade Teológica Betânia, Especialização em Filosofia pela Universidade Cândido Mendes, 
Especialização em Ciências da Religião e Ensino religioso pela Faculdade Teológica Sul Americana e professor do Centro 
Universitário Internacional Uninter.  
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O legado do pensamento grego na história 

 

 A teoria do Big Bang é uma das propostas da física para explicar como se 

originou o universo. Poderíamos dizer que o mundo teve o seu início a partir da 

desordem. Do caos e da confusão que uma expansão produz, o universo e a vida 

começaram a se organizar e a tomar a forma. Dinorah Sanvitto Tronca 

complementa que: “A desordem invadiu o universo. Está presente na energia 

solar, no tecido subatômico do universo, em sua origem acidental. A desordem 

participa da ordem organizacional” (TRONCA, 2006, p. 21). A desordem desafia 

o homem a buscar novos caminhos, explicações e soluções, o que acaba vindo 

para desconstruir, serve como impulso para mudanças, novas formas de olhar 

a sociedade e avanços dos mais diversos. É a partir da desordem que a ordem 

se instala, que o novo toma forma e se reorganiza.  

Coincidentemente a educação grega teve o seu início discutindo sobre o 

início da vida, mas para esta discussão acontecer, um outro conceito teve que 

cair por terra, sendo ele a ideia de mito.  

 Mitos são narrativas sobre o início de algo, servem principalmente para 

explicar como surgiram os astros, a terra, os homens, plantas ou fenômenos 

naturais etc. Sendo estes mitos e deuses gregos desconstruídos para dar lugar 

a investigação, e a busca pelo conhecimento (BRAGA JUNIOR et al, 2015, p. 49, 

50).  É preciso derrubar o senso comum, a explicação com pouca investigação, 

para que a filosofia apareça e construa seu caminho de pesquisa e 

aprofundamento. Foi assim na filosofia e também em toda a história, como 

vamos ver.  

 Embora oficialmente não tenha sido na Grécia que a filosofia tenha 

nascido, e sim nas colônias gregas, mais especificamente na Jônia e na Magna 

Grécia em 624 a. C., foi por meio de Tales de Mileto, um dos pais da filosofia, 

que a discussão começou. Além de matemático e astrônomo, Tales foi 

considerado um dos sete sábios da Antiguidade, foi ele que expôs a discussão 

sobre o princípio das coisas de forma sistemática, sendo sucedido por seu 
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discípulo Anaximandro e posteriormente por Anaxímenes, discípulo de 

Anaximandro (MONDIN, 2018, p. 19, 21, 22).  

 A curiosidade sempre moveu a educação e o conhecimento científico, foi 

ela que quebrou a visão de mito do Mundo Antigo e fez com que a Grécia 

produzisse os pensadores que ao longo da história nos influenciaram. Foi a partir 

da curiosidade e da busca por explicações, que muitas escolas sugiram, a 

desconstrução do mito, moveu muitos em direção da busca pelo conhecimento 

e, por conseguinte, deu início a inúmeras escolas, como a Escola Pitagórica, a 

Eleática e algumas outras em um período denominado de pré-socrático. 

 Não foi diferente com Sócrates, este importante pensador ousou 

desconstruir o senso comum da sociedade em que viveu, e acabou sendo 

condenado por isso, deixando um legado através dos seus discípulos, que 

perpetua até hoje. Um dos principais foi Platão, fundador da Academia (387-367 

a. C.), que acabou por dar ótimos resultados à Grécia e influenciando outro 

grande nome da filosofia que foi Aristóteles, um aluno que entrou na Academia 

de Platão e terminou sendo professor, fundando posteriormente sua própria 

escola chamada Peripatética, tendo este nome, por lecionar em um corredor do 

Liceu (MONDIN, 2018, p. 59, 60, 86, 87). 

 

A influência do cristianismo na história da educação 

 

 A igreja também contribuiu para que o conhecimento se expandisse, 

muitos dos filósofos e intelectuais convertidos, denominados apologetas, 

colaboraram para que o conhecimento ganhasse ainda mais força. Um grande 

grupo com a intenção de manifestar a sua opinião, defender a fé e promover a 

aliança do cristianismo com a filosofia surgiu, sendo eles: Quadrato, Aristides, 

Justino, Teófilo de Antioquia, Atenágoras, Orígenes e muitos outros que 

ajudaram a igreja nos primeiros séculos (FLUCK, 2012, p. 31, 33-34).  

 Porém em toda a história, um dos pensadores mais influentes foi 

Agostinho. Nascido em 13 de novembro de 354 em Tagaste, na província romana 
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da Numídia, na África, consagrou-se como um dos principais pensadores da 

época, convertido após ler as cartas paulinas. 

 Sendo um grande estudioso de filosofia, foi através dela que aprimorou 

seus conhecimentos, acumulando bagagem para discorrer sobre os vários 

assuntos teológicos que precisou abordar. A síntese que ele realizou, ganhou o 

nome de filosofia cristã, tendo como motivação o pensar filosófico. Gerald R 

McDermott (2013, p. 52) acrescenta que depois de Jesus e Paulo, Agostinho foi 

um dos mais influentes pensadores do cristianismo 

 

Foi ele que moldou o entendimento da igreja Católica sobre o pecado 

original, o ministério, os sacramentos, a trindade e a igreja. Sua influência 

também foi grande entre os protestantes, pela defesa que fez da salvação 

pela graça, e não pelas obras, e da autoridade das escrituras para 

discernir o bem e a verdade. 

 

 Agostinho foi um escritor profícuo, além de ter sido uma das peças chaves 

da igreja. E na área de educação, escreveu uma importante obra de pedagogia 

chamada De Magistro (o professor). Um livro que trata do processo de ensino, 

aplicado de acordo com a visão platônica (PILETTI et al, 2016, p.43). 

 As escolas instituídas no período de Agostinho se chamavam Escolas 

Catecúmenas, que eram escolas que preparavam adultos para receber o 

batismo. E com o tempo, além de instrução religiosa, passaram a lecionar a 

leitura, escrita e canto. Devido ao crescimento, começaram a demandar a 

formação de mestres, com isso, outras escolas foram abertas. Sendo que as 

duas primeiras se denominavam “Escola de Catequistas de Alexandria” e a 

“Escola de Gramática e Retórica” (PILETTI et al, 2016, p.43, 44, 45). 

 Agostinho também apontou as quatro causas do fracasso do ensino que 

resumiria em: “pouca capacidade do mestre, repetição cansativa de 

conhecimentos, reduzida inteligência do educando e desatenção do aluno”, e ao 

contrário de nossa educação, que é laica, o pensamento de Agostinho era 

firmado na fé e na ética cristã (PILETTI et al, 2016, p. 46) 
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 Outro pensador relevante que surgiu ao longo da história e que colaborou 

com a educação foi Tomás de Aquino. Nascido em Aquino em 1225, Tomás 

estudou sob orientação de monges Beneditinos da Abadia de Montecassino, 

ingressando na ordem dos Dominicanos em 1244. Após um ano, se mudou para 

Paris, onde continuou a sua formação teológica com Alberto Magno, obtendo o 

título de doutor em teologia em 1259. 

 Em todas as suas obras, percebe-se grande erudição, mas apesar disso, 

Tomás de Aquino não conhecia o hebraico, o grego e nem o árabe, língua de 

grandes livros da época, limitando-se apenas ao latim (AQUINO, 2004, p.5, 7).  

 Também influenciado por Agostinho, Tomás de Aquino escreveu uma obra 

pedagógica chamada De Magistro, tal qual o livro de Agostinho, abordando 

problemas pedagógicos de sua época. Afirmando que apesar de ser Deus o 

agente da educação, e o professor apenas um agente de ensino, a aprendizagem 

dependia do aluno. (PILETTI et al, 2016, p.55) 

 Na idade média, o método de ensino usado era chamado de escolástica. E 

consistia em um método formado de perguntas passíveis de debate. (OLSON, 

2014, p. 353). Alister E. Mcgrath acrescenta uma resumida definição do termo 

pontuando que “o escolasticismo é mais conhecido como o movimento medieval, 

surgido entre 1250 e 1500, que enfatizou a justificação racional da crença 

religiosa” (2005, p. 71). Earle E. Cairns acrescenta mais um ponto importante 

explicando que: “Começando nas escolas de catedrais e de mosteiros, o 

movimento, com o surgimento das universidades no século XIII, dominou os 

currículos das universidades europeias” (2012, p. 207). 

 Estes foram os primeiros passos da igreja rumo ao saber, até alguns 

problemas surgirem, e novamente dos impasses, novos modelos educacionais 

ganharem vida e tomarem uma nova forma através de um acontecimento 

chamado de: “Reforma protestante”, onde a igreja católica, após ser acusada de 

alguns erros através das 95 teses de Lutero, se partiu (CHAMPLIN, 2013, p. 

613).  
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Lutero, nascido na Alemanha, em 10 de novembro de 1483, membro da 

classe média da época, tornou-se um promissor estudante. Tendo sido enviado 

para as escolas de: Magdeburg (1497), Eisenech (1498-1501), Universidade de 

Erfurt (1502) onde se formou em bacharel e depois mestre em artes (1505), e 

posteriormente tornou-se doutor em teologia (1512).  

 Dono de um elevado intelecto, começou a criticar alguns dogmas e 

posicionamentos da igreja católica, e por este motivo, escreveu as noventa e 

cinco teses, sendo também um dos grandes nomes da reforma protestante. Suas 

principais obras foram: Resolutiones (1518), Sobre o Papado em Roma 

(CHAMPLIN, 2013, p.926, 927). Claudino Piletti e Nelson Pileti ainda 

acrescentam que: “Lutero foi um dos responsáveis pela formulação do sistema 

de ensino público que serviu de modelo para a nossa escola atual. É dele a ideia 

da escola pública para todos, organizada em três ciclos: fundamental, médio e 

superior” (2016, p.62). 

 Outra ideia defendida por Lutero era que as escolas não deveriam ser todas 

da igreja católica. E ainda enfatizava que a educação era para todos, seja o povo 

ou os nobres. Sendo este o grande legado que a Reforma Protestante deixou 

para a educação. Sistemas de escolas incentivadas pelo progresso da religião 

protestante, e do trabalho no âmbito educacional, que os sucessores de Lutero 

fizeram como resultado deste importante movimento (PILETTI et al, 2016, p. 

63, 64). 

 

A consolidação do ensino EAD a partir da pandemia 

 

 Por muito tempo a educação superior não era acessível, poucos alunos da 

rede pública conseguiam competir por uma vaga no ensino superior público, e 

muito menos, arcar com os custos de uma educação nas universidades 

particulares. Foi apenas em 2005 que a educação a distância, prevista no artigo 

80 da LDB, foi definida no Decreto n. 5.622, como um modelo de educação 

(PILETTI et al, 2016, p. 233). 
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 No Brasil, a educação a distância não é uma prática nova, surgiu através 

dos cursos por correspondência e programas de TV e de rádio, que tinham o 

propósito de difundir e promover a educação a quem não tinha acesso.  

 A princípio, com o surgimento de algumas universidades particulares, o 

ensino a distância era visto com algumas reservas. Devido à pouca informação, 

a aderência acabava sendo baixa. Contudo, conforme o sistema de ensino 

ganhava nome, a EaD vinha ganhando força, promovendo acesso ao ensino de 

qualidade a quem antes não tinha oportunidade. Dinorah Sanvitto Tronca 

acrescenta que: “A cultura é organizada e organizadora a partir do capital 

cognitivo coletivo dos conhecimentos adquiridos, das experiências da memória 

e das crenças de uma sociedade” (TRONCA, 2006, p. 28). Cultura e sociedade 

caminham juntos, assim como os avanços e costumes que uma nação possui. 

Isso nos dá uma ideia do quanto seria inevitável este sistema ganhar força, já 

que a internet, bem como todas as facilidades que ela nos trouxe, passou a fazer 

parte da vida de todas as pessoas.    

 Outro fator que tem colaborado para que o sistema seja conhecido é a 

pandemia, por conta dela, novas propostas tiveram que ser implantadas, sendo 

que a EaD, foi um dos modelos adotados de forma emergencial. O que surgiu 

como solução temporária, tem ajudado para que as pessoas conheçam o 

sistema, e verifiquem a eficácia e a seriedade de um modelo de ensino que tem 

promovido a inclusão, e o acesso à educação.    

 

Conclusão 

 

 Quando falamos em educação, discorremos sobre um processo que tem 

evoluído e tomado forma ao longo dos anos. E ao olharmos para a história, 

constatamos que a educação de maneira alguma é pronta, ao contrário, ela é 

dinâmica e vai se reconstruindo conforme o tempo e o seu ambiente.  

  Ao longo dos séculos, a educação por conta de todos os desafios, também 

foi se transformando e ganhando novos contrastes. A cada período, podemos 
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observar que os transtornos serviram para que novas propostas, sistemas de 

ensino e práticas fossem inseridas propondo novos passos para a educação.  

 É através dos problemas que o homem sai do comum e segue para novos 

desafios. Os problemas aceleram processos e colaboram para o surgimento de 

novos modelos educacionais. Foi assim na filosofia, nos primeiros sistemas 

educacionais promovidos pela igreja, e tem sido assim hoje, frente a todos os 

desafios que uma pandemia nos traz. 

 Saber acompanhar as mudanças que o avanço tecnológico propõe, é 

entender que a educação muda, que ela é dinâmica e está sempre se 

transformando. Educar tendo em vistas as gerações passadas é cometer o erro 

de não observar o seu tempo e todo o impacto que os avanços trazem às 

pessoas. 
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ENSINO RELIGIOSO: UM CAMINHO PARA A 

INTERDISCIPLINARIDADE 

 

JOSÉ CARLOS MORAES 

 

Introdução 

 

          Uma ferramenta se constrói passo a passo, um projeto, material 

tecnológico, um conjunto de pessoas gabaritadas nas variadas áreas do ensino 

e principalmente, dispostas a mudar a realidade que em muitas vezes, encontra-

se repleta de conhecimentos adquiridos e alicerçados no decorrer da constituição 

de uma nação. 

          Com aspectos presentes em seu portfólio pedagógico, acontece o 

surgimento de um curso superior, neste caso, a Licenciatura em Ciências da 

Religião. Constituída por uma Diretriz Curricular Nacional que se incorpora a área 

de Humanidades, esta rompe barreiras ao tratar de temas religiosos ou não, que 

se encontravam enraizados no pensamento da nação e em muitas das vezes, 

preso a dominação ideológica do Brasil colonial, não permitindo assim, a 

diversidade cultural e religiosa aos alunos do ensino fundamental presente nas 

escolas.  

          Muitos estudos aconteceram até chegar ao formato almejado pelas 

correntes transformadoras, um destaque para o FONAPER e outras instituições 

que assistiram a reunião final em Brasília, resultando do movimento que 

ombreou com muitas pessoas envolvidas em um projeto arrojado, destinado a 

alicerçar um Ensino Religioso embasado sem uma confissão de fé, e com as 

necessidades da LDBEN e garantido pela Constituição Federal. 
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          Este artigo tem a finalidade de destacar os pontos principais da LDBEN 

quanto ao Ensino a Distância e sua legalidade, inserindo um pouco do contexto 

histórico religioso que constituíram esta nação que nem sempre foi laica, 

chegando a aprovação de uma DCN compatível com a Constituição Federal, que 

garante ao cidadão brasileiro a liberdade de pensamento e expressão, assim 

como a liberdade religiosa e cultural e também, o surgimento da Licenciatura 

em Ciências da Religião.                    

 

LDBEN – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

 

          A Educação a Distância é um projeto consolidado em território Brasileiro 

e cada vez mais, com um maior número de acadêmicos graduados e pós-

graduados nas mais variadas vertentes. Este fato merece destaque com a LDBEN 

que normatizou esta modalidade de ensino. 

 

Após a publicação da Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 

denominada Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN – 

Brasil, 1996), a EaD ganhou status de modalidade plenamente integrada 

ao sistema de ensino, destacando em seu art. 80 que “o Poder Público 

incentivará o desenvolvimento e a veiculação de programas de ensino a 

distância, em todos os níveis e modalidades de ensino e de educação 

continuada”. (FARIA & LOPES, 2013, p. 9). 

 

         Os autores Faria e Lopes (2013) destacam que alterações ocorrem na 

educação brasileira devido a mudanças no cenário das políticas educativas, 

sempre questionando e promovendo acesso da população a educação com 

qualidade. A educação no Brasil vem de viés estatal e privado, tem complexidade 

e o processo de ensinar e aprender constitui um desafio constante, onde visa 

propagar o conhecimento e formar uma sociedade de valores perenes e 

transformadores.  

          Quanto ao Ensino Religioso a LDBEN no Art. 33 destaca: 
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Art. 33. O ensino religioso, de matrícula facultativa, constitui disciplina dos 

horários normais das escolas públicas de ensino fundamental, sendo oferecido, 

sem ônus para os cofres públicos, de acordo com as preferências manifestadas 

pelos alunos ou por seus responsáveis, em caráter:  

 

I – confessional, de acordo com a opção religiosa do aluno ou do 

responsável, ministrado por professores ou orientadores religiosos 

preparados e credenciados pelas respectivas igrejas ou entidades 

religiosas; ou  

II – interconfessional, resultante de acordo entre as diversas entidades 

religiosas, que se responsabilizarão pela elaboração do respectivo 

programa. 

           

 Quanto ao conteúdo expresso no item II, o caráter da 

interconfessionalidade acontece como explicado no intitulado FONAPER presente 

neste artigo. 

 

Breves relatos na história sobre a evolução do EaD 

 

          Quanto a EaD, uma modalidade de ensino em destaque e é apresentada 

por Preti (2009) da seguinte forma:  

 

No decreto 2494/98, que regulamenta o art. 80 da LDB 9394/96, 

encontramos a seguinte definição: EAD é uma forma de ensino que 

possibilita a autoaprendizagem, 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 (PRETI, 2009 p. 42). 

 

          Faria, Lopes (2013 apud PETERS, 2009 p. 17) destacam que as 

experiências em EaD são antigas e enfatiza as epístolas do apóstolo São Paulo 

que ensinaram as comunidades a como viverem como cristãos, as quais foram 

enviadas por meio de cartas. Faria e Lopes (2013 apud PETERS, 2006) relatam 

que a EaD surge com motivos comerciais dos pioneiros empresários, 
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industrializando o trabalho com lacunas abertas do sistema educacional e o 

treinamento profissional, sendo o fordismo um primeiro período. 

          Os autores Maia, Mattar (2007) relatam em sua obra que na antiguidade, 

as sociedades orais transmitiam o conhecimento presencialmente e com a 

invenção da escrita não existe a necessidade da presença das pessoas; existem 

autores que citam os escritos de Platão e São Paulo, outros defendem que a 

imprensa de Gutenberg facilitou o compartilhamento dos escritos, facilitando os 

debates e assim multiplicando o conhecimento. Destacam ainda as fases da EaD 

com menção a períodos: No primeiro período os cursos por correspondência; no 

segundo período as novas mídias e as universidades; e o EaD on line seria a 

terceira geração com o desenvolvimento da tecnologia de comunicação e 

informação, onde em 1995 a internet se expande e novas possibilidades surgem 

com as instituições de ensino a distância. Um novo princípio centrado no aluno 

e com flexibilidade no aprendizado e possibilidades de estudo em qualquer local 

on line. Atualmente inúmeros países e instituições de ensino desfrutam desta 

modalidade de ensino, assim como empresas com a EaD corporativa. Um 

exemplo conhecido dos brasileiros é o Telecurso da década de 1970 que hoje 

denomina-se Telecurso 2000 da Fundação Roberto Marinho. No entanto os 

cursos superiores no Brasil são maioria na modalidade EaD em número de cursos 

credenciados 

          Em sua obra Alves e Brandenburg (2018) esclarecem que a Carta das 

Cidades Educadoras distingue as ações educativas em formais com as ações das 

instituições de ensino e informais com ações sem intenção e que educam ainda 

que não internacionalmente.  Novos debates acontecem e o VII Congresso que 

aconteceu no ano de 2002 em Tampere (Finlândia) discutiu novas perspectivas 

da educação devido a globalização e a internet, contou com a participação de 

Manuel Castells comentando que mudanças estruturais mudam as mentalidades 

e assim a educação torna-se um conjunto de sistemas educativos de estrutura 

em rede com direito a individualidade dos cidadãos mundiais, ressaltando que a 

escola necessita abarcar esta nova sociedade no modelo “aprender a aprender”, 

sempre se renovando, afinal, um conhecimento que se adquiriu a dez anos, hoje 
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será inútil se não acontecer a renovação relata Alves e Brandenburg (2018 apud 

Bosch, 2008). 

           

O FONAPER 

 

          O Fonaper é o Fórum Nacional Permanente do Ensino Religioso e 

encontra-se na cidade de Florianópolis SC. Segundo informado no site do 

Fonaper (2020), trata-se da maior associação de professores e pesquisadores 

de Ensino Religioso do país. Seus componentes constroem princípios 

coletivamente, envolvendo a troca de ideias, práticas pedagógicas, pesquisas, 

eventos e proposições, possuindo um estatuto que rege suas ações. 

          No capítulo um do estatuto, o artigo primeiro trata do seguinte: fica 

constituída uma associação privada nacional, sem vínculo político, partidário, 

confessional, sindical, sem fins econômicos, que durará indeterminadamente e 

congregando pessoas físicas e jurídicas que tenham compromisso com o Ensino 

Religioso não confessional. 

          Em seu capítulo 2 artigo 3, acontece a exposição da finalidade do Fonaper 

em dez artigos, aqui destacados os artigos III e IV:  

 

III – Induzir a definição de diretrizes curriculares ao Ensino Religioso, 

tendo em vista a necessidade de salvaguardar a liberdade de expressão 

religiosa e não religiosa e de assegurar a promoção e defesa da dignidade 

humana. 

IV – Induzir a definição de políticas públicas para formação inicial e 

continuada de professores de Ensino Religioso. 

           

Existem as instituições vinculadas ao Fonaper e que representam estados 

da federação, destaque para a ASPERSC Associação dos Professores de Ensino 

Religioso do Estado de Santa Catarina, ASSINTEC Associação Inter-Religiosa de 

Educação localizada em Curitiba PR e o CONER localizado no Rio Grande do Sul.  
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PARECER CNE/CP N0 12/20118, APROVADO EM 2 DE OUTUBRO DE 

2018 

 

          Este documento trata de uma análise promovida por uma comissão 

instituída onde o interessado é o Conselho Nacional de Educação/Conselho Pleno 

e o assunto em pauta, as Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de 

Licenciatura em Ciências da Religião, a comissão instituída tinha a composição 

dos membros: Gilberto Gonçalves Garcia (Presidente), Ivan Cláudio Pereira 

Siqueira (Relator), Antonio de Araujo Freitas Júnior e José Loureiro Lopes, 

PROCESSO Nº: 23001.001016/2017‐81 PARECER CNE/CP Nº: 12/2018 

COLEGIADO: CP APROVADO EM: 2/10/2018. 

          Posteriormente, este processo culminou com o estabelecimento das 

Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de Licenciatura em Ciências da 

Religião, aprovados conforme o parecer homologado Portaria n° 1.403, 

publicada no D.O.U. de 28/12/2018, Seção 1, Pág. 131, tratado no próximo 

capítulo deste artigo. 

