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Introdução 
 
O desenvolvimento das novas tecnologias e a facilidade de acessá-las têm permitido que 
Instituições de Ensino Superior (IES) ofertem cursos a distância. Esta modalidade de ensino 
tem transformado o que conhecemos como educação tradicional onde professores e alunos 
encontram-se em horários e locais pré-estabelecidos para a transmissão de informação por 
parte do professor e recepção da mesma por parte do aluno. A Educação a Distância (EaD) é 
uma modalidade de ensino caracterizada pela separação física entre o professor e o aluno, pois 
o contato entre ambos é mediado por diferentes mídias que podem ser agrupadas em dois 
grandes grupos: mídias tradicionais e mídias digitalizadas (Moreira, 2003). As mídias 
classificadas como tradicionais não são digitalizadas: material impresso, fitas de vídeo, rádio, 
televisão, fitas cassetes, filmes entre outros. As mídias digitalizadas são caracterizadas pela 
interação entre professores e alunos em ambientes informatizados e/ou computadorizados: 
Web, multimídias interativas, sistemas inteligentes entre outros. A inserção de mídias 
digitalizadas no processo de ensino-aprendizagem possibilita a transmissão de conhecimentos 
pelos modelos assíncrono e síncrono e permite que o processo de transmissão e recepção de 
saberes conduza o educando a uma formação completa e transformadora. Durante seu 
processo de desenvolvimento e expansão a EaD atravessou várias etapas; podemos as dividi-
las em quatro: 1) a educação por correspondência que ocorreu até os anos 60; 2) 
transmissões de rádio e TV durante os anos 60 e 70; 3) educação por videoconferência nos 
anos 80 e começo dos anos 90; 4) uso das novas tecnologias da comunicação, redes de 
informação e multimídias interativas difundidas atualmente. Estamos vivendo na era 
educativa-digital. 
 
O uso de mídias digitalizadas na EaD é denominado Tecnologia Educacional. Grinspun (1999) 
define este termo como a integração de uma série de recursos tecnológicos e procedimentos 
didáticos que auxiliam o processo pedagógico e favorecem e promoção de melhores “condições 
para a aquisição dos conhecimentos e competências propostos”.(p. 19) 
 
O papel da EaD como modelo educativo é relevante, pois tem quebrado paradigmas antigos de 
que somente dentro das escolas os saberes podem ser disseminados. Com toda sua 
potencialidade a EaD demonstra que os conhecimentos podem transpor barreiras de tempo e 
espaço e podem ser adquiridos por alunos em lugares de difícil acesso e distantes dos grandes 
centros urbanos.  
 
A inserção das tecnologias no educativo tem causado reações paradoxais. Por um lado, as 
instituições crêem que, ao vencer barreiras de tempo e espaço, poderão disponibilizar cursos 
para um número maior de alunos em diversas partes do país e do mundo, o que possibilitar-
lhes-á o crescimento. Por outro lado, especialmente o aluno adulto, ativo no mercado de 
trabalho, vê a EaD como uma alternativa que pode facilitar o seu processo de capacitação 
profissional permitindo que aprenda de maneira mais flexível. Já o professor que nunca 
trabalhou nesta modalidade, sente-se geralmente inseguro por temer que poderá perder o 
emprego em sala de aula e questionar se os alunos realmente aprendem por meio do uso das 
novas tecnologias. A verdade é que a utilização da EaD está redefinindo e transformando os 
modelos de ensino-aprendizagem atuais tornando-se, em conseqüência, tema de debate e 
reflexão.  
 
Assim que, trataremos de destacar os impactos trazidos pela EaD aos âmbitos institucional, 
discente, docente e metodológico no contexto de IES e empresas de nosso país.  
 
1) Institucional - A oferta de cursos a distância está evoluindo rapidamente 
É inegável que a EAD expandiu rapidamente nos últimos anos no Brasil. A partir de 1996, 
quando a LDB (Lei de Diretrizes e Bases do Ensino Nacional) legalizou a oferta de cursos a 
distância, houve um crescimento na procura. Empresas em busca de capacitação profissional 
para seus funcionários foram as principais interessadas e, com isso, criaram as chamadas 
"universidades cooperativas".  



