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Entre os diferentes problemas postos à organização da educação brasileira, a questão da formação superior de professores em serviço desponta como um ponto fundamental a ser encaminhado, pelo que repercute na dinâmica de funcionamento da educação básica, na qual os professores atuam profissionalmente, e pelo que provoca de mudanças na estrutura e no funcionamento do ensino superior. A tarefa de analisar esse tema é inadiável e pode ser encaminhada a partir do estudo sobre o modo como as universidades públicas respondem a demanda potencializada a partir da Lei 9.394/96, a primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) que exige a formação superior para professores. 
Muitas preocupações estão presentes nos fóruns comprometidos com a democratização da educação e da sociedade, em especial aqueles ligados à representação docente: como delinear políticas e ações em prol de uma formação de qualidade para o professor? Qual é o sentido da inserção de milhões de professores no ensino superior? Qual a articulação estabelecida entre o ensino superior e a educação básica, no âmbito dessa formação? A relação simplesmente utilitarista, que transforma as instituições de ensino superior em “balcões de diploma”, é suficiente para dar conta de algum projeto político de educação e sociedade? O que significam (ou podem significar) as tendências de incorporação das tecnologias da comunicação e informação para atender as demandas de formação? 
Tomando a compreensão e problematização em torno dos sentidos construídos historicamente para o ensino superior como atos inaugurais no enfrentamento dessas questões parece relevante pensar o mérito da ampliação da formação de professores da educação básica, segundo as exigências da LDB. Para além da dívida social histórica com os professores é importante, ainda, buscar situar as iniciativas de formação em nível superior atuais no contexto de transformação vivenciado contemporaneamente, caracterizado por transformações estruturais complexas, que vão desde a reorganização do Estado partindo de bases neoliberais até as evidentes e contraditórias características presentes na relação social com o conhecimento, com o “mundo de comunicação generalizada”, com a “sociedade da informação”.
O modo concreto como o ensino superior está estruturado repercute diretamente no tipo de formação a ser oportunizada para os professores da educação básica. O ensino superior parece ser tratado como um “porto seguro” no qual os professores encontrarão o que seria necessário para a melhoria de seu trabalho, preparando-se para atuar na educação básica. No entanto, para além da consideração do ensino superior como um ponto de chegada é importante compreendê-lo como um campo não uniforme, sujeito às tensões da contemporaneidade. 
Diferentes autores identificam um grande conjunto de temas que ocupam o debate internacional sobre a educação superior, demonstrando a amplitude do desafio a ser enfrentado para a compreensão do sentido do ensino superior nas diversas sociedades. Entre esses temas estão presentes:
A grande preocupação com a ampliação da demanda e a massificação da educação superior; as novas necessidades de uma demanda cada vez mais diversificada; os novos objetivos e funções da educação superior no século XXI; o lugar da universidade no mundo virtual das novas tecnologias da informação e da comunicação; o papel das ciências sociais na análise da problemática mundial; a integração entre ensino e pesquisa; a eficiência, a qualidade, a competitividade e a eqüidade dos sistemas; as mudanças nos perfis profissionais e no processo formativo; o papel da educação continuada na formação permanente; a autonomia das ciências e a liberdade acadêmica; a interdisciplinaridade, as relações das universidades públicas com o Estado e o setor produtivo; o impacto da mundialização do capital nos planos e programas; o financiamento da educação superior; a relação entre investigação-tomada de decisões no campo da educação superior. (CATANI; OLIVEIRA, 2002, p.11).
A análise sobre elementos estruturais e conjunturais do ensino superior no Brasil apresenta evidências de uma verdadeira crise, indicando que o país se posiciona entre os piores desempenhos educacionais nesse nível de ensino.  As inversões de prioridades governamentais, pautadas nos princípios de minimalização do papel do Estado, são acompanhadas de uma concepção mercantilista de conhecimento, vendido como mais uma mercadoria, ao sabor da lógica da oferta e da procura e do imperativo da obtenção de lucros. Nessa análise é relevante considerar os dados disponíveis acerca da oferta de vagas entre as instituições de diferentes naturezas e diferentes dependências administrativas, a distribuição regional dessa oferta, os números de concluintes, os números de docentes e o tipo de vínculo com as instituições, bem como a sua qualificação e dedicação ao ensino e a pesquisa além do limitada responsabilidade financeira do Estado com as instituições públicas de ensino superior. A partir de dados disponíveis é possível afirmar que:
A educação superior continua elitista e cada vez mais privatizada. A oferta de vagas, além de se fazer cada dia em maior proporção no setor privado, é extremamente insuficiente diante da demanda reprimida e do número cada vez maior dos concluintes do ensino médio que tende a ser quatro ou cinco vezes maior do que o do número de vagas oferecido anualmente para a educação superior. Outro complicador desta realidade é a excessiva concentração regional (no Sudeste) da oferta de vagas [...]. (SGUISSARDI, 2000, p.20).
