
 

 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

ESCOLA DE COMUNICAÇÃO E ARTES 

 

 

 

 

 

 

ROBERTA TAKAHASHI SOLEDADE 

 

 

 

 

Educomunicação: 

A percepção da aceleração social do tempo em cursos de graduação na 

modalidade à distância 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

São Paulo 

2021



 

 

 

ROBERTA TAKAHASHI SOLEDADE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educomunicação:  

A percepção da aceleração social do tempo em cursos de graduação na  

modalidade à distância 

 

 

Versão Corrigida (versão original disponível na Biblioteca da ECA/USP) 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Departamento de 
Ciências da Comunicação da Escola de Comunicação 
e Artes, da Universidade de São Paulo, para obtenção 
do título de mestre em Ciências da Comunicação. 

 
Área de concentração: Ciências da Comunicação. 

 
Linha de Pesquisa: Educomunicação. 

 
Orientador: Prof. Dr. Adilson Odair Citelli. 

 

 

 

São Paulo 

2021 



 

 

Autorizo a reprodução e divulgação total ou parcial deste trabalho, por qualquer meio convencional ou eletrônico, para fins de 

estudo e pesquisa, desde que citada a fonte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao ensino público de qualidade, aos 

educadores e educadoras que inspiram e 

oportunizam a transformação social pelo 

conhecimento. 



 

 

 

AGRADECIMENTOS 

 

 

 

Ao meu orientador, o Prof. Dr. Adilson Odair Citelli, pelo interesse nesta pesquisa, 

encorajamento e discussões sobre temas que alicerçam os estudos educomunicativos. Por meio 

da sua produção literária, os seus ensinamentos fazem parte da minha formação desde o ensino 

médio e graduação, e foi um enorme privilégio tê-lo ao meu lado conduzindo o meu 

desenvolvimento como pesquisadora. Sem a sua presença e generosidade, esse estudo não seria 

possível. 

Aos professores doutores Marciel Consani e Carolina Costa Cavalcanti, pesquisadores 

de excelência, que trouxeram contribuições importantes na banca de qualificação possibilitando 

ampliar o olhar para o objeto analisado. 

Ao grupo de pesquisa Mediações Educomunicativas (MECOM) composto pelos 

educomunicadores mais comprometidos que eu já tive a oportunidade de conhecer: Adilson 

Citelli, Ana Luisa Zaniboni, Douglas Calixto, Edilane Teles, Eliana Nagamini, Elisangela 

Rodrigues, Gláucia Bierwagen, Helena Corazza, Maria do Carmo Souza, Michel Carvalho, 

Rogério Pelizzari, Sandra Falcão, Suéller Costa, Tatiana Garcia Luz, Wellington Nardes e 

Karen Goulart. Entre compartilhamentos, discussões, publicações e risos, o nosso grupo se 

mantém unido mesmo durante a pandemia. 

Aos colegas de trabalho Willians Pressi e Marcos Prado que me inspiram pela prática 

em sala de aula e me permitem contribuir para que a educação corporativa seja transformadora 

e comprometida com o ideal freireano. A vocês, o meu carinho, respeito e admiração. 

Ao meu pai, que não viveu para ver a realização dessa conquista, mas que foi o meu 

maior exemplo nos estudos, na paixão pela literatura e viagens. E do primeiro livro que me deu 

aos 4 anos, O pé de pilão, até o livro mais recente que comprei, estamos juntos durante as 

leituras. A minha mãe e aos meus irmãos, incentivadores e torcedores. 

Ao Thiago e Miguel, pela presença, tempo concedido, apoio, parceria e amor 

incondicional. 

 

   

 



 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

“O meu gosto é que nós todos brasileiros, 
brasileiras, meninos, meninas, velhos, maduros, que 
nós todos tomemos um tal gosto pela liberdade, um 

tal gosto pela presença no mundo, pela pergunta, 
pela criatividade, pela ação, pela denúncia, pelo 

anúncio, que jamais seja possível no Brasil a gente 
voltar àquela experiência do pesado silêncio sobre 

nós.” 
 

(FREIRE1, Paulo, 1989) 
 
 

 
1  Trecho da entrevista concedida ao programa Matéria Prima da TV Cultura em 1989. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=Zx-3WVDLzyQ&t=1041s  Acesso em 12 de outubro de 2020. 



 

 

 

RESUMO 

 
 

SOLEDADE, R. T. Educomunicação: a percepção da aceleração social do tempo em cursos 
de graduação na modalidade à distância. Dissertação (Mestrado) - Escola de Comunicação e 
Artes da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021. 

 

Resumo: Situada no contexto da educação à distância e analisada sob uma perspectiva 

educomunicativa, esta pesquisa pretende investigar como o fenômeno da aceleração social do 

tempo incide em cursos de graduação. Para essa finalidade foram coletadas amostras de 

campanhas publicitárias de Instituições de Ensino Superior e aplicado um questionário com os 

graduandos. A dupla perspectiva analítica e o posterior cruzamento de visões justificam-se pela 

relação indissociável entre os objetos, pois a publicidade desempenha um papel importante no 

campo da educomunicação ao traduzir os discursos que circulam na sociedade e, por meio da 

pesquisa com os alunos, foi observado se há convergência entre as narrativas e quais as 

consequências observadas para a práxis educativa. Por se tratar de um fenômeno social, o 

referencial teórico abarcou estudiosos das comunicações, educomunicação e áreas conexas. O 

objetivo central foi suscitar evidências sobre como a celeridade temporal repercute na vida 

acadêmica dos alunos apontando os possíveis desdobramentos gerados por uma cultura regida 

pelo imperativo da velocidade e do desempenho. 

 

Palavras-chave: Aceleração social do tempo; EaD; Educomunicação; Publicidade. 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

 
SOLEDADE, R. T. Educommunication: the perception of the social acceleration of time in 
undergraduate courses in the distance education modality. Master’s Thesis – School of 
Communications and Arts of the University os São Paulo, São Paulo, 2021. 

 

Abstract: Situated in the context of distance education and analyzed under an 

educommunicative perspective, this research aims to investigate how the phenomenon of social 

acceleration of time affects undergraduate courses. For this purpose, samples of advertising 

campaigns from Higher Education Institutes were collected and a questionnaire was applied to 

undergraduates. The dual analytical perspective and the subsequent crossing of views are 

justified by the inseparable relationship between the objects, as advertising plays an important 

role in the field of educommunication by translating the discourses that circulate in society and, 

through research with students, it will be observed if there is convergence between the 

narratives and what are the consequences observed for the educational praxis. As it is a social 

phenomenon, the theoretical framework included scholars of communications, 

educommunication and related areas. The main objective will be to raise evidences on how 

temporal celerity affects the academic life of students, pointing out the possible consequences 

of a culture governed by speed and performance. 

 

Keywords: Social Aceleration of time; Distance education; Educommunication; Publicity. 
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Introdução 

 

Nas últimas décadas, o crescimento exponencial da educação à distância no Brasil não 

configura novidade, pois a demanda reprimida de alunos desejosos por acesso ao ensino 

superior somadas às metas do governo federal em ampliar a formação da população e aos 

diversos estímulos para a iniciativa privada educacional, constituem pilares que reconfiguram 

o modelo da educação de nível superior no país, no qual o número de vagas ofertadas na EaD 

já superou as vagas no presencial.  

Se, por um lado, o acesso da população ao ensino superior, sobretudo das classes C, D 

e E, é um passo importante para a democratização da educação, por outro, é preciso atentar para 

as premissas que sustentam o modelo expansionista da EaD, tendo em vista o papel social das 

Instituições de Ensino Superior (IES) como centro de produção sistemática de conhecimento, 

de acordo com Freire (2018), capaz de trabalhar criticamente a intelegibilidade das coisas, fatos 

e a sua comunicabilidade. 

Como consequencia do avanço das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), 

Consani e Cury compartilham que, se em um passado recente havia facilidade em estabelecer 

a diferença entre a EaD e o ensino presencial, atualmente, já não são mais tão evidentes as 

particularidades de cada uma das modalidades:  

Exemplo disso, além do mix variável entre atividades síncronas e assíncronas 
oferecidas nas escolas – o chamado blended learning –, é a natureza permanentemente 
conectada das interações entre alunos e professores, não só no contexto da aula 
propriamente dita, mas também na relação didática que os mantém em contato, mesmo 
longe da escola. (CONSANI e CURY, 2019, p.80) 

 

É possível afirmar que os aparatos tecnológicos conectados em rede reconfiguram  a 

noção de distância em todas as esferas da vida, e a aproximação dos sujeitos por meio das 

mídias já faz parte da rotina pessoal, profissional e dos estudos. Desse modo, as possibilidades 

do “estar junto virtual” na educação já não são mais entendidas propriamente como um recurso 

do ensino à distância, o que coaduna com a premissa de que no âmbito do processo educativo 

em geral, a EaD possui as mesmas questões relativas à educação presencial “As especificidades 

começam a ser vislumbradas nos aspectos que tratam da presença dos participantes, das 

mediações realizadas e do tempo dedicado ao estudo, que são elementos responsáveis pelas 

principais diferenças encontradas entre elas.” (CONSANI E CURY, 2019, p. 80) 
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Do ponto de vista educomunicativo, a mediação só pode existir quando exercida por 

um agente mediador, o que esvazia de sentido expressões como “mediada por computador” ou 

“mediado por tecnologias”, comumente aplicadas aos processos comunicacionais ou 

educacionais (CONSANI, 2008). E o desafio de superar o tecnicismo instrumental na EaD visa 

romper com antigas representações e procedimentos educacionais, longamente instituídos, que 

buscam adaptar as formas monológicas de ensino para os Ambientes Virtuais de Aprendizagem 

(AVA). 

Nesse aspecto, a intencionalidade educativa e os ecossistemas educomunicativos 

servem como parâmetros de análise por lançarem o olhar para os atores fundantes nesse 

processo: a instituição de ensino, a família e as mídias. E por estarem situadas em uma 

sociedade que se transforma sob forte influência das tecnologias digitais, um dos pontos de 

observação é como captam, ressignificam e reproduzem aspectos culturais, sejam novos ou 

hegemônicos. Decerto, estamos frente a uma colocação demasiado complexa que não caberia 

na proposta desta dissertação, que se propõe - a partir de um recorte - analisar, por meio de uma 

amostragem de graduandos e da publicidade de IES em meios digitais, como se estabelecem as 

relações aluno-instituição de ensino EaD em uma sociedade sugestionada pelo fenômeno da 

aceleração social do tempo, considerando que a celeridade constitui uma entre diversas outras 

experiências presentes no processo de aprendizagem.  

A escolha da análise pelo viés temporal não se deu ao acaso, e sim pela (cor)relação 

possível entre alguns aspectos singulares já conhecidos da graduação EaD, tal como o perfil do 

alunado tardio, a disputa da rede privada pelos alunos e as altas taxas de evasão. Aspectos esses 

que estão alicerçados em uma cultura baseada no constante estímulo ao desempenho e na 

otimização do tempo, o que pode despertar novas sensibilidades2 nos sujeitos em relação à 

percepção da passagem temporal. 

Mas por que esse tema seria um objeto de pesquisa relevante para a educomunicação? 

A proposta é analisar e entender aspectos que habitam o interior do ecossistema da graduação 

à distância: as mediações na cultura contemporânea, de que forma são expressas e assimiladas 

pelos alunos e IES, e quais os resultados esperados. E a partir do reconhecimento da força que 

os meios de comunicação exercem na educação formal, informal e não-formal dos sujeitos, 

propor o que Mario Kaplún denominou de leitura crítica dos meios e, como passo seguinte, 

verificar a construção de sentidos sociais que se dá no encontro entre mídias e receptores. 

 
2 De acordo com Walter Benjamin (2018), a percepção humana é condicionada ao meio no qual ocorre. 
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Para observar o diálogo estabelecido entre IES e os candidatos a graduandos foram 

analisadas as campanhas publicitárias nas plataformas digitais, visando mapear a presença de 

argumentos relativos ao tempo como um reflexo da cultura da celeridade social. E objetivando 

entender como a percepção da passagem temporal se dá ao estudar na modalidade à distância, 

um questionário on-line foi aplicado ao alunado das IES que tiveram suas peças publicitárias 

analisadas. A intenção da dupla perspectiva é estabelecer um cruzamento de informações que 

permita verificar se há tendências discursivas convergentes sobre temporalidades. Vale ressaltar 

que a pesquisa é baseada em uma amostragem, portanto, não permite generalizar os resultados. 

Contudo, pode ser um indicativo de como as relações construídas no cerne da educação de nível 

superior à distância assimilam e se comportam frente aos novos arranjos e rearranjos temporais. 

Por esse prisma, inicialmente, se faz oportuno conhecer o lugar de fala da 

pesquisadora, valendo-se do conceito defendido por Djamila Ribeiro no qual a posição 

socialmente ocupada pelos sujeitos os leva a ter experiências distintas e, consequentemente, 

outras perspectivas. Assim, nessa pesquisa, o ponto de vista parte da vivência como discente e 

docente na educação à distância, o que influencia todo o discurso arrolado, incluindo a 

justificativa pela escolha da interface educomunicativa (capítulo 1).  

A descrição detalhada do corpus de estudo, os objetivos, problemas da pesquisa e 

hipóteses fornecerão uma visão do cenário construído para a investigação pretendida (capítulo 

2). O arcabouço teórico apresentado visa articular perspectivas de autores que se debruçaram 

sobre as temáticas que perpassam a proposta deste estudo, oportunizando pistas e constatações 

que ampliam o olhar sobre o fenômeno a ser analisado. Assim, estudiosos das áreas da 

educação, comunicação, sociologia e filosofia contribuem para a composição teórica que 

sustenta que a alteração perceptiva do tempo promove mudanças sociais (capítulo 3 e 4).  

Em face de um mundo que aparenta acelerar-se ritmado pela evolução tecnológica, 

como o processo de aprendizagem é construído? Faz-se oportuna a discussão sobre a sensação 

de pressa, a fragmentação da atenção e as possíveis influências nas formas de construir o 

conhecimento (capítulo 5). 

Um breve contexto sobre a educação à distância no Brasil alicerça a análise do objeto 

investigado (capítulo 6). A descrição do método utilizado, a apresentação e análise do corpus 

da pesquisa fornecem subsídios para averiguar a pertinência e validade das hipóteses 

apresentadas (capítulo 7, 8, 9 e 10). Por fim, a conclusão da pesquisa, limitações e contribuições 

pretendidas para a área. 
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1. Considerações iniciais: inspiração para a pesquisa3 

 

O percurso que me trouxe até a realização desta pesquisa passa pelos caminhos da 

educação e comunicação, pelo estudo apaixonado e curioso em relação ao crescente uso das 

tecnologias digitais como recursos que possibilitem aprimorar as estratégias de ensino-

aprendizagem dentro e fora da sala de aula, oportunizando uma experiência educacional 

contextualizada e efetiva, sobretudo, comprometida com o desenvolvimento crítico dos 

sujeitos.  

Nessa caminhada, ter trabalhado como designer instrucional em núcleos de educação 

e tecnologia em instituições de ensino me proporcionou participar da criação de diversos cursos 

na modalidade à distância (livres, técnicos, graduação e pós-graduação) com o olhar estratégico 

sobre o plano de aula (objetivo de aprendizagem, metodologias, adequação às normas 

estabelecidas pelo MEC, elaboração e composição de conteúdos, atividades, carga-horária, 

público-alvo, elaboração de objetos de aprendizagem e mediação). Até então, o meu olhar era 

voltado exclusivamente para o desenvolvimento de programas de educação, porém, a cada 

trabalho entregue, sentia que alguns pontos ainda precisavam ser mais bem conectados para que 

houvesse um efetivo entendimento sobre a recepção e efetividade dos cursos ofertados, afinal, 

sobretudo em educação, é preciso revisitar, reavaliar, discutir, analisar, amadurecer, aprimorar 

e, até mesmo, se cabível, excluir projetos ou estratégias equivocadas.  

Na busca por respostas, resolvi assumir a posição de aluna cursando em 2010 a 

“Especialização em Educação à Distância” na modalidade EaD no Centro Universitário 

SENAC. Essa experiência foi determinante, pois vivenciei pelo período de um ano os desafios 

da vastidão e limites de um Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). É sabido que em cursos 

à distância há cronogramas semestrais com prazos, leituras obrigatórias, videoaulas, atividades 

individuais e em grupos e avaliações, pois trata-se de uma rotina acadêmica. No entanto, 

durante o curso o “tempo” me pareceu esvair, os dias passaram rapidamente e, como forma de 

acalentar a inquietude do descontrole com o compromisso acadêmico, deleguei aos finais de 

semana os estudos, acreditando que “aí sim” conseguiria colocar em “dia” todas as leituras e 

atividades, o que gerou sobrecarga, cansaço e estresse, ofuscando o prazer pelo aprendizado. 

Os colegas do curso igualmente sinalizaram dificuldades em conciliar os estudos com as demais 

tarefas diárias; formamos até uma comunidade virtual de apoio para trocar dicas e desabafos, 

 
3 No capítulo 1, por ser um descritivo da experiência da pesquisadora, a escolha foi o uso da 1ª pessoa. 
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mas, inevitavelmente, muitos desistiram após o primeiro semestre. E a conclusão geral do grupo 

foi que ao acrescentar os estudos à distância em nossa rotina, na maior parte das vezes, não 

conseguimos excluir os compromissos existentes para ceder o tempo necessário para acomodar 

um processo contínuo e dinâmico de aprendizagem, ou seja, a EaD é acrescida a uma vida já 

repleta de afazeres, o que causa, inevitavelmente, um conflito temporal. 

E é sobre esse aspecto contextual que talvez resida um dos principais desafios dessa 

modalidade, que é a consciência de que apenas “querer” e focar no “resultado final” não vai 

mudar a rotina e multiplicar o tempo existente. E a equação matemática que envolve as variáveis 

“tempo” e “atividades rotineiras” precisa ser feita e considerada previamente pelos futuros 

alunos. 

Ciente da experiência como discente da EaD, resolvi dar mais um passo na área de 

educação atuando como professora-tutora em cursos de graduação e pós-graduação em uma 

universidade privada. E como faz parte da realidade da maioria dos docentes no Brasil, tive 

cerca de 10 turmas simultâneas, totalizando mais de 600 alunos, com atividades para corrigir, 

notas para lançar, interações diárias em fóruns de dúvidas e discussões, envio de comunicados 

sobre os prazos para realizar leituras e assistir às videoaulas, gravação das aulas, participação 

em aulas ao vivo entre outras atividades. Dessa vez, não fazendo parte da equipe idealizadora 

do curso e nem no papel de discente, descobri o desafio de ser mediadora no processo de 

construção do conhecimento em plataformas digitais. E, mais do que isso, compreendi a 

realidade de cursos a preços acessíveis, com projeção em larga escala e a serviço de um modelo 

educacional mercadológico que se desdobra para sustentar o discurso de facilidades em suas 

atraentes campanhas publicitárias.  

Acompanhei por oito anos a rotina de alunos que iniciavam os estudos com muita 

convicção de que seria fácil ter um diploma universitário, que poderiam estudar onde e quando 

quisessem, que usariam os finais de semana para o estudo e que tudo seria prático, perfeitamente 

controlável e adaptável à rotina existente (de certa forma, também pensei dessa forma quando 

iniciei a minha especialização na modalidade EaD). Mas, no decorrer dos meses, essa sensação 

de facilidade vai sendo substituída pelo entendimento real de que, assim como em qualquer 

instituição de ensino presencial, é necessário que se cumpra o objetivo previsto para o curso, 

que é o desenvolvimento de competências e habilidades para se profissionalizar na área, e isso 

requer tempo, esforço e dedicação: não há atalhos. E durante os anos de exercício docente, perdi 

a conta dos e-mails e telefonemas que recebi pedindo que prazos fossem postergados, que 

atividades de baixa qualidade fossem consideradas e, ainda, inúmeras críticas sobre o volume 

de conteúdos presentes no curso, sugerindo que no lugar das leituras fossem utilizados somente 
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o conteúdo das videoaulas. Em todas as comunicações trocadas com os alunos, havia uma 

justificativa em comum: falta de tempo para dedicação ao curso, o que culminava em uma 

enorme evasão, principalmente ao final dos dois primeiros semestres. 

Com base na experiência descrita, frequentemente me questionava sobre os motivos 

que levam o aluno a pensar que cursos de graduação ou pós-graduação, por serem na 

modalidade à distância, devam ser mais fáceis e com menos exigência no cumprimento das 

atividades e avaliações. Em princípio, pode aparentar falta de comprometimento por parte dos 

alunos, mas com um olhar sistêmico, não se pode desconsiderar o papel das instituições de 

ensino que anunciam larga oferta de cursos à distância como se fossem mercadoria na vitrine, 

com uma narrativa comercial que omite o tempo de dedicação necessário para o 

desenvolvimento intelectual, oferecendo preços baixos aliados a um discurso de facilidades 

que, obviamente, não cabe no universo acadêmico. A partir dessa reflexão, somada à questão 

relativa ao tempo - ou a falta dele - surgiu a ideia inicial desta pesquisa. 

 

1.1 Interface Educomunicativa 

 

Na busca por linhas de estudos com o foco não somente na teoria, mas principalmente 

na prática de ensino influenciada pelo contexto social, me deparei com as publicações realizadas 

pelo grupo de pesquisa Mediações Educomunicativas (MECOM) liderado pelo professor 

Adilson Citelli da Escola de Comunicação e Artes na Universidade de São Paulo. E por meio 

da obra Educomunicação: comunicação e educação: os desafios da aceleração social do tempo 

composta por uma série de estudos de pesquisadores sobre como as questões temporais se 

refletem nos circuitos educacionais, me chamou atenção o trecho: 

O século XX carregou um tratamento especioso do tempo, na medida em que a 
velocidade, o contato célere permitido pelos meios de comunicação, a ideia de um 
encurtamento do espaço, foram se impondo como realidades inescapáveis e com 
capacidade para suscitar profundas mudanças nos modos de organizar o próprio 
cotidiano. (CITELLI, 2017, p.15) 

 

Nessa publicação que admite a coexistência de circuitos tecnológicos de extrema 

aceleração inseridos no tempo e no espaço escolar, vi contempladas muitas das inquietações 

que permeavam a minha experiência profissional e pessoal. Até então, antes dessa leitura, 

desconhecia estudos realizados em campo sobre a aceleração do tempo e a capacidade de 

reconfigurar a relação dos sujeitos no âmbito das instituições de ensino: 
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(...) procuramos nos indagar como a aceleração social do tempo adentra, em particular, 
os circuitos da educação, seja ela formal seja não formal. Vale dizer, até onde os 
ritmos que tradicionalmente acompanham os discursos escolares, matizados por 
movimentos mais lentos, em consonância com as necessidades da reflexão em seus 
percursos de maturação do conhecimento, convivem, dialogam ou se opõem ao 
fenômeno aqui chamado de aceleração social do tempo. (CITELLI, 2017, p. 7) 

 

Em entrevista ao Departamento de Comunicações e Artes (CCA) da ECA USP4, Citelli 

compartilhou que a sua investigação sobre a temática temporal foi iniciada em meados da 

década de 1990, quando passou a analisar - por meio do diálogo estruturado com alunos e 

professores - como a aceleração tecnológica impactava o universo escolar, evidenciando que 

era possível recuperar o conceito da aceleração social para explicar o estado atual dos sistemas 

de ensino que vive tensionado, por um lado, pela necessidade de ter um ritmo mais lento, 

compassado, ampliando o espaço de reflexão e, por outro lado, por ser pressionado pelo circuito 

tecnológico que gera apressamento.  

Diante desse contexto, compreendi que as respostas que procurava como educadora 

não estavam limitadas exclusivamente ao campo da educação, e sim, imersas na interface 

educomunicativa que, ao dialogar com outras áreas, busca compreender e aproximar o amplo 

repertório consolidado da comunicação e educação, na qual:  

(...) a educação já não é concebível a partir de um modelo de comunicação escolar que 
se encontra ultrapassado tanto espacial como temporalmente por processos de 
formação correspondentes a uma era informacional, na qual a idade para aprender são 
todas, e o lugar para estudar pode ser qualquer um: uma fábrica, uma casa para idosos, 
uma empresa, um hospital, os grandes e pequenos meios e especialmente a internet 
(MARTÍN-BARBERO, 2014a, p. 121). 

 

E sob a perspectiva de uma educação contextualizada com as transformações sociais, 

esta pesquisa pretende analisar como o fenômeno da aceleração social do tempo incide e 

repercute na educação à distância. A base teórica foi amparada pelos paradigmas discursivos 

transversos propostos pelo campo da educomunicação somados aos estudos recentes da 

sociologia e filosofia sobre a operação temporal na modernidade. 

 

 

 

 

 

 

 
4 Disponível em: http://www.cca.eca.usp.br/cca_noticia/2308. Acesso em 20 de março de 2021. 



21 

 

2. Objeto de estudo 

 

É válido iniciar a descrição do objeto de estudo pelo conceito chave desta pesquisa: o 

fenômeno da aceleração social do tempo. Diversos autores – como foi detalhado no capítulo 4 

dedicado especificamente a essa temática – indicam que a percepção acelerada da passagem do 

tempo é um imperativo que promove mudanças na sociedade contemporânea, pois estamos 

diante de um movimento crescente pela otimização que busca realizar mais atividades em um 

espaço-tempo cada vez menor, e devido a esse adensamento de ações, a relação dos sujeitos 

com o tempo é socialmente percebida de uma outra forma. 

A utilização do termo “percepção” é fundamental para esclarecer que o tempo em si, 

continua o mesmo, uma hora de duração mantém os sessenta minutos inalterados, no entanto, 

a forma como lidamos com a passagem temporal vem sendo modificada. Simultaneidade e 

compressão são algumas palavras que resumem a relação atual dos sujeitos com tempo, no qual 

a velocidade torna-se um fator ordenador da vida social, de modo a gerar possíveis conflitos 

temporais que podem afetar, entre outras esferas da vida social, a questão da aprendizagem. 

Em face de uma dinâmica social capaz de promover novas sensibilidades, o objetivo 

central desta investigação é analisar como o fenômeno da aceleração social do tempo 

repercute na vida acadêmica dos alunos de graduação da modalidade à distância que 

participaram da pesquisa e os possíveis desdobramentos na práxis educativa gerados por uma 

cultura regida pelo injuntivo da velocidade e do desempenho. 

Para esse fim, o corpus da pesquisa contempla 42 Instituições de Ensino Superior da 

rede pública e privada sediadas na capital do estado de São Paulo que ofertaram cursos de 

graduação EaD no 1º semestre de 2019. A partir desse levantamento quantitativo, foi obtida 

uma dupla perspectiva analítica: 

a) Instituição de Ensino Superior: verificar se no discurso publicitário se fazem 

presentes argumentos próprios da cultura da celeridade social e, em caso positivo, 

como essas narrativas se articulam – ou não - ao discurso da educação. 

b) Graduandos: investigar por meio de um questionário on-line, qual a percepção da 

passagem do tempo relacionada: aos estudos; ao processo de aprendizagem; 

comparativamente à experiência de aprendizado presencial; em relação à rotina e 

sobre a influência das campanhas publicitárias na escolha da instituição onde 

estudam. A partir das respostas de 234 alunos, buscou-se desenhar uma 

amostragem de como a cultura da rapidez repercute na rotina de estudos, quais os 
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ganhos de tempo ao estudar na modalidade à distância, quais os desafios a serem 

enfrentados e se a publicidade foi um fator decisivo na escolha da IES. 

 

 

2.1 Objetivos 

 

Objetivo Geral 

 

De posse dos cenários investigativos - analisados à luz do referencial teórico 

transdisciplinar - a intenção de cruzar os dados entre a visão descrita pelo alunado e o discurso 

presente nas peças publicitárias tem como objetivo suscitar evidências sobre como a celeridade 

temporal incide e repercute na vida acadêmica dos alunos apontando os possíveis 

desdobramentos gerados por uma cultura regida pelo imperativo da velocidade.  

 

Objetivos Específicos 

 

a) Identificar, por meio da amostragem, quais são as percepções do alunado em 

relação à passagem temporal ao cursar uma graduação na modalidade à distância; 

b) Verificar se as campanhas publicitárias foram relevantes na escolha da IES em que 

estudam; 

c) Mapear o uso de argumentos temporais no discurso publicitário das IES; 

d) Analisar se o discurso publicitário das IES em relação ao tempo contribui com 

distorções sobre o papel e responsabilidades dos alunos de uma graduação. 

 

2.2 Problema da pesquisa 

 

No cenário de crescimento da educação à distância no Brasil, o Estado de São Paulo 

se destaca, de acordo com o censo EAD.BR de 2018, por concentrar o maior número de 

instituições de ensino credenciadas para ofertar esse modelo de educação, com cerca de 625 mil 

matrículas, o que representa 30,5% do total em âmbito nacional. É também o estado com a 

maior proporção de alunos na rede privada entre as 10 unidades da federação brasileira 

analisadas pelo INEP, com a proporção de 1 aluno na rede pública para cada 4 na rede privada, 

confirmando que o avanço do ensino superior à distância nessa capital tem como alicerce a 
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oferta de vagas em instituições não públicas, atraindo - do ponto de vista mercadológico - os 

grandes conglomerados educacionais.  

E, conforme a lógica de mercado, quando há muita oferta de produtos e serviços, a 

tendência em diminuir custos e oferecer preços mais baixos torna-se uma estratégia 

fundamental para a sobrevivência do negócio, o que fica evidente em grande parte dos discursos 

das campanhas publicitárias veiculadas pelas IES, como foi demonstrado no capítulo 8 sobre a 

análise do corpus da pesquisa. 

Sendo a educação um fator social, portanto, indissociável dos movimentos contínuos 

de organização, desorganização e reorganização nos aspectos políticos, econômicos e culturais 

do país, faz-se relevante investigar as transformações que podem influenciar na práxis do 

ensino-aprendizagem sob a perspectiva dos referenciais teóricos que sinalizam traços de 

alteração nas estruturas temporais. 

E se há mudanças na relação perceptiva dos alunos com o tempo, como as IES estão 

absorvendo, administrando e comunicando o processo de ensino-aprendizagem? O tempo para 

o aprendizado mudou? E se o tempo, conforme teóricos de diversas áreas, torna-se cada vez 

mais escasso, como os alunos da modalidade on-line enfrentam essa realidade? A otimização 

proposta pela EaD é verdadeira? Questões temporais podem justificar o expressivo número de 

evasão na educação à distância? 

E é localizado sobre esse solo fértil para descobertas que reside o objeto desta pesquisa, 

que pretende investigar qual a percepção de um conjunto de graduandos sobre a passagem do 

tempo nos estudos à distância e se o fenômeno da celeridade temporal incide como fator 

argumentativo sobre a publicidade das Instituições de Ensino Superior EaD localizadas na 

capital de São Paulo.  

Os dados serão interpretados à luz dos conceitos da educomunicação, propondo de 

forma indissociável comunicar para educar e educar para comunicar, o que ancora o cenário da 

educação à distância que, em seu modus operandi, vivencia “a comunicação como ruptura e 

ponte: mediação.” (MARTÍN-BARBERO, 2014, p.30). Desse modo, o objetivo foi construir 

uma trajetória analítica que não fosse embasada no recorte exclusivo da relação aluno-IES, e 

sim, que considerasse também os fatores sociais que influenciam a realidade e alteram as formas 

de ser e estar no mundo, tal como a percepção acelerada do tempo. 
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2.3 Hipóteses 

 

a) Compreender a percepção da celeridade temporal na rotina dos alunos de 

graduação na modalidade à distância pode fornecer pistas sobre a aceitação da EaD 

como uma forma de otimizar tempo em uma sociedade acelerada e cada vez mais 

atarefada. 

 

b) O discurso publicitário das IES acerca das questões temporais na EaD pode levar 

a uma interpretação simplificada do processo de aprendizagem. Desse modo, ao 

investigar e categorizar as argumentações, será possível verificar qual a visão de 

educação proclamada pelas instituições de ensino analisadas e se há apagamento 

e/ou edição da realidade descrita para os futuros alunos.  
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3. Referencial Teórico 

 

3.1 Educomunicação: um diálogo inevitável 

 

“Nesse campo reside um novo modo de contar a 
história, revivificar o passado, construir uma nova história, que 

inclua a todos, dando-lhes vez e voz para o grito e para a 
canção.”  Maria Aparecida Baccega 

 
 

Nas últimas décadas, com o avanço tecnológico e o crescimento dos meios de 

comunicação, pesquisas realizadas no campo da produção, circulação e recepção demonstram 

a ampliação dos fatores que contribuem para o desenvolvimento cognitivo e social dos jovens, 

o que evidencia a importância da educomunicação como uma área que aproxima os fluxos 

comunicativos e as práticas pedagógicas.  

