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O uso de novas tecnologias de comunicação e de informação tem delineado uma grande 
transformação nos processos de ensino-aprendizagem. Uma parte significativa desta 
transformação está relacionada ao uso da educação a distância (EAD) como forma de atingir 
novos públicos e desenvolver novas metodologias de ensino. As técnicas de EAD combinam os já 
conhecidos recursos educacionais, com as ferramentas de tecnologias de informação (TI), como o 
computador, a Internet e o vídeo, a serviço da educação.  
 
Apesar de existente há mais de 150 anos, somente nas duas últimas décadas a educação a 
distância tornou-se objeto de estudos e pesquisas acadêmicas, de forma sistematizada. Duas 
razões têm contribuído fortemente para o desenvolvimento desta área: a proliferação e 
barateamento de recursos de informática; e o grande avanço na tecnologia de comunicação e de 
transmissão de dados. 
 
Resumidamente, pode-se dizer que a EAD se dá quando professor e estudante(s) estão separados 
pela distância física, mas o uso das tecnologias, como a de voz, vídeo, dados ou impressa, faz a 
ponte entre as partes, eliminando a distância. Nos últimos anos, a EAD, associada à Internet, vem 
surgindo como uma das mais importantes ferramentas de difusão do conhecimento e 
democratização da informação. Mas, para que estas tecnologias possam ser utilizadas para atingir 
objetivos pedagógicos, faz-se necessária uma estratégia de ensino-aprendizagem claramente 
definida, assim como a co-existência de alguns elementos estruturais básicos com os quais 
professores e alunos possam contar. 
 
É necessário ressaltar que a tecnologia isolada não é capaz de tornar a educação mais eficiente. O 
que alguns autores propõem é uma reengenharia da educação acadêmica, voltada para o ensino 
superior e, principalmente, para a especialização e atualização profissional. Ressaltam eles que a 
sobrevivência das universidades, enquanto instituições de ensino, demanda o desenvolvimento de 
maior competência no uso da TI e nas novas tecnologias de EAD. Para eles, as instituições que 
vão permanecer serão aquelas que se destacarem tanto em volume de cursos como em 
abrangência de conhecimentos. Para isso, devem repensar e aperfeiçoar continuamente sua 
qualidade de serviços, sistemas de avaliação e flexibilidade. 
 
A EAD representa uma revolução tão intensa nos paradigmas educacionais que modifica 
radicalmente o ensino presencial e, mais ainda, configura uma oportunidade ímpar para que as 
instituições de ensino e professores repensem sua prática educativa. 
 
Cabe ressaltar que a autonomia proporcionada aos alunos é foco nessa modalidade de educação, 
através da qual eles são estimulados e instigados a buscar, como sujeitos ativos, o processo de 
construção do conhecimento. Neste contexto, o ambiente de aprendizagem e a proposta 
pedagógica promovem autonomia e reflexão crítica. Esta modalidade de ensino/aprendizado 
transforma a tradicional relação aluno/professor em sala de aula. O conceito de autoridade do 
professor e seu domínio sobre o processo de ensino transformam-se em compartilhamento do 
aprendizado. Surge uma nova interface entre alunos e professores, mediada pelas tecnologias 
computacionais, como a Internet. 
 
Através desta modalidade, os instrutores poderão desempenhar mais acentuadamente o papel de 
facilitadores do que de especialistas, pois os cursos serão menos estruturados e mais 
personalizados, cabendo aos próprios alunos cuidar de sua instrução. Estes conceitos reforçam a 
idéia de que os alunos aprenderão pelo fazer e não pela memorização. 
 
Mas, este novo aluno, responsável pela sua própria instrução, ainda não existe e precisa ser 
criado, o que demanda um grande esforço se consideramos que uma grande mudança cultural 
estará em jogo neste processo. Por esta razão, é necessário dar a importância adequada aos 



aspectos da comunicação e interação entre alunos, professores e tecnologias, no mesmo contexto 
do ensino presencial. Com a velocidade das mudanças tecnológicas, o sistema educacional é 
desafiado a ampliar oportunidades sem aumentar os orçamentos. Muitas instituições educacionais 
estão respondendo a este desafio desenvolvendo programas de EAD. O desenvolvimento de 
espaços flexíveis de ensino-aprendizagem, nos quais possam ser utilizados os recursos e mídias 
disponíveis sem necessidade de grandes investimentos, é o grande desafio para as universidades 
que vêm trabalhando em parceria para um melhor aproveitamento das possibilidades oferecidas 
pela EAD. Nesta proposta de educação estão distribuídas igualmente cotas de responsabilidade, 
acessibilidade e oportunidade. 
 
