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APRESENTAÇÃO 

 
 Esta dissertação de mestrado foi motivada pela constatação do desenvolvimento 

da educação a distância (EAD) no ensino superior brasileiro. Desde a utilização da 

Internet, a partir dos anos 1990, como o principal meio para a educação a distância no 

nível superior, que essa modalidade de ensino não para de crescer. Assim, tornou-se 

relevante estudar as causas que têm levado ao crescente destaque da educação a 

distância no ensino superior no Brasil.    

 

O estudo está estruturado em nove capítulos. O primeiro introduz o tema da 

pesquisa. Também aborda o problema do estudo, assim como o objetivo final e os 

objetivos intermediários. Ainda, descreve a delimitação e a relevância do estudo. O 

segundo apresenta uma pesquisa básica sobre a história e os conceitos do assunto 

pesquisado. Também expõe as causas, os objetivos e as características da EAD. Ainda 

são focadas questões relacionadas com as diferenças entre a educação a distância e a 

presencial. 

 

O terceiro mostra as tecnologias e as mídias utilizadas em EAD. São destacados 

o surgimento do computador, a Internet e a Internet2. Também demonstra a evolução do 

ensino a distância, desde quando a autonomia era sua marca registrada até chegar à 

época da interatividade. Ainda, trata de assuntos relacionados com a educação on-line, a 

telemática e a distância transacional. O quarto mostra a importância e o conceito de 

educação, bem como o ambiente de aprendizagem em educação a distância. Também 

discursa sobre a formação do professor e o novo papel do docente e do aluno, impostos 

por essa modalidade de ensino.              

 

 O quinto aborda temas referentes aos modelos ou instituições de aprendizagem a 

distância e a avaliação educacional. Demonstra, também, os tipos e os critérios da 

avaliação na EAD e a qualidade no aprendizado a distância. O sexto alude a aspectos 

sobre o histórico da EAD, a legislação que regulamenta essa modalidade, o uso do 

computador na educação e a chegada da Internet no Brasil. Também refere à 

experiência da Internet2, a educação mediada pela Internet e os critérios de avaliação e 

qualidade do ensino a distância no país. E, ainda versa sobre os modelos da EAD e o 

seu crescimento e papel no ensino superior no Brasil.  
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 O sétimo descreve a metodologia utilizada neste estudo. Também explicita o 

tipo de pesquisa, o universo e a amostra do trabalho. Ainda debruça sobre a seleção dos 

sujeitos da amostra, e a maneira como os dados foram coletados e tratados. O oitavo 

expõe a pesquisa de campo. Nele, são apresentados os resultados estatísticos dos dados, 

coletados por meio do questionário fechado. O nono e último capítulo consolida as 

conclusões da pesquisa e apresenta algumas sugestões para uma agenda de futuros 

estudos sobre o assunto.   
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RESUMO 
 
 
 

Esta pesquisa teve como interesse principal verificar os motivos do crescente 

destaque da educação a distância no ensino superior brasileiro. Para concretizar o estudo 

foram utilizadas as pesquisas bibliográfica e de campo. As informações bibliográficas 

permitiram concluir que o sucesso total da educação a distância no Brasil esbarra em 

dois obstáculos: o analfabetismo e a exclusão digital. Estas, por sua vez, têm criado um 

outro problema designado hoje de analfabetismo digital. Embora existam essas 

limitações, pelos dados sobre a educação a distância no país, é patente que esta 

modalidade de ensino vem ganhando cada vez mais espaço no processo educativo 

brasileiro. Há de se destacar que a maior concentração de cursos a distância 

credenciados no Brasil ocorre no ensino superior. Hoje, cursos a distância nesse nível 

são autorizados no país nas áreas seqüencial, graduação, especialização, mestrado e 

doutorado. A pesquisa de campo levou a confirmar praticamente todas as suposições 

sobre o aumento da educação a distância no ensino superior, propostas 

antecipadamente. A flexibilidade que possibilita a transmissão do conhecimento em 

qualquer lugar e horário e as novas tecnologias, sobretudo a Internet, foram os fatores 

que mais impulsionaram o aumento da educação distância no ensino superior brasileiro. 

Entretanto, a melhoria da qualidade dos cursos foi o menos significativo no que diz 

respeito ao crescimento da educação a distância no nível superior no Brasil. Mas, tal 

fato não significa que os cursos superiores a distância não tenham qualidade. Pelo 

contrário, os cursos são ministrados por profissionais de competência confirmada. O 

que pode ainda legitimar a presença da qualidade no ensino superior a distância é o seu 

crescimento exponencial no país. Além do mais, a importância atribuída ao projeto 

pedagógico bem planejado nos cursos superiores a distância demonstra o interesse pela 

excelência no aprendizado a distância. Certamente, quando um projeto pedagógico é 

bem delineado, em qualquer nível de ensino a distância, a tendência da qualidade é 

aperfeiçoar-se.  
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ABSTRACT 
 

 

 

This research was as principal interest to verify the motives the prominence of crescent 

outstanding of distance education in brazilian higher education. To make real the study 

were used the bibliographical and field researches. The bibliographical informations 

permitted to conclude that the total success of distance education in Brazil strikes 

against two obstacles: the digital exclusion and illiteracy. These, in turn, have created 

another problem called today digital illiteracy. Although there are those limitations, by 

the data about distance education in the country, it is patent that this modality of 

education is gaining more and more space in brazilian educational process. It has to 

detach that the greatest concentration of distance courses accredited in Brazil occurs in 

higher education. Today, distance courses at this level in the country are authorized in 

sequential, graduation, specialization, master and doctorate areas. The field research led 

to confirm practically all suppositions about the increase of distance education in higher 

education, proposed in anticipation. The flexibility that makes possible the transmission 

of knowledge at any place and time and the new technologies, chiefly the Internet, were 

the factors that more impelled the increase of distance education in brazilian higher 

teaching. Meanwhile, the quality improving of the courses was the less significative in 

respect to the growth of distance education it the higher level in Brazil. But, this fact 

does not signify that the distance higher courses have not quality. On the contrary, the 

courses are ministered by professionals of confirmed competence. What can still 

legitimize the presence of quality in distance higher teaching is its exponential growth 

in the country. Moreover, the importance attributed to the pedagogical project well 

planned in distance higher courses demonstrates the interest by excellence in the 

distance learning. Certainly, when a pedagogical project is well delineated, at any level 

of distance teaching, the trend of quality is perfect itself.    
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PROBLEMA  

 

“A maioria das pessoas gasta mais tempo e energia 
ao falar dos problemas do que ao enfrentá-los”.  

 

Henry Ford.    
 

Este capítulo tem o propósito de introduzir o tema da pesquisa. Também são 

abordados o problema do estudo, assim como o objetivo final e os objetivos 

intermediários. Ainda a delimitação e a relevância do estudo estão presentes nesta parte.   

              

1.1 Introdução 

 

 Uma das características mais marcantes das sociedades contemporâneas são o 

ritmo e a intensidade das mudanças sociais e tecnológicas. É notória que a inovação 

tecnológica vem causando transformações profundas e irreversíveis em todos os setores, 

no mundo inteiro. O conhecimento tornou-se imprescindível para gerar emprego e renda 

na sociedade do século XXI. A educação, mais do que nunca, assumiu uma importância 

estratégica na capacitação das pessoas, para ultrapassar as dificuldades impostas por 

estas mudanças.  