É estimado que, em 2004, aproximadamente meio milhão de pessoas tenham se envolvido no 
e-learning. Segundo estudo realizado pelo IDC (International Data Corporation), somente o 
mercado corporativo de EaD movimentou R$ 10 milhões em 2000. Em 2001, esse número 
saltou para R$ 45 milhões, apresentando crescimento de mais de 300%. Esse mercado tem 
crescido a cada ano.  
 
As IES também estão investindo na EaD, talvez não tão ferozmente como as empresas, mas o 
suficiente para começar a inseri-la no meio acadêmico. Até 2002, o MEC havia credenciado 18 
IES para ofertar cursos na modalidade a distância. Em 2004, esse número praticamente 
dobrou com 34 instituições credenciadas oferecendo 59 cursos superiores a distância, sendo 
praticamente 90% deles na área de formação de professores. Nesse mesmo ano, 40 IES 
receberam credenciamento para oferecer aproximadamente 80 cursos de pós-graduação latu 
sensu a distância. Existe ainda uma previsão de desenvolvimento na oferta de cursos 
seqüenciais e técnicos a distância. "Nos cursos autorizados existem, atualmente, no Brasil, 
cerca de 60 mil estudantes de graduação e mais ou menos 80 mil nos cursos de extensão e de 
pós-graduação latu sensu" diz João Teatine, Secretário de Educação a Distância do MEC à 
revista Guia de Educação a Distância - 2004. 
 
Para o credenciamento institucional e autorização de programas de cursos superiores na 
modalidade a distância o MEC leva em conta os seguintes critérios: 
 
· Histórico da IES, capacidade financeira, administrativa, infra-estrutura e objetivos 
institucionais; 
 
· Qualificação acadêmica e experiência profissional das equipes multidisciplinares e de 
eventuais instituições parceiras; 
 
· Infra-estrutura adequada aos recursos didáticos, suportes de informação e meios de 
comunicação que pretende adotar; 
 
· Resultados obtidos em avaliações nacionais; 
 
· Experiência anterior em educação no nível ou modalidade que se proponha a oferecer. 
 
A oferta de cursos credenciados a distância exige investimento pesado especialmente por parte 
das IES. Segundo um artigo divulgado pela a Associação Brasileira de Tecnologia Educacional o 
custo da produção de um curso a distância é extremamente alto, ficando entre R$ 3.000 e R$ 
6.000 por hora de aula, sem contar com custos mensais, como o salário do professor tutor, a 
manutenção do site e o custeio da tecnologia.  
 
2) Discente - Ainda existe resistência cultural referente à EAD 
Inicialmente a EaD foi introduzida no Brasil em forma de cursos técnicos emergenciais que 
criaram a imagem, que existe até hoje, que cursos a distância são fáceis e sem qualidade. 
Cursos por correspondência estão longe de se comparar à maneira que a EaD é ofertada hoje - 
a partir da integração de mídias e tecnologias variadas. Culturalmente, ainda prevalece o 
pensamento que cursos a distância são mais fáceis e não requerem tanto esforço por parte do 
aluno e isso por si só, já é motivo suficiente para que vários deles não se interessem em 
conhecer ou participar de cursos nessa modalidade.  
 
Contudo, o aluno que se inscreve e participa de um curso a distância percebe que, para 
alcançar os resultados desejados, deverá participar de fóruns, chats, enviar atividades escritas, 
participar de trabalhos em grupo, assistir aulas transmitidas via satélite, realizar provas dentro 
dos prazos estipulados no calendário do curso.  
 
No final do semestre letivo de agosto-dezembro de 2004 um aluno da disciplina on-line 
Metodologia Científica da Unisa Digital enviou um e-mail para sua professora afirmando que 
acreditava que a disciplina tinha atividades demais para um "cursinho on-line".  
 