          O referido documento aqui intitulado trata em seu item número 1, de um 

histórico sobre a “religião” em território brasileiro destacando que por volta de 

1850 aconteceu a inclusão de matéria destinada ao Ensino Religioso e mantendo 

o ensino confessional através do decreto 7247/1879. Com a existência de 

estudantes não católicos, possibilitou o caráter facultativo. Existe o destaque 

para a constituição imperial de 1824 outorgada em nome da “Santíssima 

Trindade”, e com o “catolicismo” como religião oficial do império “artigo 5º”, 

porém, em 1889 com a promulgação da constituição Brasileira acontece a 

separação entre a religião e o estado. Posteriormente a 1970 observa-se que o 

aspecto confessional nos estudos não reflete a diversidade religiosa brasileira e, 

assim, acontece a proposição de um modelo de ensino ecumênico e ainda, 
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iniciam ofertas de cursos para formar docentes em Ensino Religioso com 

destaque para o primeiro curso de Ciências da Religião na Universidade Federal 

de Juiz de Fora MG em junho de 1969, pois a prática de ensino na época por 

ministros de religião, não era suficiente devido a não preparação pedagógica 

para ministrar aulas e assim, surge na época de 1990 uma outra tentativa de 

formalizar o Ensino Religioso com a LDB nº 9394/96 e também os Parâmetros 

Curriculares Nacionais; merece destaque a atuação do FONAPER e sua atuação 

na defesa de um Ensino Religioso não proselitista para as escolas públicas e a 

formação docente necessária aos profissionais. A LDB teve a apresentação com 

os aspectos confessional e interconfessional e que mobilizou a todos nos idos de 

1997, solicitando superar o proselitismo na Escola pública. O FONAPER seguiu 

firme na formação necessária de uma licenciatura para o Professor da área e 

novas propostas surgiram neste tocante quanto a Diretriz Curricular Nacional 

para a licenciatura em Ciências da Religião e em novembro de 2008, houve o 

encontro do SEFOPER no X Seminário nacional de formação de professores do 

Ensino Religioso em Taguatinga DF.   

          Na época a ausência de DCN para o Ensino Religioso não impediu que 

alguns cursos fossem criados pelas Instituições e com base nas premissas do 

FONAPER e no artigo 33 da LDB 9394/1996. 

          Quanto aos Fundamentos Legais do Ensino Religioso no Brasil, houveram 

muitos aspectos na história e muito bem destacados no documento do MEC, e 

relatado que a Constituição estabelece a separação entre igreja e estado em seu 

Artigo 19. Posteriormente, o artigo 33 da LDB 9394/96 recebe alteração e 

constitui a lei 9475/1997, e assim recebe caráter não confessional, assegurando 

o direito a diversidade cultural, luta essa garantida pelo esforço das entidades 

em prol do ensino não confessional, juntamente aos sistemas de ensino e 

constituir novos fundamentos para o Ensino Religioso.  

          A BNCC homologada através da portaria MEC 1570/2017 define os 

objetivos: aprendizagem do conhecimento religioso com base nos educandos; 



97 

 

livre consciência de crença; exercício do diálogo e respeito de ideias diferentes 

e permitir aos educandos a construção de princípios éticos. Com isto o educando 

constitui valores e colaborará com os princípios estabelecidos pela Constituição 

Federal de 1988. 

          Os princípios, fundamentos e estrutura do curso são validados através da 

Constituição de 1988 onde a educação brasileira tem a liberdade para novos 

conhecimentos e que o Ensino Religioso é portador através do conhecimento 

inserido nas religiões de novas aberturas para a formação da nação, ensino 

superior este com ênfase em Licenciatura e conhecimentos científicos, culturais 

e garantindo os direitos humanos e o livre pensar conforme rege a Constituição 

Brasileira, preservando sempre um diálogo entre as mais variadas culturas, 

filosofias de vida e formas de pensamento. 

          Assim, a licenciatura em Ciências da Religião buscará em seu elenco de 

matérias, a busca pelo fenômeno religioso, constituinte nas mais variadas 

culturas, sendo necessário que os egressos tenham em mente que sua finalidade 

é manusear a interdisciplinaridade em sua prática de ensino. Esta licenciatura 

se pautará em três eixos que são: a formação acadêmica que vem do campo 

das Humanidades; a formação pedagógica oriunda da organização de conteúdos 

escolares; e a formação inclusiva com relações étnicas e direitos humanos; 

mantendo-se a especificidade da licenciatura em Ciências da Religião com a 

historicidade das matrizes religiosas e a epistemologia presente na área. Um 

fator de extrema relevância é o Estágio obrigatório, onde este futuro professor 

terá seu contato com a Escola, observará seus problemas, a rotina diária, 

compreendendo questões políticas inseridas no ambiente, o funcionamento 

deste organismo, seu planejamento pedagógico e processo de ensino. 

          Quanto ao histórico do tema licenciatura em Ciências da Religião no 

Conselho Nacional de Ensino, houve a criação de uma comissão que analisou a 

criação das Diretrizes Curriculares Nacionais da graduação em licenciatura em 

Ciências da Religião: Conselheiros Gilberto Gonçalves Garcia como Presidente, 
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José Loureiro Lopes, Relator, Antônio de Araújo Freitas Junior e Ivan Cláudio 

Pereira Siqueira, membros. A partir, constituiu-se a assessoria pela portaria 

CNE/CES nº 6, de 26/04/2018 para a tarefa com os participantes: 

I – Araceli Sobreira Benevides, relatora da Rede Nacional das Licenciaturas em 

Ensino Religioso (RELER) e docente em Ciências da Religião Licenciatura (UERN); 

II – Elisa Rodrigues, coordenadora das Ciências da Religião da Universidade 

Federal de Juiz de Fora (UFJF); 

III – Élcio Cecchetti, coordenador do FONAPER e também das Ciências da 

Religião da UNOCHAPECÓ; 

IV – Gilbraz Aragão, coordenador das Ciências da Religião licenciatura da 

Universidade Católica de Pernambuco (UNICAP) e também da Associação 

Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em Teologia e Ciências da Religião 

(ANPTECRE); 

V – Matheus Costa da PUC SP; 

VI Simone Riske Koch, coordenadora da Rede Nacional das Licenciaturas em 

Ensino Religioso (RELER) e coordenadora da licenciatura em Ciências da Religião 

da Universidade Regional de Blumenau (FURB). 

          Quanto a audiência pública nacional, ocorrida em 18 de setembro de 2018 

na sede do Conselho Nacional de Educação que definiu as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a licenciatura em Ciências da Religião, muitas instituições se 

fizeram presentes tais como: Ministério dos Direitos Humanos, Associação de 

Cientistas da Religião do Pará (ACREPA), FONAPER, ANPTECRE, RELER, CNBB, 

etc.  

          Apresentando os votos da Comissão, esta se expressou favorável em 02 

de setembro de 2018 à criação das Diretrizes Curriculares Nacionais para os 

cursos da Licenciatura em Ciências da Religião: Conselheiro Gilberto Gonçalves 
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Garcia – Presidente; Conselheiro Ivan Cláudio Pereira Siqueira – Relator; 

Conselheiro Antônio de Araújo Freitas Júnior; Conselheiro José Loureiro Lopes. 

          O Conselho pleno aprovou por maioria com uma abstenção, e um voto 

contrário expresso da Conselheira Márcia Ângela da Silva Aguiar, declarando que 

haverá nas Instituições de Ensino Superior e também nas Escolas Públicas, 

desavenças religiosas; porém, reitera a liberdade de consciência e manutenção 

da laicidade do ensino público. 

 

RESOLUÇÃO CNE/CP Nº 5 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2018  

 

          A RESOLUÇÃO CNE/CP Nº 5 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2018, trata da 

aprovação das Diretrizes Curriculares Nacionais para a licenciatura em Ciências 

da Religião com as modalidades presencial, semipresencial e a distância, 

projetos pedagógicos para as instituições e sistemas de ensino, onde a referida 

licenciatura habilita o portador a ministrar as aulas do Ensino Religioso, 

pesquisas, consulta, assessoria em locais extra escola como instituições não 

governamentais e instituições confessionais. 

          Esta licenciatura tem a necessidade de destinar conceitos metodológicos 

e pedagógicos dentro do campo das Ciências da Religião, compreendendo 

fenômenos religiosos e sua investigação nos variados povos estudados, direitos 

humanos e a paz. O licenciado após a conclusão da licenciatura tem a 

necessidade da aptidão a atuar com ética para colaborar com a sociedade justa, 

promover a aprendizagem, trabalhar conteúdos de forma interdisciplinar, 

proficiente em tecnologias do processo de ensino aprendizagem, ter ciência da 

diversidade cultural, propiciar conhecimento aos estudantes, entender a 

normativa de exercer o magistério através do projeto político pedagógico, 

mediando debates, etc. 
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          Quanto a competências adquiridas durante a licenciatura, conhecer 

movimentos religiosos e filosofias de vida em tempos variados, com a docência 

em aspectos formais e não formais e ainda, promovendo os direitos humanos, 

reconhecer crenças diferentes, tomar posição diante das atitudes intolerantes. 

          A licenciatura em Ciências da Religião se estrutura segundo o Art. 6º 

adquirindo conhecimentos nos núcleos da área de Humanidades, pesquisa e 

metodologia, estudo de relações embasadas na diversidade, cidadania, língua 

brasileira de sinais, etc., fundamentação histórica e epistemológica, conhecer as 

matrizes religiosas e afins, correntes e movimentos não envoltos com a religião, 

abordagens comparativas aliadas a religião e a sociedade, religião e ciência, 

religião e natureza, etc.; conhecimento religioso de natureza não confessional, 

atividades práticas do campo educacional, projetos dos mais variados.  

 

Parecer sobre o documento do ensino religioso  

 

          O relatório do parecerista Prof. Elcio Cecchetti, faz menção a BNCC como 

normativa garantidora dos princípios que orientam a Escola, e também os 

estudantes que tem garantido a sua cidadania, fomento do estudante a pesquisa 

através de suas práticas sociais. A estrutura escolar é necessária e também, um 

quadro de docentes preparado para a realidade, proporcionando a absorção do 

conhecimento pelo discente. 

          Quanto a organização e conteúdo da BNCC, esta garante os direitos de 

aprendizagem e observa a integração curricular através dos temas integradores 

e também, os objetivos de aprendizagem traçados anualmente. Há o 

questionamento sobre dois pontos:  consumo e educação financeira; seria mais 

viável se alinhar a sustentabilidade, e ainda, a questão de duas culturas (africana 

e indígena) como temas geradores; diante de tanta diversidade existente, nas 

mais variadas culturas e religiões do mundo aqui presentes.  

          Na questão da área do conhecimento denominada Ciências Humanas, os 

norteadores se alinham a BNCC, e também os diálogos necessários da área de 
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Humanidades e outras áreas do conhecimento. Os objetivos do Ensino Religioso 

constituem-se inseridos dentro da área em formato adequado.  

          Com vistas a área das Ciências Humanas no Ensino Fundamental, o 

conteúdo é válido e adequado perante a BNCC, e que o Ensino Religioso tem 

conhecimentos aderentes a diversidade Brasileira, concedendo voz aos saberes 

não contemplados pela Escola. 

          Quanto ao teor do componente curricular do Ensino Religioso, destaca-se 

a questão desta historicidade; denúncia do proselitismo escolar; destituir 

experiências enraizadas e finalmente vencer a intolerância religiosa, fatores que 

enraizavam uma falta de conhecimento religioso, seja por proteção a alguma 

instituição religiosa, ou a falta de estímulos pela Escola, fatos estes que 

permeavam a falta de conhecimento sobre religião pelos alunos. Sem um 

planejamento curricular adequado, ocorriam muitos pré-conceitos e julgamentos 

a respeito de algumas vertentes e confissões de fé ligadas a um colonialismo, 

tais como as religiões africana e indígena. A BNCC admite o caráter não 

confessional com responsabilidade, guardando o vínculo patrimonial de 

humanidade, contribuindo com a evolução acadêmica. 

          Para a evolução do docente, este mediador do conhecimento necessita 

em seu intelecto de uma abertura voltada a diversidade cultural e religiosa, e 

também alinhavado com as normatizações existentes, respeitadas as premissas 

da BNCC e da formação em licenciatura plena. No Brasil, a oferta da Licenciatura 

em Ciências da Religião é escassa, e necessita da definição de diretrizes para 

que aconteça o crescimento da oferta, que precisa ainda de alicerce 

epistemológico inserido. 

 

A graduação superior em Ciências da Religião 

 

          O Centro Universitário Internacional Uninter possui a licenciatura em 

Ciências da Religião EaD em seu rol de cursos, estabelecida na área de 

Humanidades, com quatro anos de duração e 3992 horas de curso. O acadêmico 
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estuda a religião nas mais variadas vertentes através da plataforma AVA 

Univirtus, onde o aspecto metodológico se apresenta como histórico, analítico e 

reflexivo; compreendendo a sociedade em diversas crenças, e ainda, 

complementando o eixo formativo com disciplinas eletivas presentes na Filosofia 

e Sociologia, compondo assim a interdisciplinaridade. 

          Durante os estudos da licenciatura em Ciências da Religião, o estudante 

desenvolverá atividades através de plataforma 100% digital, com sistema 

híbrido, no qual parte do curso tem transmissão ao vivo e partes do curso via E-

learning, tem à disposição uma Biblioteca virtual com mais de 100 mil títulos, 

uma tutoria on line para sanar suas dúvidas, contando com professores mestres 

e doutores. 

          Como público desta licenciatura encontram-se as pessoas com perfil de 

docência e pesquisa; transitando nas áreas do ensino religioso, religiões 

tradicionais, história das religiões, filosofias de vida, respeito e ética. Após obter 

o título de licenciado habilitar-se-á para a docência no ensino religioso da 

educação básica, ONGs, órgãos do governo, etc.           

 

Considerações finais 

 

          O EaD em território Brasileiro tem sua fundamentação na LDBEN e não 

só ampliou a oferta de cursos, como também beneficiou muitos estudantes que 

necessitavam e buscavam uma graduação, seja bacharelado, tecnólogo ou 

licenciatura, mas não dispunham de tempo disponível para frequentar o curso 

presencial.  

          Os parâmetros que abrangem o currículo de um docente, alicerçado pela 

interdisciplinaridade, necessita de um constante crescimento para que a troca 

de conhecimento ocorra, afinal, a BNCC avançou muito e concedeu subsídios 

para o docente se aprimorar cada vez mais. 



103 

 

          Ao profissional que almeja ministrar aulas de Ensino Religioso, virão 

inúmeros desafios, seja em superar idealismos forjados desde os primórdios da 

nação, e também, superar conflitos religiosos que poderão surgir dentro do 

laboratório, denominado sala de aula, estabelecidos nos ambientes escolares 

recheados de culturas alheias e em muitas das vezes, ainda sem uma 

representatividade docente e discente. Questões preponderantes que abranjam 

o cotidiano acadêmico, tais como a valorização cultural da história religiosa nesta 

terra tupiniquim que abranja do Oiapoque ao Chuí, necessitarão sempre de 

inclusão, explicando sua evolução, constituição, direitos humanos. O respeito a 

diversidade cultural e a forma de pensamento de cada indivíduo é necessário 

para garantir a harmonia entre os povos, e também o respeito a constituição 

federal que é laica. 

          Diante de muitas instituições de ensino, encontra-se a Uninter com uma 

grade de estudos interdisciplinar e ajustada com a BNCC, e também com seu 

elevado know-how, um quadro de professores composto com mais de 75% de 

mestres e doutores, com tradição no trabalho em EaD, que contribuirão para a 

formação dos profissionais licenciados nas Ciências da Religião. 

          Neste Brasil continental, a relevante bandeira levantada pelo FONAPER 

com a coordenação geral do Prof.  Elcio Cecchetti e os demais coordenadores 

que constituem peça chave da estrutura curricular, além dos filiados nos Estados 

da federação que conhecem as características regionais e contribuem em prol 

do Ensino Religioso, sempre visando a diversidade cultural. 

Que o desejo por mais conhecimento, diversidade cultural e a 

interdisciplinaridade, sejam o elemento fundamental para a sociedade continuar 

em seus avanços com o respeito mútuo e construindo um país integrado e 

diverso. 
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EDUCAÇÃO TEOLÓGICA A DISTÂNCIA E A 

CONSTRUÇÃO DE CONSCIÊNCIA CRÍTICA 

 

LUIZ ALEXANDRE SOLANO ROSSI1 

 

 

Introdução 

 

Não é nada simples pensar em educação teológica a distância e formação 

de consciência crítica numa época marcada por palavras tão fortes e complexas 

como perplexidade, pragmatismo, hedonismo e relativismo e que, como 

consequência, tem provocado enormes mudanças no jeito de fazer teologia e de 

viver em sociedade. No entanto, talvez um dos problemas que atinja a maioria 

dos estudantes seja a falta de condições e/ou de possibilidades de equacionar 

educação teológica a distância e construção de consciência crítica.  

Antes de mais nada é necessário afirmar que toda educação deveria ser 

compreendida como libertadora, inclusive a educação teológica. Se a modalidade 

de ensino-aprendizagem se apresenta de maneira diferenciada, o objetivo de 

libertar e formar sujeitos e protagonistas de sua própria história e da sociedade, 

não. Muito possivelmente a educação a distância exige algo a mais dos 

interlocutores que estão envolvidos nesse processo. Afinal, é natural que todos 

estejam condicionados a uma concepção de presencialidade, de tempo e de 

espaço que se tornou como uma segunda pele para os estudantes. E a educação 

a distância, em minha percepção, produz uma reviravolta pragmática e 

linguística nessa trindade conceitual. A partir do advento da educação a distância 

 
1 Professor no Centro Universitário Internacional Uninter e no Programa de Pós-graduação – Mestrado e Doutorado em 
Teologia – da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR). Pós-doutor em Teologia (Fuller Theological Seminary) 
e em História Antiga (UNICAMP). Email: luizalexandrerossi@yahoo.com.br  
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já não é mais possível ficar refém de fronteiras bem demarcadas, intransponíveis 

e absolutas de presencialidade, de tempo e de espaço. Há, isso sim, fluidez nas 

fronteiras que abrem perspectivas de novas possibilidades de construção e 

articulação de uma educação para a formação de consciência crítica.  

Para muitos teologia e consciência crítica são como objetos que não podem 

e não tem condições de ocupar o mesmo espaço. A proximidade entre elas 

anularia tanto uma quanto outra. E, nesse sentido, restaria aos estudantes 

optarem por uma delas e, assim, sempre deslegitimando aquela deixada de lado. 

Afinal, vivemos um risco muito atual de nos pautarmos por uma educação 

teológica pasteurizada e fruto de uma linha de produção.  

E para me aproximar dessa questão faço uso dos conceitos ligados à 

mcdonaldização da teologia (ROSSI, 2011), a fim de demonstrar que a educação 

a distância não pode ser considerada um fast-food. Ao se falar em 

mcdonaldização, quatro conceitos se tornam imperativos a fim de legitimar um 

modo de pensar e de se viver: eficiência, calculabilidade, previsibilidade e 

controle. Pensemos um pouco ao redor de cada um deles: 

 

Eficiência 

 

Sistemas eficientes possuem maior possibilidade de chegar a resultados 

factíveis. Na eficiência o conceito de utilidade também se encontra inserido. 

Nesse caso, o que é útil permanece e o que é inútil é descartado. Em uma 

sociedade que venera um estilo de vida mcdonaldizado, uma teologia pré-

embalada pode facilmente ser vista como uma opção muito atrativa. Trata-se 

de uma teologia marcada pela eficiência que transforma Deus no maior dos 

shoppings centers, isto é, numa máquina de vender, extremamente eficiente e 

vantajosa pois permite que os fiéis possam obter o que desejam mais 

rapidamente e com menos esforço. Deus, a partir desse conceito, passa a ser 

aceito somente na medida em que responde aos desejos e necessidades da 

pessoa religiosa. O que garante a presença de Deus seria, de fato, a capacidade 
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do indivíduo em gerar desejos. Característica particular desse cristão seria, 

portanto, sua insaciabilidade. Não podemos deixar de observar a diferença sutil 

existente entre necessidade e desejo (ROSSI, 2012). Necessidades são 

pensadas a partir do que é limitado e tangível (por exemplo, alimentação, 

habitação, saúde), por outro lado o desejo é caracterizado por aquilo que é 

ilimitado e intangível e, por isso mesmo, recorrente. Desejos ilimitados geram 

insatisfação permanente e uma consequente corrida frenética pelo consumo, 

inclusive o religioso. Uma educação teológica fundamentada no desejo insaciável 

jamais poderia afirmar, por exemplo, que somente amamos a Deus quando ele 

nos for inútil.  

 

Calculabilidade  

 

Observe que vivemos cada vez mais no reino perigoso da economia de 

mercado, a qual valoriza o calcular, o contar, o quantificar e o multiplicar. A 

calculabilidade teológica, por sua vez, é uma maneira particularmente estéril e 

irrelevante de sufocar a vida humana e os valores de construção de uma 

sociedade saudável. A ênfase que é colocada sobre a quantificação cria a ilusão 

da quantidade como critério de sucesso. A vida humana é reduzida a números 

que indicam valor. Quanto mais números uma pessoa obtém mais valiosa ela se 

torna e, com isso, aumenta-se seu grau de honorabilidade e de espiritualidade 

nos espaços em que vive. A presença de Deus é reduzida aos espaços daqueles 

que podem e conseguem aumentar seu capital. Esta é uma ilusão, equivalente 

à do Mcdonalds, em que é possível conseguir mais alimento com o mínimo de 

gasto. São os famosos mecanismos mentais que nos levam a querer tirar 

vantagem de tudo. Diante da possibilidade de tirar vantagem, ainda que 

pequena, nossos olhos se iluminam sobremaneira. Imersos na ilusão, colocamos 

ênfase sobre a quantidade, o que certamente irá nos encorajar a evitar as 

realidades que nos cercam, oferecendo, em seu lugar, uma outra presumida 

realidade, porém ilusória e disfarçada de real. A calculabilidade é geradora de 
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um discurso sem profundidade teológica, exatamente porque produz no fiel a 

sensação ilusória de poder consumir mais numa sociedade onde a maioria está 

destinada, perpetuamente, aos espaços da periferia.  

 

Previsibilidade  

 

A previsibilidade assegura que os produtos e serviços adquiridos serão os 

mesmos em qualquer tempo e em todos os lugares. Quando o discurso teológico 

é apresentado numa embalagem pronta, não é mais necessário pensar, basta 

abrir a embalagem e reproduzir seu conteúdo. Nesse sentido, o conteúdo do 

discurso teológico tem a tendência de se tornar algo sem vida e a se petrificar. 