 

No campo educacional, novos conceitos foram criados como educação a 

distância ou EAD, educação continuada, teleducação, flexibilidade educacional, entre 

outros. Dessa forma, o ensino a distância tornou-se relevante para atender essa crescente 

demanda por novas formas de aprendizado. Esse tipo de ensino tem sido possível graças 

às tecnologias da informação e da comunicação (TICs). A educação a distância até pode 

parecer uma novidade. Porém, ela está simplesmente recebendo novos enfoques, 

fundamentados, sobretudo, pelos modernos meios de comunicação, de que se serve a 

pedagogia nessa modalidade de ensino.  

 

Existem dados do século XVIII, segundo Landim (1997) e Maia e Mattar 

(2007), sobre o exercício da EAD. Este tipo de modalidade de ensino já passou por 

diversas etapas, no mundo inteiro, desde seu aparecimento, de acordo com a invenção 

de novas tecnologias da informação e da comunicação (NTICs). Essa forma de 

educação surgiu como uma alternativa ao ensino convencional em escolas e instituições 
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de ensino tradicionais. O ensino a distância iniciou por correspondência e depois foi se 

espalhando com o aparecimento do rádio e da televisão.  

 

Mas, nos anos 1990, a EAD sofreu um grande impacto com a vinda da Internet, 

a rede mundial de computadores. Esta possibilitou o ensino on-line, realizado com 

recursos digitais e de rede, em tempo real, atingindo rapidamente um grande número de 

pessoas. É impossível dizer exatamente quantas pessoas possam acessar a Internet. Mas, 

Capron e Johnson (2004) informam que a Internet, em 12 anos de disponibilidade 

pública, ultrapassou os 500 milhões de usuários e tem aumentado cada vez mais. Moore 

e Kearsley (2007) revelem que uma estimativa em março de 2004 indicou existirem 800 

milhões de pessoas on-line.   

 

A Internet, além de possibilitar a comunicação digital, acentuou a globalização e 

tem contribuído muito para aumentar a procura da EAD. No mundo acadêmico, o 

estudo da educação a distância aconteceu somente no início da década de 1970 (século 

XX), embora a sua prática seja uma realidade há muito mais tempo. Daniel (2003) 

aponta três razões para pesquisar a aprendizagem a distância: a evidência, que os 

acadêmicos devem buscar, respeitar e estudar com a devida atenção; as expectativas 

criadas pelo desenvolvimento do ensino a distância; e o ambiente mutável, tornando-se 

impossível ficar indiferente a tal fato. 

 

O Brasil não tem ficado passivo à educação a distância, pelo contrário, tem 

acompanhado bem a evolução desta modalidade de ensino. Pode-se considerar que a 

EAD surgiu oficialmente no país, em dezembro de 1996, instituída pela Lei nº 9.394. 

Portanto, tem pouco mais de dez anos de existência legal. Entretanto, antes da 

legalização da EAD, já existia no Brasil uma prática intensa e abrangente dessa forma 

de aprendizagem, por correspondência, rádio e televisão. A era da Internet chegou 

também no Brasil e o ensino a distância, mediado pela rede mundial de computadores, 

tem contribuído muito para o seu avanço.    

 

A EAD vem crescendo cada vez mais nos diferentes níveis educacionais 

brasileiros, tanto em número de instituições credenciados pelo Ministério da Educação 

(MEC) como em quantidade de alunos matriculados. Segundo o Anuário Brasileiro 

Estatístico de Educação Aberta e a Distância (ABRAEAD/2007) no ano 2006 um total 
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de 2.279.070 brasileiros foi matriculado em cursos a distância, em instituições 

autorizadas pelo MEC. Deste modo, um em cada oitenta brasileiros freqüentou curso a 

distância no país nesse ano.  

 

O crescimento de cursos em educação superior a distância é o maior destaque do 

Censo da Educação Superior de 2006. De acordo com a Secretaria de Educação a 

Distância (SEED), de 2003 a 2006, o número passou de 52 cursos para 349, o que 

significa um aumento de 571%. Os dados mostram também que os estudantes no ensino 

superior de EAD aumentaram significativamente. Eles passaram de 49 mil em 2003 

para 207 mil em 2006, um aumento de 315%. As informações foram divulgadas no dia 

19 de dezembro de 2007 em Brasília.  Logo, o ensino a distância no nível superior é o 

que mais cresce no Brasil.  

 

Tal realidade leva a levantar o seguinte problema: Quais os motivos do crescente 

destaque da educação a distância no ensino superior? 

 

1.2 Objetivo final do estudo 

 

Verificar quais os fatores têm contribuído para que a educação a distância venha 

conquistando cada vez mais espaço no ensino superior e indagar a percepção e as 

expectativas dos profissionais de EAD sobre esta modalidade de aprendizagem. 

 

1.3 Objetivos intermediários 

 

1. Demonstrar o impacto das NTICs no ensino a distância. 

2. Identificar as tecnologias da informação e da comunicação mais utilizadas nos 

cursos a distância. 

3. Apresentar os modelos de educação a distância usados atualmente. 

4. Divulgar as vantagens e as desvantagens da educação a distância. 

5. Mostrar quem prepara os materiais em EAD e quais os mais usados. 

6. Indicar como a interatividade acontece no ensino a distância.  

7. Analisar os critérios de avaliação e de qualidade utilizados no ensino a distância.  
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 1.4 Suposições 

 

 O crescimento da educação a distância no ensino superior brasileiro, sem dúvida, 

não aconteceu por acaso. É claro que existem aspectos relevantes propícios que tenham 

contribuído para que tal fenômeno se verificasse. Para tentar entender esta explosão da 

EAD parte-se das seguintes suposições:  

 

� Acesso reduzido da educação presencial; 

� Possibilidade de ser usada como enriquecimento da educação presencial; 

� Legislação específica sobre o assunto;  

� Credibilidade do método;  

� Flexibilidade proporcionada pela modalidade fazendo com que a transmissão do 

conhecimento seja realizada em qualquer lugar e momento;  

� Melhoramento da qualidade dos cursos; 

� Avanço tecnológico, sobretudo a Internet;  

� Estrutura curricular não linear, usando hipertexto, que possibilita a 

interconectividade entre múltiplas linhas temáticas;  

� Melhoria do projeto pedagógico;  

� Crescimento gradual da inclusão digital; 

� Globalização tornando o ensino mais internacional; 

� Investimentos de gestores nessa modalidade educativa;  

� Oferta de uma educação continuada ao longo da vida, importante neste mundo 

de constantes mutações.  

 

1.5 Delimitação do estudo  

 

O tema educação a distância por ser extenso e complexo obriga o 

estabelecimento de limites. Por isso, não existe nenhuma pretensão de esgotar o assunto 

neste trabalho. O uso das tecnologias da informação e da comunicação é um recurso que 

faz parte da realidade educativa há muito tempo, tornando possível o ensino a distância. 