É pertinente ressaltar que, conforme contextualiza Citelli (2004), o movimento de 

apreender as inter-relações entre os campos da educação e da comunicação remonta o período 

de emergência das mídias no século XX no Brasil, com a chegada do rádio em 1923 e da 

televisão em 1950, o que já sinalizava uma inevitável remodelação nos conceitos de ensino-

aprendizagem, educação e conhecimento.  

De acordo com Bonin, as transformações cada vez mais aceleradas a que assistimos 

na realidade comunicacional produzem consequências na construção teórica das investigações:  

 

O que está em jogo é a capacidade das formulações e dos conceitos darem conta da 
nova realidade e, neste caso, muito conhecimento acumulado deve ser submetido à 
crítica e alargado. No campo da comunicação, ao desafio de pensar como a 
globalização impacta a configuração dos objetos soma-se outro: a necessidade de 
pensar e compreender o processo de midiatização – que remete às transformações 
socio-culturais potenciadas pela expansão das mídias na sociedade, ao caráter 
configurador da técnica, ao ecossistema midiático nos desenhos das interações, dos 
funcionamentos institucionais, dos campos, das configurações espaço-temporais das 
sociedades, da experiência, da produção de sentido, entre outras dimensões. (BONIN, 
2008, p. 25) 

 

Nesse sentido, a autora aborda “um lugar de fronteira” ocupado pela investigação 

científica que permite o olhar multiperspectivado pela multidimensionalidade dos fenômenos 

compreendidos pela educação e comunicação. Com clareza sobre o papel singular que os 

veículos de comunicação passaram a exercer no mundo contemporâneo ao disseminar 

informações variadas “é destacar o fato de as chamadas ‘escolas paralelas’ estarem 

pressionando o sistema educativo, requisitando dele práticas e compreensões já não mais 
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circunscritas ao discurso pedagógico tradicionalmente veiculado pelas instituições escolares” 

(CITELLI, 2004, p. 137).  

Para Ismar Soares de Oliveira, a educomunicação representa “um conjunto das ações 

inerentes ao planejamento, implementação e avaliação de processos, programas e produtos 

destinados a criar e fortalecer ecossistemas comunicativos” (SOARES, 2011, p.44). Entende-

se por ecossistema comunicativo as teias de relações construídas intencionalmente para 

compreender todos os atores que convivem no espaço educativo no qual se prioriza a práxis 

inclusiva, democrática, midiática e criativa. Esse escopo permite transitar entre áreas nas quais 

a relação entre o ensino, juventude e o mundo da comunicação encontram-se no centro do 

processo formativo, partindo do pressuposto que educar é uma ação comunicativa, dialógica e 

participativa em espaços formais, informais e não-formais.  

Para Martín-Barbero (2011), o ecossistema comunicativo tem relação direta com a 

vida social e a aprendizagem, pois constitui o entorno dos sujeitos. E tem como característica 

ser “difuso” pela mistura de linguagens e saberes que circulam por mídias interconectados e 

também é “descentrado” porque esses dispositivos midiáticos vão além dos meios que serviam, 

até então, à educação tradicional: escola e livros. 

Situada nessa interface, a proposta educomunicativa preza pela formação de sujeitos 

críticos com aptidão não somente para dialogar com o mundo, mas que também sejam capazes 

de oportunizar ativamente a criação de espaços físicos e virtuais para que a interação aconteça, 

o que envolve a apropriação técnica dos meios de comunicação em paralelo ao desenvolvimento 

de um comportamento indagador frente ao uso discursivo desses meios perante a sociedade. 

Conforme Consani, a educomunicação contribui: 

 

Para ampliar a capacidade de expressão dos indivíduos (ganho individual), 
melhorando o coeficiente comunicativo das ações educativas, fortalecendo, assim, o 
ecossistema comunicativo (ganho comunitário), fatos que - em seu conjunto – se 
constituem em objetivos que, de certa forma, se contrapõem ideologicamente à 
perspectiva iluminista presente em slogans como “multiplicar o saber”, “preservar a 
cultura”, “difundir o conhecimento”, comumente associados ao discurso sobre as 
tecnologias educativas. (CONSANI, 2008, p.18) 

 

Processos educomunicativos constroem ecossistemas transdisciplinares às teorias e 

práticas da educação, mediante a estrutura didático-metodológica munida de clareza conceitual, 

planejamento, acompanhamento e avaliação. Como parâmetro norteador, qualificam as 

relações estabelecidas nos espaços de convivência de acordo com o grau de interação 

produzido: monológico ou dialógico, contribuindo para o desafio atual que: 
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(...) exige que as escolas formem pessoas com capacidade de aprendizagem e 
adaptação constantes, com autonomia intelectual e emocional, com habilidades 
diversificadas e flexíveis, além do sólido sentido ético e social. O que urge é, na 
verdade, garantir ao jovem a possibilidade de sonhar, não exatamente com um mundo 
fantástico e seguro que lhe seja dado pelos adultos, mas com um mundo que ele 
mesmo seja capaz de construir, a partir de sua capacidade de se comunicar. É o que a 
educomunicação tem condições de propor ao sistema educativo formal. (SOARES, 
2011, p.53). 

 

A atuação educomunicativa alicerça-se no pensamento freireano, segundo o qual 

“educação é comunicação, é diálogo, na medida em que não é transferência de saber, mas um 

encontro de sujeitos interlocutores que buscam a significação dos significados” (FREIRE, 2013, 

p. 46). Tal concepção prevê uma leitura que extrapola os símbolos verbais e numéricos, pois 

intenciona proporcionar uma tomada de consciência para melhor interpretação do mundo, 

gerando sujeitos atuantes na transformação da sua realidade.  

Ao promover uma educação que se recusa a contornar as diversas realidades 

circundantes, a conscientização e o senso crítico passam a constituir sujeitos com um maior 

poder interpretativo e decisório, capazes de pensar, falar e agir conforme suas convicções. Sodré 

retoma que a comunicação para Freire é um conceito imprescindível para a compreensão dos 

efeitos sociais da matriz crítica, ocupando o centro da sua metodologia, “a compreensão não 

aparece então como um poder de desvelamento das coisas ou de estabelecimento de uma 

verdade, mas como uma potência de tradução. E a comunicação, longe de se definir como a 

transmissão de uma mensagem ou um saber, é uma ação, um fazer.” (SODRÉ, 2012, p.151) 

Desse modo, durante a construção de um processo de ensino-aprendizagem 

contextualizado e significativo para os sujeitos, o movimento de educar e comunicar torna-se 

natural e cíclico, portanto, indissociável. Na contramão do crescente movimento de 

fragmentação das áreas, a educomunicação propõe a cooperação entre duas macro áreas como 

estratégia para o fortalecimento das ações necessárias para “renovação das práticas sociais que 

objetivam ampliar as condições de expressão de todos os seguimentos humanos, especialmente 

da infância e da juventude” (SOARES, 2011.p.15). 

Citelli esclarece que não há lugar para disputas entre áreas, e sim, para a completude 

crítica, sobretudo frente à presença das mediações tecnológicas: 

(...) os conceitos de educação e comunicação passam a ser vistos como sequências de 
um processo cada vez mais inter-relacionado: requisitam-se para esclarecerem-se; 
pedem-se para que nenhum dos termos ganhe autonomia a ponto de ressoar, ou 
anacronismo, como no caso da escola, ou hiper-realidade que tudo completa e tudo 
responde, a exemplo dos media. (CITELLI, 2004, p.17) 
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Em consonância com a necessidade latente de uma educação que construa o 

conhecimento utilizando os processos de comunicação para fortalecer a prática dialógica entre 

os diversos atores que compõem o universo escolar, Mário Kaplun classifica “a Comunicação 

não como um mero instrumento midiático e tecnológico, e sim, antes de tudo, como um 

componente pedagógico” (KAPLÚN, 1999, p. 68). Para Citelli, a interface educomunicativa 

resulta de uma opção teórico-metodológica que se distancia das perspectivas tecnicistas, 

conteudistas ou funcionalistas, tal como: 

(...) a educomunicação não pode ser vista como item programático a ser tratado no 
território restrito da didática ou como mera capacitação para ajudar na aplicação das 
tecnologias da informação ou comunicação ao ensino, mas como um campo de 
reflexão e intervenção social decorrente dos novos modos de organizar, distribuir e 
receber o conhecimento e a informação (CITELLI, 2014, p. 70). 

 

E sobre a presença das tecnologias na trama cultural e os sentidos sociais construídos 

na práxis, Soares (2011) chama atenção para o duplo movimento no qual a juventude ao 

assimilar a cultura digital é igualmente assimilada por ela, portanto, os saberes da comunicação 

são centrais para a formação das novas gerações que se estabelecem, cada vez mais, imersas 

em um mundo mediado pelas tecnologias. Como previsto por McLuhan (1964), o meio seria a 

mensagem porque seria o próprio conteúdo, e os meios de comunicação seriam extensões de 

nós mesmos, uma nova ambiência com repercussões no comportamento pessoal, social e 

cultural.  

 Baccega reitera a necessidade de estabelecer uma sintonia entre os meios e a escola, 

superando a ideia de exclusividade do saber no âmbito escolar “Só assim conseguiremos 

percorrer o trajeto que vai do mundo que nos entregam pronto, editado, para estarmos aptos à 

construção de um mundo que permita a todos o pleno exercício da cidadania em condições 

igualitárias.” (BACCEGA, 2009, p.32). Para Moran, a educação é um processo que envolve 

toda a sociedade que educa ao transmitir ideias, valores e conhecimentos “Família, escola, 

meios de comunicação, amigos, igreja, empresas, internet, todos educam e, ao mesmo tempo, 

são educados, todos aprendem mutuamente, sofrem influências, adaptam-se a novas situações.” 

(MORAN, 2013, p.12). 

Cronologicamente, vale destacar dois marcos importantes para a consolidação da 

educomunicação como área no Brasil: a primeira foi a publicação de um artigo produzido por 

Ismar Soares de Oliveira intitulado “Educomunicação: um campo das mediações” na revista 

Comunicação & Educação5 no ano 2000 e a segunda foram as criações do bacharelado em 

 
5 Revista disponível em: https://www.revistas.usp.br/comueduc/article/view/36934. Acesso em 20 de abril de 2020. 
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Comunicação Social com habilitação em Educomunicação pela Universidade Federal de 

Campina Grande em 2010 e da licenciatura em Educomunicação em 2011 pela Escola de 

Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo.  

A partir dos estudos de pesquisadores que se debruçaram sobre os pressupostos 

teóricos que alicerçam a área da educomunicação, a proposta a seguir apresenta algumas 

questões atinentes às tensões e desafios para a vivência das práticas educomunicativas. 

 

3.2 Tensões e desafios educomunicativos 

 

Ao situar a educomunicação como área de interface entre esferas com características 

singulares, tal como a formalidade educacional e a informalidade dos processos comunicativos, 

como ponto de partida, faz-se necessário rememorar criticamente o lugar da educação e da 

comunicação na tessitura discursiva historicamente estabelecida. Iniciamos pela terceira via 

trazida pela professora Maria da Glória Gohn, nas quais as formas de aprendizado extrapolam 

a dualidade entre o formal e o informal, pois é acrescida pela esfera da não-formalidade: 

A educação formal é aquela desenvolvida nas escolas, com conteúdos previamente 
demarcados; a informal como aquela que os indivíduos aprendem durante seu 
processo de socialização - na família, bairro, clube, amigos etc., carregada de valores 
e culturas próprias, de pertencimento e sentimentos herdados: e a educação não-
formal é aquela que se aprende “no mundo da vida”, via os processos de 
compartilhamento de experiências, principalmente em espaços e ações coletivos 
cotidianas. (GOHN, 2006, p.2) 

 

Com certa vinculação ao que Gohn denomina de esfera da não-formalidade, Baccega 

(2009) aponta que acrescida à tradição escolar e familiar, soma-se um terceiro elemento 

socializador: os meios de comunicação. E nesse último encontra-se um outro lugar do saber: 

diversificado, veloz, imagético, dinâmico, disponível, interativo e on demand configurando 

uma terceira agência de socialização na qual não há previsibilidade ou controle no acesso às 

informações que o outro fará ou, comparativamente ao modus operandi das instituições de 

ensino, não há a quem recorrer ou responsabilizar pelo conteúdo abordado e com qual 

intencionalidade, pois a ambiência digital segue também a lógica das subjetividades, dos 

interesses e das correlações. O que evidencia a necessidade de desenvolver uma consciência 

crítica no alunado para lidar com mais uma esfera de convivência, as mídias: 

O estudo de tal intersecção (educomunicação) permite pensar criticamente a realidade, 
inter-relacionando os conhecimentos que se originam nas várias agências, as 
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convergências e divergências entre as agências, para, ao fim, ser capaz de analisar a 
ressignificação que foi construída nesse embate. (BACCEGA, 2009, p.33) 

 

Nesse processo de assimilação de novas rotas de ensino-aprendizagem, é fundamental 

apreender como as agências educadoras tradicionais apropriam-se das mudanças de paradigma 

na qual a informação deixa de ser centralizada e os alunos passam a ter acesso a outras fontes 

informativas para além da “palavra autorizada”, o que sugere sujeitos com um repertório mais 

amplo e diversificado em sala de aula, e que na presença da dúvida ou curiosidade, por exemplo, 

“dão um google” para sanar de forma ativa e imediata a objeção, podendo aprofundar o 

conhecimento por meio dos conteúdos disponíveis em múltiplas plataformas, tal como o 

Youtube que disponibiliza tutoriais, entrevistas, documentários, aulas etc. Vale ressaltar que 

considerar o repertório e o engajamento do alunado na construção do conhecimento não se trata 

de uma abordagem metodológica nova, pois tal como o discurso freireano, o respeito aos 

saberes dos educandos sempre permeou a concepção para uma educação libertadora. Contudo, 

novos meios levam também a novas formas de comunicação, o que inaugura linguagens, 

discursos, escritas e saberes, tal como o exemplo do Twitter que se autointitula como “o melhor 

lugar no mundo” para se atualizar e saber o que acontece a cada momento, e opera com 

microtextos que foi inicialmente limitado a 140 caracteres e, a partir de 2017, foi ampliado para 

280 caracteres, criando um formato de diálogo coletivo e rápido, baseado na síntese de ideias e 

na abreviação de palavras. O Tik Tok é uma ferramenta para compartilhamento de vídeos curtos 

- entre 15 a 60 segundos - com amplos recursos para edição, uso de filtros, legendas, trilha 

sonora e gifs. Outro exemplo são os memes que usam micronarrativas imagéticas e de 

compreensão imediata: 

“(...) os memes são composições híbridas entre elementos visuais e verbais, feitos a 
partir de montagens e recortes, com a característica de velocidade de reprodução, têm 
alta capacidade sintética, ou seja, funcionam como micronarrativas, carregando em 
seu interior os discursos e ideais que circulam no interior da trama cultural.” 
(CALIXTO, 2017, p.48). 

 

Conforme aponta Citelli (2010), os discursos verbais e não verbais, as 

hipertextualidades e as estratégias de interconectividade permitem à representação e construção 

de valores, conceitos e ideias, que circulam pelos vários suportes de comunicação, às vezes, de 

maneira inusitada, mas que resultam em aberturas para novas formas de ler, compreender, 

sentir, perceber e produzir: 

O caráter multidimensional dos discursos pode estar assentado no telefone celular, na 
televisão, o computador ou na convergência entre eles, descortinando uma realidade 
alvissareira para o mundo da educação. Certamente não se está diminuindo a 
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importância e o significado dos discursos verbais quando o assunto diz respeito a 
determinadas funções concernentes à escola, mas se intenta evidenciar um quadro 
plural dinamizador dos discursos. (CITELLI, 2010, p.16) 

 

Entre novos meios e linguagens, há uma trajetória de aprendizado que pode ser 

alicerçada também pela autonomia e autodidatismo dos sujeitos, mas que, sem dúvidas, ainda 

requer o amparo crítico e estruturado provenientes dos ensinamentos da instituição escolar, que 

deve extrair de forma equilibrada o que há de melhor entre as esferas de aprendizagem formais, 

informais e não-formais: eis o desafio da educação para o século XXI. 

O sociólogo Sérgio Abranches caracteriza este século como a era do imprevisto, na 

qual vivenciamos uma transição veloz entre o que somos e o que estamos nos tornando, e nesse 

movimento contínuo, não somos apenas meros expectadores da mudança, mas partícipes que, 

frente ao desafio proposto pela descontinuidade da linearidade antecessora, reconhece o 

esgotamento dos paradigmas e a impotência em compreender a totalidade do que está 

ocorrendo, pois “somos da transição e somos a transição. Logo, representar a transição, quando 

nos propomos a pensá-la, é uma destinação intelectual” (ABRANCHES, 2017, p.17, grifo do 

autor).  

O norte-americano Henry Jenkins descreve como “cultura da convergência” o 

momento histórico no qual as velhas e novas mídias se encontram, sejam corporativas ou 

alternativas, no qual o poder do produtor e o poder do consumidor interagem de formas 

imprevisíveis porque ainda não existem regras e limites claros para ambos. Por convergência, 

o autor se refere ao fluxo de conteúdos por múltiplas plataformas, a cooperação entre os 

diversos mercados e ao comportamento migratório dos públicos ávidos por experiências de 

entretenimento, o que rege as transformações tecnológicas, mercadológicas, culturais e sociais 

“(...) a convergência representa uma transformação cultural, à medida que consumidores são 

incentivados a procurar novas informações e fazer conexões em meio a conteúdos dispersos.” 

(JENKINS, 2012, p.33) 

Há duas décadas, Martín-Barbero (2014) já preconizava que a problemática da 

interface educação e comunicação consistia em saber se a escola estaria preparada para ensinar 

o alunado a alçar voos para além da sala de aula tradicional e da leitura dos livros. Na prática, 

significaria ter um corpo docente capacitado para o letramento dos meios de comunicação, 

resultando em sujeitos leitores de livros, noticiários de televisão, hipertextos informáticos, 

operadores de escritas, linguagens e discursos podendo atuar de forma crítica em todas as 

esferas da sua vida, com discernimento de que a compreensão do mundo obrigatoriamente passa 
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pela leitura dos meios de comunicação. E Baccega contribui para o debate afirmando a 

importância da educomunicação no âmbito escolar: 

O importante é que a discussão se dê sobre o lugar que ela (comunicação) ocupa na 
formação dos alunos, dos cidadãos, da sociedade contemporânea nos vários âmbitos: 
da circulação de informações à mudança dos conceitos de tempo/espaço, à 
modificação na produção e sua influência sobre o consumo e sobre o mercado de 
trabalho. (BACCEGA, 2009, p.34) 

 

Outra vertente desafiadora ao ecossistema comunicativo é compor saberes a partir de 

uma infinidade de informações não sistematizadas disponíveis na internet, caracterizando um 

desordenamento e mudanças nas formas de narrar, que extrapolam os conteúdos selecionados 

nos planos de aula e livros, mas que, no âmbito geral, mesmo por seu viés caótico, não são 

menos importantes na construção do conhecimento: 

A escola deixou de ser o único lugar de legitimação do saber, pois existe uma 
multiplicidade de saberes que circulam por outros canais, difusos e descentralizados. 
Essa diversificação e difusão do saber, fora da escola, é um dos desafios mais fortes 
que o mundo da comunicação apresenta ao sistema educacional. (MARTÍN-
BARBERO, 2002, p.126) 

 

Para Clay A. Johnson o excesso de informação se torna um mal tão preocupante e 

perigoso para a humanidade quanto o excesso de alimentação, pois da mesma forma que uma 

dieta nutricional deficitária ou em grandes quantidades pode causar doenças como a obesidade, 

o consumo de informação inadequada pode promover novas formas de ignorância advindas da 

superinformação e/ou da seletividade individual dos pareceres que coadunam com 

determinadas perspectivas ideológicas geradoras de “tribos”, fazendo-os buscar informações 

que reforcem crenças próprias, mesmo na ausência de fatos. Desse modo, de forma análoga ao 

ato de se alimentar, é preciso que os sujeitos sejam conscientes e ativos na seleção das 

informações que consomem, pois em ambos os segmentos - alimentícios e comunicativos - há 

interesses fiduciários que regem as estratégias que levam ao consumo: 

Assim como as empresas alimentícias descobriram que se quiserem vender muitas 
calorias a preços baixos, devem empacotá-las com sal, gordura e açúcar – aquilo que 
todos desejam -, empresas de mídia aprenderam que afirmação vende muito mais do 
que informação. Quem deseja ouvir a verdade quando pode ouvir que está certo? 
(JOHNSON, 2012, p.22) 

 

Para Johnson, é preciso refletir sobre o consumo abundante de informações e 

desenvolver seletividade frente às crescentes “fazendas de conteúdos” formadas pelos meios de 

comunicação para produzir postagens sensacionalistas com o objetivo de monetizar, 

transformando o jornalismo em uma commodity que sucumbe diante da repetição de 
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informações com finalidade manipuladora, porém, comercialmente vantajosa, o que nos 

Estados Unidos é chamado de churnalism6.  

Para a pesquisadora Michelle Prazeres (2018), defensora do movimento slow media, 

em tempos de fragmentação, brevidade e Fake News, fortemente marcado pela disputa de 

atenção do receptor, o jornalismo e o entretenimento competem e, muitas vezes, se misturam 

em nome de um suposto engajamento. As tecnologias aceleram os ambientes comunicacionais 

em detrimento dos processos de produção pautados na investigação, checagem, apuração dos 

fatos e credibilidade: 

A velocidade no jornalismo é um argumento relacionado ao poder comercial da 
informação. Como valor-notícia, a velocidade passou a fazer ainda mais sentido 
depois do advento das tecnologias, pois dar uma notícia em primeira mão e em tempo 
real é um dos aspectos considerados para a construção e a afirmação da reputação de 
um veículo noticioso, na relação com sua audiência e com eventuais apoiadores 
financeiros. (PRAZERES, 2018, p. 129) 

 

Para Bauman, devemos aprender a não supervalorizar as informações disponíveis, pois 

o que chamam atualmente de conhecimento será eminentemente descartável em um movimento 

veloz que as tornam úteis apenas temporariamente: “Toda informação que adquirem envelhece 

depressa; em vez de fornecer uma orientação confiável, ela pode induzi-los a erros, a menos 

que possam descartá-la prontamente.” (BAUMAN, 2013, p.21). Portanto, é necessário superar 

os mecanismos de superinformação que leva à desinformação lançando luz para os impactos 

negativos do discurso monológico para o tecido social, afinal: 

Quando dizemos a nós mesmos e ouvimos somente o que queremos ouvir, podemos 
acabar tão distantes da realidade que começaremos a tomar decisões equivocadas. O 
resultado é um público que está sendo dilacerado, predisposto apenas a ouvir a 
realidade que é exclusiva de seu grupo específico. (...) Não confiamos “nas notícias”, 
mas confiamos em “nossas notícias”; em outras palavras, nas notícias em que 
queremos acreditar. Essa é uma arma muito mais potente do que nossa visão clássica 
da ignorância. (JOHNSON, 2012, p. 77 e 78) 

 

O historiador Robert Proctor criou o neologismo agnotologia para descrever o estudo 

da produção política e cultural alicerçada na fabricação da ignorância, induzindo à dúvida por 

meio de dados aparentemente factuais, com a finalidade de gerar desconfiança e desestabilizar 

fatos comprovados. É o que Johnson (2012) caracteriza de “fechamento epistêmico”, pois à 

medida que determinada informação é produzida, todas as outras fontes de dados são 

 
6 De acordo com o dicionário on-line Collins, com tradução da autora: “um tipo de jornalismo que depende do 
reuso de materiais existentes tal como comunicados da imprensa e relatórios de notícias ao invés de ter como fonte 
pesquisas originais, como resultado de um crescimento da demanda por novos conteúdos”. 
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consideradas não confiáveis ou conspiratórias, gerando grupos idiossincráticos e impermeáveis 

à prática dialógica, o que Eli Pariser (2012) denomina de “filtro de bolha”, que são seleções 

personalizadas de fontes informativas, cada vez mais favorecidas por escolhas individuais e 

ritmada pela programação algorítmica.  

No entanto, é pertinente ressaltar o caráter ambivalente das mídias, aplicativos de 

mensagens e redes sociais, e considerar que esses meios devem ser avaliados de acordo com o 

uso e finalidade, pois há aspectos incontestáveis sobre manipulação de informações com 

consequências sociais negativas; entretanto, não se deve impedir a apreciação do seu potencial 

libertário e democratizante. Conforme Freire (2018), é preciso mostrar ao educando que o uso 

ingênuo da curiosidade altera a sua capacidade de achar e obstaculizar a exatidão do achado. 

Para Abranches, é preciso ir além dos aspectos negativos: 

(...) o discurso de ódio não desqualifica as redes como espaço público de convivência 
interativa, cooperativa e pacífica da ciberesfera. Nem tampouco o chamado mimimi e 
o entretenimento as transformam em mero escapismo. Nem as propagandas as 
reduzem a mero consumismo. São apenas facetas de um fenômeno emergente, 
multiuso, plástico e rigorosamente livre. (...) Transforma processos contidos, lineares 
e analógicos em processos abertos, dialéticos e digitais. (ABRANCHES, 2017, p. 101) 

 

Para Citelli (2019), a realidade das salas de aula ainda permanece carente de reflexões 

que ampliem o olhar de alunos e professores para além do uso técnico das mídias e dos limites 

de aprendizagem dentro e fora da sala de aula, de tal modo que discutam questões, por exemplo, 

como a monetização dos dados construiu e mantém impérios como o Facebook e Google, o que 

significa o capitalismo de plataforma (Uber, Airbnb) e quais são os poderes que colonizam os 

novos ambientes tecnológicos da comunicação e perpetuam, por exemplo, a estigmatização de 

grupos vulneráveis disseminando desinformação e reduzindo as capacidades individuais de 

resistência, pois não são raros os casos de persuasão e manipulação por meio dos dados: 

(...) a “cultura operacional” não deveria passar ao largo das escolas, afinal também 
pertence a elas o desafio de incorporar a dimensão histórica, social, política, 
ideológica, que acompanham as técnicas e as tecnologias. Reside neste movimento a 
diferença entre ensinar o “manuseio” e abrir o debate qualificado sobre o lugar dos 
objetos na vida societária: computador, celular e tablete não são apenas máquinas, 
mas expressões materiais do labor humano. (CITELLI, 2019, p.327) 

 

De acordo com Johnson (2012), o conceito tradicional de alfabetização transforma-se 

toda vez que surge uma grande alteração nas tecnologias da informação, pois para além de ler 

e escrever, é necessário desenvolver a habilidade para filtrar e classificar o oceano de dados 

textuais, sonoros e visuais. Soma-se ao letramento digital também o desenvolvimento de 

competências para superar o papel de consumidor passivo e conquistar o lugar de produtor de 
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conteúdos transmídias, incluindo o exercício da criticidade para avaliar os interesses 

ideológicos e mercadológicos envolvidos.  

A formação da juventude frente aos desafios descritos requer das estruturas sociais 

tradicionais novos papéis e responsabilidades e, no âmbito educacional, há uma crescente 

ampliação no escopo de atuação docente, pois além do domínio dos conteúdos normativos é 

preciso idealizar estratégias didáticas para e com os meios de comunicação. Porém, a evidente 

necessidade de ecossistemas educomunicativos na práxis docente ainda não encontra 

ressonância na rotina das salas de aula no Brasil. Dados de uma pesquisa realizada entre 2018 

e 2019 pelo grupo Mediações Educomunicativas (MECOM) vinculado à Escola de 

Comunicação e Artes da USP, evidenciaram que os docentes, em grande parte, não estavam 

preparados para atuar na interface educação e comunicação. Esse estudo investigativo intitulado 

“Inter-Relações Comunicação e Educação do Ensino Básico”7 entrevistou 509 docentes da 

educação básica em 23 das 27 unidades da federação brasileira, revelando que, embora a maior 

parte deles, 94%, veja a relação entre escola e meios de comunicação como complementar, 

apenas 28% cursou alguma disciplina voltada para essa área durante a formação docente (cursos 

de graduação/licenciatura), 65% nunca realizou curso de formação continuada sobre essa 

temática, e mais de 70% dos entrevistados demonstraram interesse em complementar a 

formação com estudos sobre educomunicação. 

Não se pretende considerar o resultado dessa pesquisa como verdade representativa do 

território nacional, mas certamente, esse recorte sugere que a realidade da sala de aula - em 

muitos estados do país - ainda carece de formação docente para atuar na interface 

educomunicativa. E não podemos apontar a defasagem docente como um problema meramente 

dos profissionais da educação, pois os currículos acadêmicos ainda oferecem pouco – ou 

nenhum – amparo formativo: como constatado na referida pesquisa, apenas 142 dos 509 

docentes entrevistados tiveram a oportunidade de cursar disciplinas sobre comunicação e 

educação durante a graduação. Vale destacar que a média de idade dos entrevistados variou 

com 31% para a faixa etária entre 31 e 40 anos, 28% entre 41 e 50 anos, 23% acima de 51 anos 

e 16% entre 20 e 30 anos, o que sugere que a ausência de disciplinas sobre educomunicação na 

graduação e/ou na formação continuada perpassa algumas gerações que exercem a docência. 

De modo geral, os desafios supracitados para a formação docente e discente são cada 

vez mais relevantes a partir da premissa de que os meios de comunicação ocorrem em paralelo 

aos conteúdos e práticas pedagógicas em sala de aula, pois lidamos com uma cultura híbrida, 

 
7 Disponível em: http://www2.eca.usp.br/mecom/. Acesso em 20 de março de 2021. 
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transmidiática, influenciada pela abundância de informações e mediada por algoritmos, que 

regem comportamentos, modelos de negócios e novas profissões. É importante destacar que a 

ambiência digital é, muito provavelmente, a principal fonte na construção de visões de mundo, 

representações, linguagens e discursos, portanto, não cabe estar dissociada da sala de aula, 

carecendo de ações estruturantes que sintonizem a realidade com as práticas escolares. 

A seguir, o objetivo foi descrever uma das vertentes da ambiência digital, muito cara 

à área da educomunicação, que é a alteração na percepção espaço-temporal dos sujeitos. 

 

3.3 Um novo sensorium na educação 

 

Baccega (2009) ao elencar os dez principais desafios do campo da comunicação e 

educação, já indicava a necessidade de pensar a tecnologia considerando a perspectiva que ela 

ocupa na formação do alunado nos mais variados âmbitos: da circulação de informações à 

mudança dos conceitos de tempo/espaço, à modificação na produção e sua influência sobre o 

consumo e o mercado de trabalho. A questão temporal é tratada pela pesquisadora pelo viés da 

fruição, pois muito embora o tempo cronologicamente seja o mesmo, permanecendo inalterado, 

a sobrecarga de informações e o conceito de espaço tornam-se cada vez mais relativos, 

reduzidos e próximos aos sujeitos. Desse modo, é importante suscitar questões sobre a 

influência das novas concepções e percepções espaço-temporais na construção do 

conhecimento: 

As mídias, quer sejam as tradicionais, quer as novas e novíssimas, tanto pagas quanto 
gratuitas, demandam tempo para sua fruição. O tempo, para nós, continua o mesmo, 
embora seja percebido de modo diferente, dado o acúmulo de informações e, 
principalmente, graças às modificações do conceito de espaço. (BACCEGA, 2009, p. 
24)  

 

Conforme Soares, o tempo pedagógico altera questões nucleares como a acomodação 

e/ou ruptura de gerações, conflitos, alienação, resistências e insurgências que polifonicamente 

permeiam nas entrelinhas do modus comunicandi, podendo desequilibrar a ambiência das 

aprendizagens herdadas tradicionalmente: “Os meios deslocam as fronteiras entre razão e 

imaginação, saber e informação, arte e ciência e possibilitam o exercício de um tempo virtual 

que libera o aqui e agora, inaugurando novos espaços e novas velocidades.” (SOARES, 2011, 

p. 24 e 25). 