O aluno disse que, inicialmente, pensava que teria que gastar pouco tempo para participar das 
atividades da disciplina on-line, mas logo descobriu que teria que dedicar mais tempo do que 
esperava se quisesse obter a média final que precisava. Este exemplo mostra que a barreira 
cultural existente não permite que vários alunos compreendam que um curso a distância não é 
necessariamente diferente de um curso presencial em termos do conteúdo apresentado e 
tempo que deve ser disponibilizado para cursá-lo. A principal diferença é que um curso a 
distância é mais flexível, pois o aluno tem a possibilidade de dedicar-se aos estudos em 
horários que lhe sejam convenientes. Outra aluna da Unisa Digital afirmou que existe uma 
diferença marcante entre participar de curso a distância e de um curso presencial. Disse que 
no curso a distância a participação, envolvimento e dedicação do aluno são primordiais pois, 
na sala de aula, é muito mais fácil sentar na última carteira e não interagir ou participar.  
 
Por isso os alunos que se envolvem com cursos a distância devem estar prontos para serem 
responsáveis, automotivados, participativos, disciplinados, perseverantes e, especialmente, 
estudiosos. Nessa modalidade, o interesse do aluno em aprender é parte fundamental para 
que tenha sucesso e alcance os seus objetivos.  
 
Como resultado desta divergência entre o mito e a realidade, vários alunos perdem a 
motivação para seguir adiante nos cursos. De acordo com a Associação Brasileira de Educação 
a Distância (Abed), o índice de desistência em cursos em EAD nos Estados Unidos é de 40%, 
na Alemanha de 60% e no Brasil chega a 80%.  
 
Para evitar o problema da evasão, as IES devem investir em: 
 
· Um sistema eficaz de atendimento ao aluno, que utilize vários canais de comunicação como 
telefone, e-mail, fax, chat, entre outros. 
 
· Logística e infra-estrutura de apoio que permitam que o aluno tenha acesso a bibliotecas, 
materiais instrucionais e didáticos. 
 
· Contratação e capacitação de equipe multidisciplinar nas áreas de tecnologia da informação, 
comunicação, desenvolvimento e produção de material didático. 
 
· Capacitação de coordenadores de cursos, professores e tutores a fim de que saibam qual é o 
seu papel como docentes neste novo contexto educacional.  
 
3) Docente - O papel do professor tem mudado com a expansão da EAD 
Em nosso mundo globalizado existe a necessidade crescente do acesso à educação de 
qualidade. Segundo o INEP (2003), no Brasil os professores tinham a missão de educar mais 
de 57,7 milhões de pessoas matriculadas desde a educação infantil até o ensino superior. 
Agora, a docência toma novas dimensões pois dela implica a relação educativa com os alunos - 
vínculo fundamental que possibilitará que se mantenham interessados em aprender. O 
professor é um agente social que desenvolve o seu trabalho "exposto cotidianamente às 
condições de vida, características culturais e problemas econômicos, familiares e sociais dos 
sujeitos com quem trabalha" (Fierro, Fortoul e Rosas, 1999, p.21). Como sabemos, esta é uma 
das profissões que mais demandam tempo e dedicação, mas também é pouco reconhecida.  
 
Libâneo (2004) afirma que os professores tendem a resistir às inovações tecnológicas na 
escola por razões culturais e sociais como “certo temor pela máquina e equipamentos 
eletrônicos, medo da despersonalização e de ser substituído pelo computador, ameaça do 
emprego, precária formação cultural e científica e formação que não inclui tecnologia” (p. 68). 
Não devemos nos surpreender com o fato de que muitos docentes se oponham à utilização das 
novas tecnologias no âmbito educacional. Isso também acontece porque sua formação e 
atuação estão centradas em aulas presencias e por meio de métodos de transmissão do 
conhecimento. Tapscott afirma que as novas tecnologias permitem centralizar a aprendizagem 
no indivíduo ao invés de centralizá-la no transmissor. A educação centrada no aluno o motiva a 
aprender e se converte em um divertimento.  
 



Com a expansão da EaD nos meios acadêmicos os professores passam a ter preocupações 
legítimas sobre o seu papel, à medida que o modelo de aprendizagem muda da transmissão 
para a interação (Tapscott, 1998). "O importante é compreender que, ao mudar de uma 
educação centrada no professor para uma educação centrada no aluno, não significa que, de 
repente, o professor desempenha um papel menos importante" (p. 135). O professor continua 
tendo um papel crucial e valioso na EaD pois é figura essencial para criar, estruturar e animar 
experiências de aprendizagem. Libâneo (2004, p. 67) destaca que “a utilização pedagógica das 
tecnologias da informação pode trazer efeitos cognitivos relevantes, estes porém não podem 
ser atribuídos somente a essas tecnologias” agora o professor assume o papel de facilitador do 
processo de ensino-aprendizagem.  
 