Consequentemente, a teologia acaba se tornando prescritiva, ou seja, colocam-

se histórias de sucesso e como se chegar ao pleno sucesso em embalagens 

belíssimas e previamente preparadas para serem vendidas a outras pessoas, 

como se Deus atuasse somente dessa ou daquela maneira. Pensar 

autenticamente para esse tipo de teologia é profundamente perigoso e, por 

conta disso, se faz necessária a construção de fiéis previsíveis, mesmo que o 

resultado seja a negação pronta e acabada das possibilidades do ser humano 

em ser mais em uma sociedade que o reduz a ser cada vez menos. Toda teologia 

tem a tendência de se ontocratizar, ou seja, de se transformar em um sistema 

de poder e de repressão contra a criatividade e a crítica. Porém, é preciso reagir 

contra a repressão da criatividade. A boa teologia necessariamente está fundada 

sobre a criatividade e estimula uma ação e uma reflexão verdadeira sobre a 

realidade, respondendo, assim, à vocação dos seres humanos. A ênfase 

teológica sobre a previsibilidade cria uma constante pressão para homogeneizar 

todo nosso entendimento de espiritualidade e de valores humanos; uma 

tendência para homogeneizar não somente os produtos, mas também as 

pessoas.  
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Controle  

 

O conceito de controle se relaciona com a redução da possibilidade de 

variabilidade. Quanto mais se impõe o controle e, de forma consequente, a 

passividade ao ser humano, tanto mais ingenuamente ele tende a se adaptar ao 

mundo e à realidade parcializada que lhe é oferecida, em vez de transformá-la, 

bem como transformar a si mesmo. Um verdadeiro perigo se apresenta: a 

domesticação e a passividade não atingem tão somente o sujeito, mas também 

a realidade em que esse sujeito vive. Numa perspectiva teológica o controle é 

exercido com o objetivo de impedir a criação ou a criatividade. Em igrejas e 

instituições de ensino teológico que assumem essa perspectiva, a reflexão e a 

decisão raramente são necessárias. Sem o estímulo da reflexão e da autonomia 

do sujeito, as pessoas são mais fáceis de serem manipuladas. Estamos diante, 

portanto, de uma educação bancária; uma educação que busca tão somente a 

domesticação do ser humano e não a sua liberdade. O humano é transformado 

numa coisa. Torna-se apenas um objeto, um depósito que é preenchido por 

pedaços de mundos digeridos por outras pessoas, cujos resíduos pretendem 

criar conteúdos de consciência. Indivíduos conscientizados são perigosos para a 

“ordem” do discurso estabelecido, inclusive no âmbito teológico. Nesse sentido, 

quanto mais conscientização mais se “des-vela” a realidade e mais se penetra 

na essência fenomênica do objeto que se pretende conhecer.  

Freire (1972, p. 30) assim se refere à conscientização: “A conscientização 

não pode existir fora da práxis (...) é um compromisso histórico. É também uma 

consciência histórica. É inserção crítica na história e implica que os seres 

humanos assumam o papel de sujeitos que fazem e refazem o mundo”. Percebe-

se, portanto, que todo e qualquer fazer teológico que proponha a domesticação 

dos seres humanos está, na verdade, propondo uma ação desumanizadora e, 

consequentemente, deixa de ser teologia porque nega a vida que deveria 

defender.  
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O controle teológico inviabiliza a conscientização do indivíduo. Indivíduos 

não conscientizados ficam à mercê das decisões dos outros. Para Freire (1988, 

p. 60), na medida em que "a educação bancária anula o poder criador do 

educando ou o minimiza, estimulando sua ingenuidade e não sua criticidade, 

satisfaz os interesses dos opressores: para estes, o fundamental não é o 

desnudamento do mundo, a sua transformação". A partir do controle passa a 

existir uma colonização da mente do sujeito. Ele se torna refém dos desejos dos 

outros; já não possui o direito de falar (a não ser que suas palavras sejam 

aquelas pertencentes ao mundo dos outros e para legitimar um mundo que não 

é o seu e que jamais poderá conhecer). Seu direito de falar é, na verdade, 

confiscado. Um processo claro de colonização da mente dos sujeitos que 

conduzem a um estágio de desumanização. Nesse caso, eles não podem ser 

percebidos apenas como aqueles que não têm, mas, também, como aqueles que 

não são (BOAVENTURA, 2000).  

Uma maneira de nos distanciarmos dos limites desse perigo iminente seria 

perguntar pelo objetivo da educação teológica que, de forma simples, poderia 

ser assim resumido: capacitar de forma crítica o povo de Deus para o serviço do 

Reino. Proponho três linhas de raciocínio que poderiam melhor qualificar as 

relações de aproximação entre educação teológica a distância e construção de 

consciência crítica. Três linhas altamente pertinentes na discussão e formação 

de estudantes de teologia. 

 

Espiritualidade e consciência crítica pública e função social 

 

A fim de pensarmos a relação entre educação teológica a distância e a 

formação de consciência crítica, faço uso do tema da espiritualidade como 

exemplificação de um instrumento que possui viés público e função social. Afinal, 

muitos são aqueles que mais do que rapidamente apregoam a existência de um 

divórcio entre teologia e espiritualidade. Não conseguem perceber que a vivência 

espiritual se faz presente, nasce, emerge a partir de dentro do empreendimento 
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teológico. Leituras bíblicas privatizadas e desprovidas de critérios legitimam a 

criação de comportamentos que distorcem a identidade da Igreja e acabam por 

comprometer o cotidiano. Ao reduzir a educação teológica e a espiritualidade a 

instrumentos de fácil manipulação a fim de atender a interesses mais imediatos, 

adentra-se em um campo religioso marcado pela competição sobre os bens 

simbólicos de salvação e se veste para a “guerra santa” contra outros “irmãos”. 

A tentação do sucesso que se materializa através dos números leva muitas 

agremiações religiosas a se exporem ao risco de tornarem-se tão somente uma 

revenda de produtos religiosos, no já competitivo mercado de bens simbólicos.  

Sheldrake (2005, p. 29) afirma que “A espiritualidade cristã sempre tratará 

a percepção sobre Jesus como o ponto de referência básico” e, 

acrescentaríamos, que ela também supõe um esforço para viver como Jesus 

viveu, fazendo nossas suas atitudes e dando prosseguimento a sua causa. E, 

por isso, tal tipo de espiritualidade procuraria responder à seguinte pergunta: 

“Que tipo de Deus nós temos e que diferença isso faz para nós? ” A resposta a 

essa pergunta força a espiritualidade a atribuir uma importância fundamental à 

história humana e à existência material. A espiritualidade não é um elemento 

neutro na formação de uma pessoa. Por trás de toda e qualquer espiritualidade 

subjaz uma atitude que se manifesta ativa ou passivamente. E, da mesma 

forma, jamais podemos compreender a educação teológica como um 

instrumento de neutralidade. Contrariamente a isso, todo discurso teológico 

nasce a partir de um grupo social! Conclusivamente poderíamos dizer que 

somente existe espiritualidade cristã encarnada na história. 

Ao longo da história cristã podemos perceber que a espiritualidade foi 

instrumento ideológico importante para a manutenção de atitudes passivas, por 

parte da Igreja e da teologia, com relação à sociedade que a cercava. 

Consequentemente, a espiritualidade veiculada se tornou cúmplice de um 

comportamento a-histórico por parte dos cristãos. Quanto mais isolada e 

afastada dos processos históricos ou “mundanos”, mais próxima dos valores 

espirituais a pessoa se encontrava. No entanto, a espiritualidade que nasce da 

libertação e que acaba se tornando a memória subversiva dos hebreus e de 
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Jesus de Nazaré – e de todos os pobres da terra – nos lembra que Javé desceu 

para onde está o escravo, o sofredor, o oprimido. Ele nunca se encontra no lugar 

que é ocupado pelos opressores. Pois nesses lugares existe a tendência de 

arrastar Deus para o seu lado com o objetivo de legitimar o esquema opressor 

e violento. Desta forma, podemos dizer que a espiritualidade dos hebreus não 

permite a neutralidade de Javé. Diria que é uma espiritualidade de opção. A 

interpretação teológica, nesse caso, depende de fatos históricos. A fé é, 

portanto, encarnada e pública. Em outras palavras: fé com função social.  

 

Educação teológica a distância e relações de poder 

 

Qual a necessidade de se falar em educação teológica e poder? 

Aparentemente nenhuma, diríamos. Todavia, não podemos nos esquecer que, 

quando falamos em educação teológica, estamos nos referindo a um tipo de 

discurso que muitas vezes se confunde com o poder. Essa situação se torna mais 

clara quando utilizamos o conceito de subsunção, ou seja, quando uma voz se 

apresenta no lugar da outra, sem que se mostre o mecanismo pela qual essa 

voz se representa na outra. No âmbito religioso poderíamos encontrar a seguinte 

configuração:    

 

• no âmbito do discurso religioso: a voz de Deus é representada a 

partir da  fala do padre, pastor, monge; 

• no âmbito do discurso pedagógico: a voz do saber é representada 

na fala no teólogo (a). 

 

E seguindo as considerações de Gumperz (apud MIRANDA, 1999), 

poderíamos dizer que temos por hábito considerar sexo, etnia e classe social (e 

acrescentaria o discurso religioso) como parâmetros já dados e como limites no 

interior dos quais construímos nossas identidades sociais. Todavia, o estudo da 

linguagem como discurso interacional nos mostra que esses parâmetros não são 
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elementos naturais, mas sim produzidos num processo de comunicação. A 

análise do discurso religioso realizado por Orlandi merece ser transcrito: 

 

partindo, então, da caracterização do discurso religioso como aquele em 

que fala a voz de Deus, começaria por dizer que, no discurso religioso, há 

um desnivelamento fundamental na relação entre locutor e ouvinte: o 

locutor é do plano espiritual (O Sujeito, Deus) e o ouvinte é do plano 

temporal (os sujeitos, os homens). Isto é, locutor e ouvinte pertencem a 

duas ordens de mundo totalmente diferentes e afetadas por um valor 

hierárquico, por uma desigualdade em sua relação: o mundo espiritual 

domina o temporal. O locutor é Deus, logo, de acordo com a crença, 

imortal, eterno, infalível, infinito e todo-poderoso; os ouvintes são 

humanos, logo, mortais, efêmeros, falíveis, finitos, dotados de poder 

relativo. Na desigualdade, Deus domina os homens (ORLANDI,1987, 

p.39). 

 

 Mas, encerraria a última frase dessa maneira: “na desigualdade, Deus 

domina os homens, a partir do discurso humano”. No âmbito religioso, Orlandi 

(1987, p. 45) representa o poder da seguinte forma: 

 

Como a relação com o sagrado revela, entre outros fatores, a relação do 

homem com o poder, no caso, com o poder absoluto, a ilusão da 

reversibilidade toma apoio na vontade de poder. Essa vontade aponta 

para a ultrapassagem das determinações (basicamente de tempo e 

espaço): ir além do visível, do determinado, daquilo que é 

aprisionamento, limite. Ter poder é ultrapassar. E ter poder divino é 

ultrapassar tudo, é não ter limite nenhum, é ser completo.  

 

Podemos dizer que o poder não é uma coisa, mas sim uma relação. Uma 

relação entre pessoas que convivem em uma mesma sociedade, ou seja, é a 

própria relação social que se configura como relação de poder. De fato, toda 

relação social é uma relação de poder. E o poder aqui toma a forma de uma 

influência mútua. Deste modo, o poder está situado originariamente na base da 

sociedade, ele nasce ao pé de toda relação social e humana em geral. Portanto, 

romper com uma educação teológica que nutre relações íntimas com o poder 

torna-se condição indispensável. A conclusão que Orlandi nos apresenta é 

surpreendente: a subsunção de uma voz pela outra é o ‘como se’ desses 

discursos. Segundo o que pensamos, devemos distinguir esse ‘como se’ do ‘faz 

de conta’. O ‘faz de conta’ se constitui da relação com o imaginário. Ao contrário, 
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quando falamos de ‘como se’, estamos tratando não da relação com o 

imaginário, mas com o simbólico. Logo, com o domínio da disciplina e das 

instituições. Assim, quando digo que a voz de Deus se fala no padre/pastor, é 

‘como se’ Deus falasse: a voz do padre/pastor é a voz de Deus. Esta é a forma 

da representação, ou seja, da relação simbólica (ORLANDI, 1987). E aí, 

portanto, verificamos a ilusão do discurso, ou seja, o representante, aquele que 

fala em nome de Deus, não se confunde com Ele. Poderíamos dizer: o como se 

fosse sem nunca ser. Poder e discurso teológico estão mais próximos do que 

podemos imaginar. Contudo, é mister apresentar algumas possíveis definições 

de poder que estarão aparecendo no decorrer desse texto. De acordo com 

Leonardo Boff “o poder, indiferentemente o signo sob o qual ele vem exercido, 

seja cristão ou pagão, sagrado ou secular, segue imperturbável a mesma lógica 

interna de querer mais poder, de ser um dinossauro insaciável e de submeter 

tudo e todos aos próprios ditames do poder” (BOFF, 1982). 

 Para escapar do controle e da submissão do discurso religioso talvez 

seja necessário destacar que o processo de ensino-aprendizagem postula a 

articulação de dupla perspectiva: a socialização do conhecimento e a construção 

do conhecimento.  Estamos, portanto, em contato com conceitos que giram ao 

redor da monossemia e da polissemia. Orlandi acentua que “o sentido (os 

sentidos) de um discurso escapa(m) ao domínio exclusivo do locutor. 

Poderíamos, então, dizer que todo discurso, por definição, é polissêmico, sendo 

que o discurso autoritário tende a estancar a polissemia” (ORLANDI, 1987). 

Enquanto poder, o discurso teológico monossêmico teme todas as 

transformações que coloquem em risco a segurança do poder adquirido. E o 

poder por si mesmo jamais abdica de seus espaços já conquistados. 

Em Foucault o poder não é algo que se detém como uma coisa, como uma 

propriedade, que se possui ou não. Não existe de um lado os que têm o poder e 

de outro aquele que se encontra dele excluídos. Rigorosamente falando, o poder 

não existe; existe sim práticas ou relações de poder. O que significa dizer que o 

poder é algo que se exerce, que se efetua, que funciona. Não é um objeto, uma 

coisa, mas uma relação.  As palavras de Foucault falam por si mesmas: 
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o poder produz; ele produz real; produz   domínios de objetos   e rituais 

de verdade. O poder possui uma   eficácia   produtiva, uma positividade. 

E é justamente esse aspecto que explica o fato de que tem como alvo o 

corpo humano, não para supliciá-lo, mutilá-lo, mas para aprimorá-lo, 

adestrá-lo.  O que interesse basicamente ao poder não é expulsar os 

homens da vida social, impedir o exercício de suas atividades, e sim gerir 

a vida dos homens, controlá-los em suas ações para que seja possível e 

viável utilizá-los ao máximo, aproveitando suas potencialidades e 

utilizando um sistema de aperfeiçoamento gradual e contínuo de suas 

capacidades. Objetivo ao mesmo tempo econômico e político: aumento 

do efeito de seu trabalho, isto é, tornar os homens força de trabalho 

dando-lhes uma utilidade econômica; diminuição de sua capacidade de 

revolta, de resistência, de luta, de insurreição contra as ordens do poder, 

isto é, tornar os homens dóceis politicamente. Portanto, aumentar a 

utilidade econômica e diminuir os inconvenientes, os perigos políticos; 

aumentar a força econômica e diminuir a força política (FOUCAULT, 1990) 

 

 Muitas vezes o entendimento que temos acerca do poder nos leva a 

percebê-lo enquanto coisa. Ora, essa concepção toma o poder como um fetiche 

e gera uma reificação ou uma fetichização ideológica do poder. Assim se faz 

necessário perceber o poder a partir do modo como ele nasce. É preciso, pois, 

examinar o poder como um processo e não como uma substância estática.  

A reflexão de Foucault se ajusta perfeitamente ao discurso teológico: qual 

é esse tipo de poder capaz de produzir discursos de verdade que são, numa 

sociedade como a nossa, dotados de efeitos tão potentes? (FOUCAULT, 2002). 

Para o filósofo na sociedade em que vivemos:  

 

múltiplas relações de poder perpassam, caracterizam, constituem o corpo 

social; elas não podem dissociar-se, nem se estabelecer, nem funcionar 

sem uma produção, uma acumulação, má circulação, um funcionamento 

do discurso verdadeiro. Não há exercício do poder sem uma certa 

economia dos discursos de verdade que funcionam nesse poder, a partir 

e através dele.  Somos submetidos pelo poder à produção da verdade e 

só podemos exercer o poder mediante a produção da verdade 

(FOUCAULT, 2002). 

 

Afinal de contas, somos julgados, condenados, classificados, obrigados a 

realizar tarefas, destinados a uma certa maneira de viver ou a uma certa 

maneira de morrer, em função de discursos verdadeiros ou pretensamente 

verdadeiros. 

Foucault nos adverte a não tomar o poder como se fosse um fenômeno 

maciço e homogêneo, como se fosse “uma dominação de um indivíduo sobre 
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outros, de um grupo sobre outros, de uma classe sobre as outras” e acrescenta 

que devemos: 

 

ter em mente que o poder, exceto ao considerá-lo de muito alto e de 

muito longe, não é algo que se partilhe entre aqueles que o têm e que o 

detêm exclusivamente, e aqueles que não o têm e que são submetidos a 

ele. O poder, acho eu, deve ser analisado como uma coisa que circula, ou 

melhor, como uma coisa que só funciona em cadeia. Jamais ele está 

localizado aqui ou ali, jamais está entre as mãos de alguns, jamais é 

apossado como uma riqueza ou um bem.  O poder funciona. O poder se 

exerce em rede e, nessa rede, não só os indivíduos circulam, mas estão 

sempre em posição de ser submetidos a esse poder e também de exercê-

lo. Jamais eles são o alvo inerte ou consentidor do poder, são sempre 

seus intermediários. Em outras palavras, o poder transita pelos 

indivíduos, não se aplica a eles (FOUCAULT, 2002). 

 

Utilizando a mesma percepção de Foucault quando dizia que a burguesia 

não se interessa pelos loucos, mas pelo poder que incide sobre os loucos; ou 

ainda quando se expressava que a burguesia não se interessa pela sexualidade 

da criança, mas pelo sistema de poder que controla a sexualidade da criança, 

poderíamos também afirmar que o educador teológico não se interessa pelos 

fiéis, mas pelo sistema de poder que circula entre os fiéis e que controla os fiéis. 

Pode-se dizer que na base do poder estão os instrumentos efetivos de 

formação e de acúmulo de saber, são métodos de observação, técnicas de 

registro, procedimentos de investigação e de pesquisa, são aparelhos de 

verificação. Isto quer dizer que o poder, quando se exerce em seus mecanismos 

finos, não pode fazê-lo sem a formação, a organização e sem pôr em circulação 

um saber, ou melhor, aparelhos de saber que não são acompanhamentos ou 

edifícios teológicos (FOUCAULT, 2002). 

Precisaríamos, necessariamente, entender o poder a partir da comunidade 

eclesial e não ao contrário. A comunidade é o horizonte e o contexto do poder. 

Não é só e nem antes de tudo o objeto do poder. A comunidade é o sujeito 

primeiro do poder e fonte originária do mesmo. Em primeiro lugar, em termos 

de ontologia e de valor, vem a comunidade e depois o poder. A comunidade é a 

realidade primária e principal. O poder é uma realidade secundária, derivada e 

relativa. A declaração de Boff é apropriada: “No passado, eu não aceitava a 

expressão ‘teologia popular’. Achava que era possível salvar esta expressão só 
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no sentido de uma teologia feita a partir da ótica do povo. Eu, teólogo, é que 

iria pensar, refletir em favor dele. Agora vejo que eu era vítima de preconceito 

academicista, que afirma só fazer discurso crítico quem passou pela 

universidade. Aí eu confundia criticidade com academicismo. Um bom teólogo 

profissional é apenas um servidor do teólogo verdadeiro – que é a comunidade” 

(apud LIBÂNIO, 1996). 

O poder do discurso na religião é por demais evidente. O mecanismo da 

performatividade atesta esse poder de forma clara. A performatividade da 

linguagem está ligada intimamente a uma visão da linguagem como ação. Não 

como ação decorrente do falar, mas como ação estruturalmente inscrita no 

próprio ato de falar.  

A intenção primeira e básica daqueles que exercem o poder é preservar-

se, continuamente, no poder. Afinal, esse é o único lugar onde se reduz a 

distância entre o desejável e o possível. A possibilidade da realização dos desejos 

pessoais e corporativos refletem necessariamente na mecânica do poder. E 

segundo Foucault "o poder é essencialmente repressivo. O poder é o que reprime 

a natureza, os indivíduos, os instintos, uma classe. Ser órgão de repressão no 

vocabulário atual é o qualificativo quase onírico do poder. Não será, então, que 

a análise do poder deveria ser essencialmente uma análise dos mecanismos de 

repressão?" (FOUCAULT, 1990) 

O mais comum é lançarmos mão da dicotomia entre docente e discente. 

Assumimos essa superação como se fosse natural. Toda a igreja constitui a 

igreja docente e toda a igreja constitui a igreja discente. E na tese defendida por 

Boff “docens e discens são duas funções e não frações da igreja” (BOFF, 1982). 

Docentes e discentes constituem duas determinações da única e mesma 

comunidade; são dois adjetivos que qualificam duas práticas da comunidade 

toda; não são dois substantivos que introduzem uma dicotomia na comunidade. 

Ser discente e docente emerge como duas funções da única e mesma igreja e 

não como duas frações da igreja ou dentro da igreja.  Mas, deve-se salientar, 

que apesar da igualdade básica de todos na igreja, pois todos são irmãos e 

discípulos de Jesus Cristo, não obstante a simultaneidade do docente e discente, 
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existe na igreja uma instância/papel que assume de forma especial a função de 

ensinar (BOFF, 1982).  

Basta lembrar o educador brasileiro Paulo Freire (1974) e como ele 

demonstrou o caráter patológico deste tipo de relação que desumaniza ambos 

os polos. De um lado se encontraria a igreja docente que tudo sabe, tudo ensina 

e tudo interpreta; e do outro lado o indivíduo que nada sabe, nada produz e tudo 

recebe, a igreja discente. Tal patologia nega a vocação ontológica de cada ser 

humano. Nega seu direito a ser participante e não mero espectador da história. 

Afinal todo poder para ser legítimo e salvaguardar sua função evangélica precisa 

conhecer seus limites. Caso contrário cai na tentação de todo o poder que é a 

absolutização. Esta significa pura e simples opressão sobre os demais. 

Seguindo a reflexão de Orlandi podemos entender que a definição de 

sujeito aponta para duas direções: a de ser sujeito e a de assujeitar-se. No 

sujeito se tem, ao mesmo tempo, uma subjetividade livre – um centro de 

iniciativa, autor e responsável pelos seus atos – e um ser submetido – sujeito a 

uma autoridade superior, portanto desprovido de toda liberdade, salvo a de 

aceitar livremente a sua submissão (ORLANDI, 1987). E, nas palavras de 

Foucault, muito bem demonstrado em Vigiar e Punir (1991), o poder não é 

somente repressivo, mas também positivo e reprodutor de saber. Assim, 

poderíamos complementar que as relações entre o poder e a educação teológica 

não são essencialmente repressivas.  

A saída diante desse impasse seria a criação de um caminho de duas mãos, 

ou seja, um caminho do discente para o docente e outro caminho do docente 

para o discente. Mas, observando pelo menos duas regras: a) diálogo franco de 

ambas as partes, ou seja, deve existir troca de saberes; b) Atitude de mútua 

crítica como forma de impedir a absolutização do discurso. Um caminho que 

privilegiasse o discurso teológico polissêmico em detrimento do monossêmico. 