Martín-Barbero fala sobre o conceito de “destempo” para demonstrar os conflitos entre 

as diferentes temporalidades e chama atenção para as novas relações advindas do avanço 
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tecnológico, no sentido de despertar nas gerações recentes novas percepções, até então não 

vivenciadas por gerações anteriores. Para exemplificar, cita o uso de cartão bancário em 

substituição ao dinheiro e o navegar na internet, despertando nos jovens o que o estudioso 

chamou de sensibilidades novas, “Eles têm maior empatia cognitiva e expressiva com as 

tecnologias e com os modos de perceber o espaço e o tempo, a velocidade e a lentidão, o 

próximo e o distante” (MARTÍN-BARBERO, 2002, p.125). Assim, é necessário uma 

pedagogia que coloque como ponto de partida o enraizamento no mundo concreto dos 

educandos, em sua percepção do mundo atual, pois distinções perceptivas podem levar, 

inclusive, ao distanciamento das diferentes gerações: 

Um bom campo de experimentação dessas mudanças e de sua capacidade de distanciar 
os jovens de seus próprios pais está na velocidade e na sonoridade. Não apenas na 
velocidade dos automóveis, mas também na das imagens, na velocidade do discurso 
televisivo, especialmente na publicidade e nos videoclipes, e na velocidade dos relatos 
audiovisuais. O mesmo acontece com a sonoridade (...) essas novas articulações 
sonoras que, para a maioria dos adultos, marcam a fronteira entre a música e o ruído, 
são, para os jovens, o começo de sua experiência musical. (MARTÍN-BARBERO, 
2002, p.125-126). 

 

Para explicar essa experiência cultural contemporânea que envolve novos modos de 

perceber a realidade, Martín-Barbero valeu-se do conceito sensorium novo que Walter 

Benjamin utilizou para abordar a importância do contexto histórico ao analisar uma obra de 

arte: 

No interior de grandes períodos históricos, transforma-se com a totalidade do modo 
de existência das coletividades humanas também o modo de sua percepção. O modo 
como a percepção humana se organiza – o meio no qual ocorre – não é apenas 
condicionado naturalmente, mas também historicamente. (BENJAMIN, 2018, p.25) 

  

No livro “O mundo dado”, Cosimo Accoto (2021) ao discorrer sobre a filosofia digital 

também defende que a capacidade de sentirmos o mundo por meio dos dados leva ao 

desenvolvimento de outras percepções da realidade, um novo sensorium.  

E como os processos educomunicativos estão acolhendo e se adequando às novas 

formas de sentir, ser e estar no mundo? Conforme constatado na pesquisa realizada pelo grupo 

MECOM8, as mudanças no hábito de consumo da informação reconfiguram a lógica, não só 

das práticas em sala de aula, mas também da comunicação textual tradicional como nos jornais 

e revistas impressas, anteriormente compostas por textos longos e propagandas, e que estão 

 
8 Disponível em: http://www2.eca.usp.br/mecom/. Acesso em 20 de abril de 2021. 
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sendo, velozmente, substituídas por informações digitais em múltiplas linguagens e com 

hipertextos conectados às múltiplas plataformas digitais. Para Citelli: 

(...) situando o problema sob a ótica dos cruzamentos facultados pelas múltiplas 
mediações o que se vislumbra é a possibilidade de construção dos inúmeros campos 
de sentidos cuja realização – malgrado o seu caráter inconstante, volúvel, de 
estabilização circunstancial – fica na dependência do envolvimento dos interlocutores, 
destinadores, receptores, conforme se pretenda chamar os sujeitos, classes ou grupos 
que emergem no ato da comunicação. Ademais, os mediadores individuais (gênero, 
idade, diferenças cognitivas); situacionais (cenários históricos, econômicos, 
políticos); institucionais (regras, normas, jogos de poder); culturais (os modos de 
produzir significados e valores da sociedade); etc.; terminam por modalizar, 
mobilizar, interferir, recortar, limitar, ampliar a relação dos co-enunciadores com as 
linguagens e seus dispositivos midiáticos, permitindo que os significados ganhem 
diferentes orientações. (CITELLI, 2015, p.5) 

 

Diante do despertar de novas percepções, o convite à reflexão parte do lugar que 

atualmente ocupa a aprendizagem tradicional – ainda que faça usos das TIC – mas que se 

mantém pautada na presença física de alunos e professores, na materialidade dos livros, no 

caderno para as anotações e nos horários fixos para as aulas. Para Martín-Barbero: 

O desordenamento dos saberes e as mudanças nos modos de narrar estão produzindo 
uma forte explosão nos moldes escolares da sensibilidade, reflexibilidade e 
criatividade, colocando em um lugar estratégico o alargamento dos modos de sentir e 
pensar, assim, como a articulação lógica e intuição. (MARTÍN-BARBERO, 2014, 
p.77) 

 

Para Crary (2016), mais relevante do que analisar o funcionamento e os efeitos 

causados pelas novas máquinas e meios, importa abandonar o tecnicismo e avaliar como a 

experiência e a percepção estão sendo reconfigurados pelos novos ritmos, velocidades e formas 

de consumos cada vez mais intensos e acelerados.  

Mas o que muda na percepção quando substituímos as experiências anteriores de 

ensino-aprendizado presencial pelo mesmo processo mediado pelo computador? Quais são as 

novas sensibilidades que emergem e quais entram em “modo desativado”? Certamente não há 

respostas conclusivas para essas questões, mas, como veremos no capítulo 5, já existem estudos 

que apontam alterações no processamento cerebral provenientes do contato com as novas 

tecnologias e da crescente sensação de pressa no cotidiano. Antes, vale retomar a temática 

geradora de novas percepções, e também uma das mais debatidas ao longo da história da 

humanidade: o que significa o tempo?    
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4. O tempo sob perspectiva  

 

4.1 Ensaios sobre a definição de tempo 

 

"...compreender sua própria experiência do tempo é, 
também, compreender a si mesmo."  

Norbert Elias 
 
 

Compreender o tempo é um desafio histórico de grande interesse em múltiplas áreas 

do conhecimento, perpassando abordagens religiosas, sociológicas, filosóficas, nas ciências 

exatas e nas artes. A busca por uma definição ainda é uma tarefa aparentemente inacabada, no 

entanto, como se trata de um objeto preponderante nesta pesquisa, se faz necessário apresentar 

brevemente alguns percursos conceituais que permeiam o conceito de tempo objetivando prover 

um marco compreensivo para o fenômeno investigado por meio do diálogo, confrontação e 

confluência entre as proposições dos autores citados. 

A célebre constatação de Santo Agostinho de Hipona (354-430) sobre o tempo remete 

ao eterno enigma filosófico “O que é o tempo? Se ninguém me pergunta, eu o sei; mas se me 

perguntam, e quero explicar, não sei mais nada.” (AGOSTINHO,1964, XI, 14, 17). Para o 

filósofo contemporâneo André Comte-Sponville, a indagação de Santo Agostinho ao afirmar 

que “o tempo existe porque ele tende a não mais existir” remete à noção de eternidade, ou seja, 

de ausência de tempo, e não ao conceito de tempo em si, que é o presente, o lugar do real, que 

não está relacionado à imobilidade: 

O presente permanece presente, de modo que a única coisa que nos autoriza a afirmar 
que o tempo é, é que ele não cessa de se manter. É o que Spinoza chama de duração: 
não a soma de um passado e de um futuro, que só tem uma existência imaginária, mas 
a continuação indefinida da existência. (COMTE-SPONVILLE, 2015, p.93) 

 

Na Bíblia, as menções temporais descrevem o período necessário para vivenciar 

experiências, porém de forma subjetiva, como na passagem “Tudo tem o seu tempo 

determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, e tempo 

de morrer; tempo de plantar, e tempo de arrancar o que se plantou.” (Eclesiastes 3:1).  

A busca pela conceituação do tempo permeou as teorias da física, e no século XVII 

Isaac Newton apresentou o tempo como uma unidade linear independente, sem considerar a sua 

relação com o espaço. Contudo, no século XX, Einstein consolida a teoria da relatividade na 

qual a relação entre tempo e espaço compõe uma unidade cósmica indissociável de espaço-

tempo, mudando a geometria do universo de tridimensional para quadridimensional. 
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E o repensar sobre o tempo segue um continuum como nos estudos de fenomenologia 

de Heidegger presentes na obra Ser e tempo de 1927, na qual é questionada a incompletude da 

concepção metafísica que condiciona o tempo ao espaço resumindo-o a uma medida de 

movimento captada precisamente pelos ponteiros do relógio. Ao analisar o tempo como 

passagem, no qual cada indivíduo estabelece uma relação cronológica particular a partir da 

experiência de fruição, o autor fala sobre a disposição afetiva do tempo. Por esse viés, nós não 

estamos no tempo porque constituímos o próprio tempo, com a experiência perceptiva que 

temos como seres humanos, pois “Que é o agora? O agora está a minha disposição? O agora 

sou eu? São os outros? Cada um? O tempo, então, seria eu mesmo, e cada qual seria o tempo. 

E nós, no nosso estar uns com os outros, seríamos o tempo... nenhum de nós e cada um.” 

(HEIDEGGER, 2009, p. 31). 

Os estudos de Norbert Elias descritos na obra Sobre o tempo publicada no Brasil em 

1998, também extrapolam as dimensões analíticas da física e metafísica: 

“(...) o conceito de tempo não remete nem ao “decalque” conceitual de um fluxo 
objetivamente existente nem a uma forma de experiência comum à totalidade dos 
homens, e anterior a qualquer contato com o mundo. O tempo não se deixa guardar 
comodamente numa dessas gavetas conceituais onde ainda hoje se classificam, com 
toda a naturalidade, objetos desse tipo.” (ELIAS, 1998, p.11) 

 

De acordo com Elias, para além da medição sequencial dos acontecimentos divididos 

em passado, presente e futuro, o tempo constitui um símbolo social disciplinador adquirido 

durante o desenvolvimento dos sujeitos que aprendem a interpretar os sinais temporais 

instrumentalizados pela sociedade com a finalidade de orientar a conduta social, portanto, é a 

representação simbólica de uma vasta rede de relações que reúnem diversas sequencias de 

caráter individual, social ou puramente físico: 

“Uma das dificuldades com que deparamos em nossas investigações decorre do fato 
de os homens ainda não haverem adquirido uma consciência clara da natureza e do 
modo de funcionamento dos símbolos que eles mesmos aperfeiçoaram e que 
constantemente utilizam.” (ELIAS, 1998, p. 27) 

 

O filósofo marxista István Mészáros, afirma que o tempo histórico dos homens é 

regulado pelas forças que regem o capital, resultando no que o autor denomina de “decapitação 

do tempo” no qual prevalece o imperativo temporal reificado pelo trabalho explorável e pela 

impiedosa contabilidade desumanizadora do lucro:  

O livre controle humano do tempo disponível é minimizado sob a contabilidade do 
tempo do sistema do capital, que procura reduzir a vida a um conjunto de infindáveis 
decisões instantâneas voltadas à ampliação da produtividade e dos lucros em benefício 
da rede de interesses estabelecidos. Sob essas condições, como observou Marx, “o 
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tempo é tudo, o homem não é mais nada; ele é no máximo a carcaça do tempo”. 
(MÉSZÁROS, 2007, p.16) 

 

Essa perspectiva foi bem representada no cinema pelo filme “Tempos modernos” de 

1936, no qual Charles Chaplin protagoniza uma cena marcante quando o seu personagem entra 

em colapso mental após exaustivas tentativas de trabalhar no tempo imposto pela linha de 

produção, sob o ritmo acelerado da revolução industrial. Uma crítica explícita à alienação do 

trabalho e ao homem submisso à lógica maquínica. 

Na pintura, o surrealista Salvador Dali utilizou as formas moles para representar o 

ícone do tempo: os relógios. Na tela produzida em 1931, intitulada “A persistência da Memória" 

os relógios flexíveis, fugindo à concretude da lógica normal, exibem ponteiros incapazes de 

retratar com precisão os segundos, minutos e horas. Entre as muitas interpretações possíveis 

para uma obra surrealista, a tela sugere um tempo inconsciente, que flui livre pelas superfícies 

de apoio que encontra, sendo cronometrado de forma arbitrária, interna e subjetiva pelo sujeito, 

em oposição ao tempo sólido, real e imutável. 

 

Figura 1 – A Persistência da Memória. 

 
Fonte: MoMA9. Legenda: Obra de Salvador Dali datada de 1931. 

 

Há clareza de que as análises supracitadas não representam uma ínfima parte das 

muitas tentativas de conceituar e representar o tempo nos diversos campos do conhecimento. 

No entanto, a partir do olhar multiperspectivado, o objetivo foi ressaltar a importância da 

representação temporal na sociedade. A seguir, a proposta é discutir como o sentimento de 

 
9 Disponível em: https://www.moma.org/collection/works/79018. Acesso em 13 de junho de 2020. 
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urgência permeia a vida dos sujeitos, analisando as condições que os levariam a se relacionar 

de forma cada vez mais acelerada com o tempo, o que se tornou objeto de estudo de diversos 

campos teóricos. 

 

4.2 O fenômeno da aceleração social do tempo 

 

Em 1984, a banda de rock Kid Abelha lançou a música “Nada tanto assim” que 

apresenta uma narrativa baseada na pressa, simultaneidade de ações e superficialidade das 

experiências que, passados quase 40 anos da sua composição, ainda se mantem atual: 

"Só tenho tempo pras manchetes no metrô, e o que acontece na novela, alguém me 
conta no corredor, escolho os filmes que eu não vejo no elevador, pelas estrelas que 
eu encontro na crítica do leitor. Eu tenho pressa e tanta coisa me interessa, mas nada 
tanto assim. Só me concentro em apostilas, coisa tão normal. Leio os roteiros de 
viagem enquanto rola o comercial. Conheço quase o mundo inteiro por cartão postal, 
eu sei de quase tudo um pouco e quase tudo mal". Kid Abelha (1984) 

 
Na obra “Alice no país das maravilhas” de Lewis Carroll, a personagem Alice se 

surpreende com a figura do coelho apressado com um relógio nas mãos a dizer: - é tarde, é 

tarde, é muito tarde! e por curiosidade passa a persegui-lo. A partir desse momento, se 

desenrola a aventura da protagonista por terras desconhecidas, mas que foi motivada, 

inicialmente, pelo desejo de desvendar o porquê da pressa do animal associado à rapidez e 

agilidade e que, mesmo assim, aparentava estar atrasado.  

Apesar da história e da canção pertencerem a décadas que antecedem à popularização 

da internet para o cidadão comum, a relação dos sujeitos com o tempo sempre foi um fator de 

análise importante para compreender o modus operandi da sociedade, seja pelo reconhecimento 

da sensação de pressa, simultaneidade de atividades, esvaziamento das experiências, 

percepções cronológicas subjetivas ou, tal qual a personagem Alice, somente pela simples 

observação da relação do outro com o tempo.  

Nas últimas décadas, os avanços tecnológicos têm impulsionado ainda mais a 

crescente busca pela otimização do tempo, alterando de forma estrutural as relações dos sujeitos 

nos mais diversos espaços sociais. Por exemplo, antes, a experiência de compras era restrita à 

jornada espaço-temporal de sair de casa, ir ao mercado, transitar pelos corredores empurrando 

o carrinho, selecionar os produtos e entrar na fila na qual o atendente digitava os preços de cada 

item - número por número – empacotar as mercadorias e voltar para casa. Atualmente, 

sobretudo no momento pandêmico de 2020 e 2021, o aperfeiçoamento dos sites e aplicativos 

de varejistas para a realização de compras on-line com entrega domiciliar proporcionam uma 
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jornada de aquisição de produtos cada vez mais rápida e segura, acrescentando ao cotidiano 

uma economia considerável de tempo na realização dessa tarefa.  

E a coexistência do mercado físico e digital traz transformações nos modelos de 

negócios e no comportamento  de compras dos sujeitos, tal como apontou uma pesquisa sobre 

o consumo na pandemia10 realizada pela Federação do Comércio do Estado de São Paulo 

(Fecomércio) realizada em parceria com a Ebit/Nielsen, demonstrando que em 2020, no Estado 

de São Paulo, as vendas pela internet cresceram 27% em comparação ao ano de 2019, e as 

classes C e D foram as mais atraídas para o mercado on-line. Se até o início da pandemia de 

Covid 19, as compras em ambientes virtuais eram realizadas preponderantemente pelas classes 

A e B, em 2020, se tornou cada vez maior a presença das classes C e D. Desse modo, podemos 

inferir que, possivelmente, uma vez que novos consumidores são tocados pelas facilidades das 

compras em ambientes digitais, essa prática tenderá a se tornar parte da sua rotina. 

Na área profissional, há economia de tempo com as plataformas digitais que suportam 

as videochamadas promovendo uma experiência virtual capaz de substituir as reuniões 

presenciais, evitando deslocamentos e garantindo segurança sanitária em tempos pandêmicos, 

o que na prática também reduz custos e otimiza o tempo das equipes de trabalho. Na área da 

educação, a EaD tem se consolidado como uma opção inclusiva para o alunado que precisa 

conciliar a rotina de trabalho com uma formação acadêmica, e que, em muitos casos, a dimensão 

espaço-temporal do ensino presencial torna-se um fator de exclusão para esse público.  

No entanto, apesar dos recursos tecnológicos proporcionarem economia de tempo em 

diversas situações do cotidiano, prevalece na sociedade a crescente falta de tempo e, como 

consequência, a sensação de pressa. E é sobre esse paradoxo que se debruça a teoria sobre a 

aceleração social do tempo proposta em 2018 por Hartmut Rosa. A intensificação do “ritmo de 

vida” e a falta de tempo da modernidade surgem não devido à, mas apesar de quase todas as 

áreas da vida social serem marcadas pelo enorme ganho de tempo resultante da aceleração.” 

(ROSA, 2019, p. 13311). 

Partindo da afirmativa de que a experiência da modernidade é pautada na celeridade 

temporal, o autor esboça uma tentativa de decifrar a lógica da aceleração social considerando o 

tempo como uma categoria de análise fundamental, por ser um fenômeno de natureza coletiva 

e de caráter social, e classificando-o em três dimensões aceleratórias independentes por 

possuírem dinâmicas próprias:  

 
10 Pesquisa disponível em: https://www.fecomercio.com.br/noticia/canal-de-consumo-na-pandemia-e-commerce-
paulista-cresceu-27-em-2020-mostram-fecomerciosp-e-ebit-nielsen-1. Acesso em 20 de março de 2021. 
11 O Livro de Hartmut Rosa foi lançado em 2018 e traduzido para português em 2019 pela editora da UNESP. 



44 

 

 

a) Aceleração técnica que tem como base a utilização de aparatos técnicos e tecnológicos 

para encurtar o tempo gasto em atividades como transporte, produção, comunicação 

entre outros; 

b) Aceleração das transformações sociais que abarca o aumento do ritmo de 

transformações nas estruturas políticas, culturais, religiosas, científicas, entre outras; 

c) Aceleração do ritmo de vida que revela o aumento da frequência de ações e vivências 

por unidade de tempo, resultando na sensação de falta de tempo. 

 

De acordo com Rosa, os sujeitos não dispõem de tempo, muito embora, como visto 

nos exemplos citados, o ganhem em abundância em diversos aspectos. E a lógica para justificar 

essa contradição reside no fato da sociedade moderna alicerçar-se no movimento aditivo, pois 

todo o tempo que deveria ser excedente, livre, acaba por torna-se propício para a inserção de 

novas atividades. E ao movimento de sobreposição e simultaneidade de ações ancora-se a 

compulsão pelo crescimento, sentimento de urgência e necessidade de transformação 

constantes: 

“Assim, a tríade crescimento, aceleração e adensamento de inovações deixa-se 
compreender enquanto dimensão temporal (aceleração), material-factual 
(crescimento) e social (adensamento de inovações) de um único processo de 
dinamização, que, por sua vez, pode ser definido como aumento quantitativo por 
unidade de tempo.” (ROSA, 2019, p. XI).  

 

Resultante desse processo de dinamização do tempo, a pressão temporal sugere que 

para alcançar a estabilidade é preciso estar imerso em um movimento incessante para realizar 

mais em uma mesma quantidade de tempo, gerando um fluxo veloz, sob a premissa de que: 

“(...) uma sociedade é moderna apenas quando consegue se estabilizar 
dinamicamente; quando é sistematicamente disposta ao crescimento, ao adensamento 
de inovações e à aceleração, como meio de manter e reproduzir a sua estrutura.” 
(ROSA, 2019, p. XI). 

 

Conforme Rosa, a velocidade como imperativo social extrapola os meios tecnológicos, 

acelera as práticas cotidianas e tensiona as diversas esferas da vida. E a problemática reside na 

impossibilidade de manter o ritmo constante de aceleração, o que resulta inevitavelmente no 

descompasso que gera conflitos temporais e, na lógica da estabilização dinâmica, os esforços 

individuais e coletivos de hoje precisarão ser superados em um futuro próximo, numa eterna 

arena de competição, em que não há vencedores e sim, competidores permanentes em busca de 
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desempenhos melhores, pois “A ampliação do horizonte de possibilidades é, portanto, um 

elemento essencial da “promessa de aceleração.” (ROSA, 2019, p. LVI) 

No entanto, se faz oportuno, conforme a pesquisadora Sandra Falcão, apoiada em Rosa 

(2013), relativizar a abrangência desse fenômeno, pois a égide do capitalismo exclui aqueles 

que não podem pagar o preço pelas “benesses” da modernidade, o que pode falsear “a ideia de 

que tudo é veloz em nosso tempo. Os desempregados, doentes, marginalizados – por exemplo 

- são os excluídos desse fenômeno.” (FALCÃO, 2017, p. 29). 

Bauman (2001) definiu a modernidade como a "história do tempo" ou "o tempo em 

que o tempo tem história". Em entrevista concedida ao portal Extra12 realizada no Brasil em 

2015, trouxe a reflexão que, na sociedade contemporânea, somos treinados desde a infância a 

viver com a sensação de pressa, e o mundo tornou-se um contêiner sem fundo de coisas a serem 

consumidas e aproveitadas. E a arte de viver consiste em esticar o tempo além do limite para 

encaixar a maior quantidade possível de sensações excitantes no nosso dia-a-dia. Para o 

filósofo, essas sensações vêm e vão, e desaparecem tão rapidamente quanto emergem, seguidas 

sempre de novas sensações a se perseguir.  

Dessa forma, configura-se a pressa - e o vazio - como fruto das oportunidades que não 

se pode perder: “Há uma competição acirrada pelo tempo, qualquer que seja, de que os 

consumidores ainda dispõem, pelas menores brechas entre os momentos de consumo que ainda 

possam ser preenchidas com mais informação. (BAUMAN, 2013, p. 35). Para o autor, a 

modernidade líquida é uma civilização do excesso, da redundância, do dejeto e do seu descarte, 

que produz um fluxo de vida efêmero, volátil e pautado também na redução do tempo de vida 

dos produtos e serviços, bem como sobre a precariedade dos empregos temporários, flexíveis e 

em tempo parcial. 

 Accoto fala sobre a ontologia da atualização, a qual une o senso de urgência ao 

tecnicismo para o mercado de trabalho, repercutindo na área da educação e da aprendizagem 

humana das novas tecnologias (inteligência artificial), o que resulta em “ciclos de aceleração, 

obsolescência e inovação tecnológica cada vez mais rápidos, nos quais serão fundamentais as 

capacidades dos consumidores e empregados de desaprender e reaprender rapidamente.” 

(ACCOTO, 2021, p.44). Contudo, o filósofo introduz mais um ponto de discussão sobre a 

temporalidade no mundo digital, partindo da premissa de que o sentido de tempo presente para 

 
12  Entrevista disponível em: https://extra.globo.com/noticias/saude-e-ciencia/zigmunt-bauman-estamos-
constantemente-correndo-atras-que-ninguem-sabe-correndo-atras-de-que-273321.html. Acesso em 14 de 
setembro de 2019. 
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a humanidade não é o mesmo do tempo presente para as máquinas, pois quando a consciência 

humana experimenta o tempo presente, na verdade, já é passado para as máquinas: 

(...) trabalhando as dimensões temporais despercebidas pelo humano, as tecnologias 
digitais e artificiais capturam com antecedência os dados de um (tempo) presente 
inacessível para nós e os utilizam para construir um futuro (tempo) presente que só é 
alcançável posteriormente pela nossa percepção, experiência e consciência.” 
(ACCOTO, 2021, p.126) 

 

 E nesse lapso de tempo entre o presente humano e o presente para as máquinas é 

gerada uma nova sensibilidade e novas oportunidades de conhecimento “no processo de 

extração de valor que se realiza graças ao sistema que explora o fosso entre a 

microtemporalidade, a sensibilidade maquínica e a consciência humana.” (ACCOTO, 2021, 

p.127) 

Para Rosa, a celeridade temporal, de fato, inaugura uma ambiência na qual os 

“Indivíduos e Estados nacionais tornaram-se lentos demais para a velocidade das transações da 

Modernidade globalizada; educação, política e direito não conseguem mais acompanhar o passo 

das “evoluções do tempo corrente.” (Rosa, 2019, p.41). E sobre o descompasso entre a 

programação biológica humana, a operacionalização e a aceleração da sociedade, o pesquisador 

americano Jonathan Crary (2016), na obra 24/7: capitalismo tardio e os fins do sono, analisa a 

infraestrutura global focada no trabalho e no consumo contínuos, cujo objetivo é tornar 

consumível a única etapa do dia em que o homem não produz e não consome: o período de 

descanso noturno. Ao analisar a predisposição da sociedade para um funcionamento 

ininterrupto como o de uma máquina, o autor fala sobre um tempo sem tempo, redutor e 

composto por operações incessantes e automáticas.  E pela lógica do funcionamento contínuo, 

alerta que a jornada 24/7 aparenta descrever um mundo social quando, na verdade, é a 

configuração de um modelo de mundo não social, pois propõe aos sujeitos um desempenho 

similar ao de uma máquina. 

É válido rememorar que desde a popularização da luz elétrica no século XX, o tempo 

de exposição à luminosidade tem alterado o ritmo circadiano da sociedade, sendo 

exponencialmente agravado com a gradual redução no tamanho dos computadores, resultando 

em smartphones pequenos e leves proporcionando telas luminosas 24 horas por dia ao alcance 

das mãos. E o mercado descobriu, e vem descobrindo, como monetizar o tempo despendido 

com as novas tecnologias, investindo incessantemente nos ambientes digitais para fins de captar 

a atenção dos usuários, impondo um novo ritmo social no qual somos multitarefas e teremos 

sempre muito a fazer e a descobrir; conforme Crary (2016), nesse contexto, dormir pode 
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significar a perda de um tempo valioso. Como, por hora, o sono não pode ser completamente 

eliminado, a estratégia é fragmentá-lo e espoliá-lo, de modo que continue a fazer parte da rotina 

humana, no entanto, torne-se, cada vez mais, uma experiência desvinculada de ideias de 

necessidade e natureza, cuidado e proteção, e é sobre a ressignificação de aspectos 

fundamentais para o bem-estar humano que a lógica maquínica contribui ao sugerir um 

funcionamento contínuo. 

É sabido que não se trata de uma descoberta da modernidade a busca pela eficiência e 

racionalização nos processos produtivos com uma sucessão linear de inovações, na qual um 

item obsoleto é substituído por um novo, e cada substituição corresponde a um aumento 

exponencial de novas opções disponíveis, configurando um processo contínuo de distensão e 

expansão. Contudo, no cerne desta pesquisa, importa analisar como a aprendizagem incorpora 

e é incorporada nesse continuum de celeridade temporal, temática analisada no capítulo a 

seguir.  
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5. O tempo da aprendizagem em um mundo acelerado 

 

O ritmo acelerado das soluções tecnológicas com serviços e produtos digitais gera 

pseudonecessidades ou deficiências para as quais continuamente novas mercadorias se 

apresentam como soluções essenciais para economia de tempo. 

 Nas últimas décadas, podemos citar uma crescente oferta de opções multifuncionais 

que prometem nos ajudar a ganhar tempo, por exemplo, o smartphone que agrega telefone, 

câmera fotográfica, filmadora, apps para os mais variados fins (edição, compras, jogos, música, 

dieta etc.), o shampoo que se tornou 4 em 1 (lava, condiciona os fios, limpa o corpo e suaviza 

o barbear), os variados tipos de serviços de entrega domiciliar como Rappi, Ifood, Loggi, 

Pedala, às plataformas de streamings como Netflix, Amazon Prime e GloboPlay que permitem 

o on demand sem interrupções, desde que possa pagar pela agilidade proposta em cada produto 

e/ou serviço. 

O mundo corporativo tem investido, por exemplo, nas Metodologias Ágeis que visam 

implantar fluxos de trabalho mais rápidos, incluindo a ferramenta Stand-up Meeting na qual as 

reuniões tem duração máxima de 15 minutos e os participantes ficam de pé. Nesse formato de 

reunião, não é obrigatório que todos se mantenham levantados, mas é uma prática recomendada 

para torná-la mais produtiva, ajudando a manter o foco e a consumir o menor tempo possível.  

No portfólio mercadológico de soluções para otimização do tempo também estão 

contempladas opções para a área educacional, tais como apps para estudos, sites especializados 

em resenhas, microbooks etc. Como ilustra o aplicativo chamado “12 minutos13” que oferece 

um acervo digital com obras literárias resumidas, cada uma com o tempo de leitura máximo 

entre 10 a 15 minutos, com opção de texto e áudio. A tela inicial do aplicativo diz: “12 minutos 

é a forma perfeita de absorver toneladas de conhecimento sobre carreira, negócios e 

desenvolvimento pessoal na velocidade que o mundo atual exige.” 

 

 

 

 

 

 

 

 
13 Disponível em: https://12min.com/br/ acesso em 14/03/2020. 
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Figura 2– Tela inicial do aplicativo 12 minutos. 

 

Fonte: Site 12 minutos14. Legenda: Descritivo de parte da proposta do aplicativo que 

promete sintetizar obras literárias em cerca de 12 minutos. 

 

A justificativa utilizada para convencer sobre a vantagem de substituir a leitura 

completa de um livro pela síntese, traz a seguinte alegação: “Mais do que um livro, 

desenvolvemos uma síntese contendo tudo aquilo que consideramos necessário, para que você 

não tenha que se perder em centenas de páginas sem saber se realmente vai valer a pena.”  

Em contraposição à proposta oferecida pelo aplicativo, podemos ressaltar que a 

experiência de leitura consiste justamente em acessar uma descrição de mundo feita a partir do 

do autor da obra, que a cada linha escrita, por meio do seu estilo e intenções, expressa as suas 

ideias para que se alcance o objetivo final da obra. Em uma experiência na qual o livro é 

resumido em cerca de 15 minutos, corre-se o risco de distorções, generalizações e, obviamente, 

perdas conceituais. Vale ressaltar também que em uma experiência de leitura, o “se perder em 

centenas de páginas” talvez seja uma das partes mais importantes da experiência do leitor, pois 

 
14 Disponível no site: https://12min.com/br. Acesso em 12 de março de 2021. 
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evoca a permissão para viajar entre as palavras, acessar e conectar com a subjetividade de cada 

um, permitindo a fruição da leitura. 

No entanto, ao propor “criar uma nova obra, sintetizada, otimizada e única” 

preservando cerca de 5% do conteúdo original (limite importante para não violar questões de 

direitos autorais de cada livro) prioriza-se captar mais informação em um menor espaço de 

tempo, o que sugere o percurso no qual os sujeitos não precisam ler a obra original, nem definir 

o que é importante para si no texto, pois utilizando o “atalho” proposto pelo aplicativo, em 

pouco mais de dez minutos, terão mais um título literário inserido em seu arcabouço teórico. 

Provavelmente, esse tipo de movimento “fast” exerce influência nos espaços educativos 

reconfigurando a relação tempo-espaço para o aprendizado, sugerindo um modelo mais “ágil” 

amparado pelo caráter transmissivo, ultrafocado e, ao mesmo tempo, diluído no intenso trânsito 

informacional, enfraquecendo os ecossistemas educomunicativos por impossibilitar a 

construção do conhecimento sobre diferentes contextos, perspectivas, diálogos, discursos e 

tensões. 