O panorama atual do ensino superior provoca a reflexão sobre o que pode ser considerado como democratização da educação em um contexto historicamente marcado pelos desequilíbrios e injustiças como é o caso brasileiro e qual seria, nesse sentido, o papel do ensino superior. É no interior de uma sociedade intitulada democrática que vem sendo vivenciado um conjunto de ações que acabam por violar direitos, reprimir iniciativas, impedir a negociação e o diálogo, trair a representatividade, impedir a participação e a partilha. Ao defender a democratização do ensino superior é importante considerar os limites presentes na simples ampliação do acesso a diferentes e diversificadas instituições, na flexibilização da formação, na rápida inserção dos sujeitos sociais no mercado de trabalho. Desse modo, não se pode deixar de perguntar “de que democracia se trata e que função cumpre” (CASANOVA, 2002, p.170).
A redefinição determinada pela LDB acerca do tipo de instituição credenciada para a formação de professores, em detrimento do respaldo dos cursos de licenciatura associados aos bacharelados historicamente desenvolvidas nas universidades, está atrelada a uma estratégia de legitimar a instituições de ensino separadas de instituições de pesquisa, atendendo ao princípio de isenção de responsabilidade do Estado com o ensino público através da diferenciação institucional, promovendo a dispersão das instituições de ensino superior em vários tipos de instituição, bem como a diversificação de suas fontes de financiamento (CATANI; OLIVEIRA, 2000). 
No âmbito da formação de professores essa característica toma a forma dos Institutos Superiores de Educação, que fortalecem a expansão do setor privado na educação e não tem qualquer ligação com o binômio ensino-pesquisa:
A criação dos Institutos Superiores de Educação como solução para cuidar com exclusividade da formação de todos os professores para a educação básica sinalizaria um modelo de “desresponsabilização” da efetiva formação universitária para estes profissionais, aliviando a pressão que, certamente, recairia sobre as universidades públicas. Tais medidas podem ser relacionadas com a política educacional posta em execução no Brasil na última década, de alinhamento ao que é considerado como uma nova ordem mundial, onde a reorganização do sistema de formação de educadores, ditada pelos organismos internacionais, tem papel significativo. (SCHEIBE, 2001, p.05).
Tenho em vista a posição estratégica da educação e da produção de conhecimento, ciência e tecnologia para a soberania de qualquer nação é possível imaginar a amplitude do prejuízo para a sociedade brasileira diante do intenso processo de ajustamento a uma ordem/política externa. Na prática, a qualidade a ser atingida na educação é refém de professores “improvisados”, que conseguem “fazer milagres” se for considerada a falta de oportunidades de uma formação implicada com as necessidades sociais em cada espaço-tempo histórico. A perspectiva é formar o professor que reproduz informação, sem um compromisso firmado com a produção de conhecimento. 
O professor é até mesmo privado de ter o reconhecimento de sua trajetória e sua experiência cotidiana considerada como aspectos fundamentais para desencadear sua ação-reflexão na práxis pedagógica (CUNHA, 2000). Afinal, a formação pura e simples, mesmo que ainda não tenha atingido totalmente a demanda emergente no país, ela própria não é auto-suficiente para a suposta “preparação” do professor. Ou seja, o professor não estará “pronto” ao receber o seu diploma, seja de nível superior ou qualquer outro. Essa é uma dimensão da discussão acerca da concepção da formação de professores que se faz mister na definição das políticas de formação em nível superior, as quais não podem estar centradas apenas na emissão de diplomas. 
