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RESUMO

A modalidade de ensino a distância (EAD), como possibilidade de ingresso
nos cursos de graduação e expansão do ensino superior no Brasil, com
destaque para os cursos das Licenciaturas que, além de auxiliar na
propagação do EAD, contribui com a formação de profissionais da
educação. Este trabalho tem o objetivo de refletir sobre a importância da
educação à distância para a entrada de jovens e adultos no ensino
superior, como forma de democratização do ensino e desenvolvimento
social; a modalidade EAD nos cursos de graduação possibilitando a
expansão do ensino superior de qualidade no país, nos setores públicos e
privados. Considerando os pensadores HACK (2010), KENSKI (2003) e
BELLONI (2001), foi utilizado o método de pesquisa com abordagem Quali-
Quanti, mediante a observação dos alunos oriundos de cursos na
modalidade EAD e aplicação de questionário de formulário digital,
contendo perguntas objetivas. Os dados mostram que a educação a
distância constitui-se ferramenta pedagógica facilitadora e contribuidora
para o processo de socialização, favorecendo a construção acadêmica e
profissional da população, disseminando um ensino superior mais
acessível e tecnológico. Desta forma pode-se notar que essa modalidade
de educação favorece uma a transformação digital e até mesmo cultural
que é de grande necessidade na educação brasileira, favorecendo para
novas práticas pedagógicas, que potencializam a condição da mediação
do conhecimento. Desta forma pode-se observar que educar não é
somente um processo de transmissão de conhecimentos, e sim, de
mediação do mesmo com as ferramentas corretas.
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