Um discurso teológico que priorizasse a socialização do conhecimento e a 

construção do conhecimento ao mesmo tempo em que negasse o discurso 

teológico fundamentalista. 



119 

 

 Continuando a reflexão, Libânio (1996, p. 37) afirma que “é improcedente 

conceber o curso acadêmico de teologia como grande supermercado do saber 

religioso cristão, onde os mais diversos produtos são postos à disposição do 

consumidor, ou como um espaço de bombardeamento de informações sobre a 

tábula rasa da mente do aluno”. Isso significa que a teologia exige competência 

e metodologia, tanto do professor quanto do aluno. Estamos, portanto, no 

ambiente do diálogo. Diálogo que se faz a partir da socialização e da construção 

do conhecimento teológico. Saliento que toda boa educação teológica apresenta 

simultaneamente traços de universalidade e de particularidade. Explico-me: a 

universalidade reside no fato de fundar-se na única revelação divina e destinada 

a toda a humanidade; a particularidade provém do necessário caráter situado 

de todo pensar humano. Dessa forma podemos pensar que a teologia é um ato 

humano que sofre os condicionamentos de diversos contextos socioculturais. As 

palavras de Comblin são esclarecedoras:  

A teologia tem por objeto a revelação dirigida por Deus a todos os homens. 

Por seu objeto não aceita nenhuma determinação geográfica. Não pode haver 

uma teologia cujo objeto conviria só aos países latino-americanos, nem só aos 

europeus, ocidentais ou orientais. No entanto, a teologia é a atividade de 

homens individuais. É universal pelo seu objeto, particular pelas pessoas que a 

constituem a vivem. A teologia não se reduz a uma doutrina objetivada nos 

livros; é um habitus, um conhecimento, uma atividade e o resultado de uma 

atividade intelectual de determinadas pessoas (COMBLIN, 1969) 

A partir da reflexão de Libânio e Murad é possível encontrar quatro 

diferentes posturas nos professores de teologia diante dessa problemática, ou 

seja, que esteja ligada ao fato de nos relacionarmos ou não com interlocutores. 

Ainda que pareça extenso reproduzo literalmente o texto:  

 

A primeira postura, a mais comum, consiste em rechaçar os novos 

enfoques teológicos. Argumenta-se que os alunos necessitam de base 

sólida e não podem submeter-se, sem critérios objetivos, ao último 

“suspiro teológico” do momento. Esta postura, evocando a prudência, 

quer garantir os dados teológicos tidos como certos, respaldados por 

grandes figuras da tradição e aprovados pelo magistério. E nisso tem-se 

toda a razão. Mas, por vezes, escondem-se insegurança, medo ou mesmo 

falta de vontade do professor em pesquisar novas fontes, impelindo-o a 
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modificar seus já desbotados esquemas de aula. Apresenta-se o risco de 

não preparar o aluno para o futuro. A segunda postura vai ao extremo 

oposto. Professores, especialmente jovens, subestimam as tradições e 

correntes teológicas consensuais, apresentando aos alunos quase 

exclusivamente as novidades teológicas de um ou vários enfoques. 

Quando bem feito, tem-se enorme mordência pastoral e faz sucesso. O 

processo de ensino-aprendizagem prepara os alunos para o presente, 

num contexto bem delimitado. Mas não lhes fornece instrumental crítico 

para reconsiderar no futuro seus pontos de vista. Imagine-se a crise de 

alguém, educado exclusivamente na linha da “teologia da secularização”, 

vigente na década de sessenta em alguns ambientes do primeiro mundo, 

diante da atual “volta ao sagrado”. A terceira postura pretende somar as 

outras duas, por superposição. Mescla textos, conceitos e categorias, da 

teologia consensual no momento, contido sobretudo em alguns manuais, 

com as novidades. Mas não ajuda o aluno a fazer uma comparação crítica 

entre elas. Podem-se criar imprecisões e até certa “esquizofrenia teórica” 

nos alunos, por não se saber articular conceitos provenientes de matrizes 

ou paradigmas distintos. Na quarta postura, pretende-se fazer, com 

máxima coerência possível, a ponte entre o passado, o presente e o futuro 

da teologia. O professor ajuda o aluno a perceber como o dado teológico 

foi sendo interpretado no correr dos tempos. Apresenta, no interior do 

conteúdo das disciplinas, os pontos consensuais e contribuições dos 

enfoques emergentes. Exercita com o aluno a crítica às concepções 

presentes, apontando seus aspectos positivos e limites. Educa-o assim 

para a pluralidade integradora. Espera-se então que, no futuro, ele possa 

enriquecer seu ponto de vista e reelaborar esquemas com as novas 

contribuições teológicas que forem surgindo (LIBÂNIO & MURAD, 1996). 

 

O fazer teológico, portanto, é uma atividade que se dirige de forma 

inescapável para o serviço e, nesse sentido, o serviço se apresenta como dom 

para os outros, isto é, serviço que se constitui como característica essencial do 

ser humano inserido na sociedade e em sua relação com os demais. 

 

Educação Teológica a Distância e Sagradas Escrituras 

  

O modo como lemos as Escrituras e, consequentemente a maneira como 

fazemos teologia pode definir nossa prática na sociedade e na comunidade 

eclesial. Uma das leituras mais utilizadas ao longo de muitas décadas – e que se 

tornou quase que uma segunda pele dos cristãos – é a leitura fundamentalista. 

Na leitura fundamentalista abdica-se da socialização do conhecimento e da 

construção do conhecimento a fim de estabelecer um discurso teológico 

monossêmico. 
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O termo “fundamentalismo” deriva de 12 opúsculos titulados The 

Fundamentals, publicados nos Estados Unidos entre 1910 e 1915 e se refere a 

um movimento no interior do cristianismo que dá uma vital importância à 

infalibilidade da Bíblia e mantém uma forte hostilidade contra a teologia 

moderna, métodos, resultados e implicações do estudo crítico moderno da Bíblia, 

e está completamente seguro de que os que não participam de seu ponto de 

vista religioso não são verdadeiramente cristãos. Podemos dizer que é um 

movimento anti-moderno, que busca manter a todo custo a certeza da 

cosmovisão pré-moderna que está sendo questionada pelos descobrimentos das 

ciências modernas e pela própria dinâmica da história. Uma leitura é 

fundamentalista quando nega a historicidade dos textos bíblicos, reivindicando 

para os mesmos o caráter de revelação direta de Deus, e de absoluta inerrância. 

O que se busca no fundamentalismo é transformar a Bíblia num livro sem 

história. A própria Bíblia aparece como um sujeito absoluto, a-histórico e 

universal. Nega-se a história do próprio texto bem como a história dos leitores 

atuais. Dessa forma, é absolutamente igual a maneira pela qual o texto é lido: 

esteja o leitor no século oitavo ou na atualidade. Ao mesmo tempo em que dota 

a Escritura de uma aura mística, quase fantasiosa, o fundamentalismo preenche 

o ato de ler com características redutoras e hermeneuticamente inaceitáveis, 

quais sejam: 

 

a. doutrinismo – a Bíblia torna-se fonte de confirmação das doutrinas 

já acalentadas e mantidas pelos seus leitores; ao invés de Palavra de 

Deus que fala e age na história dos seres humanos, é considerada mero 

repositório de proposições doutrinais,  as quais, de fato, não são outras 

senão as doutrinas fundamentais já previamente definidas. Como 

consequência desta característica da leitura fundamentalista, a 

diversidade de teologias e perspectivas existentes na Bíblia é 

desconsiderada, perdendo a escritura o seu caráter crítico e profético; 

simultaneamente, leitores da Bíblia deixam de ser construtores de 
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saber teológico – permanecem como meros reprodutores de doutrinas 

já tornadas irrelevantes e ininteligíveis na maior parte dos casos; 

b. individualismo – outra característica fundamentalista é a redução 

individualista do ato de ler e do próprio significado do texto. O que se 

busca é o “que a Bíblia quer dizer para mim”, ignorando-se a sociedade 

da qual o mesmo faz parte. Esse individualismo, por sua vez, também 

se remete aos próprios textos, considerados obra de indivíduos 

especiais, gênios religiosos direta e magicamente inspirados por Deus 

para escrever a verdade eterna e a-histórica e des-contextual. 

Consequentemente, a Escritura perde o seu caráter social, cultural e 

histórico, e sua mensagem é grandemente reduzida aos interesses 

individuais e egocêntricos de seus leitores; 

c. espiritualismo – sendo negado o seu caráter histórico e contextual 

das Escrituras, resta afirmar seu caráter espiritual. Enquanto 

cosmovisão bíblica, o espiritual é aquilo que vem de Deus e cria vínculos 

entre o ser humano e Deus, na leitura fundamentalista, espiritual é o 

oposto de material – entendido o material como aquilo que é histórico, 

social, cultural, em uma palavra: humano.  

 

O tipo de abordagem descrita acima impede o uso apropriado dos 

instrumentos críticos para a investigação bíblica. Ou, quando muito, utiliza meios 

não muito adequados a fim de “comprovar” a veracidade dos textos bíblicos. 

Nesse sentido busca-se uma leitura eminentemente apologética dos textos 

sagrados. Talvez possamos dizer que para esses a razão humana pode descobrir 

muita coisa, pode pesquisar, raciocinar e inventar. Mas existem verdades 

supremas que a razão não chega e nem tem condições de conhecer. Essas 

verdades e fatos estão na Bíblia. E, consequentemente, nunca uma verdade 

descoberta pela razão pode opor-se às verdades reveladas. Nesse sentido, o 

fundamentalista aceita a supremacia da revelação e da fé sobre a razão. Porque 

não dizer que esse balanço pendular não significa um retorno à cultura medieval.  
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Na análise do sociólogo da religião Antônio Gouvêa Mendonça “o 

fundamentalismo no Brasil protestante provocou um duplo prejuízo na formação 

teológica: ao empobrecer o estudo da Bíblia impediu a formação de biblistas e 

sua reprodução, assim como estimulou o surgimento de miríades de ‘institutos 

bíblicos” cujo objetivo não vai além do treinamento básico de evangelistas” 

(apud ANJOS, 1996).   

Rossi (2017, p. 55) aponta as principais características da leitura 

fundamentalista da seguinte maneira: 

 

• Exige uma forte adesão a atitudes doutrinárias rígidas; 

• Recusa todo questionamento e toda pesquisa crítica; 

• Não admite que a Palavra de Deus inspirada foi expressa em linguagem 

humana e que ela foi redigida, sob inspiração divina, por autores 

humanos cujas capacidades e recursos eram limitados; 

• Não concede nenhuma importância às formas literárias e às maneiras 

humanas de pensar presentes nos textos bíblicos; 

• Torna histórico aquilo que não tinha a pretensão de historicidade 

 

Conclusão 

 

Pensar novos caminhos exige a negação dos processos de Mcdonaldização 

– eficiência, calculabilidade, previsibilidade, controle e da percepção do poder 

como instrumento de colonização do outro, além de uma nova atualização da 

espiritualidade como instrumento de humanização das relações interpessoais. 

Indico abaixo possíveis caminhos de reflexão:  

 

• Caminhos que contemplem uma prática ecumênica e de diálogo 

inter-religioso; uma postura que procura criticar (ou pelo menos 

suspeitar) de dogmas ou teologias que proclamam um único 

modo de expressar a verdade para todas as épocas e lugares 
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possíveis e que privilegiasse o discurso teológico polissêmico em 

detrimento do monossêmico. Um discurso teológico que 

priorizasse a socialização e a construção do conhecimento, ao 

mesmo tempo em que negasse o discurso teológico 

fundamentalista. Por que não falar em uma “pluralidade teológica 

integradora”? 

• Caminhos que produzam currículos que não sejam reféns da 

perfeição ou do definitivo; isto exigiria pensar a educação 

teológica como processo, ou seja, uma educação que se produz 

de acordo com a agenda pública: uma teologia pública. Mendonça 

é muito claro ao afirmar que “já não podemos pensar 

estritamente na reprodução do saber teológico (...) a produção 

do saber teológico é essencial  para o avanço da teologia na 

direção não somente da academia, mas do debate dos grandes 

problemas que  envolvem a Igreja e a sociedade” (1996, p. 

144). 

• Caminhos que tenham a percepção de que o aluno é um sujeito 

histórico e participante da construção social e, dessa forma, 

rejeita o autoritarismo e prefere o diálogo com o “outro” a 

colonizar outras mentalidades ou converter os que entendem o 

mundo de modo diferente. Boaventura (2000, p. 30) nos recorda 

“que sob a capa dos valores universais autorizados pela razão foi 

de fato imposto a razão de uma ‘raça’, de um sexo e de uma 

classe social”. Enfim, uma educação teológica que dissesse não à 

colonização das mentalidades.  

• Caminhos que busquem uma educação integral e que formem 

integralmente as pessoas. Nas palavras bem acertadas de 

Sheldrake (2005, p. 37) quando afirma que fazer teologia 

significa ser uma pessoa teológica e não apenas usar ferramentas 

teológicas. 

• Caminhos que tenham uma compreensão sinótica da teoria e da 

prática não como propostas concorrentes e aniquiladoras uma em 
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relação à outra. Teoria e prática devem ser vistas como 

complementares.  

• Caminhos em que se semeie uma educação teológica autóctone 

e historicamente situada. Martins (2006, p. 81) nos chama a 

atenção para não fazer uma teologia que seja subjetiva, sectária, 

hermética e estereotipada e nem puramente acadêmica, teórica, 

distanciada das igrejas e da realidade social onde o povo exercita 

a teologia e sua fé. 

• Caminhos em que se exercitem uma educação teológica crítica de 

si mesma: muitas teologias (assim como muitas espiritualidades) 

ostentam marcas perceptíveis de patriarcado, capitalismo, 

racismo, colonialismo e individualismo. Boaventura é preciso em 

sua análise (2000, p. 30): “Estamos tão habituados a conceber o 

conhecimento como um princípio de ordem sobre as coisas e 

sobre os outros que é difícil imaginar uma forma de conhecimento 

que funcione como princípio de solidariedade”.   

• Caminhos que nos permitam saber que a principal tarefa das 

igrejas e de sua teologia em um futuro global é  uma tarefa 

pedagógica. Uma teologia que procure desenvolver a tomada de 

consciência e a atitude crítica, graças a qual o ser humano poderá 

escolher e decidir: viver livre, em vez de submisso; reflexivo, em 

vez de domesticado; ativo, ao invés de passivo.  

 

As igrejas e suas correspondentes teologias devem, nesse sentido, ser 

testemunhas do Reino de Deus por meio do ensinar, do aprender e do viver em 

justiça. 
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HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA E A 

FORMAÇÃO DE PROFESSORES NO BRASIL 

  

LUÍS FERNANDO LOPES62 

 

Introdução 

  

Muito conhecido por considerar a Educação a distância a forma mais 

industrializada de ensino e aprendizagem, Otto Petterrs, na sua obra Educação 

a distância em transição, escreveu que “a história da Educação a distância tem 

sido a história de sua crescente importância” (PETERS, 2009, p. 27). Desta 

forma, considerando o contexto brasileiro, o resumo técnico do censo da 

Educação Superior de 2009 publicado pelo Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), apontou que 41% da educação 

nesse nível de ensino se desenvolve a distância ou associando-se a modalidade 

presencial. Os dados desse censo apontam também que a formação de 

professores em cursos a distância tem crescido substancialmente.   

É preciso salientar que tal crescimento é estimulado por políticas públicas 

estabelecidas pelo Ministério da Educação (MEC), e por outros órgãos 

reguladores do ensino no país.   

Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBN) de nº 

9.394 de dezembro de 1996, a Educação a Distância (EaD) passou a ser 

entendida como uma modalidade de educação capaz de oferecer maiores 

possibilidades de acesso à educação, em diferentes níveis, visando a 

democratização do ensino no país (LOPES, 2011). 

 
62 Doutor em Filosofia. Professor no Centro Universitário Internacional UNINTER. 
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A Educação a distância no Brasil, entretanto, não é um fenômeno recente, 

pois seguiu as tendências e experiências em âmbito mundial. Por isso, para a 

realização das análises aqui propostas, partimos do processo histórico para f            

azer algumas considerações sobre a Educação a distância no Brasil e sua 

presença marcante na formação inicial e continuada de professores, que se 

acentuou sobretudo a partir da entrada no século XXI.  

  

História da EaD no brasil: apontamentos 

  

Antes de 1900 já existiam anúncios em jornais de circulação no Rio de 

Janeiro que ofereciam cursos profissionalizantes por correspondência. Tratava-

se de iniciativas isoladas, pois eram cursos de datilografia ministrados por 

professores particulares.  No ano de 1904, com a instalação das Escolas 

Internacionais, tem-se um marco de referência oficial. Eram unidades de ensino 

estruturadas como filiais de uma organização norte-americana. Os cursos 

sempre eram voltados para pessoas que buscavam empregos principalmente 

nos setores de serviço e comércio. Naturalmente o ensino era por 

correspondência e os materiais didáticos enviados pelos correios, os quais 

utilizavam as ferrovias para transporte (ALVES, 2009, p. 9).  

 Com a fundação da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro em 1923, tem-se 

uma iniciativa que teve pleno êxito, mas despertou preocupação para os 

governantes, já que podiam ser transmitidos programas considerados 

subversivos. A função principal da emissora era possibilitar educação popular 

pelo então moderno sistema de difusão em curso no Brasil e no mundo.  Porém, 

foram colocadas exigências de difícil cumprimento já que não se tinha fins 

comerciais. Sem saída, os instituidores tiveram que doar a emissora para o 

Ministério da Educação e da Saúde em 193663 (ALVES, 2009).  

No período da Segunda Grande Guerra, o Brasil adotou uma política de 

substituição das importações, porém não havia cursos técnicos que 

 
63 Até 1930 inexistia no Brasil um órgão específico para tratar os assuntos de educação.  
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propiciassem a formação profissional necessária para atender as demandas do 

modelo produtivo. Neste cenário, em 1939 e 1941 surgem dois Institutos de 

iniciativa particular que ofereciam cursos de educação a distância, por 

correspondência, via correio, voltados para o ensino profissionalizante: O 

Instituto Monitor e o Instituto Universal Brasileiro, este último, ainda em pleno 

funcionamento, pois ele vem se adequando as novas demandas educacionais.    

 O Serviço Nacional do Comércio (SENAC) criado no governo Vargas, 

começou suas atividades em 1946 e desenvolveu no Rio de Janeiro e São Paulo 

a Universidade do Ar que já atingia 318 localidades em 1950. A Igreja Católica, 

por meio da diocese de Natal - RN, criou em 1959 algumas escolas radiofônicas 

que originaram o movimento de Educação de Base.  Porém, as políticas públicas 

de EaD começaram a ser estabelecidas nas décadas de 1960 e 1970. Durante a 

década de 1960, projetos vinculados ao Governo Federal como o Mobral tinham 

abrangência nacional e prestaram um grande auxílio pelo uso do rádio. A 

revolução deflagrada de 1964 abortou grandes iniciativas e o fato de acontecer 

um desmonte da EaD via rádio foi um dos principais fatores de queda da 

educação a distância no ranking internacional (ALVES, 2009).  

 No entanto, foi a partir da década de 1960 que a televisão passou a ser 

utilizada em programas de EaD. Coube ao Código Brasileiro de 

Telecomunicações, criado em 1967, determinar o que deveria ser transmitido 

em termos de programas educativos pelas emissoras de rádio e televisões 

educativas (ALVES, 2009). Outras iniciativas seguiram-se no final da década de 

1960, entre elas: A TV Educativa do Maranhão; a TVE do Ceará, com o programa 

TV Escolar; a fundação do Instituto de Radiofusão Educativa da Bahia (Irdeb); 

no Rio de Janeiro, a Fundação Brasileira de Educação (Fubrae) criou o Centro 

Educacional de Niterói (CEN); em Brasília, foi fundado o Centro de Ensino 

Tecnológico de Brasília (Ceteb) voltado à formação profissional, geralmente com 

cursos para atender às necessidades de empresas. Um dos trabalhos mais 

conhecidos do Ceteb foi o Projeto Acesso, desenvolvido em convênio com a 

Petrobras; em São Paulo, foi criada a Fundação Padre Anchieta (FPA) [...]. Na 

década de 1970, destacou-se o Projeto Minerva (radio educativo), criado pelo 
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governo federal, que oferecia diferentes tipos de cursos para os níveis de 

primeiro e segundo graus, com o objetivo de resolver em curto prazo os 

problemas de desenvolvimento político, econômico e social do país (GUAREZI, 

2009, p. 34).  

A Lei nº 5.692 de 11 de agosto de 1971, estabeleceu o chamado ensino 

supletivo por meio de cursos que substituíam os regulares, destinados a quem 

não efetuou sua escolarização de 1º e 2º graus na idade estabelecida, ou seja, 

dos 7 aos 14 anos. Os cursos supletivos ofertados dependiam de pareceres dos 

Conselhos Federais e Estaduais de Educação para funcionamento. Em geral, 

eram classificados como experimentais e em condição precária de 

funcionamento. O “Art. 25, § 2º da referida Lei, estabelecia que os cursos 

supletivos pudessem ser ministrados em classes ou mediante a utilização de 

rádios, televisão, correspondência e outros meios de comunicação que 

permitam alcançar o maior número de alunos” (BRASIL, 1971).   

 Na estrutura do Ministério da Educação foi criado em 1972, o Programa 

Nacional de Teleducação (Prontel) que ficou responsável por coordenar e apoiar 

a teleducação no Brasil. Depois, esse órgão foi substituído pela Secretaria de 

Aplicação Tecnológica (Seat) que acabou sendo extinta.   

 O Sistema Nacional de Radiofusão se fortaleceu posteriormente com a 

criação, em 1981, do Fundo de Financiamento da Televisão Educativa (Funtevê). 

Esta passou a colocar programas educativos no ar em parceria com diversas 

rádios educativas e vários canais de TV. Instituições privadas também 

começaram a desenvolver seus próprios projetos em paralelo com as iniciativas 

do governo federal e dos governos estaduais (GUAREZI, 2009).   

 No final da década de 1990, as emissoras foram isentas da obrigação de 

transmitir programas educativos o que significou um retrocesso enorme. Com a 

reformulação do sistema nacional de radiodifusão em 1994, a Fundação Roquete 

Pinto ficou responsável por coordenar as ações. Infelizmente, o tempo passou 

e resultados concretos não apareceram, apesar de várias ações terem sido 

propostas e levadas a cabo. Pode-se citar, por exemplo, iniciativas como a da 
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Fundação Roberto Marinho com os telecursos, a própria TV Educativa com seus 

programas. No entanto, a forma de difusão depende das emissoras abertas ou 

a cabo para o acesso da população em geral (ALVES, 2009).  

 Com relação aos computadores, os mesmos chegaram ao Brasil em 1970 

por meio das universidades, mas eram de difícil acesso para a população. Com 

o decorrer do tempo ficaram mais acessíveis, tanto no aspecto prático como 

econômico. No Brasil, a Internet, já disponível nos computadores pessoais, 

colaborou e colabora imensamente para a propagação da EaD. No entanto, há 

muitos aspectos a serem superados, tanto no que tange a infraestrutura quanto 

ao preparo para utilização. O aspecto legal é um ponto fundamental com relação 

ao reconhecimento da EaD.   