Panorama da EAD no Brasil 
Para um País de dimensão continental como o Brasil, o uso das novas tecnologias educacionais 
será determinante para vencer o atual atraso educacional, não obstante alguns avanços já 
verificados nos últimos anos. O crescimento da escolarização no Brasil melhorou o nível de 
instrução da população. Hoje existem 13,3% de analfabetos entre a população com 15 anos de 
idade ou mais. Segundo dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP), 
o setor público brasileiro gasta 4,8% do PIB com educação no País. 
 
O País vem fazendo progressos enormes nos últimos anos. Em 1985, existiam 859 instituições de 
ensino superior no Brasil. Em 2000, eram 1.180, 67% delas privadas. O número de cursos 
oferecidos nesse período aumentou 170%. O ensino superior já está sentindo a necessidade de 
criar novas vagas para suprir a demanda do ensino médio que cresceu velozmente. Segundo 
previsão do ministério da Educação (MEC), em 2004, haverá mais de três milhões de alunos 
matriculados nos cursos de graduação e, para atender à demanda projetada, devem ser abertas 
cerca de 875 mil novas vagas nas universidades. O país, a curto prazo, não tem como suprir no 
modo presencial esta enorme demanda educacional, razão pela qual o MEC tem se empenhado 
firmemente na aprovação e certificação dos cursos de graduação à distância. Mas, mesmo com 
este crescimento, a parcela de jovens que chegam ao ensino superior no Brasil representa, 
praticamente, a metade da de países como o Chile e a Argentina: aqui, os 2,7 milhões de 
universitários representam 1,6% da população, contra cerca de 3,4% de chilenos e argentinos. 
 
Nos últimos anos a EAD no Brasil também vem fazendo progressos. Em 1997, o Brasil possuía 
apenas um curso de licenciatura aprovado pelo MEC, oferecido pela Universidade Federal de Mato 
Grosso. Somente em 1998 o MEC apresentou o primeiro arcabouço de legislação para certificação 
de cursos em EAD. A partir desta data começaram a surgir solicitações para aprovação e 
certificação de cursos de graduação a distância. 
 
Em 1998 foram apresentadas ao MEC, oito solicitações. Em 99 já foram solicitados mais 14 
cursos. Em 2000, apenas 5 cursos, em 2001 foram 10 cursos e, em 2002, até o dia 30 de janeiro, 
já constavam 23 solicitações de certificação de graduação em EAD. No total, foram apresentadas 
ao MEC, até o início de 2002, 67 solicitações, que correspondem a um total de 75 cursos de 
graduação. Destas, 14 instituições de ensino superior (IES) já foram credenciadas, sendo: 9 
federais, 3 estaduais, e 2 privadas. Ao todo já foram autorizados, até o presente momento, 17 
cursos de graduação, quase todos eles voltados à formação de professores do ensino 
fundamental. O Brasil possui, nestes cursos, cerca de 40.000 alunos matriculados; e destes, 
39.000 participam de cursos para formação de professores. A previsão do MEC era de que até o 
final de 2002 estivessem matriculados 70.000 professores nestes cursos. 
 
Tendências da EAD no Brasil e no mundo 
Algumas outras tendências podem ser observadas quando se faz uma reflexão sobre o panorama 
atual da EAD, como o sentido de cooperação interinstitucional e internacional no campo da EAD, 
que vêm se concretizando através de redes e consórcios, promovendo o intercâmbio de 
informações e de ações, como o caso da UriiRede. A tendência é trabalhar cada vez mais em 
cooperação, quer seja em projetos de interesse próprio, como também em projetos comunitários. 
Em 2000, surgiram no Brasil dois grandes consórcios universitários de EAD, a Universidade Virtual 



Pública do Brasil - UniRede, que é um consórcio de 70 instituições públicas de ensino superior que 
tem por objetivo democratizar o acesso à educação de qualidade por meio da oferta de cursos à 
distância; e a Universidade Virtual Brasileira (UVB), formada por 15 universidades particulares. A 
perspectiva é de que sejam criadas mais de cem mil novas vagas para cursos a distância nessas 
universidades, que irão se juntar às atuais 400 mil vagas oferecidas anualmente. Só a UniRede 
tem por meta qualificar 180 mil professores à distância até o final de 2004. O planejamento do 
ProDocência, que é um programa voltado para capacitar professores em licenciaturas de 1 - a 4a 
séries e em Ciências, é feito pelo Grupo de Trabalho de Licenciaturas da UniRede. Outros dois 
grupos de trabalho atuam, respectivamente, no desenvolvimento de cursos de conteúdo mais 
breve e na educação tecnológica. 
 