Hoje, o surgimento de NTICs apenas fez com que a educação a distância passasse a ser 

uma prática em diferentes tipos de instituições de ensino.  
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Existe uma diversidade de TICs e mídias que podem ser utilizadas na educação a 

distância em diferentes níveis educativos. Várias opções tecnológicas e de mídias para a 

EAD, que apesar de terem surgidos faz tempo, ainda podem ser e são empregues nessa 

modalidade de ensino. São meios como manuais de instrução, livros didáticos, apostilas, 

telefone, audiocassetes, rádio, TV, videocassetes, além das mais recentes, 

proporcionadas pelas NTICs, como teleconferência, videoconferência, computador e 

Internet.  

 

O uso da educação a distância também tem atingido os distintos setores 

educacionais, desde o básico, o fundamental, o médio, o técnico ao ensino superior. 

Todavia, a pesquisa vai restringir-se somente à educação a distância no ensino superior, 

porque este é o nível educacional com o maior número de alunos matriculados no 

ensino a distância, atualmente. O ensino a distância no nível superior vem crescendo 

extraordinariamente ao longo dos anos no Brasil. 

 

1.6 Relevância do estudo 

 

A pesquisa é importante, uma vez que pretende demonstrar as razões do 

incremento da educação a distância no ensino superior. As tecnologias da informação e 

da comunicação, aliadas à educação, podem criar oportunidades de formação superior 

para a camada da população, que por algum motivo, não pode freqüentar uma 

instituição do ensino superior (IES). Assim, a vida dos estudantes/trabalhadores e dos 

alunos deficientes físicos pode ser mais facilitada.  

 

Hoje, o Brasil possui as condições necessárias para oferecer educação a distância 

de forma bastante competente e com excelente qualidade no ensino superior. Os 

métodos e as técnicas de comunicação disponíveis, no momento, podem levar a 

educação a distância a milhões de estudantes e, ao mesmo tempo, preparar milhares de 

professores.  

 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), nº 9.394/96 concede 

aos Municípios, ao Estado e à União, a tarefa de “realizar programas de formação para 

todos os professores em exercício, utilizando para isso os recursos da Educação a 

Distância” (Art. 87, parágrafo 3º, inciso III). Esta mesma lei trouxe um grande avanço 
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no sistema educativo brasileiro. Ela visa tornar a escola um espaço de participação 

social, valorizando a democracia, o respeito, a pluralidade cultural e a formação do 

cidadão. A escola ganhou vida e mais significado para os estudantes. 

Informações divulgadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa (INEP) 

sobre o Censo Escolar da Educação Básica 2007 demonstram que no Brasil estão 

matriculados 52.969.456 estudantes na Educação Básica. Desse número, 46.610.710 

encontram-se em escolas públicas e 6.358.746 em escolas privadas. As redes municipais 

acolhem a maior parte dos alunos, com 24.516.221 inscritos.  

Segundo dados do Indicador de Alfabetismo Funcional (INAF) o percentual de 

indivíduos analfabetos absolutos (não conseguem ler palavras e frases, embora alguns 

consigam ler números familiares como números de telefone, preços etc.) reduziu de 

12% em 2001/2002, para 7% no ano 2007. O analfabetismo funcional (neste estado, as 

pessoas não têm habilidades de leitura, escrita e cálculo necessárias para participar da 

vida social em suas diversas dimensões, por exemplos no âmbito comunitário, no 

universo do trabalho e da política) também decresceu de 39% para 32%, de 2001/2002 

para 2007. O analfabetismo funcional apesar de ter diminuído continua alto. 

 

O alfabetismo básico (as pessoas neste nível podem ler e compreender textos de 

média extensão) cresceu de 34% para 40%, no mesmo espaço de tempo. O alfabetismo 

pleno (neste nível, as pessoas conseguem ler textos mais  longos, relacionam suas 

partes, comparam e interpretam informações) aumentou de 26% para 28%, no mesmo 

período. O alfabetismo rudimentar (neste grau, os indivíduos podem ler textos curtos e 

manusear pequenas quantias de dinheiro) caiu de 27% para 25%, no mesmo espaço 

temporal. Nota-se que situação é preocupante no que diz respeito aos alfabetos nos 

níveis básico, pleno e rudimentar no país. 

 

O  INAF é apurado anualmente, desde 2001, por meio de estudo feito pelo 

Instituto Brasileiro de Opinião e Estatística (IBOPE). A contagem é feita com base na 

metodologia desenvolvida em parceria entre o Instituto Paulo Montenegro (responsável 

pela atuação social do IBOPE) e a ONG Ação Educativa. O INAF mede os níveis de 

alfabetismo funcional da população brasileira entre 15 e 64 anos de idade, quer estejam 

estudando ou não, residentes de zonas urbanas e rurais em todo o Brasil.  
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O Brasil possui um mercado com um enorme potencial para a EAD e está sendo 

bem explorado. Contudo, poderia ser melhor se não fosse a existência de barreiras como 

o analfabetismo e a exclusão digital. É importante realçar a necessidade de o país 

transpor esses entraves para que a EAD seja uma oportunidade para todos e não para 

uma minoria. O ensino a distância é uma excelente forma para ajudar o país a 

desenvolver o ensino em todos os níveis educacionais, caso os problemas do 

analfabetismo e da inclusão digital forem ultrapassados.  

 

Os resultados da investigação poderão fornecer subsídios aos gestores, no 

sentido de continuar a usar as NTICs, para tirarem o melhor proveito delas na educação. 

Os dados poderão ainda demonstrar que, atualmente, as novas tecnologias da 

informação e da comunicação tornaram-se imprescindíveis para o desenvolvimento da 

educação, ao possibilitar uma formação de excelência a um número maior de 

indivíduos.  

 

Este capítulo serviu para a apresentação do tema e do problema que definirá a 

pesquisa, bem como os objetivos pretendidos, a partir de uma pesquisa inicial 

bibliográfica. Ainda foram esboçadas a delimitação e a relevância do estudo.  
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2 EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

 

“A palavra ‘ensino’ pelo uso inadequado, acabou 
denotando o que o professor faz numa sala de aula”. 
 

Owen Pittenger e Thomas Gooding  

 

 Esta parte está desenvolvida a partir de uma pesquisa básica relacionada com a 

história e os conceitos do assunto em estudo. Também, expõe as causas, os objetivos e 

as características da educação a distância. Ainda, são focadas questões relacionadas com 

as diferenças entre o ensino a distância e o presencial. 

 

2.1 Breve histórico da educação a distância 

 

O desenvolvimento das tecnologias de rede trouxe uma explosão da 

aprendizagem a distância. Contudo, a EAD não é uma prática recente, pois há autores 

que afirmam que ela vem do século XVIII. Maia e Mattar (2007) informam que há 

registros de curso de taquigrafia (escrita abreviada) a distância, oferecidos por anúncios 

de jornais, desde os anos 1720.  

 

Landim (1997:2) confirma a informação que existe EAD desde o século XVIII, 

mas iniciando oito anos depois. A autora diz que a Gazeta de Boston, em sua edição de 

20 de março de 1728, oferecia num anúncio: “material para ensino e tutoria por 

correspondência”. Isto demonstra que o ensino a distância, apesar de se iniciar 

informalmente, é uma realidade bem antiga. A partir de então, essa modalidade de 

ensino se desenvolveu exponencialmente.  