Desde 1979, a Universidade de Brasília (UnB) é referência em EaD, por 

meio da oferta de mais de 20 cursos de extensão, seis deles traduzidos da Open 

University, utilizados por pessoas de todos os estados do Brasil, cerca de 50 mil, 

que se inscreveram formalmente nesses cursos.   

  Com relação à UnB, é importante citar que:  

   

O Programa de Ensino a Distância da UnB transformou-se na 

Coordenadoria de Educação a Distância, em 1985, ligada ao Decreto de 

extensão, e, mais tarde, em 1989, no Centro de Educação Aberta 

Continuada a Distância (Cead). No primeiro período foram produzidos 

quatro cursos, entre os quais o primeiro volume da série: O Direito 

achado, que já caminha para a 5ª edição, com cerca de 12 mil 

exemplares vendidos (SARAIVA, 1996, p.22). 

    

  Demais instituições também são citadas como centros de EaD, como o 

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), - com atividades em EaD 

desde 1976 -, a criação de um Sistema Nacional de Tele-educação; a Fundação 

Padre Landell de Moura, - com expressiva programação educativa utilizando 

rádio e televisão -, a Fundação Roberto Marinho (FRM), com a produção das 

séries educativas como o Telecurso do 2º Grau e o Supletivo do 1º Grau, com 

programas transmitidos em recepção livre (SARAIVA, 1996).   
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A Legislação e expansão da EaD no Brasil  

 

Na década de1990, a Lei 9.394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, estabeleceu as bases legais para esta modalidade de ensino nos mais 

diversos níveis. Segundo Alves (2009, p.11) a nova LBDN de 1996,   

   

Foi um avanço, uma vez que possibilitou, de maneira inequívoca, o 

funcionamento dos cursos de graduação e pós-graduação, assim como 

na educação básica, desde o ensino fundamental ao médio, tanto na 

modalidade regular, como na de jovens e adultos e na educação especial. 

A lei teve a grande virtude de admitir, de maneira indireta, os cursos 

livres a distância, neles inseridos os ministrados pelas chamadas 

‘universidades corporativas’ e outros grupos educativos.   

   

 Em 1998 o Decreto nº 2.494, de 10 de fevereiro, determina em seu artigo 

1º, o seguinte:   

   

Art. 1º Educação a distância é uma forma de ensino que possibilita a 

autoaprendizagem, 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.   

Parágrafo Único – Os cursos ministrados sob a forma de educação a 

distância serão organizados em regime especial, com flexibilidade de 

requisitos para admissão, horários e duração, sem prejuízo, quando for 

o caso, dos objetivos e das diretrizes curriculares fixadas nacionalmente 

(BRASIL, 1998).  

   

 Segundo Gomes (2009), com o Decreto nº 2.494/1998, houve cautela 

em sua regulamentação, deixando um dos parágrafos do artigo 80 da LDB em 

suspenso, qual seja, aquele que versa sobre o tratamento diferenciado para a 

EaD e assim também a questão do mestrado e doutorado. A ênfase foi a 

equiparação entre educação presencial e a distância sendo condicionada a 

avaliação do rendimento dos alunos à realização de exames presenciais.  
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 Contudo, o Decreto nº 2.494/1998 foi revogado em 19 de novembro de 

2005 pelo artigo 37 do Decreto nº 5.622. Neste, o artigo 1º dá nova redação à 

EaD e à sua organização metodológica:    

 

Art. 1o  Para os fins deste Decreto, caracteriza-se a educação a distância 

como 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 educativas em lugares ou tempos 

diversos.  

§ 1o  A educação a distância organiza-se segundo metodologia, gestão e 

avaliação peculiares, para as quais deverá estar prevista a 

obrigatoriedade de momentos presenciais para:  

I - avaliações de estudantes;  

II - estágios obrigatórios, quando previstos na legislação pertinente;  

III - defesa de trabalhos de conclusão de curso, quando previstos na 

legislação pertinente; e  

IV - atividades relacionadas a laboratórios de ensino, quando for o 

caso (BRASIL, 2005).   

   

  Na sequência, o Decreto nº 5.622/2005, temos outro marco da EaD 

brasileira, qual seja, o Decreto nº 5.800 de 8 de junho de 2006, que dispõe 

sobre o Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB).   

O Decreto nº 5.800/2006 determina a criação da Universidade Aberta do 

Brasil (UAB) e seus objetivos principais, no artigo 1º:  

   

Art. 1o  Fica instituído o Sistema Universidade Aberta do Brasil - UAB, 

voltado para o desenvolvimento da modalidade de educação a distância, 

com a finalidade de expandir e interiorizar a oferta de cursos e programas 

de educação superior no País.  

Parágrafo único.  São objetivos do Sistema UAB:  
I - oferecer, prioritariamente, cursos de licenciatura e de formação 

inicial e continuada de professores da educação básica;  
II - oferecer cursos superiores para capacitação de dirigentes, gestores 

e trabalhadores em educação básica dos Estados, do Distrito Federal 

e dos Municípios;  
III - oferecer cursos superiores nas diferentes áreas do conhecimento;  
IV - ampliar o acesso à educação superior pública;  
V - reduzir as desigualdades de oferta de ensino superior entre as 

diferentes regiões do País;  
VI - estabelecer amplo sistema nacional de educação superior à distância; 

e;  
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VII - fomentar o desenvolvimento institucional para a modalidade de 

educação a distância, bem como a pesquisa em metodologias 

inovadoras de ensino superior apoiadas em tecnologias de informação 

e comunicação (BRASIL, 2006).  

   

  A UAB contempla um regime de colaboração da União e entes 

federativos, pela oferta de cursos e programas por instituições públicas de 

educação superior, com seus objetivos voltados à oferta de cursos de 

licenciatura e formação inicial de professores da educação básica, capacitação 

de gestores, dirigentes e trabalhadores em educação básica, cursos superiores 

e constituição de um amplo sistema de educação superior à distância (GOMES, 

2009).  

 Sobretudo a partir da década de 1990 presenciamos a adoção de políticas 

de expansão da Educação Superior no país, de modo particular a de formação 

de professores. Mais recentemente, o Censo da Educação Superior 200864 

revelou aspectos importantes da atual situação brasileira, dentre os quais se 

destacam os seguintes: 1. Nas Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) 

houve um incremento de 21.513 novas vagas na graduação presencial e a 

distância, ou 12,2% a mais em relação a 2007. Como consequência, a 

quantidade de candidatos por vaga diminui nessas instituições. 2. Em 2008, 

1.936.078 novos alunos ingressaram na Educação Superior, 8,5% a mais em 

relação a 2007. 3. O número de matrículas em 2008 foi 10,6% maior em relação 

a 2007, com um total de 5.808.017 alunos matriculados em cursos de 

graduação presencial e a distância (LOPES, 2011). 

Neste cenário a ampliação da oferta de cursos, sobretudo na modalidade 

a distância é uma realidade. Na graduação a distância, 115 instituições 

ofereceram 647 cursos em 2008. As matrículas na modalidade EaD aumentaram 

96,9% em relação ao ano anterior e, em 2008, passaram a representar 14,3% 

do total de matrículas no Ensino Superior. Além disso, o número de concluintes 

em EAD cresceu 135% em 2008, comparado a 2007 conforme a tabela abaixo:  

 
64 Disponível em: http://www.inep.gov.br/download/censo/2008/resumo_tecnico_2008_15_12_09.pdf.  Acesso em 

22/out./2010.  
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Tabela 1: Evolução do Número de Ingressos, Matrículas e Concluintes na Educação a 

Distância - Brasil 2002 a 2008  

  

Deste total de matrículas na EaD em 2008, 46,9% se referem a cursos de 

Licenciatura como demonstra a tabela abaixo:  

  

Tabela 2: Número de Matrículas em cursos de educação a distância, por grau 

acadêmico, segundo a Categoria Administrativa – Brasil 2008  

  

 

Seguindo esta tendência, uma análise dos dados do censo EaD de 2009 

revela que 41% da educação superior se desenvolve somente pela EaD ou 

associada com a educação presencial, se considerarmos os 20% dos cursos 

ofertados na modalidade a distância, conforme a Portaria 2.253/2001.   

Também a oferta da formação de professores na modalidade a distância 

tem crescido significativamente nos últimos anos. De acordo com Dourado 

(2008, p.901) em 2006, de um total geral de 818.580 vagas oferecidas para 
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cursos na modalidade a distância, 524.096 foram para educação, portanto, 

64%, sendo 18.912 em instituições públicas e 505.184 pelo setor privado.   

Surpreendentemente, o número de matrículas na esfera pública, na área 

da educação, foi maior do que as vagas ofertadas. Quando se compara oferta e 

matrículas, para 2006, observa-se que a área de Educação teve a maior 

ocorrência de matrículas, respondendo por 72,11% do total de matrículas 

efetivadas. A esfera pública respondeu por 37.205 das matrículas, ainda que 

paradoxalmente tenha oferecido apenas 18.912 vagas. Já a esfera privada 

responde no mesmo período, por 112.793 das matriculas na área educacional 

(DOURADO, 2008, p.901- 902). Esses dados indicam que o processo de 

expansão de vagas em cursos na modalidade EaD vem ocorrendo com grande 

centralidade na área de educação e com predomínio da esfera privada.   

Estamos, portanto, face a uma tendência: a expansão da formação de 

professores a distância. Todo este processo foi acompanhado por políticas do 

MEC para a área, intensificado ao final do primeiro governo Lula, caracterizadas 

por parcerias entre as IES públicas, a atribuição de importante protagonismo à 

CAPES, INEP e SEED (PEREIRA, PEIXOTO, FORNALSKI, 2010).   

Entre as justificativas apresentadas para a adoção da modalidade de EaD 

na formação continuada de professores, destaca-se a democratização, a 

superação das barreiras espaço e tempo, a promoção da autonomia dos 

professores na busca por formação contínua, o atendimento às novas demandas 

educacionais e a melhoria da qualidade da educação em todos os níveis (ALVES 

e RADO, 2009; BELLONI, 2008). Para a realidade dos professores em quem a 

demanda por educação solicitada pela sociedade atual é percebida de forma 

mais intensa, equivale a dizer que se exige uma nova formação, uma nova 

pedagogia (LOPES, 2011). 

De acordo com Belloni (1998, p. 143-162) esta nova pedagogia que se 

insere num novo campo vasto e necessariamente interdisciplinar de pesquisa 

possui dois componentes principais: a utilização cada vez maior das tecnologias 

de produção, estocagem e transmissão de informações, por um lado, e o 
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redimensionamento do papel do professor por outro. Tal papel tende a ser cada 

vez mais mediatizado, ou para seguirmos o pensamento de Belloni, o professor 

duplamente mediatizado: como produtor de material para discentes de EaD 

através das tecnologias de informação e comunicação (TICs) e como usuário 

ativo, crítico e mediador entre esses meios e os alunos (LOPES, 2011). 

Conforme se pode constatar, este crescimento é estimulado por políticas 

públicas estabelecidas pelo Ministério da Educação (MEC), e por outros órgãos 

reguladores do ensino no país, tais como pela Campanha de Aperfeiçoamento de 

Pessoal do Ensino Superior (Capes) e pelo Instituto Nacional de Pesquisas 

Pedagógicas (INEP). Um estudo das políticas educacionais sobre o tema, 

demonstrou sucintamente que:   

• em 2005, o Ministério incluiu na sua agenda o Fórum com as  

Estatais pela Educação cujo objetivo foi a criação do sistema 

Universidade Aberta do Brasil (UAB) para atuação na formação 

inicial e continuada de professores da educação básica com a 

utilização de metodologias de educação a distância;  

• no ano seguinte, pelo Decreto nº 5.800, o MEC instituiu o Sistema 

Universidade Aberta do Brasil, ligada à Capes, em parceria com a 

SEED. Com a articulação entre IES públicas, estados e municípios, 

a UAB propõe-se a expandir e levar aos interiores do Brasil cursos 

de educação superior pública, para gestores e trabalhadores, de 

educação básica e apoiar pesquisas sobre EaD.   

 

Ainda em 2007, foram selecionados 27 polos para atenderem a 673 

turmas e 32.880 vagas. No mesmo ano esta política de formação a distância de 

professores foi fortalecida com a atribuição à CAPES de coordenar o Sistema 

Nacional de Formação, ao INEP o papel de acompanhar, e ao FNDE, de financiar; 

sobretudo, para a formação de professores. No mesmo ano, o MEC, por meio 

da SEED estabeleceu novos Referenciais de Qualidade para EAD, reforçando (1) 

a necessidade dos cursos a distância se pautarem pelo Projeto Político 
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Pedagógico, (2) a atenção que devem merecer os estudantes, (3) a interação 

professor-aluno, coordenadores, equipe administrativa, material didático e 

instalações.   

  

A formação de professores e a EaD no brasil  

  

Ainda que não na mesma intensidade, a pesquisa relacionada à   EaD tem 

crescido muito significativamente nos últimos anos no Brasil, acompanhando o 

crescimento de cursos e alunos demonstrado anteriormente.   

Nessa perspectiva, uma consulta ao banco de teses e dissertações da 

CAPES utilizando as categorias formação de professores e educação a distância 

entre 1996 e 2009, apresenta a seguinte constatação:  

  

Gráfico 1: Consulta ao banco de teses e dissertações da CAPES utilizando as 

categorias;  formação de professores e educação a distância entre 1996 e 2009.  

 

Fonte: Dados do banco de Teses e Dissertações da Capes, org. Luís Fernando Lopes.  
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A análise dos resumos das teses e dissertações que compõem o gráfico 

apresentado, produzidas, sobretudo a partir de 2005, permite perceber: 1 que 

nos últimos cinco anos o número de teses e dissertações nessa área multiplicou-

se muito intensamente. Se em 2005 a busca mostrou 35 dissertações, em 2009 

esse número subiu para 67, o que significa que a produção praticamente 

dobrou.   

Também em relação às teses, se em 2005 a consulta mostrou apenas seis 

trabalhos, em 2009 já temos dezoito. Portanto, a produção triplicou; 2 que as 

pesquisas tendem a concentrar-se na investigação de programas estaduais e 

federais para formação continuada de professores da rede pública de ensino 

fundamental, bem como na análise do uso das tecnologias de informação e 

comunicação no campo educacional e particularmente na formação continuada 

de professores; 3 que há discursos legitimadores da EaD e do uso das 

tecnologias de informação e comunicação como elementos fundamentais de 

uma nova pedagogia para um novo professor do futuro, mediador, reflexivo e 

pesquisador. Portanto, para tal ele dever ser formado. Esses dados demonstram 

uma realidade que exige investigação e pesquisa.  

A própria legislação educacional, LDB 9.394/96, afirma que os sistemas 

de ensino deverão promover a valorização dos profissionais da educação 

assegurando-lhes “aperfeiçoamento profissional continuado” e “períodos 

reservados a estudos, planejamento e avaliação, incluídos na carga de trabalho” 

(BRASIL, 1996).   

Destarte, a formação continuada de professores como modalidade a 

distância, efetiva-se como programa de capacitação em diferentes estados da 

federação, em atendimento ao que prevê os artigos 67 e 87, da Lei 9.394/96, 

que expomos abaixo:  

   

[...] os sistemas de ensino, no cumprimento do disposto não envidarão 

esforços para implementar programas de desenvolvimento profissional 

dos docentes em exercício, incluída a formação em nível superior, em 

instituições credenciadas, bem como em programas de aperfeiçoamento 

em serviço. (BRASIL, 1996).  
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  Assim, a história da educação a distância no Brasil, segundo Torres e 

Fialho (2009, p.457) “nos traz um século de acontecimentos que se entrelaçam 

com o uso de diversas mídias que foram despontando, sendo superadas e 

convivendo ao longo de todo este período”.   

  

Considerações finais  

  

  As análises aqui apresentadas apontam para o fato de que a Educação a 

Distância continua tendo um caráter de suplência no ensino brasileiro, ou seja, 

está direcionada para atender áreas carentes da população, quer seja ensino 

fundamental ou médio para quem não conseguiu cursá-los com a idade 

apropriada ou para atender outras deficiências diagnosticadas, por exemplo na 

formação de professores.  

   Os resumos das Teses e Dissertações analisados, em geral tinham por 

finalidade analisar os programas de EaD implantados pelo governo. Estes 

programas estão voltados para a educação continuada de professores das 

primeiras series do ensino fundamental ou formação em ação.  Os trabalhos 

mais recentes, começam a discutir a formação continuada de professores de 

Inglês, de Física, Química, Matemática e Música.  São pouquíssimos os trabalhos 

que discutem os fundamentos da EaD e sua vinculação com as políticas do 

Banco Mundial e da UNESCO. Os resultados apontam para a necessidade de 

aprofundamento das pesquisas neste campo de pesquisa.   
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ORDENADO CATÓLICO: REFLEXÕES SOBRE A 

FORMAÇÃO TEOLÓGICO-PASTORAL DO DIACONADO 

PERMANENTE BRASILEIRO 

 

WALTER SARAIVA65 
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Introdução - breve histórico e elementos teológicos do diaconado 

permanente 

 

Os documentos da Igreja da segunda metade do século XX, entre eles, o 

Diretório do Ministério e da Vida dos Diáconos Permanentes da Congregação 

para a Educação Católica, Congregação para o Clero nos diz:  

O serviço dos diáconos na Igreja é documentado desde os tempos antigos, 

pois “no grau inicial da hierarquia sagrada estão, portanto, os diáconos, cujo 

ministério foi sempre tido em grande honra na Igreja” (CONGREGAÇÃO PARA O 

CLERO, 1998, § 01). Uma tradição consolidada, atestada já por Irineu de Lyon 

e que confluiu na liturgia da ordenação, viu o início do diaconato no 

acontecimento da instituição dos “sete”, eleitos nos Atos dos Apóstolos (6,1-6). 
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Processos Pastorais (PUCPR 2015); Mestrando em Teologia (PUCPR 2019-2021); Professor do Centro Universitário 
Internacional (UNINTER); Diácono permanente da Diocese de São José dos Pinhais PR. Contato: 
marciopelinski@hotmail.com 
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Inácio de Antioquia, próximo do ano 100 d.C., também menciona este 

ministério, juntamente com bispos e presbíteros.  

 Instituído primeiramente para o serviço da caridade por conta das 

necessidades da comunidade, ligado ao ministério do Bispo, o diaconado foi aos 

poucos adquirindo e agregando novas e próprias características ao longo dos 

primeiros séculos, atingindo seu auge nos séculos IV e V. A partir de então, 

perdeu espaço, com o crescimento sobretudo das ordens religiosas e, apenas no 

século XX, com o Concílio Vaticano (1962 – 1965), através da Constituição 

Dogmática Lumen Gentium foi novamente restaurado. O diaconato não pode 

jamais ser visto como uma espécie de degrau para se atingir a ordenação no 

grau do presbiterado, mais sim com uma índole própria do agir na pessoa do 

Cristo Servidor, afinal esse foi o peso maior em sua restauração, quer seja, o 

anúncio do Evangelho e o cuidado sacramental inclusive em regiões mais 

remotas. “São-lhes impostas as mãos não para o sacerdócio, mais sim para o 

ministério. Porquanto fortalecidos com a graça sacramental, servem ao Povo de 

Deus na diaconia da liturgia, da palavra e da caridade [...]” (LG, n.29).  

Uma das especificidades do diácono permanente é viver a “dupla 

sacramentalidade”, o matrimônio e a ordem. Neste ponto a unidade familiar e 

principalmente o consentimento e o auxílio da esposa é o que fará frutificar 

plenamente o “agir diaconal”. A vivência dessa dupla sacramentalidade. Uma 

vivência familiar estruturada e engajada com a caminhada comunitária e eclesial 

permitirá também um desempenho das funções do ministério diaconal sempre 

mais frutuosa, assim como uma vivência diaconal comprometida o levará 

também a uma plena e harmoniosa vivência familiar. 

 

Perfil dos diáconos 

 

Os Atos dos Apóstolos, orientam a comunidade para “Procurai, [...] entre 

vós, irmãos, sete homens de boa fama, repletos do Espírito Santo e de 

Sabedoria...” (At 6,3) para elencar as características inerentes aos candidatos 
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ao diaconado na Igreja Católica – partindo deste verso, podemos traçar o perfil 

esperado e compreender as aptidões daqueles que serão investidos na Sagrada 

Ordem, no grau do diaconato:  

a)Boa Fama: no livro sagrado do Eclesiastes temos uma expressão: “Mais vale 

a fama do que o óleo fino” (Ecle 7,1). A boa fama é uma das coisas que o homem 

necessita para levar uma vida verdadeiramente humana. O diácono permanente, 

chamado ao serviço da Palavra, da Liturgia e da Caridade, age na pessoa do 

Cristo Servo que se fez diácono para o bem de todos, assim como pediu Jesus, 

conforme o texto do Evangelho que diz “O Filho do Homem não veio para ser 

servido, mas para servir e dar sua vida como resgate por muitos” (Mt 20,28). O 

diácono deve ser um perito em humanidade. Suas ações devem ser voltadas 

para o bem, a defesa e o cuidado da vida humana em todas as suas 

circunstâncias. A boa fama é o reconhecimento da pessoa através de suas ações, 

desde que estas sirvam para promover o bem, a justiça, a paz e a vida. Para 

isto, o conhecimento de si mesmo e do outro, a vivência e a convivência com as 

realidades humanas mesmo em suas dificuldades mais profundas e o 

comprometimento com a vida em plenitude para todos, vai permitir ao diácono 

agir no tempo e na história como verdadeiro “Bom Samaritano”, que vê, sente 

compaixão e cuida do próximo que sofre. A boa fama se constrói através de uma 

vida comprometida com o próximo. 

b) Repletos do Espírito Santo: Estar repleto significa estar cheio, tomado, 

abarrotado. No Evangelho segundo João, Jesus diz a seus discípulos: “E rogarei 

ao Pai e Ele vos dará outro Paráclito, para que convosco permaneça para 

sempre” (Jo. 14,16). E continua ainda: “Mas o Paráclito, o Espírito Santo que o 

Pai enviará em meu nome, vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que vos 

disse” (Jo. 14,26). Toda ação do cristão é, pois, dirigida ao Pai que é fonte e 

origem de um projeto de vida e felicidade, por Jesus Cristo que nos revelou este 

projeto através de seu Mistério Pascal, no e pelo Espírito Santo que é aquele do 

qual provém à força necessária para a ação de engajamento na construção deste 

mesmo projeto, o qual é sonho do Pai para a humanidade desde a criação do 

mundo. O diácono deve deixar ser instruído e conduzido pelo Espírito Santo. 
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Estar repleto do Espírito Santo é ter uma vida moldada ao exemplo de vida do 

próprio Cristo, uma vida dócil, uma vida aberta às palavras de Salvação, ao 

diálogo, uma vida comprometida com o próximo. Assim como Cristo foi 

conduzido ao deserto pelo Espírito e lá enfrentou e venceu as tentações do 

maligno, o diácono estando repleto do Espírito Santo também terá, através dele, 

as forças necessárias para vencer as tentações que o deserto de uma sociedade 

mundanizada nos apresenta a cada dia. 

c) Cheios de Sabedoria: O escritor sagrado do Eclesiástico escreve: “Toda 

Sabedoria vem do Senhor, ela está junto dele desde sempre” (Eclo 1,1). Deus é 

a própria fonte e origem da sabedoria, portanto, o homem sábio é aquele que 

une sua vida a Ele e pauta suas ações nos valores e princípios revelados pelo 

próprio Deus. Sabedoria é diferente e vai além do simples conhecimento 

intelectual. A Sabedoria nos faz apreciar e vivenciar o sabor da vida. 