O “aligeiramento” da formação de professores é a resposta mais iminente diante da explosão da demanda a partir da LDB precisa ser revisto com mais cautela. Essa resposta introduz um outro elemento de análise que tem grande relevância na contemporaneidade. Normalmente, as soluções para uma rápida formação dos professores que estão em pleno exercício de suas funções abrem espaço para que seja evidenciado o modo como o ensino superior efetiva a sua relação com as tecnologias disponíveis na atualidade e o modo como se insere na sociedade da informação. Certamente, a formação de professores, entre outras ações, está submetida a uma forte intervenção, por exemplo, do Banco Mundial. Assim é que a política estratégica do MEC evidencia, nesse âmbito, "uma consonância com as orientações do Banco [BIRD] no sentido de privilegiar a formação mais ligeira e mais barata, como a ‘capacitação em serviço, a distância e em cursos mais rápidos’” (FONSECA, 1999, p.73). 
A pluraridade de iniciativas que vêm sendo desencadeadas no Brasil tem características que merecem ser investigadas, sendo analisadas do ponto de vista político, quanto econômico, cultural, acadêmico. A demanda por formação tem despertado, em especial, o interesse de grupos que vêem na educação as características de um grande mercado potencial. Esses são os “sacoleiros do ensino” para os quais é difícil fazer uma distinção entre conhecimento e “mercadoria”, estudantes e “clientes”, escola e “empresa”. Diante das diferentes soluções que vem sendo desenvolvida historicamente, notadamente a aceleração/mercantilização da formação professor, cabe a questão: a quem serve esse processo? Qual a participação da sociedade na definição de tal experiência histórica? Qual o projeto de educação que está implícito nesse contexto?
O cenário é crítico quando são avaliados os números da situação docente no país, que apontam para o fato de que a maior parte dos professores que atuam na educação básica apresenta defasagem na relação entre nível de formação e modalidade de atuação. Uma breve cartografia em torno do número de dois milhões de funções docentes em atividade no país, segundo dados do diagnóstico apresentado no Plano Nacional de Educação – PNE (2001), fortalece a tese da intensa desigualdade que marca a educação no território brasileiro, que tem como eixos as tensões entre norte X sul, capital X interior, zona urbana X zona rural, sistema público X sistema privado, professores da educação infantil X professores do ensino fundamental e médio. Essa é a representação concreta do fato de que as políticas e ações na esfera da formação de professores em serviço, não fogem a regra da onipresença do conflito de interesses e valores próprios da organização social. Por isso, é necessário estar atento às tomadas de decisão nesse “campo minado” e ao que elas representam, além procurando ocupar os espaços de decisão tendo como referência os princípios democráticos.
O envolvimento das universidades brasileiras no movimento de utilização de tecnologias para a formação de professores em serviço não é tão recente. A partir de 1979 começou a funcionar o Centro de Educação a Distância – CEAD – da Universidade de Brasília (UnB) com vários cursos traduzidos da Open University, da Inglaterra. Em 1995 foi criado o Núcleo de Educação Aberta e a Distância do Instituto de Educação – NEAD – da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), com cursos voltados para a formação de professores da rede pública de ensino. No mesmo ano, o Laboratório de Ensino a Distância do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) começou a desenvolver cursos de requalificação profissional em diversas áreas. Essas são algumas experiências consideradas como referência nacional, que podem ser analisadas mais de perto, tendo como base a integração das abordagens política, pedagógica, legal, ideológica, prática, administrativa, econômica, cultural. 
Diante da perspectiva de aligeiramento e atendimento emergencial a demanda por formação dos professores em serviço, é necessário estar atento, ainda, as iniciativas que têm como base, unicamente, atividades realizadas a distância, como é o caso dos consórcios entre instituições de ensino superior. A Universidade Virtual Pública do Brasil – UniRede Disponível em http://www.unirede.br é formada por 63 instituições públicas de ensino superior, entre universidades federais, estaduais e centros federais de educação tecnológica, muitas das quais já compunham o Consórcio Interuniversitário de Educação Continuada e a Distância, criado desde 1993. Na solenidade de lançamento da UniRede, em 23 de agosto de 2000, o Ministro da Ciência e Tecnologia, Ronaldo Sardenberg, anunciou que o consórcio faria parte do Programa Sociedade da Informação Disponível em http://www.socinfo.org.br, devendo, inclusive receber financiamento do Programa. 