Em dezembro de 2019, o portal G1 da Rede Globo publicou a matéria “Apps de 

resumo prometem 'um livro em 15 minutos' e ganham força no Brasil com best-sellers15”. E os 

contrapontos frente a todas as facilidades ofertadas pelos aplicativos partiram de três estudiosos 

de diferentes áreas do conhecimento: Marisa Midori, professora de editoração da Escola de 

Comunicação e Artes da USP, usou as palavras "curiosidade", "pressa" e "ilusão de leitura" 

para resumir a ideia de tentar ler "um livro em poucos minutos". Para o psicólogo Guilherme 

Guimarães, da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) "A sociedade capitalista 

consumista incentiva o consumo instantâneo de conteúdos digitais. E o mercado facilmente se 

adapta ao 'fast read'". Na perspectiva da neurocientista Maryanne Wolf, da Universidade da 

Califórnia em Los Angeles (UCLA), os aplicativos para leitura em meio digital demonstram 

como ocorrem mudanças na forma dos sujeitos se relacionarem com a leitura. Nas pesquisas 

publicadas em seu livro lançado em 2019, Cérebro no mundo digital: os desafios da leitura na 

nossa era no qual compartilha estudos que indicam como o açodamento temporal na 

aprendizagem leva ao processamento superficial das informações, inclusive terceirizando a 

capacidade de reflexões: 

O que fazemos com a sobrecarga cognitiva que nos chega por múltiplos dispositivos, 
na forma de múltiplos gigabytes de informação? Em primeiro lugar, simplificamos. 
Em segundo lugar, processamos a informação o mais rapidamente possível; mas 
precisamente, lemos mais em espasmos menores. Em terceiro lugar, triamos. 

 
15 Disponível em: https://g1.globo.com/pop-arte/noticia/2019/12/16/apps-de-resumo-prometem-um-livro-em-15-
minutos-e-ganham-forca-no-brasil-com-best-sellers.ghtml. Acesso em 10/ de março de 2020. 
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Entramos furtivamente num insidioso toma lá dá cá entre nossa necessidade de 
conhecer e nossa necessidade de poupar e ganhar tempo. Às vezes, terceirizamos 
nossa inteligência para os varejos de informações, que oferecem destilações mais 
rápidas, simples e digeríveis, que nos poupam de pensar por nós mesmos. (WOLF, 
2019, p.102) 

 

Para além da leitura superficial e resumida, o movimento de pressa ressignifica a 

relação com o tempo pela perspectiva aditiva e ansiosa, na qual nenhum momento pode ser 

desperdiçado diante das muitas possibilidades de aprendizado disponíveis, tal como observável 

na publicidade a seguir: 

 

Figura 3 - Campanha publicitária da Unip em 2017. 

 

Fonte: Unip16 Legenda: Trecho da campanha publicitária veiculada em 2017 pela Unip com 

o discurso sobre o funcionamento 24 horas e 7 dias por semana para os estudos. 

 

A tese defendida por Crary na qual o último tempo supostamente livre para ser 

conquistado no mundo em aceleração será o do descanso noturno, se vê presente em narrativas 

que apresentam como vantagem para o alunado a disponibilidade de tutores 24 horas nos 7 dias 

da semana em cursos de graduação EaD. A orientação institucional de que qualquer horário é 

propício ao aprendizado insere, tanto o aluno quanto o tutor, em uma rotina maquínica de 

funcionamento, na qual não existe noção de tempo, descanso, saúde ou qualquer outro aspecto 

pertencente ao humano. A disponibilidade absoluta de tempo para o estudo traz como 

consequência a noção de reificação dos sujeitos no processo de ensino-aprendizagem mediado 

por plataformas digitais. 

 
16 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=5XBVPTLL7Bc.  Acesso em 18 de maio de 2020. 
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No entanto, essa análise crítica é válida se estivermos falando de tutores reais, e não 

virtuais, tal como as tentativas existentes há mais de uma década no Brasil17 para a implantação 

de chatbots18  na educação, visando substituir as atividades dos tutores pela tecnologia da 

inteligência artificial baseada na premissa do machine learning19: 

Gastam-se bilhões de dólares em pesquisas dedicadas a reduzir o tempo de tomadas 
de decisões, a eliminar o tempo inútil de reflexão e contemplação. Essa é a forma de 
progresso contemporâneo – o encarceramento e o controle implacáveis do tempo e da 
experiência. (CRARY, 2016, p. 49) 

 

Na campanha publicitária a seguir, o encurtamento no tempo destinado à formação 

acadêmica em pedagogia apresenta-se como uma vantagem, sem explicação sobre quais serão 

as estratégias utilizadas para a economia de tempo equivalente a dois semestres, pois de acordo 

com o MEC, o conteúdo programático e a carga-horária das graduações à distância e presencial 

são os mesmos, podendo ser alteradas as metodologias de ensino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
17  A Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) desenvolveu em 2002 a “professora Elektra” um dos 
primeiros chatbots na educação brasileira. O sistema foi inspirado no primeiro robô educacional do mundo, Alice, 
criado na Lehigh University, em 1995. 
18 Trata-se de um software que busca simular um ser humano na interação com as pessoas. O objetivo é responder 
as perguntas de tal forma que as pessoas tenham a impressão de estar conversando com outra pessoa e não com 
um programa de computador. 
19 Área da ciência que desenvolve o autoaprendizado das máquinas. 
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Figura 4 – Campanha publicitária da Unip 2019. 

 

Fonte: Unip. Legenda: Campanha publicitária da Unip em 2019 com redução de 2 

semestres na formação em pedagogia. 

 

Mas o que levaria os sujeitos a acreditar que existem ganhos reais de aprendizagem 

nesses tipos de serviços guiados pela lógica do “fast”? Culturalmente, podemos inferir que 

existe na sociedade um discurso que fomenta esse tipo de conclusão. No entanto, as instituições 

de ensino, de fato, acreditam nessa lógica da agilidade no processo de aprendizagem? Na 

discussão relativa ao papel deontológico da educação, Citelli sinaliza que se faz necessário 

esclarecer sobre qual tipo de educação está se falando: 

 

É aquela reguladora dos padrões éticos, estéticos, políticos, morais, dados como sendo 
da e/ou pertencendo indistintamente à sociedade, e que parecem ter sido escritos em 
pétreas tábuas das leis forjadas nalgum mundo paralelo, de onde desapareceram as 
classes sociais, os interesses dos grupos, os recobrimentos ideológicos? Ou uma outra 
educação, posta sob perspectiva emancipadora, logo em condições de situar o debate 
acerca dos meios de comunicação em patamar crítico-reflexivo, de entendimento mais 
abrangente do que são, como funcionam, como constroem as suas narrativas, como 
são elas estruturadas, enfim, perguntas acerca dos processos de produção, circulação 
e recepção das mensagens midiáticas? (CITELLI, 2010, p.6) 
 

O movimento de celeridade, adição, automatismo e superficialidade convergem - 

dentro e fora do processo formal de aprendizagem - para as perspectivas analíticas de Han 

(2018) na qual o excesso de informação e a pressa no entedimento prejudica a faculdade 
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analítica dos sujeitos incapacitando-os na distinção entre o essencial e o não essencial. E como 

consequência da busca pelos excessos informativos, surge a Síndrome da Fadiga de Informação 

(SFI) que exerce influência na redução da capacidade de aprendizagem, pois, de acordo com o 

autor:  

 

O saber não está simplesmente disponível. Não se pode simplesmente encontrá-lo 
como a informação. Não raramente, uma longa experiência o antecede. Ele tem uma 
temporalidade completamente diferente da informação, que é muito curta e de curto 
prazo. A informação é explícita, enquanto o saber toma, frequentemente, uma forma 
implícita. (HAN, 2018, p.75) 

 

O receio de perder oportunidades, sejam elas quais forem, e ficar fora das tendências e 

das últimas notícias é denominado de FOMO (fear of missing out) uma patologia psicológica 

que se enquadra na lógica da estabilização dinâmica abordada por Rosa (2019). Han observa 

outros efeitos que a celeridade temporal produz na saúde mental dos sujeitos, tais como a 

depressão, os transtornos de déficit de atenção, de personalidade limítrofe (TPL) e a síndrome 

de burnout (SB). E ressalta a diferenciação entre as doenças causadas por agentes externos ao 

corpo humano, tais como vírus e bactérias, que apesar de desequilibrarem a estrutura física 

corporal, desencadeiam automaticamente uma reação de defesa imunológica ao agente 

estranho, pois representam uma negatividade que deve ser combatida. Já as doenças de cunho 

neural, por serem causadas por pelo próprio corpo, não produzem resposta imunológica, pois 

não há um agente estranho para combater; por essa razão, Han caracteriza as doenças neurais 

como excesso de positividade, descrevendo comportamentos de sujeitos imersos no imperativo 

da superprodução, superdesempenho ou supercomunicação no qual o corpo humano não é 

capaz de produzir reação espontânea de defesa aos excessos que marcam o inconsciente social. 

Desse modo, os aparatos digitais podem submeter os sujeitos a uma nova forma de exploração, 

que o autor denomina de “sujeitos do desempenho” que são impulsionados pela autoexploração: 

(...) o sujeito que explora é ao mesmo tempo o sujeito explorador. Agressor e vítima 
aqui coincidem. A autoexploração é muito mais eficiente do que a exploração do 
outro, pois é acompanhada por um sentimento de liberdade; o sujeito do desempenho 
submete-se a uma coação livre, autoexagerada. (HAN, 2017, p.112) 

 

E na disputa pela ocupação máxima do tempo, dissipa-se a completude das vivências 

“A aceleração destrói as estruturas próprias de sentido e tempo. O inquietante na experiência 

de tempo atual não é a aceleração como tal, mas sim a conclusão faltante, ou seja, a falta do 

ritmo e do compasso das coisas.” (HAN, 2021, p. 13)  
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Os fragmentos de informação possibilitam que o conhecimento seja construído? A 

seguir, a intenção é discutir sobre o aprendizado no ambiente multitelas. 

 

 

5.1 Educação em múltiplas telas: o desafio atencional 

 

Mediante padrões temporais acelerados e socialmente generalizados, faz-se oportuno 

refletir sobre como os processos educativos coexistem com o excesso de estímulos e 

informações que “Modificam radicalmente a estrutura e economia da atenção moldando a 

estrutura psíquica da atualidade. Com isso, fragmenta e destrói a atenção.” (HAN, 2015, p.31). 

Esse modus operandi de celeridade leva a uma atenção multitarefada que impossibilita um 

aprofundamento contemplativo, o que concorre diretamente com os processos necessários para 

uma aprendizagem dialógica e significativa: 

Essa atenção profunda é cada vez mais deslocada por uma forma de atenção bem 
distinta, a hiperatenção (hyperattention). Essa atenção dispersa se caracteriza por uma 
rápida mudança de foco entre as diversas atividades, fontes informativas e processos. 
E visto que ele tem uma tolerância bem pequena para o tédio, também não admite 
aquele tédio profundo que não deixa de ser importante para o processo criativo. (HAN, 
2015, p.33) 

 

A simultaneidade de ações e a pressa empobrecem as relações e o processo de 

apreensão da realidade “Hoje vivemos num mundo muito pobre de interrupções, pobre de 

entremeios e tempos intermédios.” (Han, 2015, p.53). A premissa social que sugere que todo o 

tempo tem que ser preenchido com alguma atividade impede o exercício da reflexão, da 

maturação dos conceitos e do entendimento posterior ao contato com o novo.  

E os processos educacionais encontram-se inscritos em uma nova circunstância, como 

no caso da EaD, na qual a relação pedagógica acontece virtualmente, o que representa uma 

economia de tempo no deslocamento dos atores até o espaço físico, no entanto, gera 

concorrência entre o tempo de atenção do alunado frente à tela da aula, na qual existem 

simultaneamente inúmeras possibilidades disponíveis na “janela ao lado”, tais como: redes 

sociais, sites de notícias, jogos, canais de TV abertos e fechados, aplicativos de mensagens etc. 

Um exemplo são os aplicativos como o WhatsApp, que possibilitam o envio e recebimento de 

mensagens instantaneamente - via áudio, escrita e vídeo - estabelecendo um diálogo a qualquer 

momento, podendo fragmentar a atenção e o foco nos estudos.  

De acordo com Cavalcanti e Filatro, embora a informação seja cada vez mais 

abundante, a atenção permanece em um processo fixo porque para dedicá-la é necessário 
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despender tempo, e este não se expande devido ao aumento de dados disponíveis. E as 

pesquisadoras alertam que “A economia de atenção afeta consideravelmente os modelos de 

educação tradicional focados em transmissão de informações, pois nenhum professor ou 

especialista em conteúdo no mundo é capaz de competir em quantidade de dados com a web.” 

(CAVALCANTI e FILATRO, 2018, p.108) 

É importante destacar que os hábitos digitais de consumo do brasileiro sobressaem às 

médias de outros países, tal como demonstra uma pesquisa global divulgada em 2020 pela We 

are Social20 sobre os países que despendem diariamente mais tempo de conexão na internet. O 

Brasil ocupa a 3ª posição no ranking, com o tempo de 9 horas e 17 minutos, ficando atrás apenas 

das Filipinas e África do Sul com respectivamente 9 horas e 45 minutos e 9 horas e 22 minutos. 

A média geral diária dos outros países ficou em 6 horas e 43 minutos. E de acordo com o 

levantamento da consultoria internacional App Annie21, em 2020 o brasileiro baixou mais 

aplicativos de bem-estar e saúde, com o crescimento total de 45% comparado a 2019, com um 

aumento maior do que a média mundial que foi de 30%.  

Desse modo, temos a descrição de um cenário propício para o bombardeamento 

constante de estímulos visuais e sensoriais, o que sugere a dispersão da atenção ao longo do dia 

e da noite, possibilitando o encurtamento da concentração diante das múltiplas telas. E é sobre 

esse território minado por distrações que o processo aprendizagem acontece com o alunado da 

educação à distância, cujo local de estudo é o ambiente digital.  

Para Han, o excesso das imagens digitais não constrói narrativas dialógicas, e sim, 

apenas promove ruídos, pois o percurso é estreito, seletivo e não produz informações. Logo, de 

uma tela à outra há percepções que não evoluem pelo seu teor fragmentado; portanto, não 

conseguem levar a uma conclusão, que é um processo fundamental para a construção do 

conhecimento. O autor usa a expressão “fechar os olhos” para representar o espaço-tempo 

necessário para a fruição interior da informação captada: 

A rápida alternância entre imagens torna impossível o fechar os olhos. Este pressupõe 
um demorar-se contemplativo. As imagens, hoje, são construídas de tal modo que não 
é mais possível fechar os olhos. Ocorre um contato imediato entre elas e o olho, que 
não permite nenhuma distância contemplativa. (HAN, 2021, p.16) 

 

Da mesma forma, Bauman alega que face à quantidade crescente de informações 

descontextualizadas, aleatórias e em uma velocidade cada vez maior “torna-se 

 
20 Disponível em: https://www.amper.ag/post/we-are-social-e-hootsuite-digital-2021-resumo-e-relat%C3%B3rio-
completo. Acesso em 22 de abril de 2021. 
21 Disponível em: https://www.appannie.com/en/. Acesso em 12 de junho de 2021. 
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progressivamente mais difícil criar narrativas, ordens ou sequências de desenvolvimento. Os 

fragmentos ameaçam se tornar hegemônicos.” (BAUMAN, 2013, p. 35). 

Diante da fragmentação da atenção são criadas novas lacunas relacionadas ao processo 

educativo, o que preconiza o repensar sobre as noções de presença, distância, mediação, 

comunicação, qualidade do ensino, efetividade, autonomia, formas de avaliar o conhecimento, 

a diferença entre ter acesso aos dados (registro do que aconteceu) e desenvolver o conhecimento 

(interpretar os dados sobre o que aconteceu): 

Parece desnecessário retomar a ideia de que se aprofunda a tensão entre os ritmos 
lentos da escola (no mais das vezes procedente para o andamento didático e 
pedagógico) e o tempo acelerado dos sistemas digitais. Equacionar tal distonia não é 
tarefa simples, considerados os modelos educativos dominantes nas salas de aula. 
(CITELLI, 2019, p.14) 

 

Sobre as implicações que regem o modus operandi no processo de aprendizagem que 

transita entre a tradição analógica e a velocidade digital, Carr evidencia que a transposição para 

a leitura em telas digitais implica expressões corporais e estímulos sensoriais muito diferentes 

dos que são ativados quando a leitura acontece por meio de um livro ou revista, o que promove 

um processamento cognitivo diferente sobre o conteúdo “El trânsito del papel a la pantalla no 

se limita a cambiar nuestra forma de navegar por um texto. También influye em el grado de 

atención que le prestamos y em la profundidad de nuestra inmersión en él.”22 (CARR, 2018, 

p.99).  

Para o autor, os benefícios das tecnologias são reais, no entanto, o “infoparaíso” tem 

um preço que incide sobre a capacidade de concentração e contemplação tão essenciais ao 

processo de aprendizagem, já que os hipertextos e múltiplas janelas são desenhados para captar 

a nossa atenção durante a navegação web com diversos anúncios, imagens, vídeos, textos e 

áudios: 

“Como sugería McLuhan, los médios no son sólo canales de información. 
Proporcionan la materia del pensamiento, pero también modelan el proceso de 
pensamiento. Y lo que parece estar haciendo la Web es debilitar mi capacidade de 
concentración y contemplación. Esté on-line o no, mi mente espera ahora absorber 
información de la manera em la que la distribuye la Web: em un flujo veloz de 
partículas. (CARR, 2018, p. 10) 

 

Em seus estudos, Carr analisou uma série de pesquisas que sugere alterações no 

processo cerebral ocasionado pelo hábito multitelas proporcionado pela internet, pois ao 

 
22 Tradução da autora “A transição do papel para a tela do computador não se limita a mudar a forma 

como navegamos no texto. Também influencia no grau de atenção que dedicamos a ele e a profundidade de nossa 
imersão. 
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fragmentar a linearidade do pensamento em prol das múltiplas conexões simultâneas, 

consequentemente, reduz-se a capacidade de concentração, resultando em um padrão de 

consumo informativo favorável aos conteúdos breves, tais como textos prévios sinalizando em 

tópicos o resumo a ser dissertado e o tempo médio de leitura. De acordo com o autor, ao nos 

conectar-mos à internet acessamos um mundo fomentador de leituras sumarizadas, sob a égide 

do pensamento apressado, distraído e superficial.  

Outro aspecto importante é a lógica das redes sociais, pois ao proporcionar um sistema 

veloz de resposta e recompensa – os reforços positivos – geram estímulos para a publicação de 

postagens para aumentar o número de seguidores, gerar “likes” e comentários. Desse modo, 

além de criar postagens, é preciso acompanhar as interações, responder aos comentários e 

manter-se conectado, aproveitando as chances de interação para gerar engajamento. Esse 

imperativo constante das distrações em que a atenção salta de uma tela para outra 

continuamente, o autor denomina de cacofonia de estímulos. 

Para Wolf, a formação intelectual pode estar sendo ameaçada por ambientes 

contemporâneos que nos bombardeiam o tempo todo com novos estímulos sensoriais, 

dispersando a nossa atenção por meio de múltiplos aparelhos digitais “Não vemos ou ouvimos 

com a mesma qualidade de atenção, porque vemos e ouvimos demais, nos acostumamos e 

pedimos mais. Um dos subprodutos inevitáveis dessa confluência é a hiperatenção.” (WOLF, 

2019, p.97 e 98) 

A pesquisadora alega não haver tempo e nem incentivo para um processo de fruição, 

muito menos à lembrança das descobertas. E sobre o uso e banalização da informação como 

entretenimento, menciona uma fala de Barack Obama manifestando a preocupação de que a 

informação tenha se tornado para muitos dos jovens “uma distração, uma diversão, uma forma 

de entretenimento e não um meio de empoderamento, um instrumento de emancipação.” 

(WOLF, 2019, p.100) 

Ao propor uma nova forma de linguagem, as tecnologias reestruturam o modo de 

pensar, pois “las tecnologias no son meras ayudas exteriores, sino también transformaciones 

interiores de la consciência.23” (ONG, apud. CARR, 2018, p.57). A linguagem tecnológica 

possibilita a criação de novas vias neuronais transformando o funcionamento cerebral, 

reciclando os neurônios em desuso, dedicando as sinapses para outras tarefas mais urgentes, o 

que nos leva a adquirir novas habilidades e perspectivas em detrimentos das anteriores, 

 
23 Tradução da autora: “As tecnologias não são meras ajudas externas, mas também transformações 

internas de consciência.”  
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podendo, por exemplo, abdicar da capacidade da leitura profunda, regressando ao estado de 

meros decodificadores de informação, podendo influenciar na capacidade da memória de curto 

e longo prazo. 

Esse movimento de redesenho cerebral não se limita ao advento da internet, pois o 

autor menciona, de forma análoga, o surgimento da escrita proporcionando novos hábitos 

cerebrais ao dividir o aprendizado baseado na oralidade com a leitura individual, possibilitando 

o aprender em silêncio e com maior concentração. E assim como aconteceu com a invenção da 

escrita, Carr defende que uma vez que a palavra é tecnologizada, não é possível revertê-la “Pero 

el mundo de la pantalla, como ya estamos empezando a compreender, es um lugar muy diferente 

del mundo de la página. Uma nueva ética intelectual se está afianzando. Los caminhos de 

nuestro cérebro vuelven a rediseñarse.24” (CARR, 2018, p.85). 

De acordo com Carr e Wolf, a qualidade da atenção está sofrendo alterações pela 

cultura digital, na qual a leitura é feita em meios que favorecem a imediatez, a alternância de 

telas e tarefas, precedidas pela contínua distração, resultando em uma menor capacidade para 

inferência e dedução, tornando os sujeitos vítimas potenciais de informações, inclusive as não 

confirmadas.  

Tais desafios, em consonância com outros mais, determinam o tom da ação pedagógica 

na educação de modo geral, e sobretudo na EaD, por ser a modalidade de maior abrangência no 

Ensino Superior no país, também tornou-se fundamental para manutenção dos estudos em todas 

as séries do ensino fundamental e médio durante o período pandêmico de 2020 e 2021. Isso 

sinaliza a necessidade de um aperfeiçoamento de cunho teórico-metodológico compatível com 

os desafios trazidos pelas novas tecnologias e celeridade dos novos tempos, pois conforme 

Valle e Bohadana (2017), passado o entusiasmo inicial, alguns teóricos já começaram a 

identificar na adesão acrítica aos procedimentos digitais, um retorno ao tecnicismo educacional.  

A discussão sobre como promover o aprendizado em um mundo que constrói uma 

cultura de velocidade, em que importa mais o resumo do que a completude do conhecimento, 

se torna ainda mais complexa na EaD, na qual o alunado interage por meio das múltiplas telas 

e está imerso em um ambiente desenvolvido para atrair a atenção, fragmentar a concentração e 

condensar todos os tipos de informações. O compromisso educacional precisa ser mantido em 

um contexto no qual os conteúdos escolares competem com um mundo interativo, condensado 

e com possibilidade de inúmeras operações a partir do acesso à internet. Em busca de uma 

 
24 Tradução da autora: “Mas o mundo da tela, como estamos começando a entender, é um lugar muito 

diferente do mundo da página. Uma nova ética intelectual está surgindo. Os caminhos do nosso cérebro voltam a 
ser redesenhados.”  
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educação que se adeque aos novos tempos, Bauman lança luz sobre a necessidade do sistema 

educacional promover uma revolução cultural:  

Embora os poderes do atual sistema educacional pareçam limitados, e ele próprio seja 
cada vez mais submetido ao jogo consumista, ainda tem poderes de transformação 
suficientes para ser considerado um dos fatores promissores para essa revolução. 
(BAUMAN, 2013, p.31) 

 

Frente aos desafios educomunicativos, a seguir, a proposta é apresentar os dados gerais 

sobre a EaD no Brasil. Porém, antes, faz-se necessária uma breve descrição sobre como essa 

modalidade ganhou amplitude em 2020 devido à pandemia de Covid-19. 
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6. Educação à Distância 

 

6.1 Percurso da educação à distância em tempos pandêmicos  

 

Diante da pandemia global da Covid-19, surge preponderante a partir do segundo 

semestre de 2020 o ensino pelas plataformas virtuais em todos os estados do Brasil, amparados 

pela Lei nº 11.27425 de 2006 que autoriza o uso do ensino à distância em casos emergenciais 

para os alunos do ensino fundamental, mas que compreendeu também os níveis infantil e médio: 

§ 4º O ensino fundamental será presencial, sendo o ensino a distância utilizado como 
complementação da aprendizagem ou em situações emergenciais. 

 

Até então, o ensino à distância estava restrito às graduações, pós-graduações, cursos 

livres e de extensão, mas no período de distanciamento social tornou-se a única forma segura e 

viável para manter os estudos considerando, obviamente, os limites socioeconômicos e os 

demais desafios que alicerçam o ensino brasileiro. Nesse contexto, surge o termo Ensino 

Remoto Emergencial (ERE) para singularizar um modelo de estudo à distância contingencial 

marcado pela falta de preparação das instituições escolares, professores, alunos e famílias, 

fazendo uso prioritário das plataformas de webconferência para transmissão das aulas. 

Contudo, mimetizar a carga-horária e estratégias do modelo educacional presencial 

mantendo os estudantes presos às telas por cerca de cinco horas diárias em encontros síncronos, 

ou disponibilizando videoaulas extensas, ignorando todas as peculiaridades do novo contexto 

social, mostra-se uma perda de oportunidade para repensar o processo educativo por meio das 

potencialidades da comunicação virtual para e com os meios. Em publicações recentes, Citelli 

tem analisado “(...) até onde os andamentos monológicos da linguagem, normalmente 

associados ao mundo da escola, têm ou não continuidade quando os dispositivos 

comunicacionais adentram as salas de aula (...)” (CITELLI et al, 2019, p.17).  

É interessante pensar sobre a manutenção ou modificação das relações monológicas 

entre professores e alunos, a partir da realidade na qual a interação remota possibilita que uma 

nova sala de aula exista. Conforme o pesquisador Mill (2010), a incorporação das tecnologias 

digitais no âmbito da educação traz implicações diversas e, em muitos casos, as inovações 

tecnológicas são confundidas com inovações pedagógicas. 

 
25 Site disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm. Acesso em 20 de março de 2021. 
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Para Moran, a preocupação incide mais sobre um ensino de qualidade do que sobre 

uma educação de qualidade, e esclarece a diferenciação: 

No ensino, organiza-se uma série de atividades didáticas para ajudar os alunos a 
compreender áreas específicas do conhecimento (ciências, história, matemática). Na 
educação, o foco, além de ensinar, é ajudar a integrar ensino e vida, conhecimento e 
ética, reflexão e ação, a ter uma visão de totalidade. Educar é ajudar a integrar todas 
as dimensões da vida (...) (MORAN, 2013, p. 21) 

 

A forçada reinvenção da prática escolar desde 2020 tem deixado reflexões sobre qual 

o papel da educação para e com os meios digitais e o quanto se deve analisar o retorno às aulas 

presenciais visando restabelecer o modelo que antecedeu à pandemia, pois a inserção abrupta 

das Tecnologias de Informação e Comunicação na realidade das instituições de ensino, 

professores, alunos e famílias, requisitou – e requisita - uma revisão crítica dos processos de 

ensino-aprendizagem tradicionais, alvejando todo o ecossistema educativo. É equivocado 

pensar que a adaptação da dinâmica da sala de aula presencial para a ambiência digital demanda 

investimento de tempo e tecnologia apenas para a instituição de ensino, pois os professores e 

alunos também precisam investir em hardware, conexão de internet, domínio da plataforma de 

transmissão e disponibilidade de tempo, principalmente para os responsáveis pelos alunos da 

educação infantil e primeiros anos do ensino fundamental, que requerem um acompanhamento 

adulto durante as aulas para que a atenção seja mantida. 

No âmbito geral, a pandemia de Covid-19 fez emergir com maior vigor uma série de 

problemáticas já existentes na educação brasileira, provenientes da desigualdade entre o sistema 

educacional público e privado, tais como o investimento em medidas sanitárias no ambiente 

escolar (instalação de totens de álcool gel, distribuição de máscaras, demarcação do espaço para 

circulação, novas contratações para as equipes de limpeza), os impactos da falta de distribuição 

da merenda escolar para a população de baixa renda, a ausência de políticas públicas para 

democratização do acesso à internet, políticas inclusivas para os alunos que não dispõem de 

hardware para acesso às aulas, desatualização na formação docente em relação ao uso das 

tecnologias no processo de ensino e aprendizagem, entre outras questões. O resultado 

constatado é que em um país de enorme desigualdade social como o Brasil, a fruição do ERE 

não atinge de forma igualitária a população escolar.  

Como afirma Darcy Ribeiro (1995), vivemos em “Brasis” dentro do Brasil, no qual 

claramente observamos diferentes realidades sociais e culturais separadas, muitas vezes, por 

muros em um mesmo bairro. Em maio de 2020, o Fundo das Nações Unidas para a Infância – 
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UNICEF divulgou uma pesquisa26 apontando que 4,8 milhões de crianças e adolescentes no 

Brasil, na faixa entre 9 a 17 anos, não têm acesso à internet em casa. Esse dado corresponde a 

17% da população brasileira nesta faixa etária, o que retrata que a desativação de parte da 

operação escolar (o espaço físico e as estratégias para aulas presenciais) significou um 

aprofundamento das desigualdades educacionais seculares que assolam o país, pois o ERE, para 

uma parcela considerável da população brasileira atendida pela rede pública, não possibilitou a 

continuidade dos estudos.  

É possível afirmar que muitas das questões apontadas não se tratam de consequências 

exclusivas do cenário imposto pela Covid-19, e sim, de um sistema educacional que - em pleno 

século XXI - não criou alicerces possíveis para o uso sistematizado e inclusivo das tecnologias 

nas experiências educacionais, sendo a exclusão digital, indiscutivelmente, um gerador de 

diferentes temporalidades no mundo. 

 

6.2 Educação à distância no Brasil  

 

No Brasil, a educação superior à distância consolida-se em 1996, quando 

oficialmente a Lei nº 9.394/9627 de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) reconhece 

a EaD como uma modalidade equivalente ao modelo de ensino presencial: 

Art. 80. O Poder Público incentivará o desenvolvimento e a veiculação de programas 
de ensino a distância, em todos os níveis e modalidades de ensino, e de educação 
continuada. 
§ 2º A União regulamentará os requisitos para a realização de exames e registro de 
diploma relativos a cursos de educação a distância. 

 

Em 2017, o incentivo à EaD foi potencializado com a flexibilização na 

regulamentação de cursos à distância por meio da Portaria Normativa nº 11, de 21 de junho de 

2017, publicada pelo Ministério da Educação (MEC), permitindo o credenciamento de cursos 

superiores à distância por instituições que não ofertam cursos presenciais. Em 2018, o Censo 

da educação Superior do INEP contabilizou o número de 3.177 cursos na modalidade EaD, o 

que representa um aumento significativo de 51% em relação aos números de 2017 que 

registraram 2.108 cursos. Nesse período, cerca de 1,5 milhão de brasileiros optaram pelo ensino 

à distância, totalizando 18,6% das matrículas totais do país. Em 2018, foram ofertadas 7,71 

 
26  Disponível em: https://www.unicef.org/brazil/comunicados-de-imprensa/unicef-alerta-essencial-garantir-
acesso-livre-a-internet-para-familias-e-criancas-vulneraveis. Acesso em 20 de maio de 2020. 
27 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm. Acesso em 19 de abril de 2020. 
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milhões de vagas, comparado aos 6,36 milhões de vagas em graduações presenciais. Entre 2008 

e 2018, as matrículas de cursos de graduação a distância aumentaram 182,5%, enquanto na 

modalidade presencial o crescimento foi apenas de 25,9% nesse mesmo período. 

E em 2019, a Portaria 2.117/19 do Ministério da Educação ampliou de 20% para 

40% a proporção da grade curricular que pode ser oferecida à distância nos cursos presenciais. 