Daí surge à necessidade de um trabalho de conscientização, capacitação e formação de 
docentes para que estejam preparados para atuar nesta modalidade. Isso evitará que pensem 
que estão perdendo o seu espaço e sintam que sua profissão está sendo desvalorizada. Na 
verdade há um campo de trabalho a ser explorado e preenchido por docentes capacitados e 
interessados em ensinar e aprender por meio da EaD.  
 
4) Metodológica - A EAD pode promover uma aprendizagem colaborativa e social 
Os seres humanos são criaturas sociais e comunicativas pois, em geral, gostam de interagir 
com outras pessoas. Por vários séculos, predominou no meio educativo a corrente teórica 
condutista, onde o processo de ensino-aprendizagem era marcado pala transmissão de 
informações por parte do professor e a memorização passiva e repetitiva por parte aluno. 
“Desta maneira a aprendizagem se reduziu a um processo de acumulação de informações, com 
escassa compreensão, transferência reduzida e pouco uso do conhecimento” (Flores y 
González, 1998). No condutismo, basicamente não existia interação no processo de 
aprendizagem, mas a partir dos estudos e conceitos desenvolvidos por Vygotsky esse quadro 
começou a mudar. Ele afirmou que "...o verdadeiro curso do desenvolvimento do pensamento 
não vai do individual para o socializado, mas do social para o individual" (1987, p.18). 
 
Conceitos como este ajudaram educadores a compreender que a maior parte da aprendizagem 
é construída a partir de relações sociais. Mediante a conversa e o diálogo, os alunos chegam a 
sua própria compreensão de um conceito ou conhecimento. A aprendizagem colaborativa é 
caracterizada pela presença de grupos de alunos que se responsabilizam pela interação que os 
levará a uma meta comum. (Flores, 2001). Light (1992, citado em Flores, 2001) sustenta que 
a aprendizagem colaborativa tem um papel importante nas atividades de cursos de educação 
superior porque os alunos trabalham juntos em pequenos grupos aplicando e sintetizando os 
conhecimentos apresentados.  
 
O advento da educação mediada pelo uso das novas tecnologias tem levado educadores a 
refletir sobre a importância da interação no processo de ensino-aprendizagem na modalidade 
EAD. Partindo do pressuposto de que a aprendizagem é, fundamentalmente, uma experiência 
social, de interação pela linguagem e pela ação (Vygotsky, 1984), surge a necessidade de 
analisar os modelos, canais e métodos que são utilizados para facilitar o processo interativo.  
A interação é um fenômeno humano caracterizado pela complexidade psicológica, social, 
lingüística, semiótica e antropológica. Especialmente no contexto da EAD, interagir pode 
tornar-se um desafio porque a comunicação estará sendo mediada por instrumentos 
tecnológicos que não permitem que as pessoas vivenciem a comunicação não verbal. Assim, a 
interação ocorre entre pessoas com estilos de vida, idéias, crenças, níveis sócio-econômicos, 
habilidades, conhecimentos, preconceitos e limitações diferentes (Landim, 1997). Por isso, é 
fundamental planejar e executar estratégias que proporcionem a interatividade nestes cursos. 
 
A única maneira de enriquecer o ensino assíncrono a distância é gerar um ambiente simulado 
de "sala de aula" ou "trabalho em grupo". Para isso, o estudo colaborativo exige participação e 
integração tanto dos alunos como dos professores, criando comunidades de aprendizagem. 
Uma comunidade de aprendizagem on-line é um espaço no qual alunos e docentes podem se 
conhecer e sentir que estão juntos no processo de aprendizagem, trabalhando para um fim 
comum (Palloff, Pratt e Rapp 2000).  
 