Esse Programa, publicado através do documento intitulado Livro Verde da Sociedade da Informação é uma iniciativa do Estado que pretende fomentar a consolidação de uma infra-estrutura de informações que se assemelha à de uma “boa estrada de rodagem” que servirá para alavancar os negócios eletrônicos (comércio, divulgação e acesso a informações por empresas) e, “conseqüentemente”, gerar novas oportunidades de emprego e melhorar a qualidade de vida dos cidadãos, através da integração entre as pessoas, do aumento de seu nível de informação e eficiência no atendimento à sua cidadania (TAKAHASHI, 2000).
Apesar de não ser a tônica do Livro Verde, o processo de construção coletiva que deu origem a ele abriria brechas para manifestações da intenção de “fortalecer a idéia de que este programa é muito mais que um programa da sociedade de informação, constituindo-se numa proposta de construção de um projeto de sociedade” que deve fazer da educação uma ação com vistas à formação para a cidadania. O processo de consolidação da Sociedade da Informação no Brasil estará caminhando nesse sentido se possibilitar “o acesso às possibilidades de desenvolvimento integral como ser humano, em suas dimensões individual e social”, através da conexão das escolas em rede e da “preparação dos cidadãos para esse mundo tecnológico”, o que atinge diretamente a questão da formação de professores. (PRETTO, 2000, p.10).
Nesse contexto, a democratização passa pela resolução de problemas de infra-estrutura, de sua precariedade, da centralização de investimentos nas áreas urbanas em detrimento da grande maioria dos municípios brasileiros, da dependência tecnológica externa e dos problemas derivados do controle que é exercido pelas companhias prestadoras de serviços de telecomunicações no país e que são regidas pelos interesses do capital estrangeiro, claramente defendido pelos mesmos organismos multilaterais que “ditam as ordens” nos países do chamado terceiro mundo. Porém, não é suficiente implementar uma infra-estrutura. Iniciativas nesse âmbito se propõem, simplesmente, a equalizar as oportunidades de acesso sem considerar a diversidade de condições que marcam cada fração territorial desse país.
Além desse conjunto de questões apresentadas no interior do debate sobre a infra-estrutura, aspectos interdependentes como a “capacitação” e pesquisa voltados para desenvolver e oferecer serviços e sistemas, a “capilarização de serviços” com a participação na tomada de decisões, a preocupação com “gestão e custeio” que garanta a sustentabilidade dos serviços e com o fomento à produção e disseminação de “conteúdo local”, são aspectos que devem sem pensados no todo. Eles caminham lado a lado e devem ser considerados no contexto de uma efetiva democratização, que seja balizada pelo que vem sendo chamado, contemporaneamente, de “inclusão digital”. (AFONSO, 2000).
Toda essa discussão acerca das políticas de telecomunicação, de ciência e tecnologia é fundamental para o desenvolvimento das ações na área educacional, por exemplo, a UniRede deve utilizar aulas ministradas pela Internet, associadas a materiais impressos, digitalizados e teleconferências, realizando principalmente, cursos voltados para a formação de professores em serviço. A idéia que parece estar na base desse tipo de iniciativa é, no entanto, questionável por associar a necessária democratização do acesso ao ensino superior com a naturalização das condições precárias das universidades. A situação é conhecida: 
A diminuição do investimento nas universidades públicas, [...] a ausência de uma política de melhoria substantiva da remuneração da carreira docente, a migração de professores qualificados em direção do setor privado somado ao estímulo a aposentadorias precoces são fatores que dificultam ainda mais a possibilidade das universidades assumirem o desafio de aumentar a capacidade de atendimento sem perda de qualidade. (Faria et all, 2001, p.03)
Mas, a possibilidade de alteração de tais condições, em caráter emergencial, é desconsiderada diante da decisão política de um certo uso do ensino superior a distância. Isso está explícito em afirmações do tipo: 
Uma das saídas criativas e inovadoras para o sistema público de ensino superior brasileiro é a educação a distância por ser uma via que possibilita otimizar e ampliar a capacidade de atendimento à grande maioria dos alunos adultos e trabalhadores que são, hoje, a clientela dos cursos a distância, no mundo todo e dos cursos presenciais no Brasil. (Faria et all, 2001, p.03)
A Universidade Virtual Brasileira Disponível em http://www.uvb.br  é um outro exemplo de consórcio, formado por nove instituições privadas de ensino superior. Foi lançada em junho de 2000, oferecendo cursos de graduação, extensão e pós-graduação também pela Internet. Sua preocupação está centrada na necessária “modernização do ensino presencial” que está sendo exigida pelo cenário de mudança tecnológica e comportamental dos alunos e professores. (Rodrigues, 2001).