Nesse mesmo ano, foram 3.633.320 alunos ingressantes na graduação, sendo 2.041.136 na 

modalidade presencial com 56,2% e 1.592.184 com 43,8% na EaD. Dados recentes do Censo 

da Educação Superior do INEP28 realizado em 2019 e divulgado em outubro de 2020, descreve 

que a EaD no Brasil continua a apresentar um crescimento significativo, pois analisando 

somente o triênio de 2017 a 2019 temos: de 2017 para 2018 o crescimento de 50,7%, e de 2018 

para 2019 o crescimento de 42,6%. Isso corresponde aos desafios para acelerar o ritmo de 

expansão da educação superior no país, conforme previsto nas duas metas destacadas no Plano 

Nacional de Educação de 201929: 

Meta 8 
Elevar a escolaridade média da população de 18 a 29 anos, de modo a alcançar, no 
mínimo, 12 anos de estudo no último ano de vigência deste Plano, para as populações 
do campo, da região de menor escolaridade no País e dos 25% mais pobres, e igualar 
a escolaridade média entre negros e não negros declarados à Fundação Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 
 
Meta 12 
Elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% e a taxa líquida para 
33% da população de 18 a 24 anos, assegurando a qualidade da oferta e expansão para, 
pelo menos, 40% (quarenta por cento) das novas matrículas, no segmento público. 
(INEP, Censo da educação superior 2019, p. 2) 

 

O número total de vagas em cursos de graduação ofertados em 2019 foi 16.425.302, 

sendo 6.029.702 na modalidade presencial e 10.395.600 na EaD. Em porcentagem, os números 

representam: 

 

 
28 Disponível em: https://www.gov.br/INEP/pt-br/areas-de-atuacao/pesquisas-estatisticas-e-indicadores/censo-da-
educacao-superior/resultados.  Acesso em 28 de novembro de 2020. 
29Disponível em: 
https://download.INEP.gov.br/educacao_superior/censo_superior/documentos/2020/Apresentacao_Censo_da_Ed
ucacao_Superior_2019.pdf .  Acesso em 29 de novembro de 2020. 
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Gráfico 1 - Oferta de vagas nas modalidades presencial e EaD em 2019. 

 

Fonte: Censo da Educação Superior do INEP (2019). Legenda: Comparativo da oferta de 

vagas entre as modalidades presencial e EaD no Brasil em 2019. 

 

Em relação ao número efetivo de ingressantes, no total foram 3.625.915 alunos 

sendo 2.034.126 na modalidade presencial e 1.591.789 na EaD. Os números em porcentagem 

são:  

 

Gráfico 2 - Total de alunos ingressantes nas IES em 2019. 

 

Fonte: Censo da Educação Superior do INEP (2019). Legenda: Proporção entre os alunos 

ingressantes nas modalidades presencial e EaD em 2019. 
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Em dados gerais, o número de matrículas em cursos de graduação entre os anos de 

1980-2019 sinaliza um aumento de 76% na rede privada, enquanto na rede pública o 

crescimento foi de 24%. O Censo da Educação Superior30 mostra, ainda, que a rede privada 

ofertou 94,9% do total de vagas para graduação, em 2019, enquanto a rede pública 

disponibilizou 5,1% das oportunidades. Os dados revelam que mais de 6,3 milhões de alunos 

estudam em instituições particulares, o que significa uma participação de 75,8% do sistema de 

educação superior. Nesse sentido, a cada quatro estudantes de graduação, três frequentam 

estabelecimentos de ensino privados. 

Outro dado importante é que desde o ano de 2016, a matrícula em cursos presenciais 

na rede privada de educação superior tem diminuído, o que pode derivar da preferência pelos 

cursos EaD, pois em 2019, o alunado de graduação em cursos à distância já representava 35% 

na rede privada. E pela constatação da crescente adesão à graduação EaD, é possível afirmar 

que as principais motivações residem em aspectos como a economia de tempo, praticidade, 

flexibilidade nos horários para o estudo, menor tempo de duração da aula (se comparado ao 

presencial), materiais de estudo digitais (uso de apostilas e não somente de livros físicos) e 

mensalidades com custos mais baixos (se comparado ao presencial) o que alude, 

resumidamente, aos aspectos temporal e econômico.  

É oportuno mencionar fatores de cunho político-econômico-social do país que 

impulsionaram o crescimento da EaD, pois em conjunto com o aparato legal com leis e decretos 

de incentivo, soma-se o fato de que historicamente havia uma demanda reprimida de alunos 

para inserção no nível superior que, segundo Romualdo Portela, professor titular da Faculdade 

de Educação da Universidade de São Paulo, em entrevista31  sobre a expansão do Ensino 

Superior Brasileiro nas últimas décadas, aponta que a partir de 1990 houve um progressivo 

avanço no acesso do alunado ao ensino superior como consequência da implantação das 

políticas antirreprovação do Ensino Fundamental, o que ampliou o número de aprovados de 

22% para cerca de 80%, expandindo a entrada no Ensino Médio e, consequentemente, 

aumentando exponencialmente a demanda por vagas em instituições de ensino superior. 

E entendendo que as universidades públicas não teriam como acolher todo o 

contingente estudantil que passou a concluir o Ensino Médio, foram criados pela União 

programas públicos de financiamento, como FIES e PROUNI, com o intuito de, por meio das 

 
30 Disponível em: 
https://www.gov.br/inep/pt-br/assuntos/noticias/censo-da-educacao-superior/ensino-a-distancia-se-confirma-
como-tendencia Acesso em 14 de junho de 2020. 
31 Disciplina “Docência do Ensino Superior: uma primeira aproximação”, aula 1: O Ensino Superior Brasileiro: 
Transformações, questões e desafios atuais. 
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instituições privadas, democratizar o ensino superior no país. Porém, vale ressaltar que entre os 

anos de 2014 e 2018, o número de estudantes financiados pela União caiu de 733.000 para 

82.000 ao ano: 

Embora o enxugamento do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), em 2015, tenha 
tido um efeito devastador no mercado de EAD, nota-se que esse segmento vem se 
reorganizando e reestruturando. A ideia da graduação a distância, mais acessível 
temporal, geográfica e economicamente, foi retomada. (Censo EAD.BR, 2018, p. 118) 

 

Diante da massiva privatização da educação superior, Naomar Almeida Filho 

destaca que, em princípio, o investimento do capital financeiro na educação não tem o 

compromisso com valores acadêmicos ou humanísticos: 

Por um lado, amplia-se o setor privado de ensino superior, principalmente em 
faculdades ou escolas superiores operadas por empreendimentos que visam ao lucro. 
Por outro lado, como ocorre em outros países em desenvolvimento, o Brasil está sendo 
invadido por publicidade massiva de MBAs e outros pseudo-graus de educação-
instantânea oferecidos por instituições norte-americanas e europeias, pela Internet ou 
mediante convênios com parceiros privados locais. (ALMEIDA FILHO, 2016, p. 14) 

 

Para Valle e Bohadana, a partir de 1996 a EaD, em um breve lapso de tempo, passou 

de recurso marginal e pouco frequente “para a menina dos olhos das políticas públicas e das 

ações empresariais levadas a cabo na atualidade” (VALLE e BOHADANA, 2017, p. 68). Para 

as autoras, hoje não é mais possível desconsiderar o impacto que a educação on-line causou e 

as transformações que ainda ocasionará nas formas de conceber e praticar a comunicação e a 

educação no país. Há um forte discurso que aponta que a modalidade à distância vem atender a 

uma demanda de mercado que busca por profissionais graduados e em constante atualização, 

sendo inclusiva por ofertar a milhares de jovens e adultos que, por falta de tempo ou pela 

distância das IES, podem ter acesso a uma formação para garantir ocupação profissional: 

Pelas mesmas razões, os mais atilados críticos denunciam os riscos de agravamento 
das desigualdades educacionais já produzidas a cada vez que se visou a uma rápida 
expansão de “oportunidades” medidas em resultados estritamente quantitativos. 
(VALLE e BOHADANA, 2017, p.69) 

 

Nesse aspecto, Valle e Bohadana (2017) evidenciam a urgência em investir no 

aprofundamento qualitativo dos resultados da EaD que permitirá entender e qualificar melhor 

quais as rupturas que precisam ser realizadas na educação. Cabe ressaltar que na modalidade à 

distância há uma considerável redução no portfólio de cursos ofertados em comparação aos 

cursos presenciais, como demonstram os dados de 2019 do Censo da Educação Superior, no 

qual há 35.898 opções de cursos presenciais, enquanto da modalidade à distância são 4.529 

cursos disponíveis. É possível analisar esses números a partir da preponderância da EaD na rede 
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privada, disputando mercado e atuando guiada pelo imperativo de mensalidades a baixo-custo, 

o que interfere na natureza das graduações oferecidas, privilegiando áreas operacionalmente 

menos onerosas para as instituições como, por exemplo, graduações que não exigem 

laboratórios, tais como licenciaturas em pedagogia, administração de empresas, letras, 

matemática etc. 

Na pesquisa do INEP 2019 foi quantificada a evolução dos indicadores de trajetória 

dos estudantes entre 2010-2019, e no critério taxa de desistência acumulada apresenta-se um 

crescimento gradativo que praticamente estabiliza entre os anos de 2015 e 2019, com o 

percentual entre 55% e 59% de desistências. 

As hipóteses levantadas pelo Censo EAD.BR (2019) para o aumento significativo 

na evasão apontam para o excesso de oferta de cursos e o crescimento no número de matrículas, 

o que, consequentemente, eleva a probabilidade de desistências, bem como o acompanhamento 

estatístico mais atento dessas taxas pelas IES, pois, em pesquisas anteriores, as instituições 

pouco sabiam sobre os números exatos da evasão. Apesar das instituições estarem mais atentas 

a esses dados, como podemos verificar nas hipóteses trazidas pela ABED, analisar a desistência 

somente pelos aspectos do excesso de oferta de cursos e crescimento no número de matrículas 

parece uma conclusão demasiado simplista para apreender esse fenômeno. De acordo com 

Paredes (1994), a evasão no ensino superior está relacionada a diversos fatores internos e 

externos. Os internos estão ligados ao curso, e podem ser classificados em: infraestrutura, corpo 

docente e a assistência socioeducacional. E os fatores externos relacionam-se ao aluno, tais 

como: vocação, aspectos socioeconômicos e problemas de ordem pessoal. 

Uma pesquisa realizada pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) em 2018 e publicada 

na revista Ensino Superior32, entrevistou 444 alunos desistentes de cursos à distância - na faixa 

etária entre 26 e 35 anos - e revelou que os principais motivadores foram: para 46% a falta de 

tempo para dedicação, 31,2% alegaram que o conteúdo não atendeu às expectativas, 22,1% 

apontaram problemas com o material didático, 16,9% culparam a tecnologia e 3,9% declararam 

falta de recursos.  

Tinto (1975 apud Silva et al., 2007) defende a ideia de que a permanência do aluno no 

curso de graduação é consequência da integração acadêmica (resultados acadêmicos) e social 

(com colegas e professores), considerando também a base familiar, conhecimento prévio e 

expectativas com o curso. No entanto, no âmbito da educação à distância, a integração social 

 
32 Disponível em: https://revistaensinosuperior.com.br/tecnologia-para-conter-evasao-no-ead/.  
Acesso em 13 de agosto de 2020. 
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torna-se mais desafiadora devido ao predomínio do acesso assíncrono, com poucas interações 

síncronas, o que se torna um obstáculo para a formação de vínculos entre o alunado e, inclusive, 

com os professores. Moore e Kearsley (2007) orientam que os responsáveis por elaborar cursos 

à distância precisam levar em conta as motivações do adulto que escolhe essa modalidade, já 

que se trata de alguém com muitas preocupações em relação ao trabalho, à família e à vida 

social. 

Contudo, mesmo diante do crescimento expressivo da EaD nas últimas décadas, no 

cenário mundial, o Brasil apresenta o menor percentual de jovens com ensino superior 

completo, de acordo com uma pesquisa realizada pelo INEP 202033, que analisou dados de 31 

países e revelou que apenas 21,3% da população brasileira entre 25 e 34 anos possui graduação 

completa, ficando atrás de países como México com 23,6%, Colômbia com 29,9% e Chile com 

33,7%. Sendo a Coreia do Sul foi o país com melhor desempenho com a porcentagem de 69,8% 

do total de jovens e adultos graduados na faixa etária analisada. 

Diante dos dados expostos sobre a educação superior e a EaD no Brasil, apesar de 

parcos, é possível identificar oportunidades valiosas para aprimorar estratégias de ensino-

aprendizagem a fim de promover um processo educomunicativo que consiga engajar os alunos 

e evitar a evasão, pois as políticas de incentivo e a crescente oferta de vagas ainda não são 

capazes de assegurar uma trajetória discente que leve à conclusão do curso, descrevendo um 

histórico díspar entre o número de ingressantes e os formandos. 

A seguir, foi justificada a escolha do corpus da pesquisa a partir das particularidades 

da EaD no Estado de São Paulo. 

 

6.3 Particularidades da Graduação EaD na capital de São Paulo 

 

Ao analisar o objeto de estudo desta pesquisa, alguns aspectos particularizam o Estado 

de São Paulo em âmbito nacional, tal como revela o Censo da Educação Superior de 2019 que 

fez o levantamento das 20 maiores instituições de ensino à distância no Brasil em número total 

de matrículas, e os dados apontam que 8 IES estão sediadas na capital de São Paulo e 4 em 

outras cidades do mesmo estado, conforme destacado na tabela a seguir: 

 

 

 
33 Pesquisa completa disponível no site do INEP em:  
https://download.INEP.gov.br/educacao_superior/censo_superior/documentos/2020/Apresentacao_Censo_da_Ed
ucacao_Superior_2019.pdf. Acesso em 07 de março de 2021. 
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Tabela 1- As 20 maiores IES à distância em número de matrículas 

Posição Universidade Matrículas Cidade % do total 
1ª Universidade Norte do 

Paraná (Unopar) 
329.284 Londrina 

(PR) 
16,0% 

2ª Universidade Paulista 
(Unip) 

215.098 São Paulo 
(Capital) 

10,5% 

3ª 
Centro Universitário 
Leonardo da Vinci 
(Uniasselvi) 

203.889 
Indaial 
(SC) 9,9% 

4ª Centro Universitário 
Internacional (Uninter) 

182.625 Curitiba 
(PR) 

8,9% 

5ª Universidade 
Anhanguera 

143.876 São Paulo 
(Capital) 

7,0% 

6ª Universidade Estácio de 
Sá 

118.298 Rio de Janeiro 
(RJ) 

5,8% 

7ª Centro Universitário de 
Maringá (Unicesumar) 

92.874 Maringá 
(PR) 

4,5% 

8ª Faculdade Educacional 
da Lapa (Fael) 

40.744 Lapa 
(PR) 

2,0% 

9ª Centro Universitário 
Estácio de Ribeirão 
Preto 

40.560 Ribeirão Preto 
(SP) 

2,0% 

10ª Universidade de Franca 
(Unifran) 

39.793 Franca 
(SP) 

1,9% 

11ª Universidade Cidade de 
São Paulo (Unicid) 

36.970 São Paulo 
(Capital) 

1,8% 

12ª Universidade Cruzeiro 
do Sul (Unicsul) 

34.524 São Paulo 
(Capital) 

1,7% 

13ª 
Universidade Virtual do 
Estado de São Paulo 
(UNIVESP) 

34.392 
São Paulo 
(Capital) 1,7% 

14ª Universidade Nove de 
Julho (Uninove) 

34.228 São Paulo 
(Capital) 

1,7% 

15ª Centro Universitário 
Claretiano 

23.754 Batatais 
(SP) 

1,2% 

16ª Universidade 
Metropolitana de 
Santos (Unimes) 

20.810 Santos 
(SP) 

1,0% 

17ª Universidade Anhembi 
Morumbi 

20.381 São Paulo 
(Capital) 

1,0% 

18ª Universidade Santo 
Amaro (Unisa) 

17.380 São Paulo 
(Capital) 

0,8% 

19ª 
Centro Universitário da 
Grande Dourados 
(Unigran) 

16.547 
Dourados 

(MS) 0,8% 

20ª Universidade de 
Uberaba (Uniube) 

15.357 Uberaba 
(MG) 

0,7% 

Fonte: Censo de Educação Superior INEP (2019). Legenda: Ranking das 20 maiores IES à 

distância no Brasil considerando o critério de número total de matrículas. 
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Importante ressaltar que a Universidade Cidade de São Paulo (UNICID), apesar de 

configurar a 11º posição do ranking, não contabiliza na análise desta pesquisa, por ofertar 

somente cursos EaD para formação de tecnólogos, não abarcando a graduação. E de acordo 

com o somatório dos dados, o total de IES que ofertaram cursos de graduação à distância no 

Estado de São Paulo em 2019 somaram 624.796 matrículas, representando 30,5% do total geral. 

E ao selecionar somente as IES da capital de São Paulo, os números são 499.879 matrículas, 

que representam 24,4% do total geral.  

Outro aspecto relevante é que das 20 instituições analisadas, somente a Fundação 

Universidade Virtual do Estado de São Paulo (UNIVESP), 13ª da lista, pertence à rede pública 

de ensino, as outras 19 IES pertencem à rede privada. Esse dado coaduna com outra pesquisa 

realizada pelo INEP34 que avaliou a proporcionalidade de alunos na rede pública e privada em 

10 estados, e apontou que em São Paulo, a cada 4 alunos na rede privada, há 1 aluno na rede 

pública, configurando o estado com a maior proporção de alunos na rede privada entre todas as 

dez unidades da federação brasileira analisadas, nas quais a proporção média é superior a 2 

alunos em favor de 1 na rede privada. Apenas nos estados da Paraíba, Rio Grande do Norte e 

de Roraima há mais alunos na rede pública do que na rede privada.  

Em relação à taxa de evasão no ensino superior à distância em São Paulo, o jornal O 

Estado de São Paulo35 publicou em abril de 2019 dados segundo os quais, nos últimos cinco 

anos, a Universidade Virtual do Estado de São Paulo (UNIVESP) deveria ter graduado cerca 

de quatro mil alunos, porém, devido ao número de desistências, a instituição formou apenas 

174 alunos e outros 737 estavam em fase final de conclusão, o que representa menos de 30% 

do total de estudantes que entraram na primeira turma, pois em 2014, a universidade inaugurou 

os cursos de graduação ofertando cerca de 3.300 vagas e em 2015 abriu mais 918 vagas. Em 

2018, o número de vagas chegou a 42 mil, um crescimento de mais de 1.000%.  

No entanto, a baixa procura pelos cursos se reflete nos números divulgados em agosto 

de 2018, pois das 21.650 vagas disponíveis, somente 16 mil foram preenchidas, o que significa 

que 35% do público-alvo não demonstrou interesse pelos cursos de graduação ofertados. E 

outro dado significativo é a taxa de evasão média de 32% no primeiro semestre dos cursos. De 

acordo com a matéria, a falta de tempo para estudar e acompanhar os conteúdos são as principais 

reclamações dos estudantes da UNIVESP nas redes sociais, tal como o depoimento do aluno de 

 
34 Disponível em: https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/pesquisas-estatisticas-e-indicadores/censo-da-
educacao-superior/resultados. Acesso em 20 de maio de 2020. 
35  Disponível em: https://www.semesp.org.br/wp-content/uploads/2019/04/estadao-ead.pdf. Acesso em 21 de 
fevereiro de 2020. 
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25 anos que abandonou o curso de engenharia de produção no 2º semestre alegando: “Eu estava 

gostando, mas faltava tempo para estudar, as disciplinas eram puxadas e não tinha como tirar 

muitas dúvidas”. 

Como consequência da alta evasão e baixa procura do alunado, o presidente da 

UNIVESP prevê redução no número de vagas, o que sugere um retrocesso no projeto criado 

em 2012 pelo Governo do Estado de São Paulo com o objetivo de universalizar o ensino 

superior gratuito de qualidade.  

Em outra pesquisa que analisou os dados da evasão, o Mapa do Ensino Superior de 

201836, elaborada pelo Sindicato das Mantenedoras de Ensino Superior (Semesp) mostra que, 

enquanto o índice de abandono nas graduações presenciais da rede pública é de 18,5%, na 

modalidade à distância os números chegam a 30,4% - durante todo o período do curso. Esses 

dados ilustram que a evasão na EaD é um desafio real para as instituições públicas e privadas. 

  

 
36 Disponível em: https://www.semesp.org.br/pesquisas/mapa-do-ensino-superior-no-brasil-2018/. Acesso em 04 
de fevereiro de 2020. 
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7. Método de pesquisa 

 

Esta pesquisa inicia-se pelo nível epistemológico no qual, de acordo com Lopes 

(2014), baseada em Bachelard (1973), afirma que “A operação epistemológica da ruptura 

decorre do princípio de que ‘o fato científico se conquista contra a ilusão do saber imediato’ 

(Bachelard) e incide particularmente sobre a fase de definição do objeto de pesquisa e do 

sistema de conceitos envolvidos.” (LOPES, 2014, p.122). Neste nível, buscaram-se subsídios 

para o melhor entendimento sobre como os graduandos da EaD percebem a passagem do tempo 

e como as questões temporais repercutem na vida acadêmica deles e no discurso das IES, 

apontando os possíveis desdobramentos gerados por uma cultura regida pelo imperativo da 

velocidade. O melhor detalhamento sobre a inspiração para a pesquisa e a construção do objeto 

científico encontram-se nos capítulos 1 e 2.  

No nível teórico buscou-se ampliar o conhecimento por meio de interdisciplinaridade 

entre as áreas da educação, comunicação, sociologia e filosofia, pois, de acordo com Lopes, a 

função da teoria na pesquisa “é realizar efetivamente, ser o meio de ruptura epistemológico em 

face das prenoções do senso comum, através de um corpo sistemático de enunciados e de sua 

formulação conceitual visando captar e explicar os fatos.” (LOPES, 2014, p.124) Nos capítulos 

3, 4 e 5 são apresentados e discutidos respectivamente: a relação da pesquisa com o campo da 

educomunicação, as perspectivas sobre o tempo e o lugar da aprendizagem em um mundo 

acelerado. 

No nível metódico encontra-se o lugar de enunciação das regras e da ordem de 

estruturação do objeto científico, e o nível técnico compreende os procedimentos de coleta das 

informações e transformações destas em dados pertinentes à problemática geral. E por se tratar 

de um objeto de pesquisa composto por dois vieses analíticos – do alunado e das instituições de 

ensino superior - foi de fundamental importância buscar por uma método que possibilitasse uma 

abordagem transdisciplinar que, a partir do referencial teórico sobre comunicação, educação e 

suas interfaces com a operação temporal, somados à análise e articulação dos dados presentes 

no corpus, possibilitasse construir caminhos investigativos passíveis de adequações e 

autocorreções, todavia, sem perder o compromisso com o rigor científico. Para Lopes (2014), 

a metodologia de pesquisa está situada no plano da prática e indica os métodos efetivamente 

usados, sendo método entendido como um conjunto de decisões e opções particulares que são 

tomadas ao longo do processo investigatório. 

Para a concretização da pesquisa, fez-se necessário coletar dados que permitissem 

agrupar informações relevantes para compor, de forma embasada, o corpus do objeto de 
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estudo. Desse modo, o processo de coleta de dados foi sistematizado e dividido em quatro 

etapas descritas a seguir: 

Etapa 1 – Realização de consultas aos sites de órgãos oficiais de pesquisa relacionados 

à educação à distância, tais como a Associação Brasileira de Educação à Distância (ABED), o 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), Portal do 

Ministério da Educação (MEC), Associação Universidade em Rede (UniRede), Universidade 

Virtual do Estado de São Paulo (UNIVESP) com o objetivo de levantar dados gerais sobre essa 

modalidade no país. Ao acessar as informações de cada órgão de pesquisa, os procedimentos 

realizados foram, a) compilar os dados atuais referentes a EaD; b) averiguar quais os critérios 

de análise para os dados apresentados; c) comparar os números apresentados pelos órgãos de 

pesquisa a fim de apreender a existência de desvios padrão. 

Sequencialmente, os procedimentos foram: a) mapear as instituições de ensino 

superior que atuam na modalidade EaD na capital de São Paulo, utilizando como instrumento 

de pesquisa o site e-MEC; b) conferir no site oficial de cada uma das IES apontadas no relatório 

extraído do e-MEC, quais foram as que em 2019 ofertaram graduações nas categorias de 

bacharelado e/ou licenciatura. 

Etapa 2 – Monitoramento quinzenal - entre os meses de março a junho de 2019 - aos 

sites e redes sociais das instituições de ensino superior localizadas na capital de São Paulo para 

coleta dos anúncios publicitários. Os procedimentos foram: a) com base na lista consolidada no 

final da etapa 1, acessar o site e redes sociais de cada uma das instituições de ensino superior 

para verificar se houve publicação de campanhas para o público de graduação na modalidade 

EaD; b) coleta de amostras das campanhas publicitárias direcionadas ao público de graduação 

EaD e organização em um repositório de dados; c) analisar as amostras das campanhas 

publicitárias para definir quais foram as categorias discursivas utilizadas; d) categorizar as 

campanhas publicitárias; e) elaborar um descritivo dos resultados obtidos. 

Ao analisar os discursos publicitários das IES foi necessário elaborar categorias que 

pudessem abarcar os argumentos utilizados. Para tanto, foram criadas cinco classificações não 

excludentes entre si: 

 Argumento temporal 

 Argumento inspiracional 

 Argumento educacional 

 Argumento financeiro 

 Argumento sobre empregabilidade 
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O argumento que não foi considerado durante a classificação foi concernente às 

informações sobre o processo seletivo – data, horário e instruções de agendamento – por não 

caracterizarem um diferencial discursivo. 

Etapa 3 – investigação sobre a percepção temporal do alunado de cursos de graduação 

na modalidade à distância. Os procedimentos metodológicos contemplaram: a) elaborar um 

questionário eletrônico com indagações que correlacionem o cotidiano do aluno EaD com a 

percepção temporal; b) entrar em contato com as instituições de ensino superior para solicitar 

autorização para envio do questionário eletrônico via Facebook para o alunado de graduação à 

distância; c) estipular um cronograma com data limite para encerramento da pesquisa 

considerando todas as instituições participantes; d) tabular e dar tratamento estatístico às 

respostas consolidadas no questionário. 

Etapa 4 - a partir da consolidação dos dados coletados, os passos sequenciais foram: 

a) realizar análise descritivo-interpretativa das categorias argumentativas identificadas nas 

comunicações publicitárias das instituições de ensino superior; b) fazer análise interpretativa 

da pesquisa com os discentes; d) produzir análise integrativa da totalidade dos dados lastreados 

pelo arcabouço teórico.   

Conforme descrito, ao relacionar estratégias investigativas singulares para cada um 

dos objetos - IES e alunado – e a interpretação por meio de postulações teóricas 

educomunicativas, da sociologia e filosofia, a pesquisa assume um caráter qualitativo que 

possibilita testar as hipóteses sugeridas perante a construção do objeto de estudo. 
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8. Pesquisa sobre a publicidade das IES 

 

8.1 Mapeamento das graduações EaD na capital de São Paulo 

 

A pesquisa sobre o número de Instituições de Ensino Superior (IES) na capital de São 

Paulo foi realizada por meio do portal on-line do Ministério da Educação, o e-MEC37, que 

disponibiliza abertamente na área Cadastro Nacional de Cursos e Instituições de Educação 

Superior informações sobre as Faculdades, Universidades, Institutos Federais, Escolas do 

Governo e Centros Universitários do país credenciados pelo MEC para ofertar o ensino superior 

nas modalidades presencial e à distância.  

A importância dessa etapa inicial da pesquisa consiste em delimitar a extensão do 

corpus, que foi desdobrada nas duas etapas sequenciais respectivamente: a análise e 

categorização da publicidade das IES e a definição do alunado para aplicação da pesquisa 

individual.  

Como verificado durante a investigação quantitativa no portal eletrônico do MEC 

realizada em fevereiro de 2019, a maior parte das instituições de ensino superior que ofertam 

cursos na modalidade à distância também oferecem cursos presenciais, portanto, a pesquisa 

teve como ponto de partida o levantamento geral de todas as IES na capital de São Paulo para, 

sequencialmente, identificar quais ofertaram cursos de EaD em 2019. O resultado revelou o 

total de 198 instituições na capital de São Paulo, das quais 139 com oferta de cursos de 

graduação somente na modalidade presencial, 59 instituições com cursos de graduação nas 

modalidades presenciais e a distância, e apenas a UNIVESP ofertando exclusivamente cursos 

de ensino superior na modalidade EaD. Em porcentagem temos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
37 Site disponível em: https://emec.mec.gov.br/emec/nova#avancada. Acesso em 20 de maio de 2019. 
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Gráfico 3 - Total de IES na capital de São Paulo 

 

Fonte: autora. Legenda: Divisão entre as IES nas modalidades presencial e EaD na capital de 

São Paulo. 

 

As 59 instituições que ofertam cursos na modalidade à distância estão organizadas 

academicamente em: 15 Universidades, 1 Instituto Federal, 13 Centros Universitários e 30 

Faculdades, que em porcentagem representam: 

 

Gráfico 4 - Organização acadêmica das IES EaD na capital de São Paulo. 

 

Fonte: autora. Legenda: Proporção entre a organização acadêmica das 59 IES na modalidade 

à distância em São Paulo. 
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Conforme os dados demonstram, apesar do crescente movimento da EaD no Brasil nos 

últimos 20 anos, 70% das IES na capital de São Paulo prevalecem ofertando exclusivamente 

cursos na modalidade presencial. No entanto, é importante ressaltar o potencial de alcance das 

instituições que atuam na EaD, pois de acordo com o Censo da Educação Superior38 de 2019, 

há no país mais vagas ofertadas à distância na educação superior, do que vagas em cursos 

presenciais, registrando em âmbito nacional 7,1 milhões de vagas na EaD, enquanto os cursos 

presenciais contabilizam 6,3 milhões de vagas.  

O levantamento realizado anualmente pelo INEP39  revela ainda que, entre os 3,4 

milhões de estudantes que ingressaram em cursos de graduação em 2018, 40% (1,4 milhão) 

optaram por cursos EaD, havendo queda no número total de ingressantes em cursos presenciais 

entre os anos de 2017 e 2018. Apesar de não haver registros do número total de vagas na EaD 

ofertadas na capital de São Paulo, dentro do contexto geral, os 30% de IES detêm um percentual 

expressivo de vagas ofertadas, conforme visto na pesquisa realizada pelo INEP 201940 que 

apontou que das 20 IES com mais matriculas em graduações EaD, 7 estão localizadas na capital 

de São Paulo e outras 4 estão em municípios desse mesmo estado. 

Das 59 IES que ofertam cursos na modalidade à distância, apenas 6 são instituições 

públicas e 53 são instituições privadas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
38 Resultado da pesquisa disponível para download em: 
https://download.INEP.gov.br/educacao_superior/censo_superior/documentos/2019/censo_da_educacao_superio
r_2018-notas_estatisticas.pdf. Acesso em 20 de março de 2020. 
39 Disponível em: 
https://www.gov.br/inep/pt-br/acesso-a-informacao/dados-abertos/indicadores-educacionais/indicadores-de-
fluxo-da-educacao-superior. Acesso em 22 de março de 2020. 
40 Disponivel em: https://www.gov.br/INEP/pt-br/assuntos/noticias/censo-da-educacao-superior. Acesso em 16 de 
abril de 2021. 
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Gráfico 5 - Graduação EaD na rede pública e privada na capital de São Paulo 

 

Fonte: autora. Legenda: Proporção de IES na modalidade EaD nas redes públicas e privadas 

na capital de São Paulo. 

 

Não contempla o escopo da pesquisa os cursos de nível superior em pós-graduação e 

formação de tecnólogos, pois o foco reside em cursos de graduação, e também vale ressaltar 

que o portal e-mec sinaliza as IES credenciadas para ofertar graduações à distância, porém, não 

há informações se as instituições disponibilizaram ou não turmas semestralmente para as 

graduações. Por essa razão, para assegurar que o parâmetro de análise seria o mesmo para todas 

as instituições, no período de março a junho de 2019 foi realizada uma checagem por meio da 

consulta aos sites de todas as 59 IES para verficar quais instituições ofertaram vagas no período 

determinado no corpus da pesquisa: 1º semestre de 2019.  