Por tudo que apresentamos até aqui é possível verificar que o homem 

chamado à vocação diaconal, além da própria vocação, deve ser alguém voltado 

para o amor a Deus e ao próximo, conhecedor da Palavra de Deus e os valores 

humanos, amante da oração e comprometido com a vida. Para isso, faz-se 

necessário também uma sólida formação que lhe garanta acesso ao 

conhecimento e ao desenvolvimento humano-afetivo, eclesial-comunitário, 

intelectual, espiritual e pastoral (CNBB, 2012, §148). Deve ser alguém inserido 

na história e na realidade de seu tempo para  não se alienar da mesma, como 

nos fala o escritor da Carta a Diogneto: “Numa palavra, o que a alma é no corpo, 

isso são os cristãos no mundo”, (Patrística, 2010, p.23). A formação do diácono 

deve ser permanente, não se restringindo apenas ao período anterior à 

ordenação mais vai estendendo por toda a vida, como fundamento da vocação 

e da manutenção de seu ardor no labor diaconal. 
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Importância da formação para a preparação e vivência deste 

ministério 

 

O documento 96 da CNBB que traça as diretrizes para o diaconado 

permanente da Igreja no Brasil, deixa claro o caminho a ser seguido na formação 

do candidato ao diaconato, bem como traça o caminho para a formação, como 

algo que o acompanhará por toda a vida: 

 

A formação permanente é uma exigência da própria vocação diaconal que 

solicita do diácono estar sempre atualizado para que seu serviço responda 

às necessidades de cada momento histórico. Com efeito, para o que recebe 

o diaconado há obrigação de formação doutrinal permanente, que 

aperfeiçoa e atualiza cada vez mais a exigência de antes da ordenação, de 

maneira que a vocação ao diaconado tenha continuidade e se exprima 

sempre de novo como vocação no diaconado, através da renovação 

periódica do “sim, quero”, pronunciado no dia da ordenação” (CNBB, 2012, 

N.222). 

 

Sobre a responsabilidade desta formação, diferentemente das vocações 

jovens para o presbiterado e para a vida religiosa, o diácono, como viris probati, 

é o primeiro responsável por sua formação e para tanto, deve lançar mão dos 

meios necessários para que isso possa se efetivar. Por conta de seu estado de 

vida e características de trabalho diverso, nem sempre é possível ao mesmo 

aprofundar seus estudos e buscar conhecimento e formação através dos 

métodos tradicionais como o frequentar regularmente uma sala de aula, seja em 

um curso específico em formato seminarístico de imersão, seja numa formação 

acadêmica com titulação. Em ambas as circunstâncias, deve se buscar novas 

saídas para se ter acesso ao conhecimento e à formação de qualidade. 

 

Formação EAD – Bacharelado em Teologia Católica Uninter 

 

A Educação a Distância (EaD), tem se apresentado como uma ótima 

oportunidade para aqueles que necessitam adequar sua rotina e tempo com um 
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período de estudos, ainda com a possibilidade, de na conclusão, sendo um curso 

de bacharelado, o diácono/candidato receber uma titulação de graduação em 

nível superior. Por sua característica não presencial, a EaD oferece ao estudante 

a possibilidade de adequar seu tempo e rotina estudando e pesquisando em 

horários e localidades diversos, grande vantagem sobretudo para os diáconos 

que são profissionais liberais, vendedores e que transitam longas distâncias em 

sua ação de trabalho secular ou pastoral. A EaD também democratiza o ensino, 

ao oferecer com sua capilaridade, cursos de qualidade em regiões do interior do 

Brasil, longe dos grandes centros urbanos. Nestas condições enquadra-se 

normalmente o diácono permanente, pois aqui encontra a possibilidade de 

continuar sua formação. Neste caso, de escolha de um curso EaD Bacharelado 

(nível superior) faz-se necessário a escolha de uma instituição que ofereça uma 

formação de qualidade, com reconhecimento/credenciamento junto ao 

Ministério da Educação (MEC) e com valores voltados para a linha de formação 

adequada ao diácono. No Brasil temos algumas instituições de ensino que são 

especialistas na formação EaD, dentre elas, destacamos o Centro Universitário 

Claretiano (sede em Batatais SP), pertencente aos Missionários do Coração de 

Maria, a Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), pertencente aos religiosos 

Salesianos, com sede no Mato Grosso) e por fim o curso do Centro Universitário 

Internacional Uninter com sede em Curitiba (PR), que trabalha em parceria com 

a Arquidiocese de Curitiba. Esta última instituição, será tomada como case neste 

artigo. 

O caso do Curso de Bacharelado em Teologia: Doutrina Católica, elaborado 

nos moldes das necessidades e exigências da Igreja para a formação de 

lideranças cristãs e que tem forte aderência às necessidades de formação 

diaconal, com conteúdo e material didático de primeira qualidade (livros 

próprios, produzidos para o curso, com pesquisas recentes nos últimos dois anos 

e grade curricular que permite uma excelente formação teológica, professores 

com formação de mestrado e doutorado, carga horária compatível com as 

exigências do MEC e da Igreja). Através do uso da tecnologia (computador, 

internet, celular, etc.) é possível ao aluno o acesso à formação de qualidade, 



148 

 

haja vista que poderá acessar as aulas quantas vezes achar necessário, além da 

possibilidade de fazer downloads dos vídeos ou áudios para revisitar os 

conteúdos. O serviço de tutoria também é realizado por professores especialistas 

nas matérias e que estão à disposição do aluno para dirimir as dúvidas e orientar 

o aprendizado. Através de “lives” e programas, com as ferramentas que a 

tecnologia oferece, o bacharelando está permanentemente em contato com a 

instituição e com seus formadores. As pesquisas de campo e estudos de 

situações específicas da realidade também permitem a inserção do 

conhecimento adquirido na realidade prática da vida. Tem crescido a procura de 

candidatos ao diaconato, bem como o de diáconos já ordenados para a formação 

em cursos de graduação EAD, visto que pelas normas da CNBB o candidato 

precisa ter o equivalente ao ensino médio, como um dos elementos de aptidão 

para o ministério (CNBB, 2012,§143). 

 

Sobre a formação dos futuros diáconos e a atualização permanente dos 

diáconos em sua caminhada 

 

O Documento de Santo Domingo, em seu n. 77, destaca que os diáconos 

devem ser reconhecidos “mais pelo que são do que pelo que fazem”. Neste 

sentido, devemos superar uma visão meramente utilitarista do diaconado: 

“Antes de ser um serviço, é uma vocação, um dom de Deus à sua Igreja”.  O 

Documento 96 da CNBB que trata das diretrizes para o diaconato permanente 

no Brasil destaca, porém, em seu § 132:  

 

No entanto, essa vocação se direciona e é acolhida por homens concretos, 

cada qual com sua história, limitações e qualidades. Por isso, não é 

plausível procurar o candidato ideal, portador de todos os pré-requisitos 

para esse ministério. A ausência de algum dos pré-requisitos elencados 

neste documento não deve ser motivo de prévia exclusão do candidato, 

mas, constituir preocupação dos formadores para a superação ou a 

eliminação do problema. 
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A estrutura formativa para o diaconato permanente não prevê como 

exigência, uma formação acadêmica em Teologia. Sabemos, porém o quão 

necessário e frutuoso pode ser um caminho trilhado pelo diácono ou futuro 

diácono, que traga em seu bojo uma formação desse nível. Olhando para a 

realidade e desafios da pastoral sul-americana, sobre esta formação diaconal, 

os bispos da América Latina e Caribe, destacam no Documento de Aparecida, 

que: 

 

Os diáconos permanentes devem receber adequada formação humana, 

espiritual, doutrinal e pastoral com programas adequados que levem em 

consideração – no caso dos que estão casados – a esposa e a família. Sua 

formação os habilitará a exercer seu ministério com fruto nos campos da 

evangelização, da vida das comunidades, da liturgia e da ação social, 

especialmente com os mais necessitados, dando assim testemunho de 

Cristo servidor ao lado dos enfermos, dos que sofrem, dos migrantes e 

refugiados, dos excluídos e das vítimas da violência e encarcerados. 

(CELAM, 2007, § 207). 

 

Vimos nestes parágrafos sobre a importância da formação na vida e ação 

do diácono permanente e o quanto a formação teológica pode auxiliá-lo neste 

caminho, vejamos: Tendo por base a grade curricular do curso de Bacharelado 

em Teologia Doutrina Católica (UNINTER), observamos as dimensões de 

desenvolvimento e formação dos diáconos permanentes e de que forma o curso 

afeta diretamente em cada uma delas, vejamos na sequência a importância das 

cadeiras de formação para o diácono/candidato em suas dimensões (CNBB, 

2012,n.148). 

 

Disciplinas teológicas EaD e sua relação com as dimensões vocacionais 

do diácono católico 

 

a) Dimensão humano-afetiva 
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Nesta dimensão o curso de bacharelado em Teologia Doutrina Católica 

levará a um conhecimento aprofundado das realidades humanas nos diversos 

campos de sua existência, pois “a maturidade humano-afetiva é condição 

indispensável para o exercício do ministério. Ela está intimamente ligada com a 

vida conjugal e familiar do diácono e com a caridade pastoral, no exercício de 

seu ministério” (CNBB, 2012 §149). Esta dimensão será fortalecida através de 

matérias específicas, entre elas a disciplina de Família e Sexualidade, tratando 

das realidades familiares de nosso tempo, as alegrias e dificuldades encontradas 

neste campo, como tratar os diversos problemas encontrados nos 

relacionamentos familiares. Aqui o diácono recebe formação adequada para 

tratamento não apenas no âmbito de sua realidade familiar, também para os 

diversos acompanhamentos pastorais a serem realizados junto às famílias de 

sua comunidade de atuação, haja vista as enormes e rápidas transformações 

pelas quais a família humana tem passado nos últimos tempos, transformações 

que levam muitas vezes ao seu crescimento, mas em outras à sua desagregação 

e sofrimento. São João Paulo II já constatara isso ao escrever na introdução de 

sua Exortação Apostólica Familiaris Consortio:  

 

A família nos tempos de hoje, tanto e talvez mais que outras instituições, 

têm sido posta em questão pelas amplas, profundas e rápidas 

transformações da sociedade e da cultura. Muitas famílias vivem esta 

situação na fidelidade àqueles valores que constituem o fundamento do 

instituto familiar. Outras tornaram-se incertas e perdidas frente a seus 

deveres, ou ainda mais, duvidosas e quase esquecidas do significado 

último e da verdade da vida conjugal e familiar. Outras, por fim, estão 

impedidas por variadas situações de injustiça de realizarem os seus 

direitos fundamenta. Consciente de que o matrimônio e a família 

constituem um dos bens mais preciosos da humanidade, a Igreja quer 

fazer chegar a sua voz e oferecer a sua ajuda a quem, conhecendo já o 

valor do matrimônio e da família, procura vivê-lo fielmente, a quem, 

incerto e ansioso, anda à procura da verdade e a quem está impedido de 

viver livremente o próprio projeto familiar. Sustentando os primeiros, 

iluminando os segundos e ajudando os outros, a Igreja oferece o seu 

serviço a cada homem interessado nos caminhos do matrimônio e da 

família. (JOÃO PAULO II, 2014, §1). 

 

É importante destacar a disciplina de Moralidade Cristã, já que neste 

campo o diácono aprofundará seus conhecimentos quanto às ações do ser 
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humano e como devem ser as ações próprias do cristão como também nos diz 

São João Paulo II em sua Carta Encíclica Veritatis Splendor: “Nenhum homem 

pode esquivar-se às perguntas fundamentais: Que devo fazer? Como discernir 

o bem do mal? A resposta somente é possível graças ao esplendor da verdade 

que brilha no íntimo do espírito humano, como atesta o salmista: “Muitos dizem: 

Quem vos fará ver o bem? “Fazei brilhar sobre nós, Senhor, a luz da vossa face 

(Sl 4,7)” (JOÃO PAULO II, 1993, n. 2). Outra disciplina fundamental nesse 

processo é a de Bioética, nesta cadeira o diácono receberá formação necessária 

a respeito dos valores da vida. A vida humana aqui é o centro. Nossos 

argumentos valerão à medida que mostrarmos, por exemplo, como alguns meios 

contraceptivos, a eutanásia e o aborto atentam contra a vida, que é o maior e 

mais sagrado de todos os valores humanos.  

Com a disciplina Doutrina Social da Igreja (DSI), o diácono poderá 

aprofundar seus conhecimentos quanto ao reconhecimento da dignidade 

humana, princípios do bem comum, dos valores da vida em sociedade, da 

justiça, da liberdade, o valor da caridade, etc. O conhecimento da Doutrina 

Social da Igreja, tão necessário e muitas vezes tão desconhecido em nossos 

tempos, leva a uma maior solidariedade, comprometimento  e busca de soluções 

ao sofrimento dos mais necessitados, é uma fonte inesgotável de inspiração para 

a ação caritativa do diácono, pois como afirma o Vaticano II:  

 

As alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos homens e das 

mulheres de hoje, sobretudo dos pobres e de todos os que sofrem, são 

também as alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos 

discípulos de Cristo. E não há nada de verdadeiramente humano que não 

lhes ressoe no coração” (VATICANO II, 1998, GS, 1).  

 

Ainda no campo da dimensão humano-afetiva, o Bacharelado em Teologia 

Doutrina Católica apresenta ainda estudo no campo de Libras (Língua brasileira 

dos sinais), Estudo das Relações Étnico-Raciais, Meio Ambiente e 

Sustentabilidade, Teologia e Direitos Humanos, entre outras, abrangendo assim 

todo o campo de vida e ação do diácono e oferecendo-lhe preparo e ferramentas 
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necessárias ao bom desempenho de sua missão. Destaca-se que as disciplinas 

citadas, se inserem nos temas da atualidade, fundamentais para a formação no 

Brasil. 

 

b) Dimensão Eclesial-Comunitária: 

 

Por ter seu ministério ligado à Liturgia e também à Palavra de Deus, o 

diácono deve ser levado a uma busca contínua do conhecimento e compreensão 

da Palavra, a fim de poder transmiti-la com fidelidade. O próprio Rito da 

Ordenação Diaconal deixa claro essa essência do diácono como ministro da 

Palavra quando traz no momento da entrega do Livro dos Evangelhos: “Recebes 

o Evangelho de Cristo do qual foste constituído mensageiro. Transforma em fé 

viva o que leres, ensina aquilo que creres e procuras viver o que ensinares” 

(Pontifical Romano, p. 135). A Teologia Doutrina Católica oferece ampla 

formação e preparação nesta dimensão, levando o diácono a um 

aprofundamento nos conhecimentos da Sagrada Escritura (Introdução às 

Sagradas Escrituras, História e Sociedade do Povo de Israel, Pentateuco e Livros 

Históricos, Livros Proféticos e Sapienciais, Evangelhos Sinóticos e Atos dos 

Apóstolos, Escritos Joaninos e Apocalipse, Cartas Paulinas e Cartas Católicas) 

através do estudo de cada conjunto de livros que a constituem. Além dos 

conteúdos relativos à Palavra de Deus de matérias como Direito Canônico, 

Eclesiologia, História da Igreja (Antiga, Medieval, Moderna e Contemporânea), 

Patrística, Liturgia, Revelação, Sacramentos, Mariologia, Pneumatologia, 

Cristologia, Trindade entre outras.  

Vivemos tempos em que mais do que nunca se faz necessário um 

aprofundamento correto das verdades de fé. O fundamentalismo por um lado e 

o laxismo por outro, acabam levando as pessoas a se desviarem da verdadeira 

fé. O conhecimento e o preparo levarão o diácono ao cuidado para que em sua 

família e em sua comunidade de atuação a fé possa verdadeiramente ser 

conhecida, celebrada, e vivenciada na máxima cristã: “Lex credendi, Lex orandi, 

Lex vivendi”. O verdadeiro conhecimento da liturgia pode evitar o ideologismo 
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bem como o ritualismo nas celebrações, levando os cristãos a mergulharem e 

fazerem a verdadeira experiência do Mistério Pascal de Cristo. 

O diácono em sua ação eclesial-comunitária deve ser um incentivador da 

vivência da verdadeira fé. Preparando-se para isso através dos estudos, ele 

poderá atender ao que propõe a CNBB: “Dentro da própria comunidade, os 

diáconos descobrirão carismas e incentivarão vocações (...) valorizarão agentes 

de pastoral (...) nas tarefas que lhes convêm e que não são exclusivas do 

ministério ordenado. Respeitarão a iniciativa e a justa autonomia de todos que 

se entregarem ao serviço do Evangelho” (2012, §160). 

 

c) Dimensão Intelectual: 

 

Nos dias atuais e nas diversas situações da sociedade e do trabalho onde 

o diácono está inserido, faz-se necessário uma formação intelectual séria, que o 

leve a desempenhar ações pastorais condizentes com as necessidades da Igreja 

e do Povo de Deus. Aqui também, estudos como Antropologia Teológica, 

Teologia Pastoral, Teologia e Direitos Humanos, Doutrina Social da Igreja, 

Teologia Espiritual entre outras, vão auxiliar em muito o diácono ao longo de 

sua caminhada. A esse respeito temos:  

 

Quanto à integração da dimensão intelectual com as outras dimensões, 

sobretudo a espiritual, vale citar São Boaventura: ninguém pense que lhe 

baste a leitura sem a unção, a especulação sem a devoção, a busca sem o 

assombro, a observação sem a exultação, a atividade sem a piedade, a 

ciência sem a caridade, a inteligência sem a humildade, o estudo sem a 

graça divina, a investigação sem a sabedoria da inspiração divina. (1992, 

§53). 

 

 Podemos assim concluir que a formação do diácono permanente, deve se 

dar na plenitude de sua pessoa humana, as diversas dimensões trabalhadas vão 

formar uma unidade que desenvolvida no conhecimento, na oração e na prática 

do bem será o “ser diaconal” que age na Pessoa do Cristo Servidor, ensinando, 
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cuidando, anunciando e construindo o projeto de salvação e vida para o qual o 

próprio Senhor o chamou através da vocação. 

 

d) Dimensão Espiritual: 

 

O diácono, chamado ao ministério da Palavra, deve mergulhar cada vez 

mais no Mistério Pascal de Cristo. Para isso, deve ser uma pessoa íntima da 

Palavra de Deus, da Oração, da contemplação, levando uma vida inserida no 

tempo e na história, em consonância com uma profunda espiritualidade. Deve 

ser uma pessoa espiritual por inteiro, deixando-se mover e agir através do 

Espírito Santo. O Papa Bento XVI assim afirma:  

 

Um elemento caracterizador da espiritualidade diaconal seja a Palavra de 

Deus (...) Por isso, recomenda aos diáconos que incrementem uma leitura 

crente da Sagrada Escritura na própria vida com o estudo e a oração. 

(2010, §81). 

 

Um aprofundamento das Escrituras, dos Padres da Igreja, da Vida dos 

Santos e da Sagrada Liturgia vai levá-lo a trilhar com mais facilidade esse 

caminho da mística. A Teologia Doutrina Católica, através de estudos como 

Sagrada Escritura, Patrística, Liturgia, Escatologia, Teologia Espiritual, 

Mariologia, Cristologia, Pneumatologia, auxilia o diácono no caminho do 

conhecimento, para que conhecendo possa amar e amando possa aderir na 

correta forma à fé verdadeira, proclamando, ensinando e vivendo a verdadeira 

mística de sua vocação.  

 

e) Dimensão Pastoral:  

 

A vida pastoral do diácono deve ser vivida em conformidade com o Cristo 

Bom Pastor que dá a vida por suas ovelhas.  Dessa forma, a missão do diácono 

se realiza plenamente através de sua inserção nos diversos meios onde vive e 
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trabalha. Deve ser desenvolvida na opção e cuidado com os pobres, famintos e 

sofredores, nos lugares onde a vida precisa mais de cuidados e defesa. Assim 

diz o documento 96: “é na caridade pastoral de Jesus Cristo e em sua atividade 

missionária entre os pobres que o diácono encontra inspiração e forças para o 

agir ministerial. Como Jesus, o diácono deverá inculturar-se na realidade para a 

qual é enviado, conhecendo profundamente a cultura, os valores e as condições 

reais das pessoas que ali vivem, e discernindo os apelos do Espírito em tal 

circunstância histórica. Em meio aos mais humildes, anunciará a Boa Notícia do 

Reino, dialogará com abertura de coração e testemunhará a pessoa de Jesus 

Servidor, colocando-se a serviço das transformações para uma sociedade mais 

justa e fraterna” (Doc 96, 179). 

Neste campo, o Bacharelado em Teologia proporciona ao 

diácono/candidato uma formação ampla no campo dos cuidados com a vida 

humana, tanto com informações teóricas como práticas, assim as cadeiras de 

Teologia Pastoral, Teologia e Direitos Humanos, Teologia Catequética, Estudo 

dos Sacramentos (Iniciação Cristã, Teologia dos Sacramentos e Sacramentos de 

Cura e Serviço), preparam o diácono para o seu agir pastoral. De suma 

importância, pode-se citar os trabalhos desenvolvidos na prática junto às 

comunidades, nas suas diversas situações e necessidades. O diácono pode sentir 

na prática o desenvolvimento do que aprendeu na teoria, fazendo o verdadeiro 

caminho do discípulo missionário que se coloca aos pés do Mestre para ouvi-lo 

e dele aprender e que depois segue em missão ensinando e praticando tudo que 

ouviu e aprendeu.  

 

A dinâmica de estudos na educação a distância 

 

Discorremos aqui, sobre a formação do diácono. Como homem de seu 

tempo, deve preparar-se permanentemente para desempenhar sua missão. 