Outros dados apontam a intensificação do movimento de associação de diversas universidades para a criação de uma Rede de TVs Universitárias, que envolve catorze TVs desse tipo em funcionamento no país. Essa rede deverá ter um caráter diferente das comerciais quanto das educativas. Uma diferença básica apontada por seus idealizadores é que ela não terá qualquer caráter impositivo no que diz respeito à programação. Além disso, não haverá uma grade unificada nacionalmente, cada retransmissora poderá escolher, acompanhar o que estiver sendo disponibilizado no satélite, copiar e usar quando quiser. Esse parece ser um canal aberto para uma questão crucial que é a descentralização da produção audiovisual no país, que vem sendo dificultada, historicamente, por interesses da propriedade privada dos meios de comunicação.
A possibilidade de distribuir informações a partir de centros de produção de conhecimento para uma grande quantidade de pessoas tem sido apresentada, historicamente, como uma forma de democratização da educação. Nesse sentido, a idéia de democratização está ligada a uma concepção utilitarista das tecnologias da comunicação que está ligada a uma lógica de educação de massa, na qual prevalece a comunicação vertical, unidirecional, a produção centralizada e disseminação de informações padronizadas em larga escala.
Peters vai afirmar que:
Educação a distancia é um método de transmitir conhecimento, competências e atitudes que é racionalizado pela aplicação de princípios organizacionais e de divisão de trabalho, bem como pelo uso intensivo de meios técnicos, especialmente com o objetivo de reproduzir material de ensino de alta qualidade, o que torna possível instruir um maior número de estudantes, ao mesmo tempo, onde quer que eles vivam. É uma forma industrializada de ensino e aprendizagem. (Peters Apud Belloni, 1999, p.27).
Várias características podem ser evidenciadas nos modelos de educação a distância mais conhecidos. Entre elas a hierarquização e divisão do trabalho através da fragmentação do processo de ensino em etapas realizadas por diferentes sujeitos (comunicadores, conteudistas, orientadores) de modo isolado no tempo e no espaço. A mecanização/automação do processo de transmissão de conteúdos, promovendo a padronização do ensino é uma outra característica relevante. Outros elementos de peso são a economia de escala e mercantilização em relação aos quais o ensino-aprendizagem estão submetidos. Estas são opções que vem sendo feitas historicamente, fundamentadas em valores e interesses. 
No fundo, cada expressão tecnológica é marcada por uma história, por uma rede de agenciamentos. Na base dessas expressões, está uma série de decisões que foram tomadas, escolhas de materiais, agregação de determinados conhecimentos, envolvimento de certas pessoas, condições e locais específicas de produção. Tudo isso cria condições específicas de uso para as quais são dirigidas essas tecnologias, fazendo com que haja uma interdependência entre a forma como são concebidas, produzidas e utilizadas. Portanto, elas não são nem boas nem más, em si mesmas. Mas isso não significa que elas sejam neutras, o que aponta par a idéia de que a superação das condições históricas que vem marcando a utilização das tecnologias, em especial aquelas que materializam uma lógica de educação em massa, podem e devem ser superadas a partir da tomada de decisões políticas e interessadas. (Lévy, 1993). 
Assim, é possível considerar que o campo inaugurado pelas experiências e ações em termos de um ensino superior a distância, ou mediadas pelo uso de tecnologias, se constituam como uma oportunidade de democratização da educação nesse nível de ensino. É possível optar por uma outra lógica de comunicação, descentralizando a produção de conhecimento e entendendo que a sociedade não é algo externo, que apenas consome informações e serviços. É evidente que para isso a democratização dos meios de produção da informação é fundamental (CHAUÍ, 1998) sendo necessário que as instituições de ensino superior tomem uma posição ao mesmo tempo reativa (aos fatores determinantes de um ajuste) e propositiva na relação que estabelece com o mundo de comunicação e informação.