 

Entretanto, a formalidade da EAD aconteceu mais de cem anos (século XIX) 

após os registros iniciais. Saito (2000) ressalta que as primeiras instituições com esse 

tipo de ensino surgiram na Inglaterra, por volta de 1840, e se espalharam pela Europa e 

os Estados Unidos. Mas, o ABRAEAD (2005), informa que o surgimento de 

instituições precursoras em ensino a distância data dos anos 1850. O anuário considera 

que a EAD foi a modalidade educacional que mais aperfeiçoou sua metodologia. Com 

efeito, o modelo passou por diversas fases, sempre se adaptando ao tempo, ao universo 
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de alunos, às NTICs, mostrando que a educação é um processo focado nas necessidades 

do aprendiz.  

 

Com a invenção do rádio nos anos 1910 e da televisão na década de 1930 foi 

aberto o caminho para as universidades abertas, o que veio a acontecer na década de 

1960. A primeira apareceu em 1969 na Inglaterra, a Open University, que teve as suas 

primeiras matrículas em 1970 e começou a ministrar cursos um ano depois. Landim 

(1997) informa que o rádio, inicialmente foi usado como apoio ao ensino tradicional e 

somente na década de 1940 transformou-se num verdadeiro veículo da EAD.  

 

A educação a distância vem se adaptando a mudanças ocorridas em tecnologias 

e mídias impondo-lhe novas metodologias. Assim, torna-se possível separar essa 

modalidade educacional em fases. Tal distinção é feita de acordo com o uso das 

tecnologias e mídias utilizadas e a forma como é ministrada. É assim que autores como 

Maia e Mattar (2007) e Moore e Kearsley (2007) dividiram a história da EAD em 

diferentes gerações. Os dois primeiros autores mencionam três gerações, enquanto os 

dois últimos falam de cinco. As diferentes etapas da EAD são as seguintes: 

 

1. Primeira geração - cursos por correspondência: a EAD surgiu formalmente 

em meados do século XIX. O fato deveu-se ao desenvolvimento dos meios de 

transporte e comunicação (trens e correio) impulsionando o ensino por 

correspondência. Assim, na primeira geração, os materiais eram enviados pelo 

correio. Os cursos a distância começaram a se espalhar disseminados por 

institutos e escolas.  

 

 A resistência em relação a cursos universitários a distância destacava-se, com 

poucas experiências duradouras, mesmo nos países mais desenvolvidos.  Por 

isso, os exemplos mais bem sucedidos em EAD, foram os cursos técnicos de 

extensão universitária. O estudo por correspondência também era designado 

estudo em casa, pelas primeiras escolas com fins lucrativos e estudo 

independente, pelas universidades. Assim, as pessoas que desejassem estudar em 

casa ou no trabalho tinham, pela primeira vez, o privilégio de obter instrução a 

distância. 
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2. Segunda geração - novas tecnologias, mídias e universidades abertas: o 

aparecimento de novas mídias e tecnologias como a televisão, o rádio, as fitas de 

áudio e vídeo e o telefone marcaram essa fase. Surgiram as universidades 

abertas de ensino a distância, entusiasmadas pela criação da Open University 

britânica. As universidades abertas utilizavam intensamente rádio, televisão, 

audiocassetes, centros de estudo e realizaram diversas experiências pedagógicas. 

Esses ensaios fizerem crescer o interesse pela EAD. 

 

Megauniversidades (as maiores em número de alunos) abertas a distância 

começaram a se alastrar pelo mundo. Destacam-se o Centre National 

d’Enseignement à Distance (CNED) na França; a Universidad Nacional de 

Educación a Distancia (Uned) na Espanha; a Universidade Aberta de Portugal; a 

FernUniversität in Hagen na Alemanha; a Central Radio and TV University na 

China; a Universitas Terbuka na Indonésia; a Indira Gandhi National Open 

University na Índia; a University of South África (Unisa), na verdade a pioneira, 

criada em 1946, mas que no início não era exatamente uma universidade aberta.  

 

3. Terceira geração - EAD on-line: esta fase trouxe a utilização do videotexto, ou 

seja, informações divulgadas por meio da informática e telefonia; do 

microcomputador; da multimídia, que integra texto, som e imagens; do 

hipertexto, isto é, dados em rede conectados por links; e de redes de 

computadores, instituindo a EAD on-line.  

 

As mídias dessa geração ainda convivem, em muitos cursos a distância, apesar 

de predominar o uso da Internet. Em 1995, o crescimento acelerado da Internet 

revolucionou a história da educação a distância. O espaço virtual (por meio da 

rede) da aprendizagem digital (informação transformada em números, baseado 

na rede) tornou-se uma realidade. 

 

Segundo Turban; Rainer e Potter (2005:41) “rede é um sistema de conexão, com 

ou sem fio, que permite o compartilhamento de recursos por diferentes 

computadores”. Com a educação on-line, surgiu um ensino-aprendizagem 

aberto, centrado no aluno, baseado no resultado, interativo (comunicação nos 
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dois sentidos), participativo, flexível quanto ao currículo e às estratégias de 

aprendizado. 

 

Enquanto Maia e Mattar (2007) falam de universidades abertas na segunda 

etapa, Moore e Kearsley (2007) referem a essa forma de ensino na terceira 

geração. Para estes autores, as duas experiências mais importantes desse tipo de 

ensino foram o Projeto Mídia de Instrução Articulada (AIM – Articulated 

Instructional Media Project), da University of Wisconsin em 1964 e a 

Universidade Aberta da Grã-Bretanha em 1969. A intenção era incorporar várias 

tecnologias de comunicação para oferecer um ensino de alta qualidade com 

custo reduzido a alunos não-universitários.   

 

4. Quarta geração - uso da teleconferência: Moore e Kearsley (2007) referem a 

esta fase, marcada pelo uso da teleconferência (conferência eletrônica 

simultânea a distância), ao que parece exclusiva dos Estados Unidos. A EAD era 

suportada pela teleconferência neste país nos anos 1970 e 1980. A primeira 

tecnologia utilizada na teleconferência em ampla escala, nessa época, foi a de 

audioconferência (conferência eletrônica a distância por meio exclusivo do 

som).    

 

A era do satélite de comunicações iniciada nos Estados Unidos, a 6 de abril de 

1965, com o lançamento do satélite Early Bird, assinala também essa etapa da 

EAD nesse país. Uma das primeiras universidades norte-americanas a fazer 

experiências com a transmissão de programas educacionais com o uso do satélite 

(transmissões digitais ponto a ponto) foi a University of Alaska, que oferecia 

cursos de educação continuada para professores.    

 

5. Quinta geração ensino por computador e Internet: ainda é distinguida uma 

quinta geração da EAD, por Moore e Kearsley (2007), com ênfase para aulas 

virtuais baseadas no computador e na Internet. Porém, a utilização do 

computador e da Internet na educação, ou seja, educação on-line é apontada por 

Maia e Mattar (2007) na terceira geração.  
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2.2 Conceitos de educação a distância 

 

A educação a distância tem recebido diversas qualificações em diferentes países. 

Assim, ela é chamada estudo ou educação por correspondência (Reino Unido); estudo 

em casa ou independente (Estados Unidos); estudos externos (Austrália); tele-ensino ou 

ensino a distância (França); estudo ou ensino a distância (Alemanha); educação a 

distância (Espanha); teleducação (Portugal), entre outros. No Brasil é mais conhecido 

por educação a distância ou simplesmente EAD. 