Como dissemos anteriormente, a preparação para o diaconato não exige 

necessariamente uma formação acadêmica, porém como responsável direto por 
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sua formação e desenvolvimento permanente, acreditamos que o mesmo poderá 

ter sua vida e missão facilitada se buscar tal formação. Muitas vezes, o problema 

apresentado refere-se à disponibilidade de tempo, por conta da profissão, da 

vida familiar e do próprio trabalho pastoral. É aqui que vemos o quanto a 

formação EaD pode facilitar a vida do aluno. Vejamos algumas das suas 

características:  

1. Organização do tempo: Neste sistema de aprendizado, o aluno é o próprio 

gestor de seu tempo. A flexibilidade dos horários de estudos permite que ele 

defina o momento de participar das aulas, realizar leituras, pesquisas e trabalho 

de campo, ou seja, as atividades podem ser distribuídas diariamente, de acordo 

com a disponibilidade pessoal; 

2. Ambiente Virtual de Aprendizagem: Sistema desenvolvido para que o aluno 

possa se sentir como se estivesse na própria sala de aula. Nesse ambiente os 

professores postam suas aulas de forma virtual através de gravações de vídeos, 

apostilas, livros, etc. Também encontramos neste ambiente o serviço de tutoria, 

no qual o aluno pode postar suas dúvidas ou solicitações e receber as respostas 

dos professores tutores (mestres e doutores), da mesma forma que se faz em 

uma sala de aula física. A vantagem aqui é que o aluno pode acessar o ambiente 

e estudar a qualquer hora do dia ou da noite e a qualquer dia da semana, bem 

como assistir às aulas quantas vezes achar necessário; 

3. Material Didático: O material didático (livros, apostilas, etc.) é fornecido tanto 

na forma on-line como na forma física. São materiais de excelente qualidade e 

que permitem ao aluno aprofundar seus conhecimentos na matéria estudada; 

4. Sistema de Avaliação: O sistema de avaliação atende ao que é solicitado pelo 

MEC, no que se refere a mensuração do conhecimento e da preparação do aluno 

na matéria avaliada. Normalmente são solicitadas pesquisas, estudos de casos 

e elaboração de portfólios, além da prova objetiva que deve ser feita em um 

Polo de Atendimento da instituição de ensino, com monitoramento de 

profissionais da mesma instituição, visando auferir a lisura e ética do processo 

avaliativo. 
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5. Estágios Supervisionados e TCC: Assim como no sistema presencial, a 

formação EaD conta com o trabalho de estágio por parte do aluno. Em se 

tratando da Teologia Doutrina Católica, normalmente o estágio é desenvolvido 

nos campos da catequese e também no campo pastoral em geral. O formando 

tem a oportunidade de praticar o aprendizado, seja nas paróquias ou em outras 

instituições. Nesta etapa o aluno também deverá elaborar e apresentar o 

Trabalho de Conclusão de Curso diante de uma banca examinadora, o qual é 

requisito para finalização do curso.  

Em nossos dias, a EaD tem conquistado um espaço cada vez maior na 

realidade educacional. As ferramentas e a diversidade de materiais 

disponibilizados permitem ao estudante ter acesso à formação e ao 

conhecimento, tudo isso com a mesma qualidade que em um sistema 

educacional presencial, e em muitos casos, de maior qualidade. Acreditamos que 

a educação a distância vai ao encontro das necessidades dos diáconos 

permanentes. 

 

Conclusão 

 

Tudo aquilo que Deus nos dá como dom, devemos conquistar pelo esforço. 

A busca contínua de conhecimento e formação é uma das formas com que o 

diácono pode dar a sua contribuição ao dom que Deus concedeu ao lhe estender 

o chamado vocacional para servir sua Igreja na pessoa do Cristo Servidor. 

Também para servir, o “amadorismo” pode ser algo perigoso pois ninguém pode 

dar aquilo que não possui. Então como dar aos irmãos o alimento da Palavra de 

Deus se não buscarmos conhecê-la sempre e cada vez mais? A formação 

permanente é também um ato de amor que nos prepara para viver ainda mais 

o verdadeiro amor. Lembremos que o próprio Cristo se preocupava 

constantemente com seus apóstolos e através da convivência, dos exemplos e 

dos ensinamentos ele buscou prepará-los para a missão. Sua preocupação foi 
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além, quando quis deixar a eles o seu próprio Espírito afim de que dele pudessem 

receber a força e a coragem necessária para agir.  

 

Neste tempo em que as redes e demais instrumentos da comunicação 

humana alcançaram progressos inauditos, sentimos o desafio de 

descobrir e transmitir a mística de viver juntos.  Assim, as maiores 

possibilidades de comunicação traduzir-se-ão em novas oportunidades de 

encontro e solidariedade entre todos. Como seria bom, salutar, libertador, 

esperançoso, se pudéssemos trilhar este caminho! Sair de si mesmo para 

se unir aos outros faz bem. Fechar-se em si mesmo é provar o veneno 

amargo da imanência, e a humanidade perderá com cada opção egoísta 

que fizermos. (EG, 87). 

 

 

Lista de siglas 

  

AT – Atos dos Apóstolos (Bíblia Sagrada) 

Eclo– Eclesiástico (Bíblia Sagrada) 

EG – Evangelii Gaudium 

GS - Gaudium et Spes 

Jo – Evangelho de João (Bíblia Sagrada) 

LG  -Lumen Gentium 

PDV - Pastores DaboVobis 

Sl – Salmos (Bíblia Sagrada) 

VD - Verbum Domini 
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A PROMOÇÃO DE AUTONOMIA NO CONHECIMENTO 

TEOLÓGICO PROPORCIONADO PELA EAD 

 

ROBERTO ROHREGGER67 

 

Introdução 

 

 Capacitar pessoas sempre foi o objetivo final da educação, porém não 

único. Percebe-se que a educação tem um papel fundamental na construção da 

cidadania, possibilitando o empoderamento do indivíduo como sujeito ativo em 

sociedade. Podemos aventar a afirmação de que a educação é garantidora de 

direitos, pois possibilita o acesso à compreensão dos seus direitos e deveres.  

 Falar de autonomia é falar sobre conhecimento, não podemos imaginar 

sujeitos autônomos sem o conhecimento sobre as questões que são 

fundamentais para a vida. A autonomia somente pode ser construída através do 

acesso ao conhecimento.  

 O presente artigo teve como objetivo avaliar a contribuição do Ensino a 

Distância na promoção da autonomia teológica, isto é, a possibilidade de o 

indivíduo através da sua formação teológica exercer sua autonomia no campo 

religioso, no que se refere a lideranças que possam exercer a imposição de suas 

concepções em detrimento de concepções bíblicas.  

 Para tanto, inicialmente apresentamos um breve histórico sobre a 

evolução da EaD no Brasil, afim de compreendermos a importância e o peso que 
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Batista do Paraná (FTBP). Bacharel em Teologia pelo Seminário Teológico Betânia de Curitiba e pela Faculdade Evangélica 
do Paraná (FEPAR),  Professor do curso de graduação “Bacharelado em Teologia”  do Centro Universitário Internacional 
UNINTER e da Faculdade Teológica Betânia (FATEBE).  
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o ensino a distância tem hoje na sociedade. Na sequência, apresentamos a 

concepção do conceito de autonomia realizando uma reflexão sobre em quais 

aspectos o cristão pode exercer sua autonomia na questão religiosa/teológica. 

Para fundamentar o entendimento de que um dos pilares necessários para a 

autonomia consiste na educação, que possibilita o indivíduo compreender o 

mundo ao seu redor, bem como proceder avaliações e julgamentos mais 

corretos, os quais contribuem para a qualidade na tomada da decisão. E por fim, 

precisamos olhar para a contribuição que o Ensino a Distância pode contribuir 

para a promoção da autonomia na educação teológica.  

 

História da EAD no Brasil 

 

 Em um país continental a opção do Ensino a Distância é de extrema 

importância para atingir os mais remotos rincões da pátria, e esta opção vem 

de longa data. Alves afirma que o marco referencial com relação a instalação do 

ensino a distância no Brasil foi a instalação das “Escolas Internacionais” filiadas 

a uma instituição norte-americana e que ofereciam uma gama de cursos 

voltados aos setores de comércio e serviços, com foco no público que buscava 

emprego nestas áreas (2009, p.9). Registros apontam para o ano de 1720, com 

cursos de taquigrafia ofertados por correspondência e anunciados em jornais 

(MAIA; MATTAR, 2007, p. 21). Em 1923 a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro 

transmite programas educativos populares. Em 1937 através do Serviço de 

Radiodifusão Educativa do Ministério da Educação inúmeros programas foram 

implantados, entre eles a Escola Rádio Postal que fornecia cursos bíblicos. 

(ALVES, 2009, p.9)  

 Segundo Sturznegger foi na década de 30 que surgiram, efetivamente, os 

primeiros cursos oferecidos por instituições nacionais de caráter 

profissionalizante. (2017, p.29) O rádio e a televisão tiveram um papel 

importante na expansão e no desenvolvimento do ensino a distância, sendo que 

o código brasileiro de telecomunicações, de 1967, determinava que deveria 
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haver programas educativos pelas emissoras de radiodifusão e das televisões 

educativas. (ALVES, 2009, p.10). Em 1979, a Universidade de Brasília cria 

cursos a distância de forma pioneira no ensino superior no Brasil, e em 1989 é 

transformado no Centro de Educação Aberta, Continuada (CEAD), e em 1996 é 

criada a Secretaria de Educação a Distância (SEED), promovendo a 

democratização e a qualidade da educação, sendo este o marco em que surge a 

Educação a Distância oficialmente no Brasil. (ALVES, 2011, p. 88, 89). 

 O ensino a distância se desenvolveu e hoje é uma parte fundamental no 

sistema educacional, levando a possibilidade de desenvolvimento das regiões 

mais distantes do Brasil. Desta forma podemos entende-lo como promotor de 

autonomia individual? Para fundamentarmos esta afirmação faz-se necessário o 

aprofundamento do conceito de autonomia e como a educação é um fator 

necessário para que esta se desenvolva.   

 

O conhecimento como fonte primária para a autonomia 

 

 A conceituação da palavra autonomia tem sua origem no grego autos 

(próprio) e nomos (regra) que pode ser compreendida como uma norma própria, 

como concebida ao autogoverno das cidades-estados gregas. Porém, quando 

aplicada a indivíduos, passa a ter uma concepção como de escolha individual, 

liberdade de vontade e inclusive de pertença a si mesmo. (BEAUCHAMP & 

CHILDRESS, 2013, p. 137) 

 Selleti e Garrafa afirmam:  

 

A autonomia, como forma de submissão livre a uma lei que o sujeito dá 

a si mesmo, indica uma filosofia do sujeito que ao mesmo tempo é limite 

e finitude. O limite implícito na própria ideia da lei e a finitude que se 

deduz do próprio lugar do início da lei, o homem. Tal fato aponta para a 

possibilidade de um mundo intersubjetivo, que vai além do isolamento do 

sujeito (2005, p.75). 
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 Assim sendo, a autonomia não parece ser algo como um direito natural, 

ou algo posto, mas um conceito que nasce da concepção humana e que necessita 

do reconhecimento do outro como portador de direitos, sendo estes concedidos 

e elaborados subjetivamente.   

 O conceito de autonomia é extremamente caro para a bioética, qualquer 

pesquisa em que o foco seja o indivíduo ou um grupo de pessoas, é necessário 

que seja garantida a autonomia do participante nos seus mais amplos aspectos. 

Porém, quanto ao entendimento do conceito de autonomia, Almeida afirma que 

“autonomia é a capacidade de pensar, decidir e agir com base em tal 

pensamento e decisão, de modo livre e independente” (1996, p.57), desta forma 

a autonomia requer algumas habilidades, pensar, decidir e agir, que devem 

estar presentes no indivíduo, sem as quais ele não poderá tomar uma decisão 

livre e independente. Lewis afirma que: 

 

As pessoas normalmente encaram a moral cristã como uma espécie de 

barganha, na qual Deus diz: ‘Se você seguir uma série de regras, vou 

compensá-los; se não seguir, farei o contrário’. Não creio que seja a 

melhor forma de ver as coisas. Seria melhor dizer que, toda vez que 

tomamos uma decisão, tornamos um pouco diferente a parte central do 

nosso ser, a responsável pela decisão tomada (2009, p.121). 

 

 A autonomia exige que o sujeito seja responsável pelos seus atos, e sendo 

assim capaz de decidir de acordo com os seus legítimos interesses, decisão esta 

que deve ser respeitada, mas para tanto deve ser devidamente esclarecida sob 

todos os aspectos da pesquisa.  

 
 BEAUCHAMP & CHILDRESS salientam que:  

 

 
Praticamente todas as teorias da autonomia consideram duas condições 

essenciais; (1) a liberdade (independência de influências controladoras) 

e (2) a qualidade de agente (capacidade de agir intencionalmente). 

Contudo, há divergências acerca do significado destas duas condições e 

acerca de se é necessária alguma outra condição.  (2013, p.138) 

 

Parece bastante claro que não é possível qualquer concepção de 

autonomia se não houver um pressuposto básico: a liberdade; um indivíduo que 
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não é livre não pode ser autônomo. O sujeito precisa ser livre, inclusive para 

abrir mão da sua liberdade. A capacidade de agir intencionalmente passa pelo 

pressuposto da qualidade da tomada de decisão, a intenção da decisão deve ser 

esclarecida, isto é, o sujeito deve ter posse do conhecimento das opções e das 

consequências de sua decisão. Segundo Lepargneur (1996, pg. 177), “A raiz da 

dignidade pessoal é a autonomia individual do ser pensante e livre, por isso 

responsável”. 

 BEAUCHAMP & CHILDRESS pontuam: 

 

Alguns autores argumentaram que a ação autônoma é incompatível com 

a autoridade da igreja, do Estado ou de outras comunidades que ordenam 

as decisões das pessoas. Eles sustentam que as pessoas autônomas têm 

de agir de acordo com suas próprias razões, e nunca podem se submeter 

a uma autoridade ou escolher serem governadas por outros sem perder 

a autonomia. Como essa conclusão parece derivar de nossa análise da 

ação autônoma, precisamos indagar se a autonomia não seria 

inconsistente com a autoridade. (2013, p.141) 

 

 Desta forma poderíamos compreender que aquele que tem autoridade a 

exerce de forma a ferir a autonomia do indivíduo, assim sendo a autonomia seria 

impedida pela autoridade. Porém o simples fato de haver uma autoridade não 

significa a retirada da autonomia, desde que o exercício da autoridade não seja 

autoritário. Como resposta a este questionamento BEAUCHAMP & CHILDRESS 

pontuam que: 

 

Não acreditamos que exista uma inconsistência fundamental, pois os 

indivíduos podem exercer sua autonomia ao escolher aceitar e submeter-

se às exigências de autoridade de uma instituição, tradição ou 

comunidade que consideram fontes legitimas de direcionamento (2013, 

p. 141). 

 

 A autonomia está em aceitar a autoridade posta, desde que o indivíduo 

tenha condições e esclarecimento com relação as condições, relevância e 

coerência desta fonte de autoridade. McGrath salienta que: 
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Críticos da noção de autoridade bíblica as vezes sugerem que seriamos 

libertados se abandonássemos a autoridade das Escrituras. Isso me 

parece ser simplesmente uma ordem encoberta para reconhecer a 

autoridade de outro algo – ou um outro alguém” (2007, p.50). 

 

  No caso cristão, o exercício de qualquer autoridade deve estar submisso a 

autoridade Bíblica, sendo esta o padrão e norma de conduta de todos da 

comunidade de fé, inclusive aquele ao qual foi delegada a autoridade pastoral. 

Por isso o conhecimento das Escrituras é fundamental para qualquer cristão, 

condição indispensável para o exercício pastoral. Contudo, para ocorrer este 

grau de autonomia há que ter a sustentação do conhecimento, isto é, 

compreender que a posição a qual está se submetendo está de acordo com os 

parâmetros bíblicos, pois em primeira instância o cristão abre mão da sua 

autonomia em relação à Bíblia.  

 Nos fala Paulo Freire: 

 

O respeito a autonomia e a dignidade de cada um é um imperativo ético 

e não um favor que podemos ou não conceder uns aos outros. 

Precisamente porque éticos podemos desrespeitar a rigorosidade da ética 

e resvalar para sua negação, por isso é imprescindível deixar claro que a 

possibilidade do desvio ético não pode receber outra designação senão a 

de transgressão (1996, p. 66). 

 

 O conhecimento é promotor de autonomia e esse deve estar aliado a 

dignidade do indivíduo, a Bíblia promove que o cristão deve conhecer as 

Sagradas Escrituras e que é esse é um processo de libertação (Conhecereis a 

verdade e a verdade vós libertará), então o processo de libertação está vinculado 

ao processo de conhecimento e se complementam. O líder religioso tem a 

obrigação de apontar para as Escrituras como fonte de conhecimento e 

libertação, porém é o indivíduo que deve buscar e se dedicar para adquiri-los.  As 

Escrituras são muito claras com relação à necessidade do cristão se aprofundar 

no conhecimento da Palavra, uma obrigação que não pode ser terceirizada. 

Segundo Paulo Freire:  
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[A autonomia...] enquanto amadurecimento do ser para si, é processo, é 

vir a ser. Não ocorre em data marcada. É neste sentido que uma 

pedagogia da autonomia tem de estar centrada em experiências, 

estimuladoras da decisão e da responsabilidade, vale dizer, em 

experiências respeitosas da liberdade (1996, p.121).  

 

 Somente o sujeito autônomo, por ser livre, pode ser imputado à 

responsabilidade, esta responsabilidade significa ser responsável por seus atos 

e decisões. Afinal, pode parecer mais fácil fugir desta responsabilidade com a 

intenção de transferir o peso das decisões. 

 

A alienação religiosa 

 

 Tomamos o conceito de alienação a partir da problematização da definição 

de ser humano e do viés desta definição, a alienação é aquilo que lhe afasta da 

sua realização enquanto ser (ABBAGNANO, 2012, p.28). Desta forma, tomando 

a definição antropológica cristã simplificada do ser humano, podemos dizer que 

o homem é um ser que tem relação com Deus. Esta relação se dá pelo caminho 

da espiritualidade, por meio do conhecimento de Deus, que pela teologia cristã, 

se dá através da Bíblia. A falta de conhecimento bíblico pode nos levar a uma 

alienação religiosa possibilitando a manipulação dos fiéis, visando objetivos 

pessoais e nada relacionados com os valores do Reino. Este conhecimento 

distorcido das Escrituras não possibilitaria o pleno desenvolvimento do cristão. 

 Na segunda carta a Timóteo, escrita provavelmente em torno de 66 d.C., 

Paulo no capítulo 2 versículo 15 orienta Timóteo da seguinte forma: “procura 

apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se 

envergonhar, que maneja bem a palavra68 da verdade”. Paulo preocupado com 

a ameaça crescente de heresias que estavam adentrando nas igrejas, preocupa-

 
68 Do grego orthotomeo, de composto orthos, correto e temno, cortar, dividir. Fazer um corte reto, dividir corretamente. 
No novo Testamento usado com o sentido figurado: lidar corretamente, habilmente, ensinar corretamente a palavra da 
verdade. – Bíblia de Estudo Palavras Chave – Hebraico e Grego, CPAD 
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se em ressaltar a importância do estudo das Escrituras segundo a sã doutrina, 

alertando que Timóteo deveria ensinar corretamente, evitando os ensinos 

sectários ou baseados em filosofias estranhas (Kelly, 1983, p.169-171). Aquele 

que quer ser um instrumento nas mãos de Deus precisa passar pelas provas, 

levar uma vida de santidade e conhecer a Palavra de Deus, vivendo o que prega. 

 Também na esfera religiosa o conhecimento é poder, o qual pode libertar 

ou aprisionar. A educação teológica a distância possibilita uma real ampliação 

da interpretação do livro sagrado, democratizando o acesso ao conhecimento, 

que agora não tem morada apenas no líder religioso e sim, na comunidade, 

possibilitando o debate e a recusa de conceitos impostos de forma autoritária. 

Há possibilidade de que o domínio religioso, que por vezes é estabelecido e 

mantido com a alienação dos fiéis, em decorrência do pouco acesso ao 

conhecimento que muitos grupos podem ter e assim, facilitar a interpretação de 

acordo com os interesses daqueles que estão no poder. McGrath afirma que: “A 

insistência evangélica sobre a autoridade da Escritura reflete a determinação de 

não permitir que nada fora da herança cristã torne-se norma para o que é 

verdadeiramente cristão” (2007, p.50). 

 A membresia que depende exclusivamente da interpretação do líder para 

compreender o texto sagrado transfere a sua autonomia ao intérprete e aliena-

se de qualquer possibilidade de reflexão e questionamento do líder. Segundo 

Almeida & Rohregger:  

 

Todo pastor tem chamado para teologia essa pode ser uma afirmação que 

cause surpresa a alguns pastores que vem a teologia somente como uma 

disciplina acadêmica. A saúda da igreja depende que seus pastores 

permaneçam como que teólogos ensinando, pregando, defendendo e 

aplicando a doutrina da cristã. O fato de muitos pastores não verem a 

teologia como vocação tem causado muitos danos a igreja. Em muitos 

casos o conteúdo teológico foi varrido do ministério do pastor, e alguns 

pastores por sua vez parecem ter pouca conexão com a vocação teológica. 

A vocação do pastor é inerentemente teológica (2017, p. 63). 

 

 A formação teológica para o ministério pastoral é algo extremamente 

necessário, e esta formação deve ser democratizada de forma ampla e exigida 
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pela igreja. Porém, esta formação não deve ser limitada ao pastor ou ao líder de 

algum ministério, o aprimoramento teológico é algo que todo o cristão deveria 

buscar, Silva define a relação entre teologia e graça, nos seguintes termos: 

 

A educação teológica é um processo que tem como finalidade a 

compreensão da história em confrontação com a realidade do reino de 

Deus, à luz da Bíblia e da tradição cristã aceita como instrumento de 

reflexão e ação para a capacitar o povo de Deus, leigos e clérigos, para a 

vida e missão na dimensão profética, onde o processo de formação do 

indivíduo propicie o compromisso deste com o contexto no qual interage. 

A graça é o dom divino intimamente ligada ao doador, é uma relação 

pessoal que Deus estabelece com o ser humano (2007, p.42). 

 

 A educação teológica é inerente ao cristianismo e a necessidade da 

contextualização da interpretação das Escrituras é essencial para o cristão, afim 

de que ele consiga fazer a leitura histórica da sua realidade e compreenda a 

forma de agir diante dos paradigmas que o seu momento impõe, tudo isso 

através da cosmovisão cristã. 

 

A EaD como promotor de autonomia em Teologia 

 

 Uma das grandes dificuldades que a igreja enfrenta é na formação 

teológica de seus líderes e da comunidade de fé em geral. Igrejas pequenas, 

locais afastados e de difícil acesso aos seminários ou faculdades teológicas. Além 

disso, pastores que dependem de um trabalho secular, portanto não possuem 

tempo e tampouco os recursos financeiros necessários, dificultando o acesso ao 

ensino formal. Sturzenegger salienta que: 

 

Freire deixa claro que é necessário haver interatividade e participação 

entre professores e alunos, que se deve simplesmente transferir meras 

informações, mas sim criar vínculos e formar estudantes para que sejam 

autônomos e senhores do seu próprio percurso. Por conta disso, 

acreditamos que, como a EaD tem esse poder de democratizar o saber, o 

pensamento de Paulo Freire pode ser norteador do equilíbrio das relações 

de ensino nessa modalidade (2017, p.76). 
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 O ensino a distância, não significa um ensino solitário, ao contrário, as 

possibilidades de interação com tutores do curso e colegas de turma, pessoas 

das mais diversas regiões e igrejas, facilitando a troca de ideias, experiências, 

sempre mediadas pelo respeito ético ao outro. Este diálogo em fóruns, pode se 

apresentar como uma rica forma de desenvolver a aprendizagem através da 

construção do saber, criando vínculos afetivos, adaptando o conteúdo das aulas 

nas mais diversas realidades sociais. A democratização do saber passa 

forçosamente em uma primeira instância pela possibilidade da universalização 

do acesso ao saber, e em se tratando de teologia, ao saber que leva à 

compreensão correta das Escrituras, sua interpretação e da necessária práxis 

que ela obrigatoriamente conduz. O ensino a distância tem o grande benefício 

de ser mais acessível à uma grande parcela da população, principalmente pela 

sua plasticidade, possibilitando ao estudante, que antes não poderia ter acesso 

a um aprendizado estruturado, seja em decorrência da inexistência de 

instituições de ensino superior na localidade onde mora, ou pela dificuldade de 

conciliar seu labor com a oferta do período do curso, ou mesmo pela inviabilidade 

financeira em decorrência do custo dos cursos presenciais, possa a ter a 

oportunidade de conseguir uma formação superior. 