Os dados obtidos revelaram que das 59 instituições, 42 ofertaram cursos de graduação 

nas categorias bacharelado e/ou licenciatura na modalidade à distância no 1º semestre de 2019, 

as outras 17 IES não abriram novas turmas para esse mesmo período, como o caso das 

universidades públicas: USP, UNESP, UNIFESP, Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia de São Paulo (IFSP) e da Faculdade De Tecnologia De São Paulo (FATEC-SP). E 

na rede privada: PUC São Paulo, Faculdades Integradas Rio Branco, Faculdades Integradas 

Campos Elíseos, Faculdade Phorte de Educação e Tecnologia, Faculdade Legale, Faculdade 

Impacta, Faculdade IBMEC São Paulo, Faculdade FIA de Administração e Negócios, UNICID, 

Faculdade Escola Paulista de Direito, Faculdade de Tecnologia Senai Theobaldo de Nigris, 

Faculdade de Tecnologia Saint Paul, Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa São Paulo, 

Centro Universitário Álvares Penteado.  
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As 42 IES que ofertaram cursos à distância no 1º semestre de 2019 foram: Centro 

Universitário Adventista de São Paulo (Unasp); Centro Universitário Anhanguera De São Paulo; 

Centro Universitário Belas Artes De São Paulo (Febasp); Centro Universitário Carlos 

Drummond de Andrade (UniDrummond); Centro Universitário das Américas (CAM); Centro 

Universitário Das Faculdades Metropolitanas Unidas (FMU); Centro Universitário Ítalo-

Brasileiro (UNIÍTALO); Centro Universitário Sant´Anna (UNISANT'ANNA); Centro 

Universitário Santa Rita (UNISAN); Centro Universitário São Camilo (São Camilo); Centro 

Universitário Senac (SENAC-SP); Centro Universitário Sumaré; Centro Universitário 

UNIBTA; Escola De Administração De Empresas De São Paulo (FGV-EAESP); Faculdade 

Ana Carolina Puga (FAPUGA); Faculdade Auden Educacional (FAED); Faculdade Campos 

Elíseos (FCE); Faculdade de Educação Paulistana (FAEP); Faculdade de Tecnologia Alpha 

Channel (FATAC); Faculdade De Tecnologia Finaci (FINACI); Faculdade De Tecnologia 

Saint Paul; Faculdade Educamais (EDUCA+); Faculdade FIPECAFI; Faculdade Flamingo; 

Faculdade Impacta; Faculdade Méliès; Faculdade Messiânica; Faculdade Santa Marcelina 

(FASM); Faculdade Sequencial; Centro Universitário (UNIFIAM-FAAM); FIAP - Centro 

Universitário; Fundação Universidade Virtual do Estado de São Paulo (UNIVESP); Trevisan 

Escola Superior De Negócios (TREVISAN); Universidade Anhembi Morumbi (UAM); 

Universidade Brasil; Universidade Cruzeiro Do Sul (UNICSUL); Universidade Ibirapuera 

(UNIB); Universidade Nove De Julho (UNINOVE); Universidade Paulista (UNIP); 

Universidade Presbiteriana Mackenzie; Universidade Santo Amaro (UNISA); Universidade 

São Judas Tadeu (USJT). 

Após a fase inicial de levantamento quantitativo e conferência dos dados, delimitou-

se que o corpus da pesquisa compreenderia o total de 42 IES com apenas uma instituição da 

rede pública, a UNIVESP, e as demais da rede privada de ensino.  

O próximo passo foi a coleta e análise das amostras das campanhas publicitárias 

veiculadas pelas IES no 1º semestre de 2019, mas antes, é válido conectar  a comunicação 

publicitária ao campo da educomunicação, como veremos a seguir. 

 

8.2 Discurso publicitário nas graduações EaD  

 

O Dicionário de Comunicação conceitua publicidade como “qualquer forma de 

divulgação de produtos ou serviços, através de anúncios geralmente pagos e veiculados sob a 

responsabilidade de um anunciante identificado, com objetivos de interesse comercial.” 

(RABAÇA e BARBOSA, 1978, p. 378). Desse modo, a publicidade, em seu caráter anunciador 
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e agregador de novas linguagens e sensibilidades, desempenha papel importante no campo da 

educomunicação ao traduzir os discursos que circulam na sociedade. Discursos esses que, de 

acordo com Guimarães (2005), expõem o sentido que os locutores precisam transmitir aos 

espectadores e, dessa forma, é nele que a língua e a ideologia se encontram. Para Baudrillard 

(1991) a estratégia da publicidade tende a se adaptar ao que o espectador deseja ouvir, e não o 

contrário. Por essa razão, constitui-se como um instrumento com forte poder de persuasão. 

Pelo teor discursivo unidirecional e o caráter informativo, esse tipo de comunicação 

pode utilizar narrativas diversas de convencimento que, conforme Baccega, trazem 

implicações: 

O desafio, hoje, é a interpretação do mundo em que vivemos, uma vez que as relações 
imagéticas estão carregadas da presença da mídia. Trata-se de uma construção do 
mundo altamente influenciada pelos meios de comunicação, que selecionam o que 
devemos conhecer, os temas a serem pautados para discussão e, mais que isso, o ponto 
de vista a partir do qual vamos compreender esses temas. Eles constituem-se em 
educadores privilegiados, dividindo as funções antes destinadas à escola. E têm levado 
vantagem. (BACCEGA, 2005) 

 

Em uma sociedade comandada pela lógica do lucro, a publicidade compõe uma 

engrenagem fundamental ao direcionar escolhas e estimular desejos por meio das 

representações. No contexto da educação à distância no Brasil, a desmaterialização do espaço 

físico das salas de aula segue proporcionando maior acesso ao ensino superior. Como no caso 

da amostragem desta pesquisa, diante de 42 opções de IES para cursar uma graduação à 

distância, qual a influência da publicidade na escolha da IES pelos futuros alunos? Quais são 

os diálogos estabelecidos entre a IES e os candidatos a uma vaga? 

Entre as muitas variáveis possíveis, interessa-nos saber se o fenômeno da celeridade 

temporal se faz presente na argumentação publicitária, construindo e/ou traduzindo sentidos e 

valores no imaginário dos sujeitos e, sobretudo, refletindo o posicionamento endossado pelas 

IES. O procedimento metodológico foi documental, descritivo e de natureza qualitativa, e 

iniciou-se com o levantamento e coleta das campanhas publicitárias disponíveis no site ou nas 

redes sociais oficiais das 42 IES na capital de São Paulo durante os meses de março e junho de 

2019. Para fins de registro textual, foram feitas capturas de tela (print screen) das peças 

publicitárias e, no caso de animações e vídeos, para cada trecho da narrativa foi realizada 

transcrição da oralidade para a escrita. O intuito dos registros foi flagrar, dentro da 

heterogeneidade discursiva, quais foram os argumentos utilizados e classificá-los 

quantitativamente para posterior estudo.  
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Importante esclarecer que, por decisão metodológica, a análise foi realizada a partir da 

investigação textual e verbal (esta última, no caso dos vídeos e animações), portanto não 

contempla o viés semiótico. Destaca-se também que durante o período de coleta das campanhas 

– de março a junho - houve instituições que lançaram mais de uma peça publicitária e, nesses 

casos, foi escolhida a peça com o maior número de argumentos considerando que, desse modo, 

contribuiriam mais efetivamente com a construção do perfil do alunado pela perspectiva das 

IES. 

Após a coleta do corpus e pré-análise dos materiais, fez-se necessário elaborar critérios 

para classificá-los em categorias que não fossem excludentes entre si, pois uma mesma peça 

publicitária – em sua maioria - contemplou mais de uma argumentação. Com essa finalidade 

foram elencados 5 tipos de argumentações: 

 

 Temporal: toda e qualquer menção sobre aspectos relativos ao tempo; 

 Inspiracional: toda e qualquer menção com a finalidade de gerar engajamento 

pelo viés pessoal; 

 Educacional: toda e qualquer menção sobre aspectos relacionados ao 

aprendizado; 

 Financeiro: toda e qualquer menção relacionada aos custos; 

 Empregabilidade: toda e qualquer menção relacionada ao mercado de 

trabalho. 

A despeito do foco da pesquisa versar sobre as questões temporais, nesta etapa, fez-se 

necessário analisar todos os 5 argumentos presentes nas peças publicitárias, a fim de se ter um 

panorama geral que permitisse identificar na amostragem, qual o lugar do discurso da celeridade 

temporal na EaD. E ao agrupar os discursos de mesma ordem foi contabilizado o total de 95 

argumentos distribuídos nas seguintes categorias: 
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Tabela 2 - Divisão dos argumentos presentes nas peças publicitárias 

Argumento Nº de IES que utilizou Porcentagem41 
Financeiro 31 74% 

Inspiracional 22 52% 
Educacional 21 50% 

Temporal 14 33% 
Empregabilidade 07 16% 

Fonte: Autora. Legenda: Divisão dos argumentos identificados nas 42 peças publicitárias analisadas 

no corpus da pesquisa. 

 

A seguir, foi apresentado o resultado detalhado da coleta das campanhas publicitárias 

categorizadas por tipo de argumentação e organizado em ordem decrescente a partir do número 

de menções nas peças analisadas. 

 

8.2.1 Argumento financeiro 

 

Das 42 instituições de ensino superior, 31 utilizaram argumentação financeira 

destacando vantagens em relação aos valores de matrícula e/ou mensalidades e/ou bonificações, 

tais como: 

Tabela 3 - Argumento financeiro nas peças publicitárias 

Instituição Ensino Superior Argumento financeiro 
01 UNASP “Mensalidades na medida do seu bolso.” 

02 
Centro Universitário 

Anhanguera SP 
“Black Friday, ofertas imperdíveis para sua 

graduação.” 
03 UniDrummond “Custo reduzido.” 
04 FAM “Black Friday de cursos de graduação.” 

05 FMU 

“Promoção dia dos namorados: venha já e 
escolha o curso dos sonhos para o seu amor; 
Hora da virada, vários descontos por tempo 

limitado ou enquanto durarem as vagas.” 
06 UNIÍTALO “Preço especial R$ 165,76.” 

 
07 

 
UNISANT'ANNA 

“Cabe no seu bolso. Indique um amigo e 
ganhe! (promoção para alunos e professores)” 

08 UNISAN “Descontos incríveis.” 

09 
Centro Universitário 

São Camilo 
 

“Baixo custo.” 
10 SENAC-SP “Mensalidades que cabem no seu bolso.” 

11 
Centro Universitário 

Sumaré 
“Valor da mensalidade R$ 139,00.” 

12 
Centro Universitário 

UNIBTA 
“Realize a prova e concorra a bolsas.” 

 
41 A referência para chegar à proporção de cada argumento foi feita a partir da totalidade das 42 IES analisadas. 
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13 FAPUGA “Melhor custo-benefício; ultimas vagas.” 

14 FAED 
“O preço é bom e cabe no seu bolso. Programa 
Auden Partners, venda nossos cursos e tenha 

uma renda extra.” 

15 FAEP 
“Zero matrícula e somente R$ 49,00 na 

primeira mensalidade. Última oportunidade.” 

16 FATAC 
“Concurso de bolsas até 100% de desconto. 

Inscrição de R$ 15,00.” 

17 FINACI 
“70% de desconto, sem taxa de matrícula e 

pagamento facilitado.” 

18 FIPECAFI “Transferência de curso com 20% de bolsa.” 

19 Faculdade Flamingo 
“Black Friday com 50% na graduação e 10 

bolsas de 100%.” 

20 Faculdade Méliès “Ganhe desconto na matrícula.” 

21 EDUCA+ 
“Quer ganhar R$ 300,00 e um curso? 
Indicando 3 amigos você consegue.” 

22 FASM “Primeira mensalidade R$ 49,90.” 

23 UNIFIAM-FAAM 
“Bolsas de 50%, 40% e 30%; 50% de desconto 

em todo o curso.” 

24 TREVISAN 
“Convide os amigos e ganhe 10% na sua 1ª 

mensalidade.” 
25 UAM “Transferência com até 50%de bolsa.” 

26 Universidade Brasil 
“Primeira mensalidade R$ 59,90; Feirão da 

matrícula.” 

27 UNICSUL 
“Descontão, 30% de desconto, sem taxa, 

bolsa.” 
28 UNIB “Quero minha facul por menos de 100 reais.” 

29 UNIP 
“Black Friday, 50% de desconto, promozão dia 

dos namorados.” 

30 UNISA “Blackweek, 40% de desconto.” 

31 USJT 
“Indique amigos e ganhe 1.299,82 por 

matrícula.” 
Fonte: autora. Legenda: Registro do argumento financeiro utilizado nas campanhas 

publicitárias das IES analisadas no corpus da pesquisa. 

 

O argumento financeiro se fez presente em 74% do total de peças analisadas, sendo 

que 3 IES apresentaram exclusivamente esse tipo de alegação, não sendo classificadas nas 

outras 4 categorias, o que sugere que para essas instituições, os aspectos relacionados a preços 

baixos seja o principal atrativo para o público-alvo, conforme exemplo abaixo: 
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Figura 5 - Campanha publicitária da Universidade Ibirapuera. 

 

Fonte: Universidade Ibirapuera. Legenda: Peça publicitária veiculada em 2019. 

 

Em face do crescimento exponencial da oferta de vagas para EaD, sobretudo na rede 

privada, não configura uma surpresa o predomínio do argumento financeiro nas peças 

publicitárias, pois como visto anteriormente, no 1º semestre de 2019 na capital de São Paulo, 

apenas a UNIVESP ofertou vagas na rede pública. E contribuindo com análise pautada no 

aspecto financeiro, o Censo.EAD.BR 2019 mapeou, por meio da renda familiar, o perfil do 

alunado de EaD no Brasil, divulgando os seguintes resultados: 

 

 2,9% pertencem a classe A: renda de mais de 20 salários mínimos 

 6,9% pertencem a classe B: renda entre 10 e 20 salários mínimos 

 25,6% pertencem a classe C: renda entre 4 e 10 salários mínimos 

 34,5% pertencem a classe D: renda entre 2 e 4 salários mínimos 

 30,1% pertencem a classe E: rende de até 2 salários mínimos 

As classes socioeconômicas com maior participação na EaD são as C, D e E com 

90,2% do total, o que sugere que a estratégia de destacar os baixos valores das mensalidades e 

demais atrativos financeiros seja uma tentativa de dialogar diretamente com a realidade social 
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dos alunos, em detrimento de outras abordagens, tal como descrição de metodologia de ensino, 

tradição da IES, crescimento profissional, entre outros aspectos. 

O Censo.EAD.BR de 2018 apontou que o valor médio das mensalidades em cursos de 

graduação à distância situava-se entre R$ 251,00 e R$ 500,00 reais sendo, pelo menos, 50% 

mais barato que os cursos presenciais e 50% mais caros que os semipresenciais:  

(...) a maioria dos cursos totalmente a distância encontra-se na faixa de R$ 251,00 e 
R$ 500,00 por mês, a dos cursos semipresenciais na de R$ 101,00 e R$ 250,00 e a dos 
cursos presenciais na de R$ 500,00 e R$ 1.000,00. Isso parece confirmar a ideia de 
que cursos a distância são mais baratos do que os presenciais, embora mais caros do 
que os semipresenciais. (CENSO EAD.BR 2018, pag.43) 

 

Vale destacar que nas IES analisadas no corpus desta pesquisa, o valor das 

mensalidades estava abaixo daqueles apontados pelo censo ABED em 2018, ficando, em média, 

por menos de R$ 200,00 reais, conforme os exemplos a seguir: 

 

Figura 6 - Campanha publicitária do Centro Universitário Sumaré. 

 

Fonte: Sumaré Centro Universitário. Legenda: Peça publicitária veiculada em 2019 com 

valor da mensalidade me R$ 139 reais. 
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Figura 7 - Campanha publicitária do Centro Universitário Ítalo. 

 

Fonte: Centro Universitário Ítalo. Legenda: Peça publicitária veiculada em 2019 com valor 

da mensalidade em R$ 165 reais. 

  

Tal fato indica que entre 2018 e 2019, pelo menos na região analisada na pesquisa, 

houve uma queda nos valores das mensalidades. E a modalidade semipresencial, apesar de ter 

o preço mais baixo que a EaD, tem a particularidade de agregar custos extras para o 

 alunado e também para as IES, o que pode justificar o fato do modelo híbrido não ser 

mencionado nas peças publicitárias: 

Embora em fase de crescimento também, o mercado de cursos semipresenciais não 
demonstra evolução tão positiva quanto os cursos totalmente a distância. O número 
de matrículas aumentou em 34,5%, e manteve-se na mesma proporção (34,6%). (...) 
Um dos fatores que possivelmente tem impacto nesse número é a necessidade de haver 
um espaço físico para a realização de parte das aulas. Ter ambientes preparados para 
receber alunos em diferentes localidades do país tem um custo alto, principalmente 
pelo deslocamento de professores demandado por essa prática semipresencial, que 
também é custeado pela instituição ofertante, ou pelo deslocamento dos alunos, que 
fica por conta deles e de certo modo contribui para que não haja tanta procura por essa 
modalidade de cursos. (CENSO EAD.BR, 2018, p.119) 

 

Nesse contexto, a oferta de vagas em grande escala na EaD promovida pelos 

conglomerados educacionais aponta para uma oportunidade de negócio atrativa: 

Esse processo [escalabilidade] replica em um modelo diferenciado no qual, à medida 
que mais alunos entram no processo, o custo unitário das ofertas formativas decresce 
e, com a redução dos preços, mais alunos aderem ao sistema de EaD. É o modelo de 
plataforma em ação. (CENSO EAD.BR 2018, pag.16)  
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Diante do modelo de plataforma se evidencia a crescente disputa pela oferta de 

mensalidades a preços mais baixos somadas a outras vantagens também de cunho financeiro, 

como os descontos para atrair os alunos matriculados em outras instituições, o que indica que 

a concorrência entre as IES continua mesmo após a entrada do alunado no ensino superior, 

conforme verificado em campanhas publicitárias com frases “Transferência com até 50% de 

bolsa” e: 

 

Figura 8 - Campanha publicitária do Unisa. 

 

Fonte: Unisa. Legenda: Peça publicitária veiculada em 2019 ofertando descontos para atrair 

novos alunos para a instituição. 

 

Destaca-se também a possibilidade de indicar outros alunos para a mesma instituição 

em que estudam e receber uma bonificação que, de acordo com o anúncio, pode ultrapassar o 

valor do salário-mínimo brasileiro (R$ 1.100)42 podendo chegar a R$ 1.299,82:  

 

 

 
42 Valor de referência em 2021. 
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Figura 9 - Campanha publicitária da Universidade São Judas. 

 

Fonte: Universidade São Judas. Legenda: Peça publicitária veiculada em 2019 propondo    

ganhos financeiros para o alunado que fizer indicações efetivas de novos alunos. 

 

Ao diluir a fronteira entre aluno e parceiro comercial inaugura-se uma nova relação 

das IES com o modus operandi educacional. Para Mészáros (2018), a educação capitalista faz 

com que os indivíduos particulares sejam diariamente, e por toda parte, embebidos nos valores 

da sociedade de mercadorias, como algo lógico e natural. E a esse alargamento explícito das 

relações entre IES e alunado:  

Talvez nada exemplifique melhor o universo instaurado pelo neoliberalismo, em que 
tudo se vende e tudo se compra, tudo tem um preço, do que a mercantilização da 
educação. Uma sociedade que impede a emancipação só pode transformar os espaços 
educacionais em shoppings centers, funcionais à sua lógica do consumo e do lucro. 
(MÉSZÁROS, 2018, p.16) 

 

E, similar às vitrines em shoopings centers, foram utilizadas estratégias promocionais 

baseadas em feirões, Black Friday e datas comemorativas reificando a educação superior e 

tornando-a um objeto passível de compra por impulso, tal como constatado nos exemplos a 

seguir: 
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Figura 10 - Campanha publicitária da Universidade Brasil. 

 

Fonte: Universidade Brasil. Legenda: Peça publicitária veiculada em 2019 com o convite 

para um feirão de matrícula. 

 

Figura 11 - Campanha publicitária da Universidade Paulista. 

 

Fonte: Universidade Paulista. Legenda: Peça publicitária veiculada em 2019 com promoção 

para a data do dia dos namorados. 
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Figura 12 - Campanha publicitária conjunta entre Unip e Educa Mais Brasil. 

 

Fonte: Unip. Legenda: Peça publicitária veiculada em 2019 com promoção Black Friday. 

 

 

8.2.2 Argumento inspiracional 

 

O segundo argumento mais utilizado nas peças publicitárias foi o de cunho 

inspiracional com 22 menções e as produções versaram sobre assuntos que, possivelmente, 

poderiam despertar o interesse de cunho pessoal do público-alvo, tais como: 

 

Tabela 4 – Argumento inspiracional nas peças publicitárias 

Instituição Ensino Superior Argumento inspiracional 

01 UNASP 
“Sucesso e potencial; Mais proximidade com 

o que você acredita.” 

02 
Centro Universitário 

Anhanguera SP 
“A gente faz dar certo; A gente acredita em 

você; Agora é a vez do Leandro.” 
03 FEBASP “Seja um agente de transformação.” 

04 UniDrummond 
“1ª mensalidade R$ 69,00 nos cursos EAD, 

para fiel torcedor e sócio SCCP43.” 

05 CAM 
“Estude com a mesma tecnologia utilizada nas 

maiores universidades do mundo.” 
06 FMU “O que é conquista para você?” 
07 UNISANT'ANNA “Várias escolhas, múltiplas vantagens.” 

08 UNISAN 
“Você pode sonhar, você pode crescer, você 

pode acreditar.” 

 
43 Na peça publicitária coexistem os argumentos financeiros e motivacionais. No entanto, para não fragmentar o 
discurso, foi mantido na integra e a mesma instituição também foi mencionada na categoria argumento financeiro. 
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09 
Centro Universitário 

São Camilo 
“Faça o seu futuro ficar em primeiro plano.” 

10 FGV-EAESP “Na FGV on-line você nunca está sozinho.” 
11 FAPUGA “11 candidatos por vaga.” 
12 FCE “Seu futuro começa agora!” 
13 FAEP “Livre para mudar!” 

14 FINACI “Faça ead e estude no conforto da sua casa!” 

15 EDUCA+ 
“Olhe sempre para frente, enfrente os 

obstáculos e vença.” 
16 Faculdade Flamingo “Realize o seu sonho.” 
17 Faculdade Sequencial “Conquiste seu futuro.” 

18 UNIFIAM-FAAM 
“Estude de um jeito sob medida. Se você quer, 

você conquista.” 

19 UNIVESP 
“Mais de 16 mil vagas; Agora é a sua vez; 

Universidade pública ao seu alcance.” 

20 UAM 
“Você é livre pra escolher, pra se arrepender e 

escolher de novo. Escolha mudar.” 

21 UNICSUL “Seja protagonista da sua história.” 

22 USJT “Explore o melhor que existe em você.” 

Fonte: autora. Legenda: Registro do inspiracional temporal utilizado nas campanhas 

publicitárias das IES analisadas no corpus da pesquisa. 

 

Por meio de narrativas em linguagem predominantemente imperativa – que convida o 

interlocutor para a ação - há incentivo para realização de sonhos, protagonismo e conquista de 

um futuro melhor, e também aspectos específicos que chamam atenção, tal como o caso da 

UNIVESP, que destaca o número expressivo de vagas ofertadas - 16 mil em mais de 300 polos 

- usando como fator atrativo a lógica de que quanto mais vagas, maior a probabilidade de ser 

aprovado, sobretudo em uma universidade pública na qual, via de regra, há mais rigor no 

processo seletivo: 
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Figura 13 - Campanha publicitária da UNIVESP. 

 

Fonte: UNIVESP. Legenda: Trecho de peça publicitária veiculada em 2019 com oferta de 

mais de 16 mil vagas. 

 

Outro aspecto importante é a construção de uma narrativa de compartilhamento de 

responsabilidades entre a instituição e o alunado, tal como na frase “A gente faz dar certo” 

utilizada pela Universidade Anhanguera que, em um primeiro momento, pode gerar uma 

ambiência acolhedora de confiança e parceria: 

 

Figura 14 - Campanha publicitária da Anhanguera. 

 

Fonte: Anhanguera. Legenda: Peça publicitária veiculada em 2019 destacando, entre outros 

argumentos, o apoio ao aluno por meio da frase “A gente faz dar certo”. 
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E o esporte mais popular no Brasil também foi utilizado como chamariz ao oferecer 

vantagens para o torcedor do time de futebol Corinthians e sócio do Sport Club Corinthians 

Paulista (SCCP), explicitando a parceria entre a IES e o clube esportivo, conforme a campanha 

da UniDrummond: 

 

Figura 15 - Campanha publicitária da UniDrummond. 

 

Fonte: UniDrummond. Legenda: Peça publicitária veiculada em 2019, destacando vantagens 

para torcedores do Corinthians e sócios do SCCP. 

 

 

 

8.2.3 Argumento educacional 

 

A argumentação que ressaltou questões educacionais ocupou a terceira posição com 

21 menções, destacando o valor do conhecimento, a infraestrutura tecnológica para o ensino à 

distância, a nota que a instituição obteve na avaliação do MEC e Enade, a equivalência entre o 

diploma de graduação presencial e à distância, o tempo de existência da instituição no mercado 

educacional e metodologia utilizada, tal como transcrito na tabela: 
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Tabela 5 - Argumento educacional nas peças publicitárias. 

Instituição Ensino Superior Argumento educacional 
01 UNASP “O conhecimento abre novas possibilidades.” 

02 FEBASP 
“Excelência de ensino e criatividade para soluções 

tecnológicas educacionais.” 

03 UniDrummond “A mesma qualidade dos cursos presenciais.” 

04 CAM 
Bastidores da CAM on-line44, explicação sobre a equipe 

de tutoria EAD, fala dos tutores sobre a experiência e 
excelência no trato com os alunos. 

05 UNIÍTALO “Mesmo diploma do presencial.” 

06 
Centro Universitário 

São Camilo 
“Nota máxima no MEC, tutores altamente capacitados, 

ensino de qualidade, tradição de mais de 50 anos.” 
07 SENAC-SP “E aprenda com uma metodologia inovadora.” 

08 
Centro Universitário 

Sumaré 
“Ensino de qualidade.” 

09 FGV-EAESP 
“20 anos de experiência com EaD; tutores altamente 

qualificados; interações; instituição entre as as melhores 
do Brasil e reconhecida internacionalmente.” 

10 FAPUGA “Diploma reconhecido.” 
11 FATAC “Orientação semanal com o coordenador do curso.” 

12 FAED 

“Somos nota máxima no MEC: 5. Plataforma amigável, 
rápida e acessível, os processos são ágeis, eficientes e 
descomplicados, os cursos são digitais, modernos e de 

qualidade.” 
13 FCE “Somos nota 4 no MEC.” 

14 
Faculdade de Tecnologia 

Saint Paul 
“Plataforma intuitiva, tutores qualificados, mestres e 

doutores; nota máxima no Enade.” 
15 EDUCA+ “Plataforma amigável, material e suporte on-line.” 

16 FIPECAFI 

“7ª melhor instituição de educação superior no Brasil, 
definido pelo Enade como melhor curso de contabilidade 
desde 2015, professores reconhecidos no mercado, 80% 

de aprovação no CFC.” 

17 Faculdade Messiânica 
“Educar líderes com grandes ideais cultivando valores da 

alma!” 

18 FASM “A experiência educacional EAD que você procura.” 

19 TREVISAN 
“Docentes renomados, metodologia fast learning, 5 

estrelas no MEC.” 

20 Universidade Brasil “Mesmo diploma do presencial.” 

21 MACKENZIE “Tradição e inovação andam juntas.” 

Fonte: autora. Legenda: Registro do argumento educacional utilizado nas campanhas 

publicitárias das IES analisadas no corpus da pesquisa. 

 
44 Em vídeo, a peça publicitária mostra os bastidores das aulas, a infraestrutura da instituição e entrevista com 
tutores. 
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Do ponto de vista da finalidade da educação como um processo para o desenvolvimento 

social e crítico dos sujeitos, tais informações são caras aos alunos, pois tratam-se de questões 

de cunho legal, metodológico e relativos à credibilidade das IES no cenário educativo. No 

entanto, verificam-se narrativas pouco esclarecedoras do ponto de vista do aprendizado, tais 

como “Ensino de qualidade” e “E aprenda com uma metodologia inovadora” sem explicitar 

quais os critérios que fazem a IES ter qualidade ou qual é a metodologia inovadora citada. Nota-

se que o reforço sobre a não diferenciação entre o diploma presencial e à distância “Mesmo 

diploma do presencial” e “Diploma reconhecido” persiste como argumento atrativo, apesar de 

mais de duas décadas da EaD no país. Há também, em menor proporção, dados mais completos 

fornecidos pelas IES que possibilitam estabelecer parâmetros e comparações sobre aspectos 

que conferem qualidade ao ensino ofertado, tal como no exemplo a seguir: 

 

Figura 16 - Campanha publicitária da FIPECAFI. 

 

Fonte: FIPECAFI. Legenda: Peça publicitária veiculada em 2019 destacando, o histórico da 

IES no campo da educação. 
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8.2.4 Argumento temporal 

 

Das 42 instituições de ensino superior, 14 utilizaram argumentação relativa ao tempo, 

conforme transcrição a seguir: 

 

Tabela 6 - Argumento temporal nas peças publicitárias. 

Instituição Ensino Superior Argumento temporal 
01 UNASP “Oportunidade de estudar no seu tempo.” 

02 
Centro Universitário 

Anhanguera SP 
“Você faz os seus horários e pode estudar onde e quando 

quiser.” 

03 UniDrummond 
“Quer estudar, mas está sem tempo? Flexibilidade de 

tempo.” 
04 UniSant'anna “Escolha onde e quando estudar. Cabe no seu tempo.” 
05 UNISAN “Estude onde e quando quiser.” 

06 
Centro Universitário 

São Camilo 
“Ensino de qualidade com flexibilidade de tempo.” 

07 SENAC SP 
“Tenho horário certo para acessar o meu curso on-line? 

Não, você pode estudar onde e quando quiser.” 
08 FGV-EAESP “Na hora e no lugar que você quiser.” 
09 FAPUGA “Flexibilidade, no seu ritmo, sem horário fixo.” 
10 FAED “Comece a estudar imediatamente de onde você estiver.” 
11 FINACI “Estude onde e quando quiser.” 
12 Faculdade Sequencial “Estude onde e quando você quiser.” 

13 FIAP 
“As mudanças nunca mais vão acontecer de forma tão lenta 

como hoje. A velocidade é a nova moeda dos negócios.” 

14 TREVISAN 
“Comece imediatamente, não tem formação de turmas.”; 

“Metodologia fast learning”. 
Fonte: autora. Legenda: Registro do argumento temporal utilizado nas campanhas 

publicitárias das IES analisadas no corpus da pesquisa. 

 

Os conceitos de destemporalização e deslocalização compõe o slogan mais comum da 

EaD: “Estude onde e quando quiser” presente em 7 das 14 peças publicitárias analisadas. A 

relevância estratégica do discurso de liberdade do alunado em relação ao tempo-espaço para os 

estudos, em conjunto com o acesso ao capital cultural (Bourdieu, 1989) gera ressonância com 

o público-alvo, até então, excluído pelo ensino presencial.   
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Figura 17 - Campanha publicitária da Faculdade Fapuga. 

 

Fonte: Faculdade Fapuga. Legenda: Campanha publicitária de 2019 com menção temporal 

sobre flexibilidade de horários, estudar onde quiser e no seu ritmo. 

 

E imbuídos por uma dinâmica social sustentada e promovida pelos interesses 

socioeconômicos, os sujeitos se veem estimulados continuamente a inserir, cada vez mais, 

atividades em sua rotina por meio das inúmeras promessas de realização e otimização, 

sobretudo, por conta das novas tecnologias (ROSA, 2019; CRARY, 2016). E a EaD não se furta 

a esse paradigma, tal como sugere a campanha da UniDrummond que inicia com o 

questionamento “Quer estudar, mas está sem tempo?” para depois oferecer a EaD como a 

solução para a já constatada falta de tempo para os estudos: 
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Figura 18 - Campanha publicitária da UniDrummond. 

 

Fonte: UniDrummond. Legenda: Trecho da campanha publicitária que utiliza a abordagem 

sobre o desejo de estudar e a falta de tempo. 

 

A menção da metodologia de ensino “fast learning” utilizada pela Faculdade Trevisan 

não se dá ao acaso, pois a inserção da palavra “fast” no universo da educação, acaba por 

contribuir com o ciclo social em que afirma que tudo pode ser acelerado. Nesse aspecto, chama 

atenção o uso das expressões aceleratórias como “Comece a estudar imediatamente de onde 

você estiver.” e “Comece imediatamente, não tem formação de turmas.”, tal como o exemplo 

da Instituição Educacional Auden: 

 

Figura 19 - Campanha publicitária da Instituição Educacional Auden. 

 

Fonte: Instituição Educacional Auden. Legenda: Campanha publicitária de 2019 com 

menção sobre começar a estudar imediatamente. 
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O que reforça a sensação de que nenhum tempo pode ser desperdiçado e levanta 

dúvidas sobre qual modelo de educação à distância está sendo ofertado, pois esse é o discurso 

aplicado, geralmente, para cursos autoinstrucionais on-line e sem o apoio de um tutor, no qual 

o aluno desenvolve o aprendizado de forma autônoma, o que se distancia da proposta dos cursos 

de graduação, nos quais se pressupõem a valorização do ecossistema comunicativo ao propor o 

diálogo entre educador-educandos e educandos-educandos, conforme Kaplún: 

(...) não basta receber (ler ou ouvir) uma palavra para incorporá-la ao repertório 
pessoal; para que ocorra sua efetiva apropriação é preciso que o sujeito a use e a 
exercite, que a pronuncie, escreva, aplique. Esse exercício só pode dar-se na 
comunicação com outros sujeitos, escutando e lendo outros, falando e escrevendo para 
outros. (KAPLÚN, 1999, p. 73). 