As discussões acerca dos fundamentos e concepções de ensino superior, bem como das tecnologias de comunicação e informação são pertinentes ao momento atual de intensificação do debate na sociedade acerca do ensino superior a distância. São inúmeras as associações ligadas ao campo da Educação a Distância que tangenciam essa discussão, mas é necessário considerar como marco desse debate no Brasil a realização do I Congresso Brasileiro de Educação Superior a Distância, realizado em 2002, que envolveu, especialmente, as universidades públicas. Esse congresso teve o intuito de reunir um grupo de pessoas ligadas a diferentes organizações, governamentais ou não, para que sejam fomentadas análises, pesquisas, avaliações e para que sejam apontados avanços no âmbito do ensino superior a distância.
Partindo da estrutura de poder público estatal, é evidente o avanço da legislação nessa área. Segundo Eduardo Machado Técnico da SESU/MEC em palestra proferida no I Esud, resumo disponível no site http://www.sead.ufrj.br/esud, ao final de 2001, o Ministério da Educação decidiu realizar um processo de revisão da legislação e dos procedimentos de supervisão e avaliação relativos à educação superior a distância. Foi decidida e efetuada a designação, pelo Ministro, de uma comissão de especialistas para assessorar o Ministério da Educação, por intermédio de sua Secretaria de Educação Superior, na preparação de uma proposta de revisão a ser discutida com a Câmara de Educação Superior do CNE e encaminhada para decisão final e implementação.
Além disso, foi proposto, e está em vias de contratação, um estudo sobre a situação presente da educação superior a distância no Brasil, com o objetivo de subsidiar o estabelecimento de uma estratégia e política, a ser amplamente discutida, para o ensino superior a distância no Brasil. De todo modo, as bases legais já foram lançadas com, por exemplo, a partir do Decreto 2.494/98, que regulamenta a determinação da LDB sobre o papel do poder público no incentivo a veiculação de programas de ensino a distância, em todos os níveis e modalidades de ensino. Vários outros dispositivos legais vêm sendo formulados, como a Portaria MEC 301/98, que normatiza os procedimentos de credenciamento de instituições para a oferta de cursos de graduação e a Portaria MEC 2.253/2001, que regulamenta a oferta de disciplinas não presenciais em cursos presenciais reconhecidos de instituições de ensino superior. Mesmo diante da recente mudança de governo o avanço da legislação permanece como uma forte expectativa no meio acadêmico, alimentada pelas intenções em fortalecer essa área, anunciadas na mídia pelo novo Ministro da Educação Disponível em http://www.mec.gov.br/sesu.
O ensino superior a distância apresenta possibilidades de efetiva democratização da educação, não só na sua graduação e na pós-graduação como na formação de professores em exercício. O Plano Nacional de Educação (2001) indica como meta a generalização, nas instituições públicas de ensino superior, de cursos de licenciatura plena que facilitem o acesso dos docentes em exercício à formação nesse nível de ensino.
Contudo, essa prática deve estar sendo acompanhada de processo de reflexão e resgate do que já foi construído e dos resultados alcançados e, sobretudo, qual a concepção que está implícita nos modelos adotados atualmente. É necessário ressignificar a concepção sobre as tecnologias contemporâneas procurando potencializar a produção coletiva de conteúdos e a dinâmica de rede, processos reconhecidos como modos operandi das práticas sociais marcadas pela indissociabilidade entre sujeitos e tecnologias.
A incorporação mecânica de tecnologias nos processos de formação dos sujeitos não atende os desafios da contemporaneidade. O que está em jogo é a transformação da lógica de comunicação. O sentido único de distribuição de informações de um pólo a outro está sendo, cada vez mais, dificultado na sociedade em rede que está em formação, pela disposição cada vez maior de cada sujeito/comunidade em produzir e expressar seu conhecimento, o que aponta para uma outra lógica de comunicação onde prevalece a interatividade (PRETTO, 1996).
Fazer parte do movimento de concepção, produção e uso das tecnologias é uma ação pertinente às instituições sociais imersas no espaço-tempo contemporâneo e comprometidas com o processo de democratização, como é o caso das instituições de ensino superior em especial, as universidades. Nessa instituição, especificamente, o estado de tensão está presente na medida em que os processos de descoberta, de crítica, de inovação associados a interesses universais da vida humana fazem parte de sua natureza.