  No caso da teologia, onde cristãos nos mais longínquos rincões de um país 

continental como o Brasil, o EAD, possibilita a capacitação formativa de pastores 

leigos na qualificação teológica, não apenas na interpretação bíblica, mas 

possibilitando a reflexão de pastores e membros nos problemas a partir de sua 

realidade, ampliando as condições do crescimento saudável da Igreja. 

 

 

Considerações finais 

 

 A educação a distância vem se consolidando no Brasil nas últimas décadas, 

deixando de ser apenas uma complementação do ensino para tornar-se um 

segmento educacional que apresenta uma profunda contribuição ao sistema 
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educacional nacional. O EaD cresce e se reinventa aos meios de comunicação 

acessíveis em cada época, desde o método via correspondência, passando pelo 

rádio e televisão até chegar a revolução da comunicação moderna que é a 

internet. Um dos ganhos desta expansão é a possibilidade de universalização da 

educação, no qual se inclui a educação teológica. O ensino a distância contribui, 

não apenas com a capacitação técnica do estudante, mas indubitavelmente com 

a promoção da autonomia, dotando-o de uma formação crítica e autocrítica, que 

amplia a compreensão da sua realidade em um contexto global. A formação 

teológica acessível ao indivíduo capacita-o a refletir sobre condução pastoral da 

sua igreja, e ao líder religioso esta possibilidade de capacitação faz que fique 

consciente da sua responsabilidade na interpretação das Escrituras e na 

condução da práxis da sua comunidade de fé.  

A autonomia proporcionada pelo acesso ao conhecimento, acarreta na 

responsabilidade do indivíduo pelo comprometimento com a verdade na 

interpretação das Escrituras, além da aplicabilidade visando a desalienação 

religiosa, possibilitando o crescimento espiritual no desenvolvimento do 

relacionamento com Deus e que passa obrigatoriamente pelo relacionamento 

com o próximo. Neste processo de aprendizagem e de aplicação prática, 

podemos compreender que a contribuição da EAD na democratização do 

conhecimento e mediação dos diálogos entre pessoas de diferentes realidades 

sociais, é fundamental para fortalecer a compreensão de comunidade cristã e de 

responsabilidade com a Igreja, além das placas denominacionais. Este é outro 

grande ganho para o diálogo teológico interdenominacional, permitindo o 

aumento da compreensão daqueles que divergem em pontos doutrinários, mas 

que mantém o núcleo e a essência do cristianismo.  

 A educação teológica precisa estar presente nas igrejas, proporcionando a 

autonomia cristã submissa às Escrituras, e este é o desafio para uma formação 

teológica por meio da EaD. Possibilitar o ensino contextualizado da teologia para 

a realidade brasileira, compreendendo nossa cultura, dimensão territorial e 

social, construindo um profundo diálogo que tenha como objetivos o 

fortalecimento da dimensão da fé, compromissada com os direitos humanos, 
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desenvolvendo uma reflexão que fortaleça a teologia eclesial e pública visando 

a propagação do Reino de Deus. 
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EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA E POSSÍVEIS RELAÇÕES 

COM O TRABALHADOR BRASILEIRO 

 

SUELEN SCORSIN69 

VALÉRIA PILÃO70 

 

Introdução 

 

 O Brasil vive hoje um cenário diferenciado em educação: o número de 

vagas ofertadas no ensino superior a distância superou as do ensino superior 

presencial pela primeira vez na história do país. De acordo com os dados do 

Censo de Educação Superior de 2018, o mais recente divulgado pelo Ministério 

da Educação (MEC), das 13,5 milhões de vagas ofertadas para cursos de 

educação superior, um total de 7,1 milhões eram para cursos na modalidade a 

distância e 6,4 vagas para cursos presenciais.  

Atualmente, apesar do número de alunos matriculados no ensino 

presencial ainda ser maior que os do ensino a distância (mais de seis milhões 

contra dois milhões, respectivamente), os números relevam a crescente 

aderência à esta modalidade de capacitação. De acordo com um estudo da 

consultoria Educa Insights e publicado pela Associação Brasileira de 

Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES), o total de estudantes matriculados 

em cursos de graduação na modalidade EAD deve superar o total de estudantes 

nos cursos presenciais em 2023 (ABMES, 2018).  
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Diante dessa constatação o presente artigo busca refletir sobre o 

panorama atual da educação a distância no Brasil e como essa modalidade de 

ensino pode ser acessível e viável ao estudante adulto que compõe a mão de 

obra itinerante atuante em projetos de obras de grandes empreendimentos no 

país. Desta forma, tem-se como objetivos específicos: I. Analisar o cenário da 

educação a distância no Brasil; II. Localizar o contexto do adulto consumidor da 

educação a distância e III. Relacionar a educação a distância como alternativa a 

mão de obra atuante em grandes empreendimentos no país. 

Para a realização do presente artigo realizou-se buscas bibliográficas, com 

ênfase em análises documentais de pesquisas dispostas por diferentes 

instituições que realizam levantamento de dados numéricos. Esses indicadores, 

monitorados em períodos específicos, revelam cenários da atualidade e que, a 

partir deles, foram feitas análises.  

 

A educação a distância no Brasil: aspectos gerais 

 

 No Brasil, as bases legais para a modalidade de educação a distância foram 

estabelecidas pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9.394, de 

20 de dezembro de 1996) (BRASIL, 1996). Por meio do Decreto 9057, de 25 de 

maio de 2017, o Ministério da Educação (MEC) trouxe atualizações para a 

modalidade, permitindo que instituições de ensino possam oferecer cursos a 

distância mesmo sem possuir credenciamento para cursos presenciais. Assim 

como também deixou de ser necessária a aprovação prévia do MEC para 

abertura de polos de educação a distância por instituições já credenciadas para 

esta modalidade de ensino (BRASIL, 2017). O intuito das medidas é ampliar e 

elevar a quantidade de matrículas no ensino superior. Há várias definições que 

conceituam a educação a distância, entre elas, é possível destacar a de Michael 

Grahame Moore, trazida por Lucineia Alves:   
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Ensino a distância pode ser definido como a família de métodos 

instrucionais onde as ações dos professores são executadas à parte das 

ações dos alunos, incluindo aquelas situações continuadas que podem ser 

feitas na presença dos estudantes. Porém, a comunicação entre o 

professor e o aluno deve ser facilitada por meios impressos, eletrônicos, 

mecânicos ou outro (ALVES, 2011, p.85). 

 

 A relevância do processo de comunicação e seus veículos também é 

abordada por Alves ao citar Otto Peters.  

 

Educação/ensino a distância é um método racional de partilhar 

conhecimento, habilidades e atitudes, através da aplicação da divisão do 

trabalho e de princípios organizacionais, tanto quanto pelo uso extensivo 

de meios de comunicação, especialmente para o propósito de reproduzir 

materiais técnicos de alta qualidade, os quais tornam possível instruir um 

grande número de estudantes ao mesmo tempo, enquanto esses 

materiais durarem.  É uma forma industrializada de ensinar e aprender. 

(PETERS apud ALVES, 2011, p.85)  

 

 Na educação a distância, a interação entre professor e aluno é mediada 

por recursos tecnológicos tangíveis (físicos) e intangíveis (sistemas).  

Alexander Romiszowski, citado por Guarezi e Mattos (1993, p.12), 

conceitua a educação a distância como “qualquer metodologia de ensino que 

elimina as barreiras da comunicação criadas pela distância ou tempo”. Neste 

processo, o que existe é conteúdo sendo emitido e absorvido em ambas as 

pontas, independente de uma rotina determinada. O volume de informação, o 

momento que se é exposto a esta, quanto tempo será dedicado a isto e em qual 

local são vantagens do poder e da liberdade de escolha daquele que busca a 

educação a distância.  

Assim como também é uma vantagem a esse estudante a ampliação ao 

acesso a dispositivos móveis (celulares, tablets, notebooks, entre outros). A 

tendência à digitalização da sociedade contribui diretamente com a educação a 

distância, uma vez que conteúdos que permitem o fomento à qualificação podem 

estar presentes em todo lugar e a qualquer momento, além da possibilidade de 

serem impactados pela interação com o público, em sua resposta diante da 

oferta de informação, seja no acesso, seja em uma interação mais elaborada.  
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A forte ligação entre dispositivo e utilizador, em contato físico durante a 

maior parte do dia, permite igualmente a personalização da informação 

em função do contexto geográfico e social: as características técnicas 

destes aparelhos possibilitam a distribuição de conteúdos de interesse no 

local onde se encontra o utilizador, podendo ainda ser distribuídos num 

formato (texto, som, vídeo) apropriado à situação. As possibilidades de 

combinação destas opções com a oferta de conteúdos 

hipermultimediáticos imersivos são de tal forma vastas que é possível 

encontrar infinitas formas de oferecer informação personalizada. 

(CANAVILHAS, 2012, p. 16). 

 

A multiplicidade de possibilidades de acessar conteúdos e se desenvolver 

interações pode ser compreendida como uma das consequências da 

modernidade, referidas por Anthony Giddens. Para o autor, nas sociedades pré-

modernas havia coincidência entre espaço e tempo, a sincronicidade acontecia. 

Com a chegada da modernidade, espaço e tempo são separados, “fomentando 

relações entre outros “ausentes”, localmente distantes de qualquer situação 

dada ou interação face a face” (1991, p.22). Giddens ainda coloca que a 

separação entre espaço e tempo é crucial para o dinamismo da modernidade, 

apresentando como uma justificativa a capacidade das organizações de 

“conectar o local e o global de formas que seriam impensáveis em sociedades 

mais tradicionais, e, assim, fazendo, afetam rotineiramente a vida de milhões 

de pessoas” (1991, p. 24).  

Em uma realidade de aprendizagem cujo local e o tempo não são 

determinantes para que ocorra a assimilação da informação. O perfil do 

estudante que recorre à educação a distância também pode compreender 

características distintas, que acompanham a agilidade e diversidade que a 

modalidade oferece.  

Deleuse Russi de Azevedo (2007) traça um perfil do estudante que se 

beneficia da educação a distância. Para ele, aluno virtual é, em sua maioria, um 

adulto que busca atender ao mercado de trabalho e que vê na educação online 

uma alternativa para prosseguir nos seus estudos, graças à facilidade de acesso 

por conta da internet, horário flexível, autonomia para fazer a gestão de seu 

tempo dedicado aos estudos.  
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Acompanhando a perspectiva de Azevedo, ao vislumbrar um estudante 

determinado em alcançar habilidades que o promova a melhores oportunidades 

profissionais, é passível de localizarmos na modalidade da educação a distância 

a possibilidade desse aluno consumidor de ultrapassar as limitações de 

aprendizado reunidas em uma plataforma, impulsionando-o e estimulando-o a 

agregar mais conhecimento, uma vez que o ambiente online propicia a busca 

autônoma por informação. É o que defende Renata Aquino Ribeiro ao comentar 

sobre características do ensino a distância,  

 

permite aprender melhor e buscar maior aprofundamento nos assuntos 

de interesse; contribui para enriquecer os conhecimentos dos alunos; 

possibilita que os participantes do curso aprendam a se libertar da 

dependência da equipe docente; possibilita que os alunos descubram 

formas alternativas de construir o conhecimento. (2014, p.48) 

 

Para além da variabilidade das possibilidades de formação e de preparo, 

esse consumidor da educação a distância, cujo perfil referenciado aqui por 

Azevedo, ainda carrega outra carga além da busca pelo conhecimento com o 

objetivo de se converter em melhores oportunidades no mercado de trabalho: a 

chance de obter validação e autoridade em seu status social. Como conceitua 

Maria Luísa Ribeiro Ferreira (1985, p.31):  

 

o estudante adulto é alguém que devido à sua idade e estatuto social tem 

medo de fracassar. Esse fracasso é temido, não só por constituir um 

atentado a uma imagem de si próprio, por vezes penosamente construída, 

como porque o aluno se encontra socialmente inserido num contexto 

frequentemente hostil à mudança, à promoção. De qualquer modo um 

contexto perante o qual tem que prestar contas.  

  

 Esse estudante vislumbra uma capacitação para ser aplicada e utilizada 

profissional e socialmente no momento em que acessa a educação a distância e 

não a longo prazo.  
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A educação a distância como recurso de diferenciação e inscrição em 

novos espaços de influência  

 

O adulto consumidor da educação a distância que busca qualificação 

carrega consigo o interesse por novas informações e competências, mas 

também seus conhecimentos já assimilados e que constituem sua 

individualidade. Desta forma, conteúdo virtual, saber intelectual e pessoal se 

mesclam e precisam ser considerados neste processo, como considera Ferreira 

(1985, p. 31) ao afirmar que  

 

o adulto que se propõe seguir um curso a distância não aparece em branco 

face a uma matéria e como tal as suas competências e conhecimentos 

devem ser aproveitados. Um curso para adultos terá o cuidado de não 

desprezar os conhecimentos que eles detêm neste ou naquele campo, 

canalizando-os para os objetivos pretendidos, mesmo que haja 

necessidade de alterações.  

 

Campo é definido por Pierre Bourdieu, citado por Araújo e Cruz (2009, 

p.35), como “um espaço estruturado de posições onde dominantes e dominados 

lutam pela manutenção e pela obtenção de determinados postos”. O desejo de 

influenciar, pertencer a um determinado campo, transfigurando sua condição 

social é justificativa de motivação para o aluno que se utiliza da educação a 

distância.  

De acordo com a conceituação de Bourdieu, o campo é um espaço de luta, 

onde se disputa a posse de lucros específicos. E, por conta disso, motiva os 

agentes a buscarem estratégias de luta. A busca por ampliação da capacitação, 

utilizando a educação a distância como uma alternativa, pode ser considerada 

uma estratégia de luta, à medida que o indivíduo acessa informação, assimila 

com seus conteúdos já internalizados e os utiliza para acessar, circular, 

influenciar campos.   

Conforme o indivíduo busca ampliar sua capacitação e, a partir das 

informações as quais retém, as manifesta por diferentes campos, em diferentes 
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formas, ele contribui tanto aos seus pares nestes campos quanto com a 

sociedade como um todo, tal como Durkheim (1999, p. 108) contextualiza, ao 

dizer que “a individualidade do todo aumenta ao mesmo tempo que a das partes; 

a sociedade torna-se mais capaz de se mover em conjunto, ao mesmo tempo 

em que cada um de seus elementos tem mais movimentos próprios”, em sua 

conceituação sobre solidariedade orgânica.  

Ainda, ao se considerar a capacitação como uma estratégia de luta, o 

adulto consumidor do ensino a distância também utiliza destes conhecimentos 

adquiridos como instrumentos de diferenciação e poder. Norbert Elias, aponta a 

presença das relações de poder na rede de interdependências formadas entre 

seres humanos. Simone Braghin (2017, p.160) descreve que, para Elias, o 

“poder é visto como uma relação que visa à manutenção de identidades e 

superioridade de uns em detrimento de outros”. A autora, ao referenciar Elias, 

ainda coloca que o poder  

 

uma vez introjetado na psicogênese do indivíduo, controla suas ações nos 

meios em que se insere, e o posiciona como regulador do meio e 

garantidor da ordem social estabelecida, tanto na condição de dominante 

quanto de dominado (BRAGHIN, 2017, p. 161). 

 

A ampliação de conhecimentos e acesso a novas e melhores oportunidades 

profissionais, possibilidades fomentadas pela capacitação a distância, podem 

estimular o reforço dessas relações de poder e de status de diferenciação social, 

sobretudo no âmbito do mercado de trabalho.   

 

Cenários voláteis de trabalho e a educação a distância como 

alternativa 

 

A compreensão pelo indivíduo do que significa trabalho e a experiência de 

uma atividade laboral passa por modificações que estão diretamente articuladas 

com as transformações econômicas, políticas, sociais e culturais que identificam 
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um grupo em um dado momento histórico. Se, no Brasil, em décadas anteriores, 

houve a percepção de garantia do sustento e da dignidade por meio do “emprego 

para a vida toda”, o emprego temporário, impulsionado pelo desenvolvimento 

de grandes obras no país, também ganhou essa compreensão e marcou 

gerações.71  

De acordo com Bortoleto (2001, p.53), a partir da década de 1950, o Brasil 

passou por um processo de industrialização acelerado, com grandes 

investimentos em infraestrutura básica para auxiliar o crescimento da indústria 

nacional. Os projetos, que comportavam empreendimentos de grande porte, 

estavam dentre as alternativas que comporiam os esforços rumo a esse aumento 

da industrialização e ainda, configuravam-se como uma forma de levar o 

“desenvolvimento” às regiões em que foram instalados. Desenvolvimento esse, 

entendido também como geração de empregos.  

Ao concentrar atenção sobre essa perspectiva, é possível perceber a 

formação de uma configuração de mão de obra marcada pelo deslocamento. Ou 

seja, o indivíduo que migra entre regiões para exercer sua força de trabalho em 

grandes projetos no Brasil e, assim, manter-se em atividade constante. Segundo 

levantamento de 2016 da consultoria PWC, investimentos com infraestrutura no 

Brasil devem crescer 6% ao ano em média ao longo da próxima década, atingido 

pouco mais de US$ 300 bilhões por ano em 202572. (PWC, 2015). Sendo que as 

indústrias extrativistas deverão responder por parte significativa deste 

crescimento. O cenário ainda considera elevação de investimentos nas indústrias 

de transformação, transporte, serviços públicos e infraestrutura social. 

Consequentemente, haverá demanda por mão de obra temporária para integrar 

 
71 Cabe ressaltar que o emprego temporário foi também incorporado às relações cotidianas de trabalho com a introdução 
do Toyotismo na lógica fabril, no caso brasileiro, a partir de meados dos anos de 1980, aprofundando-se nas décadas 
seguintes. Dentre os aspectos que se destacam do Toyotismo estão a flexibilização das relações formais de trabalho, 
terceirização, acumulação flexível, sistema just-in-time, automação e informatização, dentre outras características. 
Evidencia-se que a educação a distância também parece adequada a esse movimento de transformações da organização 
do trabalho. 
72 Este cenário certamente sofrerá alteração após os o início da pandemia do COVID-19 no Brasil. No entanto, ressalta-
se que ainda não é possível mensurar as consequências sociais e econômicas da pandemia. Também se destaca que o 
presente estudo apontava uma tendência para o mercado de trabalho e com isso, também, para a educação, que com 
um novo desenvolvimento econômico pode ser retomado. 
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construção, montagem e desenvolvimento dessas iniciativas.  Para Sorj (2000, 

p.31), 

 

o entendimento da dinâmica das relações de trabalho nessas recentes e 

crescentes ocupações coloca para a Sociologia o desafio de integrar às 

suas preocupações um conjunto de novos elementos. [...] Os novos 

postos criados tendem a ser flexíveis no tempo, no espaço e na duração, 

dando origem a uma pluralidade de contratos de trabalho: em tempo 

parcial, temporários ou por conta própria.  

 

 A capacidade da mão de obra dedicada à atuação em grandes 

empreendimentos ser itinerante, ou seja, se deslocar de um local ao outro 

conforme demandas ofertadas pelo mercado, não a exclui da categoria 

trabalhista, nem mesmo de seus direitos, como explica Maria Salete Dalla 

Vecchia Ghislen (2006), ao explicar que a flexibilização “é uma forma de 

modificar, de atenuar, de minorar efeitos, de adaptar à realidade”. 

 Nesta circunstância, a possibilidade da educação a distância se insere 

como um recurso viável ao trabalhador interessado em ampliar sua capacitação, 

uma vez que não limita geográfica e temporalmente esse público consumidor de 

conteúdos. A educação a distância, neste contexto, acompanha as 

transformações que seguem ocorrendo em diferentes setores da sociedade, 

entre elas, as do mercado de trabalho, como aponta Maria Luiza Belloni (1999): 

 

A educação aberta e a distância aparece cada vez mais, no contexto das 

sociedades contemporâneas, como uma modalidade de educação 

extremamente adequada e desejável para atender às novas demandas 

educacionais decorrentes das mudanças na nova ordem econômica 

mundial (BELLONI apud FIUZA, 2002, p. 47). 

  

Aliar educação a distância ao trabalho do adulto pode, ainda, se revelar 

como uma oportunidade de materializar e dispor à sociedade soluções e 

inovações úteis e coerentes, uma vez que a qualificação ofertada pela educação 

a distância direcionada a esse público não desconsidera sua ´bagagem’ 
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intelectual, ao contrário, a aproveita para resignificar práticas e conceitos, como 

explica Ferreira (1985, p. 39): 

 

É no campo da criatividade que os resultados de um ensino a distância 

podem ser mais espetaculares. Por o adulto ser um indivíduo com o seu 

mundo próprio, é a partir desse mundo que ele será receptivo à novidade. 

É preciso, portanto, explorar todas as motivações que se ligam ao 

trabalho de um indivíduo, à relação teoria/prática, à utilidade dos 

conhecimentos a adquirir.   

 

Considerações finais 

 

 O objetivo deste presente trabalho foi trazer reflexões sobre o panorama 

atual da educação a distância no Brasil e como essa modalidade de ensino pode 

ser acessível e viável ao estudante adulto, que compõe a mão de obra itinerante 

atuante em projetos de obras de grandes empreendimentos no país.  

 Números atuais demonstram que a adesão ao ensino a distância está em 

alta no Brasil. Ao considerar o nível superior, 20% do total de alunos 

matriculados em cursos de graduação o fazem na modalidade a distância e há 

uma tendência de que as matrículas neste tipo de prática superem as 

tradicionais do ensino presencial em 2021.   

 O ensino a distância pode, sobretudo, beneficiar o estudante adulto, que 

já está inserido no mercado de trabalho e busca ampliar sua capacitação para 

obter novas e melhores oportunidades. Especialmente àquele que se dedica a 

atuar em obras de grandes empreendimentos e percorre o país aproveitando as 

ofertas de trabalho que surgem conforme demanda, acompanhando a evolução 

das construções.  

 Ferreira (1985) localiza o estudante adulto como alguém que já possui um 

histórico de aprendizado e que não está disposto a “fracassar”, tanto pelo 

contexto social a que está exposto em sua condição de adulto, quanto pela 

necessidade de “prestar contas”. Se esse adulto se voluntaria a obter mais 

conhecimento por meio da educação a distância, essa medida é resoluta e 
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precisa ser eficiente a ponto de que ele obtenha, assim, a permissão para se 

manifestar em novos e ampliados campos e exerça influência, bem como, poder.  

 A mão de obra presente em obras de grandes empreendimentos no país é 

vasta e diversa. Diferentes setores empregam profissionais em variados estágios 

de carreira, mas que têm em comum a dinâmica temporária e migrante, ou seja, 

realizam a atividade em determinado local por determinado tempo e depois, 

seguem para outra obra, em outro local e por mais um prazo específico. 

Assim, a educação a distância, que não impõe barreiras geográficas e 

temporais para se disponibilizar, se apresenta como uma opção viável. 

Entretanto, pela complexidade e magnitude do cenário, é necessário aprofundar 

a observação para que a adesão a modalidade por esse público seja melhor 

percebida e verificada.   
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