 

Nota-se que, de forma geral, prevalece a argumentação que admite que é possível 

estudar no tempo disponível “Oportunidade de estudar no seu tempo” - não importando qual 

seja - e essa afirmativa se torna convincente a partir do que não é dito no discurso publicitário. 

É o que Baccega chama de “edição da realidade” nos meios de comunicação digital, na qual se 

verifica o apagamento sobre o tempo necessário para cumprir as responsabilidades inerentes ao 

cronograma de estudos, tais como a quantidade de disciplinas que serão cursadas 

simultaneamente por semestre, prazos fixos para acessar os conteúdos, cumprir as atividades e 

comparecer ao polo para realizar as provas presenciais.  

O silenciamento inicial sobre a rotina universitária na educação à distância pode 

ocasionar uma interpretação distorcida da realidade acadêmica, o que certamente poderá 

acarretar em descontentamentos futuros por parte dos alunos, possivelmente contribuindo com 

as altas taxas de evasão existentes, pois a flexibilização espaço-temporal não significa uma 

formação diferente da presencial em termos de conteúdos a serem estudados, já que conforme 

a determinação do MEC, a finalidade formativa permanece inalterada na EaD, objetivando 

desenvolver competências profissionais. 

 

 

 

 

 

 

 

 



101 

 

8.2.5. Argumento sobre empregabilidade  

 

Das 42 instituições de nível superior, 7 utilizaram argumentação sobre 

empregabilidade e ascensão no mercado de trabalho, tais como: 

 

Tabela 7 - Argumento sobre empregabilidade nas peças publicitárias. 

Instituição Ensino Superior Argumento sobre empregabilidade 
01 UNASP “Maior chance de ser promovido.” 

02 
Centro Universitário Anhanguera 

SP 
“Aqui você aprende na prática o que o 

mercado exige.” 

03 FEBASP 
“Quer trabalhar com pedagogia ativa, 

processos educacionais e gestão?” 
04 UniDrummond “Cresça profissionalmente.” 

05 UNISAN 
“Conquiste a oportunidade de trabalho de 

você sempre quis.” 

06 FIAP - Centro Universitário 
“Você vai disputar vagas de trabalho 

com softwares e robôs.” 

07 TREVISAN 
“Foco no mercado. Do mercado hoje 

para o líder de amanhã!” 
Fonte: autora. Legenda: Registro do argumento sobre o mercado de trabalho utilizado nas 

campanhas publicitárias das IES analisadas no corpus da pesquisa. 

 

Entre os 95 argumentos utilizados pelas IEA, os relativos à carreira foram os com 

menor menção. E uma das interpretações possíveis para esse dado pode estar relacionada ao 

tipo de formação ofertada, pois a graduação – diferentemente de cursos técnicos e de 

especialização - requer um investimento a longo prazo, de modo que visualizar o resultado 

materializado na carreira pode se tornar uma abstração. E soma-se à natureza do curso também 

à faixa etária média do alunado da EaD que, de acordo com a ABED 2018, está entre 26 e 40 

anos, descrevendo um perfil de profissionais que já estão atuando no mercado de trabalho, 

portanto, a promessa de uma ascensão na carreira não configura um atrativo imediato. 
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Figura 20 - Campanha publicitária da UNASP. 

 

Fonte: UNASP. Legenda: Campanha publicitária da UNASP em 2019. 

 

Ao comparar os argumentos mais citados na pesquisa - o financeiro e o inspiracional 

– é possível identificar, em comum, um diálogo direto com o momento presente dos sujeitos, 

seja por possibilitar o acesso ao ensino superior pelo preço acessivo, seja por tornar real o sonho 

de cursar o ensino superior, e a esses aspectos, os resultados são percebidos com certa 

imediatez. 

Chama atenção a narrativa “Você vai disputar vagas de trabalho com software e 

robôs.” seguindo uma lógica comparativa entre a capacidade humana e a das máquinas, o que 

dialoga com a premissa de Crary (2016) ao criticar a crescente cultura que busca naturalizar o 

desempenho pautado no funcionamento maquínico 24/7, somado ao estímulo pelo 

superdesempenho alegado por Han (2017). 

De modo geral, a análise das cinco categorias de argumentos possibilitou identificar 

como se constroem representações sobre o perfil do estudante universitário da EaD a partir do 

imaginário discursivo das IES. E essa discursividade coletiva faz toda a diferença quando o 

objetivo é fixar determinadas identidades para nela atuarem, alicerçadas no empoderamento 

simbólico por meio da sensação de pertencimento ao grupo socialmente valorizado dos sujeitos 

com formação universitária. No entanto, conforme Schneider (2017), a comunicação também 

pode ser usada pra falsear a realidade, fortalecendo ainda mais os interesses dominantes, 

transmitindo, moldando e mecanizando paradigmas: 

Nessa concepção a imposição da mensagem com atitudes e gostos, determinados a 
um receptor, integra numerosos sofismas embasados nas bases ideológicas da 
dominação burguesa, que silencia o receptor, simulando uma democracia e 
legitimando um sistema hierárquico de dominação. (SCHNEIDER, 2017, p. 88) 
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Nos anúncios, a preponderância de um argumento em detrimento de outros fornece 

clareza sobre as estratégias mais valorizadas pelas IES para qualificar os cursos ofertados, pois 

a mercantilização pode transformar um bem simbólico - como a educação e o conhecimento - 

em uma mercadoria de fácil consumo, utilizando, inclusive, o fenômeno da aceleração social 

como forma de aferir suposta vantagem em relação à economia de tempo. E é sobre a percepção 

dos alunos sobre a passagem temporal nos estudos à distância e a influência da publicidade na 

escolha da instituição de ensino que está embasada a segunda etapa da pesquisa, apresentada a 

seguir.  
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9. Pesquisa com graduandos da EaD 

 

Nesta etapa, o objetivo foi investigar a percepção da passagem do tempo no cotidiano 

de alunos de graduação EaD e qual a influência das campanhas publicitárias na escolha da IES. 

Deve-se considerar que a destemporalização e a deslocalização proporcionadas pela 

modalidade à distância permite que alunos de todas as regiões do país possam estudar em uma 

instituição sediada na capital de São Paulo; portanto, o alunado participante desta pesquisa não 

se restringe à população residente na capital desse estado, e sim, aos alunos que fizeram 

matrícula nas IES nessa localidade. 

O levantamento de dados foi feito por meio de um questionário on-line com 12 

questões de múltipla escolha45  enviado para uma amostragem de 645 alunos, dos quais 234 

responderam. O recurso digital utilizado para elaborar, aplicar, coletar e registrar os dados da 

pesquisa eletrônica foi o Google Forms, um aplicativo gratuito atrelado à conta de e-mail do 

Google46 com a vantagem de ser compatível com todos os navegadores de internet e sistemas 

operacionais, facilitando o acesso dos respondentes. 

É válido declarar que, devido ao distanciamento social proveniente do momento 

pandêmico da Covid-19 em 2020, não foi possível realizar a pesquisa em parceria direta com 

uma amostragem com 15 Instituições de Ensino Superior - conforme previsto inicialmente - 

pois ficou inviável a realização de encontros presenciais com a coordenação dos cursos para a 

apresentação da proposta da pesquisa, seleção das graduações e turmas para posterior 

divulgação e envio do questionário eletrônico pelo Ambiente Virtual de Aprendizagem das IES. 

Em substituição a essa etapa, a decisão foi buscar por canais coletivos de comunicação que os 

alunos utilizam para falar especificamente sobre a graduação que cursam. Todas as IES 

apontaram ter grupos de comunicação via Facebook  para os cursos de graduação EaD e 

presencial, sendo esses grupos administrados por tutores ou coordenadores, tornando-se um 

canal de comunicação oficial das instituições de ensino. 

 

 

 
45 O questionário na íntegra está disponível no anexo 1. 
46 A USP disponibiliza para os alunos o e-mail institucional em parceria com o Google. Portanto, a conta de e-mail 
utilizada para a pesquisa foi: roberta.soledade@usp.br. 
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Fonte: Facebook47 (2020). Legenda: Grupo de acompanhamento de disciplinas da 

UNIVESP. 

 

 

 

Figura 22 - Grupo de acompanhamento da Unip. 

 

Fonte: Facebook48 (2020). Legenda: Grupo de acompanhamento de cursos de graduação EaD 

na Unip. 

 

 

 

 

 

 

 

 
47 Grupo disponível em: https://www.facebook.com/groups/AcompanhamentoUNIVESP. Acesso em 04 de julho 
de 2020. 
48 Grupo disponível em: https://www.facebook.com/groups/266741110354435. Acesso em 04 de julho de 2020. 

Figura 21 - Grupo de acompanhamento UNIVESP. 
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Figura 23 - Grupo de acompanhamento da FAM. 

 

Fonte: Facebook49 (2020). Legenda: Grupo de acompanhamento de cursos de graduação 

EaD na FAM. 

 

A partir desse levantamento, a amostragem foi ampliada de 15 para todas as 42 IES, 

decisão tomada por entender que o contato direto via meios digitais facilitaria o processo de 

aplicação do questionário, de modo a contribuir com a pesquisa pela diversificação ainda maior 

dos alunos. Em seguida, foi escolhido aleatoriamente um curso de graduação EaD de cada IES 

e solicitada a permissão para os administradores dos grupos para que a pesquisa pudesse ser 

apresentada e o convite de participação feito aos alunos.  

Um ponto de atenção é que os grupos são separados somente por tipo de curso de 

graduação EaD, e não por ano ou semestre, portanto, há uma mescla de turmas em diferentes 

momentos da graduação, tal como iniciantes no primeiro semestre, alunos no meio do curso e 

alunos que estão na fase final de conclusão cursando o estágio. Não havendo como segmentar 

os grupos pelo critério de andamento da graduação, a pesquisa foi respondida por alunos que 

estavam em distintos momentos no curso, o que possivelmente agregou perspectivas diferentes 

dentro de um mesmo grupo. 

Importante registrar que sem a concordância dos administradores dos grupos não seria 

possível acessar esse canal de comunicação, pois são grupos fechados e restritos aos alunos. 

Para essa interação via Facebook foi utilizado o perfil já existente da pesquisadora50, não sendo 

criado um perfil específico para esse fim.  

Todos os administradores dos grupos das IES aceitaram a divulgação da pesquisa e, 

na sequência, duas ações foram realizadas: uma postagem geral de apresentação do estudo, 

convite de participação e o link de acesso ao questionário eletrônico. E cerca de 10 dias depois, 

 
49 Grupo disponível em: https://www.facebook.com/groups/388853097803130. Acesso em 04 de julho de 2020. 
50 Perfil utilizado para as interações no Facebook foi: https://www.facebook.com/roberta.soledade.9/ 



107 

 

foi repetido o mesmo processo, porém, com o contato feito de forma individualizada para uma 

amostragem de alunos de cada grupo. 

A segunda ação gerou maior engajamento, aumentando em mais de 60% a participação 

na pesquisa. Muitos alunos retornaram a mensagem com agradecimentos e alguns comunicaram 

que tinham mudado da modalidade EaD para a presencial e, por essa razão, não responderiam 

à pesquisa por não se enquadrarem no perfil. 

 

Figura 24 – Registro 1: devolutivas de alunos sobre a pesquisa on-line. 

 

Fonte: autora. Legenda: Registro de devolutiva dos entrevistados para a pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



108 

 

Figura 25 - Registro 2: devolutivas de alunos sobre a pesquisa on-line. 

 

Fonte: autora. Legenda: Registro de devolutiva dos entrevistados para a pesquisa. 

 

A etapa de convite para participar da pesquisa foi realizada entre os meses de julho e 

agosto de 2020. Como o Facebook tem regras que limitam a quantidade de mensagens postadas 

ao dia pelo perfil de pessoa física, durante os meses de aplicação do questionário foram cerca 

de 40 mensagens diárias. Após essa quantidade, a rede social bloqueava a caixa de envios e 

alertava que só seria liberada a respectiva função após 24 horas. A amostragem foi composta 

de 645 mensagens individuais entre os participantes dos grupos das 42 IES obtendo o total de 

234 respostas, com um retorno de 37%.  

Um ponto de atenção sinalizado pelos administradores dos grupos foi a alta evasão 

ocorrida durante o 2º semestre de 2020, sendo, na percepção deles, um índice maior que em 

semestres anteriores. Não fez parte do escopo dessa pesquisa coletar esses dados, mas, de modo 

geral, um volume expressivo de IES compartilharam que a desistência atingiu os alunos que 

foram impactados pela pandemia de COVID 19, com a perda dos postos de trabalho de forma 

direta e/ou indireta – quando conjuges, pais e familiares próximos perderam o emprego – e 

também pelo fato da maioria do alunado ser formado por mulheres que tiveram que cuidar dos 

filhos por causa da suspensão das aulas e creches, o que inviabilizou a continuidade dos estudos. 
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9.1 Apresentação e análise da pesquisa  

 

Com o intuito de apreender como os alunos percebem a passagem temporal nos 

estudos à distância, a pesquisa inicia-se pela definição da faixa etária dos 234 respondentes. 

Esse critério foi pautado a partir da premissa de que a idade é uma variável perceptiva 

importante, pois diferentes níveis de maturidade podem levar a diferentes percepções sobre o 

mesmo evento. Isso posto, com o espectro dos 18 aos mais de 61 anos, a faixa etária 

predominante situou-se dos 21 aos 50 anos com os seguintes resultados: entre 31 e 40 anos com 

35,9%; entre 41 e 50 anos com 29,5%; entre 21 e 30 anos com 23,5%; entre 50 e 60 anos com 

6,9%; entre 18 e 20 anos com 3,4% e mais de 61 anos com 1,3%: 

 

Gráfico 6 - Resultado da 1ª pergunta para os alunos. 

 

 

Fonte: autora. Legenda: Resultado da 1ª pergunta feita aos entrevistados. 

 

Dados recentes sobre a faixa etária do alunado da educação à distância foram divulgados 

pelo Censo EAD.BR em 201851 que apontou maior proporção entre a idade de 26 e 30 anos 

com 39,3% e 31 e 40 anos com 37% que somadas contabilizaram 76,3% dos alunos dessa 

modalidade. A leitura dos dados demonstra que a EaD vem ampliando o perfil do alunado para 

cursos de ensino superior no Brasil, situando-o no intervalo de idade entre 26 e 40, 

diferentemente da modalidade presencial que está entre 21 e 30 anos com 48,5%, segundo dados 

da ABED 2018.  

 
51 Censo da ABED 2018 disponível em: 
 http://abed.org.br/arquivos/CENSO_DIGITAL_EAD_2018_PORTUGUES.pdf. Acesso em 03 de março de 2020. 
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Com base nas informações descritas, a amostragem analisada nesta pesquisa situa-se 

entre as faixas com maior número de alunos - dos 21 aos 40 anos - e acrescenta o público dos 

41 aos 50 anos, o que pode sugerir o interesse crescente do público de mais idade pelos estudos 

à distância. Esses elementos permitem entender algumas particularidades sobre o perfil do 

alunado, tais como apontados pelo censo EAD de 2018:  

Os dados apresentados (sobre as faixas etárias predominantes da EaD) não 
surpreendem, visto que, em geral, esse público já está inserido no mercado de trabalho 
e tem compromissos relativos à subsistência de sua família; a escolha por essa 
modalidade, portanto, provavelmente ocorre em virtude da flexibilidade de horário e 
de acesso possibilitada pela EAD. (ABED, Censo.EAD.BR 2018, p. 53) 

 

É possível constatar que os alunos que iniciam os estudos acadêmicos tardiamente 

impulsionam o crescimento da modalidade à distância no país. Porém, conforme previsto, esse 

perfil traz para a rotina de estudos as responsabilidades relacionadas ao trabalho e família, e 

como a questão temporal é um dos alicerces para as análises desta pesquisa, é fundamental 

lançar um olhar holístico para o cotidiano dos sujeitos, pois é preciso considerar, além das 8 

horas de trabalho diário durante os dias úteis da semana, também o horário de almoço e o 

deslocamento casa-trabalho-casa.  

Não há pesquisas recentes no Brasil sobre o tempo despendido no trajeto de casa para 

o trabalho, o último levantamento foi realizado pelo IPEA52 e data de 2009, o qual apontou 

critérios como densidade demográfica, taxa de motorização e classe social como variáveis 

importantes, relatando que as classes dependentes dos meios de transporte públicos são as que 

gastam mais tempo no deslocamento para o trabalho e, no caso dos residentes em São Paulo, 

despendem cerca de 50 minutos por trajeto. Se considerarmos os dados dessa pesquisa de 2009, 

teríamos uma média de 1 hora e 40 minutos acrescidos à rotina diária de trabalho, que somado 

ao horário de almoço totaliza uma jornada com cerca de 10 horas e 40 minutos por dia.  

Em relação ao tempo de deslocamento dos trabalhadores,  a reforma trabalhista de 

201753 pontua que a percepção de tempo no trajeto casa/trabalho/casa não é mais considerada 

período à disposição do empregador, portanto, não pode ser remunerada. O que, no entanto, 

não deixa de ser um fator que consome horas na rotina profissional. Integra-se ao trabalho, o 

 
52  Relatório do IPEA disponível em: https://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/TDs/td_1813.pdf. 
Acesso em 02 de maio de 2020. 
53Art. 58, §2° da CLT, que assim dispõe: § 2º O tempo despendido pelo empregado desde a sua residência até a 
efetiva ocupação do posto de trabalho e para o seu retorno, caminhando ou por qualquer meio de transporte, 
inclusive o fornecido pelo empregador, não será computado na jornada de trabalho, por não ser tempo à disposição 
do empregador. (Redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017) (Vigência). Disponível em: 
https://bogoadvocacia.com.br/noticias/2018/02/22/do-tempo-gasto-pelo-trabalhador-no-trajeto-casa-trabalho-
casa-de-acordo-com-a-reforma-trabalhista/. Acesso em 22 de abril de 2020. 
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tempo destinado à rotina familiar - que não é contabilizado em pesquisas - mas que leva a inferir 

que o alunado da EaD, após um dia de trabalho e dedicação à vida familiar, certamente terá 

escassez de tempo disponível para os estudos. 

A segunda pergunta buscou mapear os 3 principais motivos que fizeram os alunos 

optarem pela educação à distância, com o objetivo de verificar a presença de questões 

relacionadas ao tempo. Em geral, as opções de respostas apontaram aspectos como custo, 

comodidade, tempo, ascensão profissional e outros (resposta aberta): 

 

Gráfico 7 - Resultado da 2ª pergunta para os alunos. 

 

Fonte: autora. Legenda: Resultado da 2ª pergunta feita aos entrevistados. 

 

As 3 respostas mais referidas foram respectivamente: “Flexibilidade no horário de 

estudo” com 76,9%; “Mais fácil de conciliar com o trabalho” com 64,1% e “Custo menor em 

relação ao presencial” com 34,6%. As duas primeiras opções abordam questões temporais, tal 

como a liberdade para escolher o horário para estudar e a possibilidade de conciliar os estudos 

com a rotina profissional. Essas respostas reforçam os compromissos inerentes à faixa etária 

predominante na EaD, pois ao comparar a rotina de estudos presenciais com à distância, 

certamente, após um dia de trabalho, ter que comparecer à IES, cumprir a carga-horária das 

disciplinas e incluir uma trajetória de deslocamento adicional 

residência/trabalho/IES/residência são fatores que fazem com que a EaD seja, 

indiscutivelmente, uma opção de estudo que contribui com a conciliação dos demais 

compromissos.  

Apesar de “Custo menor em relação ao presencial” ser a terceira resposta mais votada, 

não apresentou quantitativamente a mesma relevância que as duas primeiras opções. Em um 

primeiro momento, ao retomar os dados do Censo.EAD.BR de 2019 que apontam que nos 
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cursos à distância da rede privada, a soma dos alunos das classes C (entre 4 e 10 salários 

mínimos), D (entre 2 e 4 salários mínimos) e E (até 2 salários mínimos) é de 93,5%, é possível 

cogitar que o custo dos estudos seja um fator de grande relevância para o alunado. No entanto, 

conforme a análise das respostas, não o é na intensidade imaginada, sugerindo que o estudo 

presencial, de fato, não seja uma opção para o público entrevistado, independente do preço da 

mensalidade. Desse modo, a comparação de preços pode ocorrer entre as IES que ofertam 

cursos EaD e não entre cursos presenciais e à distância. 

A opção que menciona diretamente a questão temporal “Economia de tempo” com 

28,6% aponta que os entrevistados se identificaram mais com as opções que relacionavam o 

tempo diretamente com a rotina diária, tal como as duas mais referidas. Desse modo, 

economizar o tempo não representou o objetivo final para os alunos, e sim, poder conciliá-lo a 

um contexto de simultaneidade de ações. 

A alternativa “melhor opção para cursar uma graduação” com 15% demonstra que, 

provavelmente, assim como na resposta sobre a comparação de preços entre o presencial e a 

EaD, a maior parte dos alunos não considera como alternativa os estudos presenciais, de modo 

que não seja necessário estabelecer uma escolha entre a “melhor” opção. A resposta “Outros” 

com 14,1%, apesar de haver um campo para discriminação, não houve especificações por parte 

dos respondentes. E em “Possibilidade de ascensão profissional” com 12,4% é possível aferir 

que por se tratar de um curso de longa duração, em média 4 anos, a projeção de ascensão 

profissional não seja o motivador principal. 

As duas opções que sinalizavam diretamente facilidades em relação à modalidade 

presencial foram as menos selecionadas, tal como “Menos esforço em relação ao presencial” 

com 3,8% e “Processo seletivo menos rigoroso” com 3,4%, e uma possível interpretação é que 

aspectos comparativos entre as modalidades não sejam determinantes, e que os alunos que 

optam pela EaD o fazem priorizando a oportunidade de estudos no tempo flexível, conforme a 

opção mais votada. 

Na terceira questão buscou-se, a partir da experiência de aprendizado dos alunos nos 

níveis fundamental e médio, estabelecer uma comparação sobre a percepção do tempo 

despendido no processo de aprendizagem à distância: 
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Gráfico 8 - Resultado da 3ª pergunta para os alunos. 

 

Fonte: autora. Legenda: Resultado da 3ª pergunta feita aos entrevistados. 

 

Para 44,9% dos alunos, o tempo de aprendizagem no ambiente on-line é similar ao 

presencial. O que demonstra que na opinião de quase metade dos respondentes da pesquisa, não 

há prejuízos em relação ao processo de aprendizagem tradicional. Para 29,1%, o processo de 

aprendizagem é mais rápido, o que indica ganhos em qualidade e tempo em relação ao 

presencial. E para 26,1%, o processo de aprendizagem é mais lento, o que configura perdas em 

relação ao ensino tradicional.  

Estatisticamente, ao somarmos os alunos que sinalizaram que o processo de 

aprendizagem na EaD é similar ao presencial com os alunos que indicam aprender mais rápido 

na modalidade à distância, temos o percentual de 74% dos alunos que, além de usufruírem da 

destemporalização, deslocalização e custos mais baixos, também se beneficiam com um 

processo de aprendizagem similar ou mais rápido que o tradicional.  

Na quarta questão, a intenção foi avaliar a percepção do alunado sobre o tempo 

despendido nas interações no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), que é espaço 

interativo que comporta todas as atividades, conteúdos e trocas entre tutor e alunos, e alunos 

entre si: 
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Gráfico 9 - Resultado da 4ª pergunta para os alunos. 

 

Fonte: autora. Legenda: Resultado da 4ª pergunta feita aos entrevistados. 

 

Ao realizar atividades no AVA o tempo passou mais depressa para 45,3%; passou 

normalmente para 41,9% e mais lento para 12,8%. Ao somar as percepções de tempo que 

apontam que passou mais depressa com as que passaram normalmente, totalizamos 87,2% das 

respostas. O que, tal como na questão anterior, confere ganhos em relação à percepção da 

passagem do tempo na modalidade à distância. 

De acordo com Moore e Kearley (2007) o AVA exerce um impacto considerável sobre 

o processo de aprendizagem, pois a elaboração dos materiais de um curso à distância pode 

contribuir para o sucesso do aprendizado em casa ou no trabalho; por essa razão, estratégias 

como conteúdos organizados em segmentos curtos e completos, sumários, revisões frequentes, 

interações e a vinculação do conteúdo acadêmico aos temas da vida real dos alunos podem 

integrar teoria e prática e evitar distrações durante os estudos. 

Na quinta pergunta, o objetivo foi verificar a percepção do tempo de aprendizagem na 

EaD, sem estabelecer um comparativo direto com a experiência presencial: 
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Gráfico 10 - Resultado da 5ª pergunta para os alunos. 

 

Fonte: autora. Legenda: Resultado da 5ª pergunta feita aos entrevistados. 

 

Para 49,6% dos alunos, o tempo de aprendizagem é normal em comparação ao modelo 

presencial; para 26,5% na EaD se aprende mais em menos tempo e para 23,9% se aprende 

menos em mais tempo. Rememorando a terceira questão que compara a percepção sobre 

processo de aprendizagem entre o presencial e na EaD, 44,9% alegaram ser similar ao 

presencial; 29,1% que é mais rápido do que no presencial e 26,1% que é mais lento que o 

presencial. A média dos resultados dessas duas questões sinaliza um alinhamento perceptivo do 

alunado sobre a passagem do tempo na aprendizagem que – de forma comparativa ou não com 

o estudo presencial -  para cerca de 47,2% é similar ao presencial; para 27,8% é mais rápido e 

os outros 25% é mais lento. Tal resultado sugere que a EaD, ao utilizar metodologias e 

ferramentas digitais no AVA, tais como videoaulas, fóruns de discussão, atividades interativas, 

jogos, entre outras estratégias didáticas, geram, para a maior parte dos alunos, a percepção de 

aprendizado equivalente ao presencial.  

A sexta pergunta buscou mapear, entre opções diversas, quais são os 3 maiores 

desafios em ser aluno da educação à distância: 
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Gráfico 11 - Resultado da 6ª pergunta para os alunos. 

 

Fonte: autora. Legenda: Resultado da 6ª pergunta feita aos entrevistados. 

 

As três respostas mais votadas foram, respectivamente: “Manter o ritmo dos estudos” 

com 75,6%; “Dedicar tempo aos estudos” com 45,3%; “Conciliar os estudos com a rotina de 

trabalho” com 41%. Em comum, essas opções envolvem aspectos temporais como ritmo, ter 

mais tempo e conciliar atividades.  

Ao relacionarmos esses resultados com a segunda questão sobre quais foram os 3 

principais motivos que os fizeram optar pela EaD, tivemos respectivamente: “Flexibilidade no 

horário de estudo” com 76,9%; “Mais fácil de conciliar com o trabalho” com 64,1% e “Custo 

menor em relação ao presencial” com 34,6%. Verifica-se que dois dos três motivadores iniciais 

para cursar uma graduação EaD tornaram-se desafios para os alunos, pois a opção flexibilidade 

no horário de estudos (76,9%) parece ter se transformado na falta de ritmo nos estudos (75,6%). 

Da mesma forma, a convicção inicial de que seria mais fácil de conciliar com o trabalho (64,1%) 

se torna o desafio de conciliá-los (41%) 

As demais opções apresentaram os seguintes resultados: “Manter a motivação” com 

39,7%; “Adaptar-se ao estudo individual” com 32,5%; “Falta de socialização entre os alunos” 

com 26,9%; “Cumprir os prazos das atividades” com 22,2%; “Sentimento de solidão” com 

13,7% e “Outros” com 4,7%. Exceto as opções sobre cumprimento de prazo e outros, as demais 

alternativas abordaram aspectos de cunho mais subjetivo, tais como motivação - que pode estar 

relacionada ao cansaço físico e mental - à adaptabilidade à EaD, sociabilidade e solidão. 
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Na sétima pergunta, o intuito foi saber qual a média de tempo semanal que os alunos 

dedicam aos estudos:  

 

 

Gráfico 12 - Resultado da 7ª pergunta para os alunos. 

 

Fonte: autora. Legenda: Resultado da 7ª pergunta feita aos entrevistados. 

 

As duas opções mais votadas tiveram um empate técnico entre “Mais de 6 horas” de 

estudos semanais com 33,3% e “De 3 a 4 horas” com 32,1%. Na sequência, “De 5 a 6 horas” 

com 17,9% e “De 1 a 2 horas” com 16,7%. A normativa do MEC preconiza que os cursos EaD 

de nível superior devem ter a mesma carga horária dos cursos presenciais. No entanto, as IES 

trabalham com previsões de horas de estudos, justamente pela particularidade da modalidade, 

na qual não há controle sobre o tempo de dedicação do alunado. Por essa razão, o foco incide 

mais sobre a organização e qualidade do tempo despendido para os estudos, e menos sobre a 

quantidade.  

A recomendação geral das IES é que os alunos se organizem para estudar cerca de 5 

horas semanais, com a finalidade de não acumular conteúdos, atividades e, principalmente, 

desenvolver e fortalecer o hábito de estudos. Todavia, o fato de 16,7% dos respondentes 

sinalizarem que estudam entre 1 a 2 horas por semana configura um fator preocupante, dado 

que a escassez de tempo dedicado ao processo de aprendizagem pode levar a um desempenho 

abaixo do esperado, desestimulando os alunos.  
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Na oitava pergunta, o objetivo foi avaliar a satisfação do alunado com a divisão do 

tempo entre os diversos aspectos da vida social: família, trabalho, estudos e entretenimentos:  

 

Gráfico 13 - Resultado da 8ª pergunta para os alunos. 

 

Fonte: autora. Legenda: Resultado da 8ª pergunta feita aos entrevistados. 

 

A opção “Razoável” obteve 27,8%; “Satisfatória” com 24,8%; “Boa” com 23,1%; 

“Ruim” com 12,8%; “Excelente” com 6,8% e “Péssima” com 4,7%. Ao totalizar as duas 

categorias mais negativas em relação à satisfação com o tempo (péssima e ruim) temos 17,5%, 

já as duas categorias que avaliam de forma mediana a satisfação com o tempo (razoável e 

satisfatória) totalizam 52,6% e as duas categorias mais positivas em relação à satisfação com o 

tempo (boa e excelente) somam 29,9%.  

Os dados indicam que a distribuição do tempo na rotina da maioria dos entrevistados 

encontra-se em um nível de satisfação mediano, sugerindo ainda existe tempo disponível para 

outras atividades, remetendo ao conceito de estabilização dinâmica, no qual, entre diversos 

compromissos existentes, sempre é possível realizar mais. (ROSA, 2019). 

Com o intuito de complementar a questão anterior, foi solicitado ao alunado uma 

análise da rotina para indicar os três aspectos nos quais gostaria de acrescentar mais tempo: 
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Gráfico 14 - Resultado da 9ª pergunta para os alunos. 

 

Fonte: autora. Legenda: Resultado da 9ª pergunta feita aos entrevistados. 

 

A opção “Na dedicação aos estudos” obteve 59,4% demonstrando que mais da metade 

dos alunos reconhecem que o tempo despendido não é o ideal. As duas opções sequenciais “Na 

atividade física” com 52,6% e “No estar junto à família” com 42,3% sugerem que há um 

desequilíbrio entre as esferas pessoais de autocuidado e sociabilidade em família. E “Nos 

momentos de descanso” com 41% explicita o cansaço, a falta de tempo para o repouso, bem 

como em “Na higiene mental” com 31,2% no qual pode indicar ausência de descanso mental e 

diversão como referido em “No entretenimento” com 26,1%. 

As opções que sinalizaram menos conflitos temporais foram “No trabalho” com 3,8%; 

“Na conectividade digital (redes sociais)” com 1,7% e na opção “Outros” houve apenas uma 

resposta aberta: “Gostaria de transformar o ato de estudar em atividade profissional, atuando 

como pesquisador, escritor etc.” o que representou 0,4% do total. 

Na décima questão, o objetivo foi mapear se os alunos, de modo geral, têm a sensação 

de que o tempo está passando mais rápido: 

 



120 

 

Gráfico 15 - Resultado da 10ª pergunta para os alunos. 