A mesma tendência também é observada nas empresas, - onde se observa a criação de grandes 
portais de educação, que tem por objetivo criar comunidades acadêmicas que utilizem o ensino a 
distância. Entre alguns exemplos, podem ser destacados a iniciativa do Santander com o portal 
Universia, que conta com o apoio de mais de 450 instituições de ensino superior em toda Ibero-
América, sendo 71 delas no Brasil. Outro destaque é a Academia Global, empresa do grupo 
Portugal Telecom constituída em setembro de 2000, que tem por objetivo conceber, desenvolver 
e implementar soluções no âmbito do e-learning. A Xerox do Brasil criou o Portal Sophia, que 
utiliza a plataforma da Universite, da MHW, cujo controle acionário foi tomado pela fabricante em 
dezembro de 2000. O Sophia irá hospedar, remotamente, pglo modelo ASP (Application Service 
Provider), todo o conteúdo e serviços de instituições de ensino, permitindo que empresas e 
profissionais compartilhem essas informações através de cursos e treinamentos via Internet. 
 
No exterior, a mais conceituada universidade aberta à distância do mundo é a Open University do 
Reino Unido (OU). A escola de negócios da OU é a principal escola de negócios da Europa, além 
de ser o principal fornecedor de programas de administração de empresas à distância. Desde seu 
início, em 1983, mais de 150.000 administradores estudaram num dos cursos da Escola de 
Administração da OU, seja na graduação ou no nível do MBA. Atualmente a faculdade de 
administração da OU conta com 30.000 estudantes no Reino Unido, dentre outros em mais de 44 
países. No Brasil a procura não é diferente. A Associação Brasileira de Educação à Distância 
(ABED) estima que mais de um milhão de pessoas estejam participando de cursos a distância 
atualmente no país, destes, cerca de 200.000 na área corporativa. 
 
 
Considerações finais 
Um dos fatores críticos de sucesso em EAD é o foco direcionado às necessidades dos alunos e a 
definição de conteúdos que atenda a essas necessidades. Ensinar e aprender a distância exige 
paciência e preparo dos alunos e dos docentes. Os objetivos pedagógicos devem estar associados 
a uma lista de métodos agregados a atividades presenciais e aos possíveis métodos associados a 
atividades a distância. A infra-estrutura do curso no âmbito pedagógico, desenho do curso, 
apresentação, formas de 
interação e ambiente de aprendizagem, associados à qualidade do material didático, constituem a 
chave do sucesso para os cursos a distância. Por esta razão é dada muita ênfase à escolha de 
uma linguagem adequada para a elaboração do material didático. 
 
Cabe destacar, que um dos principais desafios para as universidades e, para as empresas que 
estão se lançando na EAD, é buscar uma linguagem pedagógica apropriada à aprendizagem 
mediada pelos vários meios de comunicação. A questão da tutoria é um instrumento essencial, 
sendo uma das determinantes do sucesso do curso. 
 
Controle e acompanhamento permanente do trabalho de professores, tutores, estagiários de 
atendimento e secreta ria são igualmente cruciais, pois a interação com o aluno pode ser feita de 
inúmeras formas e todas elas são essenciais para o sucesso da aprendizagem. A estruturação de 
uma equipe especializada, composta de pessoas que entendam de tecnologia e de pedagogia e, 



que trabalhem de forma coesa, podem garantir uma melhor performance na aprendizagem do 
aluno. 
 
No Brasil, apesar da EAD estar ainda numa fase inicial de desenvolvimento, é possível prever uma 
tendência de expansão na oferta de cursos a distância, especialmente dos cursos voltados para o 
público adulto, como os de pós-graduação e os de educação continuada. Esta expansão pode ser 
explicada como uma resposta às necessidades de constante especialização, capacitação e 
atualização e da mão-de-obra do setor produtivo. Outra importante justificativa para o 
crescimento da oferta destes cursos, é utilização da EAD pelos profissionais da educação 
(professores) e a possibilidade de formação e especialização daqueles em novas ocupações e 
profissões. 
 
Na FAAP, por exemplo, a instituição oferece aos seus professores um mestrado em tecnologia 
educacional, preparando-os dessa forma para atuarem com desembaraço no EAD. 
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