 

Também, são usadas várias definições para a educação a distância, sempre 

focando aspectos como separação entre alunos e professores e o uso de TICs, na sua 

mediação. Isto quer dizer que os componentes (professores e alunos) do processo 

ensino-aprendizagem na EAD nunca estão juntos (salvo algumas exceções). E há 

sempre uma tecnologia proporcionando esse método educativo. Entre os conceitos de 

educação a distância podem ser destacados os seguintes: 

 

 “A EAD é uma modalidade de educação em que professores e alunos estão 

separados, planejada por instituições e que utiliza diversas tecnologias de comunicação” 

(Maia e Mattar, 2007:6).  

 

O Decreto 5.622, da Lei de Diretrizes e Bases (LDB), de 2005, do MEC, que 
regulamenta os cursos a distância no Brasil, conceitua este tipo de ensino 
como “a modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica 
nos processos de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios e 
tecnologias de informação e comunicação, com estudantes e professores 
desenvolvendo atividades educativas em lugares ou tempos diversos.” Esse 
decreto revoga o Decreto 2.494/98), que regulamenta o Art. 80 da Lei 
9394/96 (LDB).  
 
“Educação a distância é o aprendizado planejado que ocorre normalmente em 
um lugar diferente do local do ensino, exigindo técnicas especiais de criação 
do curso e de instrução, comunicação por meio de várias tecnologias e 
disposições organizacionais e administrativas especiais” (Moore e Kearsley, 
2007:2).  
 

Para Keegan (apud Saito, 2000), educação a distância é a separação física entre 

professores e alunos. Aquele autor formulou, em 1986, uma proposta sobre a EAD, 

citada na literatura até a atualidade: a separação definitiva e permanente entre professor 

e aluno no processo de aprendizagem; a contribuição da instituição de ensino no 

planejamento e preparação dos materiais didáticos; a função da mídia tecnológica para 
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unir professor e aluno e transportar o conteúdo do curso; a comunicação bidirecional 

para facultar a participação do aluno; e o ensino de modo individual, com encontros 

ocasionais pessoais ou eletrônicos.   

 

2.3 Causas da aprendizagem a distância 

 

Para que qualquer fenômeno aconteça é necessário um contexto apropriado que 

o favoreça. Neste sentido, a EAD apresenta um conjunto de fatos que levou ao seu 

surgimento. Landim (1997) aponta diversas causas do aparecimento e do 

desenvolvimento da educação a distância, sem as quais seria impossível a sua 

existência. Entre elas estão:  

 

� Perspectiva tecnológica: o aperfeiçoamento dos transportes, principalmente o 

desenvolvimento dos correios e o surgimento de novas mídias e de NTICs. Estes 

acontecimentos fizeram com que a distância entre a instituição que promove 

EAD e os alunos fosse reduzida. O estudo independente também existe na escola 

convencional. Se tal prática é eficaz nessa modalidade de ensino igualmente será 

na EAD, desde que seja usada corretamente uma determinada metodologia. 

 

� Globalização: trouxe transformações na educação, priorizando a educação 

permanente ou continuada. A Organização das Nações Unidas para a Educação, 

a Ciência e a Cultura (UNESCO), durante a Conferência Geral de 1972, 

considerou no seu Informe Aprender a Ser que a educação permanente é “a idéia 

reitora das políticas educativas dos anos futuros” (Landim, 1997:5).  

 

� Perspectiva sociopolítica: a falta de infra-estrutura para alcançar a 

democratização (mesmos direitos) da educação e a igualdade de oportunidades 

de acesso ao processo ensino-aprendizagem das escolas tradicionais. Por isso, 

muitos não tiveram acesso à educação e não podiam freqüentar a escola. 

 

� Perspectiva econômica: a economia de escala tem fortes potencialidades para 

reduzir os gastos e atingir também muitas pessoas com a mesma qualidade dos 

programas presenciais de ensino.  
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� Perspectiva pedagógica: a estrutura flexível da educação a distância possibilita 

levar o ensino a milhares de pessoas em qualquer lugar e horário. Tal realidade 

contribuiu para a expansão da EAD como alternativa para atender com mais 

rapidez aos que também exigiam educação.  

 

2.4 Objetivos e características da educação a distância 

 

A educação a distância emergiu com certos propósitos no seio do processo 

educativo como um todo. Landim (1997); Meirelles (2002); e Moore e Kearsley (2007) 

demonstram algumas finalidades da educação a distância, ressaltando que os programas 

de EAD podem: 

 

� Democratizar o acesso à educação: oferecer educação para todos; fazer o 

atendimento chegar a públicos-alvos específicos, ou seja, em locais onde não 

haja instituições convencionais de ensino; proporcionar chance àqueles que 

estejam em desvantagem por limitação de tempo, distância ou incapacidade 

física; promover a igualdade de oportunidades educativas por meio de 

treinamento e atualização do aprendizado; e combinar o ensino com trabalho, 

vida familiar, meio cultural e natural dos alunos, evitando êxodos que incidissem 

negativamente no desenvolvimento regional.  

 

� Propiciar uma aprendizagem autônoma e ligada à experiência: estimular a 

formação diferente do contexto da sala de aula; fomentar a autodeterminação 

dos alunos, fazendo-os conscientizar da importância da aprendizagem autônoma; 

tornar os alunos agentes próprios de sua formação e o professor orientador e 

facilitador; propor uma independência de critério, capacidade para pensar, 

trabalhar e decidir por si mesmo, com satisfação pelo esforço pessoal; incentivar 

o aluno a estudar e pesquisar de modo independente; e fortalecer o aprendizado 

colaborativo.   

 

� Incentivar a educação permanente: satisfazer a crescente demanda e as 

aspirações dos diversos grupos com a promoção de atividades de extensão 

educacional e cultural; e oferecer estratégias adequadas e instrumentos para a 

formação permanente, reciclagem e aperfeiçoamento profissionais.  
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� Promover um ensino inovador: diversificar e ampliar as ofertas de estudos e 

cursos regulares ou não; propiciar um sistema educativo inovador, com meios 

didáticos e de multimídia.  

 

� Reduzir os custos: procurar, pela economia de escala, diminuir os custos 

iniciais considerados altos, causados pela produção de materiais didáticos e 

apoio do sistema operacional.   

 

A EAD tem se desenvolvido ao longo dos tempos com suas próprias 

peculiaridades que lhe são inerentes. Meirelles (2002); Landim (1997); Belisário 

(2003); Moore e Kearsley (2007); e Soares (2003) assinalam as seguintes características 

dessa modalidade educativa:  

 

� Separação do professor e aprendiz no espaço e/ou no tempo durante a maior 

parte do processo educacional;  

� Uso de recursos mediáticos e tecnológicos para unir professor e estudante, e 

alunos entre si;  

� Comunicação massiva (grande quantidade) e com procedimentos industriais;  

� Fornecimento de comunicação em dois sentidos: entre o professor, tutor ou 

instituição com o aprendiz;  

� Controle da iniciativa de aprendizagem pelo estudante, ao invés do professor; 

� Aprendizagem planejada, independente e flexível, pois é menos rígida sobre 

fatores como espaço (onde estudar?), assistência às aulas e tempo (quando 

estudar?) e ritmo (em que velocidade aprender?); 

� Ensino fora do contexto da sala de aula com a utilização de apoio-tutoria. 