A maioria dos estudos realizados acerca do trabalho colaborativo foram feitos a partir de aulas 
presenciais, entretanto, os mesmos princípios podem ser aplicados na educação a distância. 
McAlpine (2000) destaca que a aprendizagem colaborativa mediada por computadores é um 
componente essencial nas estratégias metodológicas usadas em cursos on-line. 
 
Essas estratégias metodológicas possibilitam criar um ambiente de interação e de trocas entre 
os vários participantes. Os processos de aprendizagem colaborativa animam a construção do 
conhecimento em um meio ambiente no qual os alunos compartilham suas próprias 
compreensões e as negociam.  
 
Sob essa perspectiva construtivista, a interação pode ser concebida como um recurso que deve 
ser lançado mão pelo professor para promover entre seus alunos, a construção de significados. 
Alunos com altos níveis de interação possuem atitudes mais positivas e altos níveis de 
realização. (Fulford & Zhang, 1993). 
 
Existem técnicas e metodologias para o desenvolvimento de trabalhos em grupo que propiciam 
a aprendizagem colaborativa. Seguem alguns exemplos: 
 
· Aprendizagem baseada em problemas (ABP) – situação-problema hipotética em que grupos 
de alunos buscam sua solução a partir de procedimentos específicos determinados pela 
metodologia da técnica.  
 
· Estudo de caso - situação específica em que equipes têm que estudar e inter-relacionar o 
caso com as teorias e conceitos abordados no conteúdo do curso a partir de questões 
propostas pelo professor. 
 
· Debate – discussão em pequenos grupos e defesa de determinado posicionamento sobre 
temas propostos pelo professor, a partir de um calendário de tarefas, de procedimentos e 
estratégias específicas. 
 
· Brainstorming – apresentação de uma palavra ou idéia pelo professor, para que os alunos 
possam exprimir seus conceitos e concepções sobre ela.  
 
· Resenha crítica - indicação de artigos ou obras relacionadas à temática do curso, para estudo 
e análise crítica por equipes de trabalho. 
 
· Quadros comparativos – preenchimento das lacunas de um quadro que apresenta diferentes 
teorias, conceitos ou perspectivas sobre uma mesma temática confrontando-as.  
 
· Argumentação Estruturada - metodologia que permite ao aluno participar dos fóruns, 
demonstrando estudos e reflexões sobre os conteúdos do curso, a partir de procedimentos 
estruturados.  
 
Cursos a distância podem e devem oferecer procedimentos metodológicos que proporcionem a 
professores e alunos um espaço adequado para a interação, troca de conhecimentos e 
construção mútua do saber.  
 
CONCLUSÃO 
 
É inquestionável que o uso das tecnologias na EaD está conquistando um espaço de destaque 
ao propiciar que modelos inovadores de ensino-aprendizagem sejam desenvolvidos e 
utilizados. Hoje as IES e empresas continuam buscando, experimentando, acertando, errando, 
aprendendo e conquistando o seu espaço no mercado das tecnologias educativas. Um 
crescente número de alunos que participam de cursos a distância estão descobrindo que 
podem aprender por meio de um modelo que favorece um novo sistema educativo centrado no 
próprio aluno. Já os docentes que se aventuram em aprender a ensinar nesta modalidade 
estão vendo portas se abrindo em um mercado que necessita de pedagogos, designers 
instrucionais, tutores, dentre outros profissionais capacitados para atuar nessa modalidade.  



Com tudo isso, novas metodologias de ensino e aprendizagem vêm sendo desenvolvidas, 
adaptadas e utilizadas na EAD a fim de permitir que o aluno aprenda a aprender e a 
compartilhar seus conhecimentos com outros a fim tornar-se peça chave no processo de 
construção do conhecimento.  
 
Ao refletirmos sobre os variados fatores que direcionam a EaD percebemos que sua tendência 
é democratizar o ensino, permitindo que mais pessoas tenham acesso ao saber. Esta 
possibilidade, por sua vez, tende a moldar e modificar a maneira como os serviços educativos 
são produzidos e ofertados. A entrada da "virtualidade" no educativo deixa de ser uma opção 
ou desejo vanguardista, convertendo-se em uma necessidade daqueles que querem participar 
de um mercado educativo e profissional altamente competitivo. 
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