 

Fonte: autora. Legenda: Resultado da 10ª pergunta feita aos entrevistados. 

 

A opção “Frequentemente” obteve 65,4%; “Às vezes” com 25,6%; “Não considerei o 

assunto” com 7,3% e “Raramente” com 1,7% do total. O que sinaliza que para a maior parte do 

alunado, é real a percepção de alteração nas estruturas temporais que, na prática, pode ser 

entendido apenas como “falta de tempo” e “excesso de atividades”, na qual é preciso realizar 

cada vez mais para não perder as oportunidades, o que conduz a uma rotina aditiva, na qual 

trabalho, família, descanso e estudos competem entre si para caber na duração de um dia. (HAN, 

2015; CRARY, 2016) 

A décima primeira questão teve como objetivo identificar como os alunos comparam 

a passagem do tempo ao estudar presencialmente e à distância: 

 

Gráfico 16 - Resultado da 11ª pergunta para os alunos. 

 

Fonte: autora. Legenda: Resultado da 11ª pergunta feita aos entrevistados. 

 

A opção “Mais rápido do que em aula presencial” teve 52,6% do total; “Igualmente 

rápido tanto no presencial quanto no virtual” com 20,5%; “Mais lento do que em aula 
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presencial” com 17,1%; “Não sei responder” com 7,3% e “Igualmente lento tanto no presencial 

quanto no virtual” com 2,6%.  Para mais da metade dos respondentes a EaD, ou seja, o ensino 

individualizado, mediado pelas tecnologias e aberto para estudos em qualquer hora e lugar, gera 

a percepção de que o tempo passa mais rapidamente. O que pode ser consequência da maior 

atenção do aluno durante os estudos, modificando a percepção temporal no processo de 

aprendizagem vivenciado.  

Se somarmos os alunos que percebem celeridade na passagem do tempo com os alunos 

que não percebem a diferença na celeridade entre o presencial e à distância, temos o total de 

73,1%, o que retrata, mais uma vez, que para a maioria dos entrevistados, a EaD fornece 

vantagens em relação à otimização temporal se comparada ao presencial. 

Na décima segunda questão, o objetivo foi identificar qual a influência das campanhas 

publicitárias na escolha da IES em que os alunos estudam: 

 

Gráfico 17 - Resultado da 12ª pergunta para os alunos. 

 

Fonte: autora. Legenda: Resultado da 12ª pergunta feita aos entrevistados. 

 

O resultado aponta praticamente um empate técnico, pois 50,9% dos respondentes da 

pesquisa sinalizaram que as campanhas publicitárias não foram decisivas na escolha da IES em 

que estudam e para 49,1% houve influência da comunicação digital no processo decisório. Tal 

resultado demonstra que a circulação dos discursos publicitários nas redes digitais tiveram uma 

boa aceitação junto ao alunado e, independentemente da IES escolhida, o volume de campanhas 

publicitárias influencia diretamente na construção de uma discursividade social, dá visibilidade, 

incentiva e fomenta o crescimento da EaD no país. 
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10. Diálogo entre os dados: encontros e desencontros discursivos 

 

Diante dos resultados obtidos pela análise das campanhas publicitárias e das respostas 

do alunado, foi possível tecer considerações acerca da incidência do fenômeno da aceleração 

social do tempo na práxis estudantil, no discurso das IES e suas inter-relações. É válido 

esclarecer que não há intenção crítica em relação à publicidade como meio de comunicação 

para fins, sobretudo, comerciais. A análise proposta alude, antes, à elaboração discursiva que 

encontra eloquência na publicidade, contribuindo para a construção dos sentidos sociais. 

A ampliação da faixa etária discente - entre 21 e 50 anos – é uma informação 

contextual que dialoga diretamente com a percepção temporal, pois a quantidade de 

compromissos - obrigatórios ou opcionais - assumidos pelos sujeitos os conduz a uma 

experiência perceptiva sobre a passagem do tempo. Assim, podemos inferir que além de 

trabalhar e estudar – o que segue o fluxo comum à maioria dos graduandos independentemente 

da idade - para um público mais velho somam-se as obrigações da rotina familiar, tal como 

declarado na resposta para a pergunta “onde você gostaria de adicionar mais tempo” e 42,3% 

dos respondentes assinalaram que seria “no estar junto à família”. E ao acréscimo de mais uma 

camada de responsabilidades advinda dos estudos haverá, possivelmente, uma concentração 

maior das atividades ao longo do dia, culminando no que Rosa (2019) denomina de aceleração 

no ritmo de vida como consequência da escassez de tempo.  

Nas campanhas analisadas não houve menção direta à faixa etária, no entanto, as 

imagens utilizadas para representar os alunos exibiram semblantes jovens – cerca de 18 a 25 

anos - tal como o “padrão” esperado para o alunado do ensino superior presencial. Nesse 

aspecto, podemos inferir que no imaginário das IES, tanto textual quanto imageticamente, não 

foi considerada a diversificação etária dos alunos, mesmo este dado não sendo uma informação 

recente, pois pesquisas do censo da ABED (2016, 2017, 2018) já evidenciavam o avanço no 

perfil etário dos alunos na EaD. 

Os 3 principais motivadores que levaram os alunos a optarem pela EaD foram: 

flexibilidade de horário para os estudos (76,9%), facilidade para conciliar com o trabalho 

(64,1%) e custo menor que o presencial (34,6%).  As duas primeiras opções estão relacionadas 

à argumentação temporal e a última à financeira. A partir desse levantamento, temos pistas 

importantes sobre quais seriam os argumentos publicitários que dialogariam com os anseios 

dos alunos no momento da escolha por uma IES à distância.  

Conforme observado nas campanhas com argumentação temporal, a flexibilidade e a 

liberdade para estudar no tempo disponível se fazem presentes, tais como ilustram os discursos 
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“Flexibilidade, no seu ritmo, sem horário fixo” e “Ensino de qualidade com flexibilidade de 

tempo” o que demonstra um alinhamento discursivo entre os anseios do público-alvo e as 

instituições de ensino. No entanto, das 42 IES, apenas 14 utilizaram esse tipo de argumento 

(33%) prevalecendo o uso da argumentação financeira em 31 peças (74%) supondo ser este o 

principal atrativo para o alunado, com campanhas com forte apelo comercial e estratégias de 

vendas baseadas em “Black Friday”, “Feirão da matrícula” e “Transferência com até 50% de 

bolsa.” Além de preços promocionais, há chances de ganhos financeiros para os graduandos 

que trouxerem novos alunos para a instituição em que estudam. Frente a esse cenário, dilui-se 

a barreira entre estudante e parceiro comercial, o que estabelece uma ampliação da relação 

aluno-instituição de ensino por meio de narrativas como “Programa Auden Partners, venda 

nossos cursos e tenha uma renda extra” e “Quer ganhar R$ 300,00 e um curso? Indicando 3 

amigos você consegue”, pois além de estudar, os alunos passam a trabalhar indiretamente para 

a IES, tornando-se um “partner”. Diante das estratégias discursivas presentes nas peças 

publicitárias, as mensalidades a custos reduzidos e vantagens financeiras seriam os maiores 

atrativos para prospectar o alunado que busca pela educação de nível superior, o que demonstra 

um certo desencontro de perspectivas, dada as respostas do alunado indicarem que os principais 

motivos que os fizeram optar pela EaD foram predominantemente a flexibilidade de horários e 

a facilidade de conciliar trabalho e estudo. 

Ao comparar o processo de aprendizagem entre a EaD e o ensino presencial, 44,9% 

dos alunos alegaram que aprendem no tempo similar ao presencial, 29,1% que aprendem mais 

rápido que o presencial e para 26,1% é mais lento que o presencial. E intencionando um viés 

de confirmação para essa tratativa, uma outra pergunta similar54 foi feita aos alunos e obteve 

respostas com proporções semelhantes ao avaliarem o tempo de aprendizagem na EaD, pois 

49,6% apontaram aprender normalmente, 26,5% que aprendem mais em menos tempo e 23,9% 

aprendem menos em mais tempo. Ainda, foi questionado qual a percepção da passagem do 

tempo durante os estudos à distância e 52,6% alegaram ser mais rápido do que na aula 

presencial, 20,5% igualmente rápido como no presencial e 17,1% mais lento que o presencial. 

Esses percentuais evidenciam que, na percepção dos alunos, a EaD é um meio de otimização 

do tempo para o aprendizado, pois mesmo para aqueles que não veem diferença entre o 

presencial e à distância, ainda assim, podem usufruir de outros aspectos próprios da modalidade 

que são favoráveis à economia temporal, como: 

 

 
54 Refere-se à questão de número 5. 
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(...) a ausência de custos e de tempo de deslocamento diário dos estudantes até os 
locais de ensino; questões de segurança ao evitar deslocamentos para estes locais; a 
possibilidade de dispor melhor do seu tempo diário/semanal para estudar; o aumento 
do teletrabalho (home office); a maior fluência digital da população; a ampliação do 
número de celulares conectados no país e a possibilidade de escolher cursos à 
distância que são de seu interesse e que, na modalidade presencial, são oferecidos 
apenas em instituições distantes do seu trabalho ou da moradia. (CENSO EAD.BR, 
2018, p.17) 

 

Para os alunos que sinalizaram aprender mais rápido do que no presencial, as vantagens 

em relação ao ganho de tempo são ainda mais significativas, configurando um argumento de 

cunho educacional e temporal relevante, no entanto, pouco explorado nas peças publicitárias. 

As menções que se aproximaram desse aspecto estabeleceram o foco na causa, e não na 

consequência, como nas abordagens educacionais: “Ensino de qualidade”, “Excelência de 

ensino e criatividade para soluções tecnológicas educacionais” e “A experiência educacional 

EAD que você procura”, igualmente ocorre com o argumento temporal, no qual o foco narrativo 

reside no “estudar” e não no “aprender” como nas frases “Estude onde e quando quiser” e 

“Oportunidade de estudar no seu tempo.” 

Em relação à interação no AVA, para 45,3% dos alunos o tempo passou mais depressa, 

para 41,9% o tempo passou normalmente e para 12,8% o tempo passou mais lento. Podemos 

estabelecer o paralelo no qual, tal como em uma aula presencial, quanto maior o envolvimento 

e atenção, mais rápida é a sensação da passagem temporal. Entendendo que a sala virtual na 

EaD é o ambiente que acolhe os alunos, sendo o ponto de encontro onde centralizam todas as 

interações ao longo do curso, portanto, estratégica para os processos educomunicativos, 

todavia, não obteve respaldo significativo nas peças publicitárias analisadas, apresentando 

apenas 3 menções: “Plataforma amigável, rápida e acessível”, “Plataforma intuitiva” e 

“Plataforma amigável, material e suporte on-line”.  

Ao indicarem os 3 maiores desafios em ser aluno à distância, os resultados foram: a 

falta de ritmo para estudar (75,6%), o reconhecimento da dedicação insuficiente aos estudos 

(45,3%) e a dificuldade de conciliação do trabalho com a vida acadêmica (41%).  Esses 

resultados refletem o desdobramento da crença inicial de que, por meio da tão almejada 

flexibilidade espaço-temporal, será fácil ter tempo para conciliar os estudos, conforme 

proclamam as peças publicitárias: “Oportunidade de estudar no seu tempo” e “Escolha onde e 

quando estudar. Cabe no seu tempo”.  

Mas qual será o tempo que “cabe no tempo dos alunos”? Para os respondentes da 

pesquisa, a média de horas de estudo semanal com maior expressividade variou com 33% 

estudando mais de 6 horas e 32% entre 3 e 4 horas. E, quando questionados sobre onde 
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gostariam de adicionar mais tempo em sua rotina 59% apontaram que seria na dedicação 

aos estudos, 52,6% na atividade física e 42,3% junto à família. E ao ampliar o olhar para o nível 

de satisfação com a divisão do tempo entre família, trabalho, estudo e entretenimento os 

resultados foram: razoável (27,8%), satisfatória (24,8%), boa (23,1%) e ruim (12,8%). 

Uma interpretação possível para esses dados é que para além do discurso positivado 

(Han) “Estude onde e quando quiser”, o ponto de atenção esteja na compreensão do “quanto” 

será necessário estudar, pois mesmo diante de uma maioria de respondentes que aponta 

dedicação de mais de 6 horas ou entre 3 e 4 horas semanais, ainda assim, relatam não ser o 

tempo suficiente. E é muito provável que, a partir da necessidade de maior dedicação aos 

estudos, os alunos busquem soluções por meio de rearranjos temporais aceleratórios, pois como 

não é possível adicionar um tempo “extra” às 24 horas diárias, será necessário excluir, adensar 

ou reduzir a duração de outras atividades, o que na prática seria: 

(...) a diminuição da duração das refeições, do sono ou do tempo médio de 
comunicação com a família, e ainda tentativas de reduzir a duração total, seja de uma 
visita ao cinema, de uma festividade ou de um enterro – em suma, reduzir o intervalo 
de tempo entre o término de uma atividade e o início de outra. (ROSA, 2019, p.155) 

 

E consequentemente, quando não houver tempo durante o dia, o período da noite será 

cada vez mais ocupado por atividades, seguindo a lógica alicerçada no discurso “Na hora e no 

lugar que você quiser” argumentação reforçada por anúncios como “tutoria 24 horas e 7 dias 

na semana” que naturaliza a disponibilidade de qualquer tempo para o estudo, podendo 

negligenciar, inclusive, a necessidade básica do descanso (CRARY, 2016). A ideia de 

disponibilidade absoluta e de que qualquer horário é propício para os estudos, pode levar ao 

estresse temporal e à busca por um superdesempenho que poderá ocasionar distúrbios de cunho 

neuronal (HAN, 2017; ROSA, 2019).  Um dado que aponta nessa mesma direção é que ao 

serem questionados sobre onde gostariam de adicionar mais tempo na rotina diária, 41% 

indicaram que seria aos momentos de descanso, o que colabora com o que Han denomina de 

sujeitos do desempenho, aqueles que não tem tempo e nem estímulos para parar e, conforme 

Bauman (2013), a imposição social para que não se percam oportunidades - sejam elas quais 

forem - encontra forte respaldo nas propositivas publicitárias.  

Para 65% dos entrevistados, é frequente a sensação de que o tempo está passando 

mais rapidamente e para 25,6% a sensação ocorre às vezes. E diante desse novo sensorium 

pautado na celeridade e, possivelmente, impulsionado pelo receio dos sujeitos de se tornarem 

obsoletos em uma sociedade que embute no inconsciente social o desejo de maximizar o 

desempenho (HAN, 2019), slogans publicitários como “Quer estudar mas está sem tempo?”, 
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“Estude de um jeito sob medida. Se você quer, você conquista” “Mesmo diploma do 

presencial”, “A mesma qualidade dos cursos presenciais” e “Faça ead e estude no conforto da 

sua casa!” acolhem as súplicas e dialogam com os anseios de um público excluído do ensino 

presencial, pois como sugeriu a pesquisa, estudar presencialmente não parece configurar uma 

alternativa - ou se estuda à distância ou não se estuda.  

Um ponto que vale a atenção é que apesar da análise do corpus ser baseada na descrição 

textual das campanhas publicitárias, vale ressaltar que o que não se diz, também é comunicado, 

pois ao destacar as facilidades da EaD, há um apagamento sobre a responsabilidade pertinente 

aos alunos de uma graduação. Se inicialmente a publicidade pode influenciar, será no dia a dia 

que a rotina acadêmica exigirá disciplina e comprometimento, testando o nível de organização 

e gestão do tempo disponível. De fato, a conveniência dos estudos à distância são reais, no 

entanto, o tempo necessário nem sempre o é, pois a promessa romantizada de que as novas 

tecnologias iriam libertar o mundo das amarras da escassez de tempo e da pressa não se 

concretizaram e, diametralmente, há um real aumento no ritmo de vida e o estresse temporal. 

Para Rosa (2019), as forças da aceleração e desaceleração não se equilibram, pois estão 

distribuídas em uma relação altamente unilateral. 

Nesse contexto, ao dizer somente o que o aluno deseja ouvir, qual a responsabilidade 

das IES no processo educomunicativo? Pergunta pertinente ao constatar que para 49,1% dos 

alunos as campanhas publicitárias foram importantes para a escolha da IES em que 

estudam e para 50,9% não foram relevantes. O desafio, de acordo com Baccega, é como 

trabalhar o desenvolvimento crítico nesse mundo editado que influencia diretamente na tomada 

de decisões: 

Para dar conta dessa complexidade, o campo comunicação/educação obriga a inclusão 
de temas como mediações, criticidade, informação e conhecimento, circulação das 
formas simbólicas, ressignificação da escola e do professor, recepção, 
contextualização sociocultural da realidade, consumo/consumidor, entre muitos 
outros. (BACCEGA, 2009, p.35) 

 

Para Schneider (2017), a educação entendida como comunicação e vice-versa, deve 

proporcionar um caráter dinâmico e transformador, tendo o ser humano e a sua dignidade como 

ponto de partida, e não como reprodução, exclusão ou dominação, contribuindo para a 

mercantilização das relações de desenvolvimento. Nesse contexto, a publicidade assume lugar 

de destaque, pois elege e anuncia produtos e valores simbólicos como possíveis e indispensáveis, 

o que ajuda a tecer uma cultura direcionada à EaD pautada em preços baixos das mensalidades 

atrelados ao senso de urgência presente nas peças publicitárias – black Fridays e feirões – que 
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cooperam com a premissa de que não se pode desperdiçar o tempo, que é preciso aproveitar a 

a oferta das IES para realizar o sonho de ter um diploma de nível superior.  

Essa perspectiva que transforma a educação à distância em mercadoria propaga um 

discurso de democratização disfarçado sedutoramente em um modelo rápido de educação em 

massa. Contudo, uma educação a serviço do mercado não é uma consequência da modalidade 

à distância, e sim, mais uma forma de perpetuação do modelo capitalista “(...) a inovação no 

capitalismo consiste na simulação contínua do novo, enquanto na prática as relações de poder 

e de controle permanecem as mesmas.” (CRARY, 2016, p.48)  

O que retoma a provocação de Citelli (2010) sobre a importância de questionar sobre 

qual tipo de educação estamos falando e a quais interesses visa atender, pois ao analisar as 

campanhas publicitárias na graduação à distância é constatada, em sua maioria, a manutenção 

intocável dos interesses mercadológicos dos grandes conglomerados educacionais que já fazem 

parte do histórico de crescimento da modalidade presencial no Brasil e endossaram a EaD como 

mais uma oportunidade de expansão dos negócios. 
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Conclusão 

 

 

A trajetória pretendida nesta pesquisa inicia-se com a aproximação dos circuitos 

educomunicativos com o fenômeno da aceleração social do tempo, por entender que o processo 

de aprendizagem segue a lógica do dinamismo social e, portanto, dissociá-lo das variáveis que 

imprimem novos comportamentos nos sujeitos seria manter um paradigma anacrônico, sem 

conectá-lo com as transformações necessárias para a promoção de uma educação e 

comunicação libertadora. Para Mill e Pimentel (2010) as grandes mudanças em todas as áreas 

da atividade humana são atribuídas ao ritmo acelerado da recente revolução tecnológica, pois 

cada vez mais estamos experimentando o redimensionamento dos espaços e tempos 

tradicionais, desde a popularização das tecnologias digitais e da crescente descentralização dos 

processos comunicacionais. 

Ao propor uma investigação sobre a percepção da passagem do tempo – aquele não 

determinístico e independente da marcação cronológica - inicialmente, foram apresentadas 

múltiplas convergências teóricas relativas à operação temporal na modernidade e à existência 

de um novo sensorium pautado na celeridade social. E a análise do corpus selecionado para a 

pesquisa possibilitou verificar a presença da aceleração social do tempo pela perspectiva 

experiencial dos graduandos da educação à distância e também pelas escolhas discursivas das 

campanhas publicitárias das IES. A partir dessa dupla amostragem foi possível responder aos 

objetivos propostos na pesquisa e verificar a validade das hipóteses apresentadas.  

Antes de apresentar a conclusão desse estudo, faz-se oportuno destacar alguns aspectos 

limitadores em relação às fontes de referência da EaD no Brasil, tal como a ABED que, por não 

apresentar relatórios com indicadores padronizados ao longo dos anos, compromete a 

comparação evolutiva dos dados, e também da UniRede, que representa as instituições públicas 

de ensino superior no âmbito da educação à distância e, no entanto, não tem apresentado dados 

atualizados sobre o panorama geral dessa modalidade no Brasil. 

Em um primeiro momento, ao analisar a pesquisa realizada com os graduandos 

percebe-se a confirmação de dados já conhecidos no cenário geral da EaD no Brasil55, tal como 

a ampliação da faixa etária do alunado, a busca por flexibilidade nos horários para conciliar os 

estudos com a rotina de trabalho e custos menores em comparação ao ensino presencial.  

 
55 Considerando os dados da ABED, INEP e Semesp. 
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No entanto, acrescentam-se a esse contexto as descobertas sobre a percepção da 

operação temporal ao estudar na modalidade à distância provenientes da vivência de 234 alunos 

participantes da pesquisa, e alguns aspectos chamam atenção, tal como a maior parte dos 

respondentes sinalizarem que o processo de aprendizagem na EaD acontece no tempo similar 

ao presencial. Esse dado sinaliza uma quebra de paradigma no processo de ensino-

aprendizagem por meio da adaptação do alunado a uma rotina que substitui a fala presencial 

pelas videoaulas, os livros físicos pelos digitais e as interações acontecem via AVA e em grupos 

específicos em redes sociais. Um aspecto que pode ser relacionado à aceitação ao formato 

assíncrono de estudo pode derivar do fato dos alunos pertecerem a uma faixa etária em que há 

maior consciência sobre a autorresponsabilização no processo de aprendizado, atuando com 

maior autonomia e proatividade, elementos comportamentais considerados fundamentais para 

um bom desempenho, sobretudo, na EaD.  

De modo complementar, a constatação de que ao estudar à distância e realizar as 

atividades no AVA houve a sensação de que o tempo passou mais depressa do que no estudo 

presencial, é possível sugerir que essa percepção seja consequência de múltiplos fatores, desde 

um ambiente virtual didaticamente organizado, comunicação dialógica, conteúdos bem 

dimensionados, atividades criativas, tutoria ativa, videoaulas estruturadas, um maior letramento 

digital dos alunos, entre outros. Apesar da pesquisa não avaliar esses aspectos, de todo modo, 

o resultado demonstra que a sala virtual se tornou um lugar – de acordo com maioria dos 

respondentes - no qual a percepção do tempo flui na direção contrária ao tédio e à morosidade, 

o que contribui com o processo de aprendizagem, pois conforme visto no capítulo 5, a EaD 

compete diretamente com as distrações disponíveis no ambiente multitelas, portanto, é 

fundamental que sejam utilizadas estratégias educomunicativas para manter a atenção do 

alunado. 

Ao declararem os principais motivadores e desafios em ser um aluno da educação à 

distância, em comum, percebe-se a centralidade da questão temporal, pois se inicialmente a 

buscar por flexibilidade nos horários para conciliar o trabalho com a rotina acadêmica é um 

vetor impulsionador, na prática, verifica-se a dificuldade na manutenção do ritmo e na 

dedicação aos estudos. E ao compartilharem a média de horas de estudos semanal, apesar da 

soma dos maiores percentuais compreender entre mais de 6 horas e de 3 a 4 horas por semana, 

ainda assim, essa carga horária é apontada por eles como insuficiente, pois, conforme visto, 

predomina a escassez de tempo para a vida acadêmica.  

Ao questioná-los sobre a divisão do tempo entre os aspectos gerais da rotina, a maioria 

dos alunos avaliou como “boa”, “satisfatória” e “razoável” indicando que há, de certo modo, 
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uma organização temporal que possibilita conciliar as atividades do dia a dia. Contudo, ao 

responderem sobre um desdobramento dessa questão - no qual foi perguntado onde gostariam 

de adicionar mais tempo à rotina - foram elencados respectivamente: aos estudos, ao 

autocuidado e à família. Mais uma vez, conforme visto em perguntas anteriores, evidencia-se 

que há um incômodo nos alunos relativo à falta de tempo destinado aos estudos.  

E quando perguntados se existe a sensação de que o tempo está passando mais 

depressa, a maioria das respostas foi que essa percepção é frequente. Certamente, a EaD, ao 

abarcar um perfil discente que trabalha e estuda, configura como pano de fundo um público 

que, muito provavelmente, vivencia - em algum grau - um ritmo social acelerado, o que sugere 

que esses sujeitos já estejam inseridos em ciclos aceleratórios os quais tendem à simultaneidade 

e ao adensamento das ações, de modo a fazer “malabarismos” para que todas as atividades 

programadas caibam no período do dia ou, conforme Crary (2016), avancem no período da 

noite disputando e reduzindo as horas que deveriam ser dedicadas ao descanso.  

A última pergunta do questionário buscou analisar a influência que as campanhas 

publicitárias das IES exercem sobre o alunado e, para metade dos entrevistados, esses discursos 

foram importantes no momento de decidir em qual instituição estudar. Visando estabelecer uma 

“ponte” entre a visão dos alunos e das instituições de ensino, foram analisadas as regularidades 

discursivas presentes nas 42 peças publicitárias, de modo a observar como cooperam para a 

construção das representações contemporâneas acerca do perfil universitário da EaD.  

Se para os alunos a questão temporal é determinante para a escolha da modalidade à 

distância, para as IES o argumento temporal foi o 4º mais utilizado e esteve presente em 14 

campanhas. Verificou-se que o slogan que anuncia a flexibilidade espaço-temporal “Estude 

onde e quando quiser” oferece a atraente oportunidade de conquistar o capital cultural 

(Bourdieu, 1989), no entanto, frente a uma reconhecida falta de tempo proclamada pelos alunos, 

qual mensagem as IES transmitem ao propagarem um discurso de facilidades sobre a 

disponibilidade do tempo na EaD? Mediante a amostragem analisada, foi possível identificar 

uma evidente edição da realidade nas peças publicitárias, de modo a ressaltar os interesses 

mercadológicos envolvidos: 

Editar é construir uma realidade outra, a partir de supressões ou acréscimos em um 
acontecimento. Ou, muitas vezes, apenas pelo destaque de uma parte do fato em 
detrimento de outro. Editar é reconfigurar alguma coisa, dando-lhe novo significado, 
atendendo a determinado interesse, buscando um determinado objetivo, fazendo valer 
um determinado ponto de vista. (BACCEGA, 2019, p.9) 
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As narrativas fragmentárias sobre o tempo retratam de forma simplificada a realidade 

da vida acadêmica e, por meio da seleção discursiva, ajudam a tecer uma cultura que atrela 

vantagens e facilidades na construção das representações sociais do e para o alunado de 

graduações na modalidade à distância, podendo colaborar para uma visão distorcida da 

realidade e posterior frustração com o curso, o que relativiza os discursos publicitários pautados 

na abordagem mercadológica, em detrimento do compromisso social da educação. Como 

amplamente divulgado, a evasão na EaD é atribuída frequentemente à falta de tempo dos alunos, 

e os números gerais de desistência no Brasil entre os anos de 2015 e 2019, de acordo com o 

INEP, oscilaram entre 55% e 59%. Nesse sentido, é possível deduzir que as campanhas 

publicitárias podem influenciar ao dar uma tratativa atemporal para estudos à distância, 

considerando, por exemplo, que qualquer horário é favorável para o aprendizado, como se o 

esgotamento físico e/ou mental - após uma jornada de trabalho, por exemplo - não influenciasse 

na construção do conhecimento, descrevendo o processo de aprendizagem pelo viés operacional 

e não intelectual.  

Um ponto observável nas peças publicitárias foi a preferência pelo uso do verbo 

“estude” no lugar de “aprenda”, o que dissocia a relação de causa e consequência, pois, como 

é sabido, é possível estudar por horas - em leitura, videaulas ou em sala de aula presencial - e, 

contudo, não alcançar o objetivo de aprendizagem proposto. Esse último deriva de um processo 

de estudo que envolve atenção e uma mente devidamente descansada, e não pelo simples acesso 

ao volume de informação disponível. Tal ocorrência corrobora com a afirmativa de Han na qual 

“A virtualização e a digitalização estão levando cada vez mais ao desaparecimento da realidade 

que nos oferece resistência” (HAN, 2015, p.92). E a resistência somente é possível por meio do 

pensamento crítico que resgate quais são as prerrogativas educacionais da EaD em uma 

sociedade neoliberal e orientada pela percepção da celeridade temporal, compreendendo que “a 

educação emancipadora é contra uma escola que finge que ensina e os alunos que fingem que 

aprendem, centrada na forma e não no conteúdo, pois emancipar tem uma perspectiva política 

e de transformação social.” (SCHNEIDER, 2017, pag. 26). Porém, a análise crítica não se 

configura uma tarefa simples, tal como sinaliza Crary: 

Submeter-se a esse arranjo se torna quase irresistível devido ao temor do fracasso 
social e econômico - medo de ficar para trás, de ser considerado antiquado. Os ritmos 
do consumo tecnológico são inseparáveis das exigências de autoadministração 
contínua. Todo produto ou serviço novo se apresenta como essencial para a 
organização burocrática de nossas vidas, repletas de um número crescente de rotinas 
e necessidades que não escolhemos de fato. (CRARY, 2016, p.54 e 55) 
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Conforme verificado nos discursos publicitários, nas respostas dos graduandos e nos 

altos índices da evasão, o contributo oferecido por esse estudo vem ao encontro da afirmativa 

de que uma comunicação dissociada do compromisso educativo pode redesenhar sentidos 

sociais novos e contraditórios, a partir do ponto de vista monológico e recortado, levando à 

manipulação na compreensão da realidade (CITELLI, 2019). Pelo caráter informativo, 

persuasivo e não dialógico da publicidade, ao analisar o discurso das IES, na maioria, 

observamos a presença de narrativas de mercantilização da educação e a apropriação do 

discurso da aceleração social do tempo como mais uma forma eficiente de incentivar o 

“consumo” dos cursos EaD de nível superior. Todavia, qual leitura de mundo que as peças 

publicitárias analisadas oferecem ao alunado? Ao reificar a formação acadêmica e torná-la 

acessível por meio de estratégias promocionais similares aos de produtos físicos, qual a 

expectativa gerada no receptor da mensagem? 

Para que os futuros graduandos possam responder às provocações colocadas, Soares 

orienta que é preciso promover ecossistemas que sejam inclusivos, democráticos, midiáticos e 

criativos, pois a educomunicação foca no relacionamento, liderança, diálogo social e 

protagonismo, posicionando-se de forma crítica ante o individualismo, a manipulação e a 

competição. “A cidadania vencendo a ditadura do mercado: é o que ela busca, transformando 

as oportunidades oferecidas pelas novas tecnologias em instrumentos de solidariedade e 

crescimento coletivo.” (SOARES, 2011, p.95) 

Em resumo, ao consultar os 234 alunos buscou-se contribuir com a discussão sobre 

como a celeridade temporal incide na rotina dos graduandos da EaD e quais os impactos 

percebidos. De modo geral, há a sensação de que o tempo está passando mais depressa, bem 

como a dificuldade para conciliar os estudos com os demais compromissos diários. Porém, em 

relação ao processo de aprendizagem, há evidências de que a dinâmica dos estudos à distância 

gera a percepção de otimização do tempo quando comparada ao presencial.  

Verificou-se também que as campanhas publicitárias exercem importante influência na 

escolha da IES e, a partir desses dados, foi investigado se havia ressonância discursiva entre a 

publicidade e o alunado, constatando que a abordagem financeira foi a mais utilizada em 

detrimento da argumentação temporal, o que sugere uma dessincronização entre os anseios dos 

alunos (flexibilidade de tempo) e a intencionalidade comunicativa das IES (vantagens 

financeiras).  

As conclusões alcançadas na pesquisa são embasadas em uma amostragem pontual que 

possibilitou analisar o objeto de estudo, não intentando promover generalizações, e sim, 

contribuir com pistas e reflexões acerca de como o fenômeno da celeridade temporal interfere 



133 

 

nos fluxos educomunicativos. Os diversos temas abordados, sobretudo os relativos às questões 

temporais, são passíveis de análises multifatoriais, portanto, com amplo campo de descobertas 

a serem feitas e traduzidas para o contexto da EaD. O que pensamos ser a maior contribuição 

dessa pesquisa foi o olhar multiperspectivado entre teorias, formas de análises e o repensar 

constante sobre o papel da educomunicação na tessitura social e, de acordo com Soares (2011), 

se o caminho é longo, o tempo se faz cada vez mais curto. 
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