 

2.5 Convergência entre educação a distância e educação tradicional 

 

A EAD está ganhando cada vez mais espaço no processo educativo, 

demonstrando que está diminuindo o preconceito em relação a esta modalidade de 

aprendizagem. O ensino a distância foi considerado por longo tempo como uma solução 

paliativa, emergencial ou marginal em comparação aos sistemas convencionais. Tal 

concepção sempre colocava em dúvida a qualidade do ensino oferecido por sistemas de 

EAD. Havia uma tendência em destacar os fracassos em detrimento do sucesso e 
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credibilidade alcançados por algumas das grandes universidades abertas européias 

(Belloni, 2006). O advento da Internet, segundo Bayma (no prelo), possibilitou uma 

expansão surpreendente dessa modalidade de ensino, não tendo mais sentido comparar 

curso a distância com curso de segunda categoria. As NTICs contribuíram para 

consolidar e legitimar o aprendizado a distância. 

 

Apesar desse crescimento explosivo da educação a distância, Bacha (2003) 

acredita que o grande repto é tornar essa expansão compatível com a qualidade da 

educação. Para o autor, EAD não implica necessariamente facilidades no processo de 

aprendizagem, uma vez que a aquisição de conhecimentos é exatamente o mesmo para 

ambas as formas de ensino: presencial e a distância. Também é infundado o receio de 

que o incremento da EAD tome o lugar do ensino presencial. A televisão, por exemplo, 

não substituiu as mídias anteriores, como o rádio ou os jornais.  

 

O ensino a distância e o presencial não são rivais, podem ser combinados e 

praticados com resultados positivos para a qualidade do ensino. A idéia de que a 

educação a distância não pode ser vista como substitutiva ou concorrente da educação 

presencial é defendida por Landim (1997). A EAD não pode mais ser entendida apenas 

como uma alternativa para situações em que a educação presencial não possa se realizar. 

O principal problema da resistência ao ensino a distância, acredita a autora, não é o 

vetor tecnológico, mas a necessidade de mudar a mentalidade sobre a presença absoluta 

do educador para que a aprendizagem aconteça. 

 

O que existe de comum entre educação a distância e presencial é que ambas são 

processos de ensino-aprendizagem. No entanto, apresentam algumas diferenças 

apontadas por Rover (2003); Landim (1997); e Moore e Kearsley (2007), entre as quais 

são destacadas as seguintes: 

 

� Na EAD a metodologia fundamenta-se na tecnologia que substitui total ou 

parcialmente a presença de professor e aluno na sala de aula. Por exemplo, o 

método dos cursos de EAD tradicional baseia-se, principalmente no material 

didático escrito e transmitido via serviço postal. Enquanto a EAD on-line é mais 

dinâmica, permite maior controle sobre o processo e possibilita a interação.  

 



 28    

Na educação presencial os cursos tradicionais requerem a presença obrigatória 

de alunos e professores em local e tempo determinados.  

 

� Na EAD, como o contato é indireto, o desenho instrucional deve ser elaborado 

de maneira que os aprendentes tenham condição de assimilar os conteúdos sem 

a presença do mestre. Uma vez que o educador não está presente, o material 

deve incorporar em si, o educador.  

 

Na educação presencial, como o contato é direto, o docente, transmissor do     

saber, organiza os conteúdos para garantir que sejam aprendidos pelos 

estudantes no encontro ou diálogo.  

 

� Na EAD o instrutor não saberá como os alunos reagem sobre o que for redigido, 

gravado ou dito em uma transmissão, a não ser que se esteja usando algum 

mecanismo de feedback.  

 

Na educação presencial a reação dos educandos sobre a transmissão do saber é 

imediata. 

 

Apesar das diferenças entre educação a distância e ensino convencional, 

atualmente, existe cada vez mais uma convergência entre as duas modalidades de 

ensino-aprendizagem. Hoje, a legislação brasileira permite que 20% da grade curricular 

dos cursos presenciais sejam ministradas a distância, aproximando mais ainda a EAD da 

educação presencial.  

 

Bayma (no prelo) enfatiza que na contemporaneidade a terminologia ‘educação 

a distância’ vem sendo substituída pela expressão cursos on-line. Se a EAD dá uma 

idéia de distância física e falta de interatividade a educação on-line demonstra uma 

relação presencial, em tempo real. O estudo é síncrono, possibilitando a interação por 

meio da Internet. 
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Muitas discussões têm sido realizadas em torno das qualidades e defeitos do 

ensino presencial e a distância. Os defensores do ensino tradicional exigem a presença 

física do professor-aluno em uma sala da aula. Mas, convém salientar que essa presença 

física no processo de aprendizagem não garante a interação e a aprendizagem. As 

tecnologias ampliam as possibilidades de ensino para além dessas delimitações, 

possibilitando a interação entre professores e alunos.  

 

Entretanto, os momentos de interação, por meio do chat, não garantem a efetiva 

participação dos discentes. Há muitos alunos que se conectam com certa freqüência, 

mas não se manifestam nos debates. Contudo, o silêncio em discussões por parte de 

alguns estudantes pode acontecer também no ensino tradicional, pois a presença física 

não garante a participação. Vale ressaltar que a tecnologia não só pode diminuir a 

distância física na EAD, mas também distâncias de interação em cursos presenciais.  

   

Neste capítulo foram apresentados a história e os conceitos do assunto em 

estudo. Também, foram mostradas as causas, os objetivos e as características da EAD. 

Ainda, foram divulgadas questões relacionadas com as diferenças entre a educação a 

distância e presencial.  
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3 TECNOLOGIAS E MÍDIAS NA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

 

“Tomadas em seu sentido mais geral, pedagogia e 
tecnologia sempre foram elementos fundamentais e 
inseparáveis da educação”. 
 

Maria Luiza Belloni 
 

Este capítulo apresenta as tecnologias e as mídias utilizadas em EAD. Merecem 

destaques o surgimento do computador, Internet e Internet2. Também é demonstrada a 

evolução do ensino a distância desde quando era entendida como autônoma até chegar a 

época da interatividade. Além disso, são tratados assuntos relacionados com a educação 

on-line, a telemática e a distância transacional. 

 

3.1 Tecnologias e mídias disponíveis para o ensino a distância 

 

 Existem várias opções tecnológicas e de mídias para a EAD que, apesar de terem 

surgido faz tempo, ainda podem ser e são empregues nesta modalidade de ensino. Elas 

abrangem desde meios impressos, áudios, audiovisuais a eletrônicos. É conveniente 

salientar que os recursos técnicos são imprescindíveis para o funcionamento da EAD. 

Meirelles (2002); Maia (2003) e Moore e Kearsley (2007) apontam algumas alternativas 

tecnológicas e de mídias disponíveis para o educador a distância:  

 

� Impressos: são elementos vitais dos programas de EAD, permitindo a evolução 

de todos os sistemas de distribuição restantes. Os meios impressos são: manuais 

de instrução; apostilas; livros didáticos; livros-texto; guias de estudo; manuais 

de instrução; estudos de caso; e livros didáticos.  