No fundo, essas são as tecnologias que protagonizam o que está sendo chamado de Revolução Tecnológica, que ultrapassa a relação simplificada de causa e efeito, do determinismo desencadeado por possíveis imperativos econômicos. É importante ressalvar que “o desenvolvimento e as manifestações dessa revolução tecnológica foram moldados pelas lógicas e interesses do capitalismo avançado” sem, no entanto, “se limitarem às expressões desses interesses”. (CASTELLS, 1999, p.31). 
Junto ao crescimento exponencial de comunicação entre/nas sociedades, aspecto que tem um salto qualitativo com as tecnologias digitais que revolucionam a dimensão fundamental da produção da informação, situações diferentes são enfrentadas. Não deixam de existir os movimentos de reação à necessidade crescente de comunicação entre as diferentes pessoas e grupos sociais, que visam conservar ou reproduzir o controle promovido pela centralização do processo de produção e transmissão de informação. Por outro lado, é evidente que existem consequências sociais involuntárias das tecnologias, relacionadas com a apropriação imprevisível que vem sendo feita sobre, por exemplo, a Internet por indivíduos e grupos sociais no mundo inteiro. Desse modo, a apropriação pode representar objetivos bastante diferenciados das preocupações militares do período de guerra fria, na década de 60, que deu origem a tal infra-estrutura técnica de comunicação em rede, explorando sua característica de descentralização, a qual possibilita a disseminação do controle sobre as informações em cada ponto ou nó da rede. (CASTELLS, 1999).
As alterações nas práticas sociais, nos comportamentos, nos modos de pensar na sociedade atual, marcada pela presença e uso generalizado dessas tecnologias, tomam uma dimensão nem sempre perceptível para os diferentes sujeitos imersos na cultura atual. No entanto, as evidências de transformações fundamentais na relação que estabelecemos com o mundo à nossa volta se apresentam no cotidiano. Os princípios que estão na base de tais mudanças, ao mesmo tempo, compõem os objetos da reflexão realizada por conjuntos de teóricos de diferentes áreas de conhecimento, que se dedicam à compreensão dos problemas ou do fluxo de eventos no mundo contemporâneo. 
Uma nova política diante do espaço-tempo contemporâneo implica numa nova relação com o conhecimento e, numa outra perspectiva, até mesmo provoca a alteração das práticas curriculares no interior do ensino superior para a formação dos professores. É relevante discutir a necessidade de “novas educações” diante das questões evidenciadas na contemporaneidade, de embates entre diferentes projetos políticos de sociedade. Essas novas educações deverão estar em convivência, mas abstendo-se de apontar um caminho único a ser seguido. Como na metáfora explorada por esse autor, ao invés de serem construídos os currículos e as grades de disciplinas, organizadas numa seqüência linear de pré-requisitos, a educação precisa criar condições para que seja evidenciado o verdadeiro “labirinto” que representa a complexidade do mundo e da vida, mas ainda precisa ser reconhecido no âmbito educacional. (SERPA, 2001).
Essa conjunção de demandas e preocupações compreende um desafio para o ensino superior como um todo, mas em especial para as universidades públicas, pela relevância social de sua característica básica de articulação entre a formação dos sujeitos, a pesquisa e extensão universitária e pelo compromisso com as classes populares, que de outro modo não teriam acesso à formação nesse em nível de ensino. Isso poderá garantir a inserção do país no processo de produção de ciência e tecnologia na sociedade da informação, dentro das condições necessárias para que atue com soberania na atual sociedade em rede, com a participação efetiva de todos os cidadãos. 
As iniciativas de ensino superior a distância, que parecem encontrar campo fértil na formação de professores, merecem ser acompanhadas de perto. Mesmo diante da controvérsia acerca da inserção das tecnologias da comunicação informação como modo de ajustamento do ensino superior ao processo de reprodução da sociedade capitalista, a consolidação da presença das tecnologias nas instituições e universidades pode fortalecer uma formação mais consistente e integrada de profissionais da educação, em sincronia com a dinâmica da produção de conhecimento na contemporaneidade. É preciso combater a improvisação na formação de professores em serviço, desencadeando uma formação no nível de ensino superior com a qualidade que é demandada pela construção da democracia no Brasil, situada no seu espaço-tempo histórico. Desse modo, a formação de professores, cidadãos contemporâneos, pode ser articulada as exigências contínuas de respostas velozes, inovadoras, criativas e interessadas diante dos desafios do contexto no qual está inserido. 
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