 

� Áudios: as ferramentas áudio-educacionais abarcam as tecnologias interativas 

do telefone; e as ferramentas-áudio passivas, ou seja, não participativas que 

compreendem CD, CD-ROM, rádio, fitas de áudio e, mais recente, a 

audioconferência.  
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� Audiovisuais: as ferramentas de vídeo que disponibilizam imagens animadas, 

como: televisão; videocassetes; DVD; e, mais atual, a videoconferência 

(conferência a distância usando recursos audiovisuais).  

 

� Internet : possibilita o correio eletrônico ou e-mail; chat ou sala de bate-papo; 

fóruns eletrônicos, para discussão; newgroups ou grupos de discussão; white-

board, um quadro-branco usado para comunicação em que se partilha a tela de 

um computador; e móbile learning, dispositivos computacionais portáteis tipo 

palms que proporcionam aprendizagem em tempo real e em qualquer lugar.   

 

Hoje, vive-se na era digital e uma vez que esta técnica permite uma alta 

fidelidade e definição, os meios eletrônicos de áudio e audiovisuais estão aderindo à 

digitalização. Tal acontecimento é de extrema importância para a educação on-line. O 

sistema digital já está convivendo com o analógico em meios como o rádio e a 

televisão. Tudo está sendo digitalizado, desde o som, a imagem à escrita. A codificação 

digital transmite as informações traduzidas em números.  

 

Para Lèvy (1999:50), “se um número corresponder a cada letra do alfabeto, 

qualquer texto pode ser transformado em uma série de números”. Na codificação 

analógica as informações são emitidas por ondas contínuas alterando a amplitude e a 

freqüência das ondas e tornando a comunicação audiovisual mais deficiente na 

educação on-line. Por isso, a proliferação da digitalização no ensino via Web. 

 

A digitalização controla as mensagens “bit a bit” na velocidade de cálculo dos 

computadores. Bit é a abreviação de dígito binário (0 e 1), os únicos dados que a 

unidade central de processamento (CPU) pode processar. A informação digitalizada 

pode ser difundida de forma rápida, automática, com alto grau de precisão e em grande 

quantidade. Além disso, pode ser modificada e atualizada em diferentes interfaces. Para 

Lèvy (1999:37) “interfaces são todos os aparatos materiais que permitem a interação 

entre o universo da informação digital e o mundo ordinário”. 

 

Contudo, Meirelles (2002) defende que os educadores devem focar nas 

necessidades dos aprendizes e nos resultados de aprendizagem e não na tecnologia de 

distribuição, por mais que a tecnologia seja importante na distribuição de EAD. Ainda 
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para o sucesso da metodologia de ensino a distância, é imperiosa a utilização 

sistemática de avaliações, permitindo corrigir possíveis desvios no decorrer do 

processo. O quadro 1 mostra os pontos fortes e fracos das diferentes tecnologias e 

mídias que podem ser empregadas na EAD indicados por Moore e Kearsley (2007).  

 

Quadro 1. Pontos fortes e pontos fracos das diversas tecnologias e mídias  

 Pontos Fortes                                        Pontos Fracos 

Texto impresso             Pode ser barato                                                                              
Confiável                                          
Traz informação densa          

Pode parecer passivo                                            
Pode precisar de maior tempo de 
produção e ter custo elevado 

Gravações em áudio                                                    Dinâmicas      
Proporciona 
experiência indireta       
Controladas pelo aluno 

Muito tempo de desenvolvimento/                                                                                     
custos elevados  

Rádio/televisão                                                         Dinâmicos                                                 
Imediatos                                           
Distribuição em massa                       

Tempo de desenvolvimento/custos                                             
elevados para se obter qualidade 
Programável 

Teleconferência                                                           Interativa   
Imediata                                               
Participativa                                                 

Complexidade                                              
Não confiável  
Programável 

Aprendizado por                  
computador e 
baseado na web                                                            

Interativo                           
Controlado pelo aluno           
Participativo   
 

Tempo de desenvolvimento/custos 
elevados                                                        
Necessidade de equipamento 
Certa falta de confiabilidade 

Fonte: Moore e Kearsley (2007) 

 

Para Moore e Kearsley (2007) a maioria dos programas e cursos de educação a 

distância utiliza uma combinação de mídias e tecnologias. Uma tecnologia e/ou uma 

mídia usadas isoladamente não têm possibilidade de atender a todos os requisitos de 

ensino e aprendizado e satisfazer as necessidades dos diferentes alunos. Os autores 

aconselham que, ao associarem-se tecnologias e mídias diferentes em um único curso, é 

importante certificar que operem juntas, sem nenhuma incompatibilidade. Essa 

combinação também pode reduzir os custos juntando os meios mais dispendiosos com 

os mais baratos, como tem acontecido em muitos cursos de EAD. 

 

Além dessas tecnologias e mídias apontadas, existem outras que apresentam 

grandes potencialidades para a educação a distância. Entre elas destacam-se os blogs 

(Oliveira, 2006); a Web 2.0, ambientes Wikies e Second Life (Maia e Mattar, 2007):  
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� Blogs ou weblogs: vêm ganhando espaço no meio acadêmico como objeto de 

aprendizagem, desde seu aparecimento, em 1996. Eles têm se desenvolvido 

também em formatos, como fotoblogs, audioblogs, videoblogs, moblogs ou 

blogs móveis e MP3 blogs, arquivos de música, geralmente no formato MP3, 

disponíveis para download.  

 

Oliveira (2006:334) entende blog como uma página na Internet com links 

comentários e cujas entradas são datadas por ordem cronológica inversa. A 

autora informa que em março de 2005, a empresa Technorati divulgou que 

existiam no mundo cerca de 7,5 milhões de blogs. Outra empresa americana, a 

Pew Internet & American Life indica que um blog é criado a cada 7,4 segundos, 

embora nem todos se mantenham atualizados regularmente.  

 

O uso do blog na educação vem sendo defendido, pois apresenta muitas 

vantagens, entre as quais: interface de fácil manuseio; amplia o papel do 

professor como mediador na produção do conhecimento; incentiva a 

criatividade, pela escrita livre; explora conteúdo e hipertexto de forma ilimitada; 

incentiva o aprendizado extra-classe de forma divertida; explora a formação de 

comunidades locais, regionais e internacionais; desenvolve habilidade para 

pesquisar e confrontar hipóteses; potencializa a participação dos pais na vida 

escolar dos filhos; e possibilita a interação entre a classe.  

 

� Web 2.0: o desenvolvimento da Web 2.0 assinala a migração dos softwares dos 

computadores pessoais (PCs) para a Web e, muitas vezes, grátis. As TICs 

evoluíram dos mainframes, os computadores grandes existentes na década de 

1960, passando aos PCs (menores), ao uso da Internet e agora à Web 2.0. Tudo 

isso, graças a popularização da banda larga, ou seja, uma velocidade de 2 Mbps, 

equivalente a 2 milhões de bits por segundo.  

 

O termo Web 2.0 foi criado em 2004 pelo norte-americano Tim O’Reilly. A 

idéia é de que aplicativos de computadores, como editores de texto e planilhas, 

fiquem disponíveis na Web. Portanto, em qualquer parte do mundo é possível 

acessar arquivos sem precisar fazer back-up (cópia de segurança); e trabalhar 

com outros usuários sem ter o software instalado em seu PC.  
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� Ambientes Wikis: o professor pode utilizar o Wiki para desenvolver conteúdo e 

tutoria colaborativa de um curso. O Wiki é considerado um software 

colaborativo que admite a montagem coletiva dos documentos de maneira 

simples. Em geral, é desnecessário o registro para fazer alterações nos textos. A 

Wikipédia é um exemplo e rapidamente tornou-se uma ameaça às enciclopédias 

tradicionais e de domínio particular.  

 

� Second Life: é uma nova ferramenta considerada promissora para a EAD. Para 

alguns é apenas um jogo; e para outros é o futuro da Web. O Second Life utiliza 

conceitos diferentes da Internet como ‘ilhas’ ao invés de sites; ‘trilhas’ no lugar 

de menu; não é preciso usar um browser, um programa de navegação na Internet 

para usar o second life; e possui o código aberto.  

 

 O Second Life permite um ambiente bastante colaborativo da realidade virtual, 

com interface 3-D, em que é possível criar um avatar, construir, comprar e 

vender objetos. O ‘jogo’ tem um conceito virtual de propriedade intelectual e, 

por isso, contém moeda própria, o ‘lindendolar’. Em geral, os jogos pelo fato de 

possibilitarem um alto grau de interatividade, podem ser excelentes mecanismos 

para o ensino a distância.  

 

3.2 Surgimento do computador  

 

Sem dúvida nenhuma, o computador trouxe um grande avanço à educação no 

mundo inteiro. Computador é um equipamento eletrônico que aceita dados alfabéticos e 

numéricos que são tratados e processados sob o controle de um programa interno e 

fornecidos como informação (Camarão, 1978). Mas, até atingir a sofisticação de hoje, 

os computadores percorreram um longo caminho. Segundo Capron e Johnson (2004) o 

primeiro computador eletrônico data de 1946 e foi criado com recursos militares. Foi 

denominado Eletronic Numeric Integrator and Calculator (ENIAC) e utilizado para 

montar tabelas de cálculo das trajetórias dos projéteis.  

 

Os computadores pioneiros eram enormes, movidos a válvulas eletrônicas e 

instalados em espaços reservados para eles. Em 1952, passaram a usar transistores (mais 

confiáveis e velozes do que as válvulas) nos computadores. Posteriormente, vieram os 
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computadores com circuitos integrados (chips) e os primeiros surgiram em 1968, 

chamados B2500 e B3500. O microprocessador inventado em 1971, pela Intel, trouxe o 

primeiro PC, o Altair 8800. Com a miniaturização dos computadores, cada vez menores 

e mais poderosos, a informática invadiu o escritório, automatizou as fábricas e chegou à 

residência.  

 

O uso de computadores na educação acontece desde a comercialização dos 

mesmos em meados da década 1950. O computador foi utilizado como máquina de 

ensinar, em 1958, no Centro de pesquisa Watson da International Businees Machines 

(IBM) e na Universidade de Illinois – Cordinated Science Laboratory (Ralston & Meek, 

apud Valente, 1999b).  

 

O Ensino Assistido por Computador (EAC), também conhecido como Computer 

Assited Instruction (CAI) ou Computer Assisted Learning (CAL), baseia-se no ensino 

programado. Entretanto, hoje sua rigidez foi superada por programas flexíveis de EAD. 

Após o Altair 8800 ser lançado no mercado em 1975, o uso da instrução baseada em 

computador aumentou significativamente. 

 

Se o uso do computador em educação iniciou com a chamada “instrução 

programada”, atualmente, a sua evolução chegou à área de Inteligência Artificial (IA), 

permitindo o que é chamado Tutores Inteligentes (TI). Turban; Rainer e Potter 

(2005:374) definem inteligência artificial como “um subcampo da ciência da 

computação que estuda os processos do pensamento humano, representando-os por 

meio de máquinas (computadores, robôs etc.)”.  

 

Assim, o modelo educacional instrucionista, quase toda a iniciativa e controle 

eram reservados ao professor, começou a sofrer transformações rumo a sistemas 

computacionais fundamentados nas idéias construcionistas (Papert apud Baranauskas et 

al., 1999). A idéia é que o estudante controle o ambiente computacional e o próprio 

aprendizado, entendido como construção pessoal do conhecimento. O computador 

aliado à Internet veio criar um ambiente interativo de aprendizado, cujo acesso é 

facilitado pela rede.   
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3.3 Internet 

 

É o advento das redes de comunicação que aumentou as potencialidades dos 

computadores na educação. A revolução das redes de computadores e da multimídia 

tornou-se a marca do século XXI. A Internet ou apenas Web, vista como uma grande 

rede formada por outras menores interligadas no mundo inteiro, é a principal entre as 

demais. Assim, tornou-se possível os computadores estarem conectados diretamente à 

Internet ou por outras redes, como a Intranet, ligando computadores dentro das 

organizações; e a Externet, conectando Intranets entre empresas.  

 

A rede mundial de computadores possui três serviços básicos: conexão remota 

por login usada para acessar programas e aplicações em outros computadores; 

transferência de arquivos como documentos, dados, softwares, imagens, planilhas e 

sons; e correio eletrônico para a troca de mensagens (a mais usada). Os computadores 

da Internet utilizam o protocolo de comunicações Transmission Control 

Protocol/Internet Protocol (TCP/IP) que transfere arquivos por rede de forma confiável.    

 

 A Internet apareceu em 1969 com um projeto experimental da Advance 

Research Projets Agency (ARPA) do departamento de defesa dos Estados Unidos. O 

objetivo era testar a viabilidade de uma rede de computador ampla, na qual 

pesquisadores, educadores, militares e órgãos do governo pudessem compartilhar dados, 

trocar mensagens e transferir arquivos. Almeida e Rosa (2000) informam que, em 1980, 

a ARPA foi dividida em duas redes: ARPANET e Milnet, uma rede militar. Em 1986, 

foram interligados os supercomputadores do centro de pesquisa da National Science 

Foundation (NSF) com os da ARPANET.  

 

Com a vinda da World Wide Web (WWW ou Web) a Internet se transformou 

num instrumento de comunicação de massa. O aplicativo foi criado em Genebra, Suíça, 

em 1989, sendo formada por hipertextos (textos em formato digital), o que facilita a 

navegação. Segundo Turban; Rainer e Potter (2005), a WWW é considerada um sistema 

com padrões aceitos mundialmente para armazenar, recuperar, formatar e exibir 

informações na Internet. A estrutura, que ligou a NSF com a ARPANET, só foi 

denominada Internet a partir de 1993.  
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 Atualmente, a Internet cresceu para milhões de nós, começando simplesmente 

com quatro. "Nós são dispositivos de computação que estão conectados a uma rede, 

incluindo a Internet” (Turban; Rainer e Potter, 2005: 562). O maior crescimento dos nós 

ocorreu depois que as organizações comerciais tiveram permissão para se juntar à 

ARPANET. A rede principal que vincula os nós é chamada backbone, a espinha dorsal 

da rede. Para a Internet, o backbone é uma rede de fibra óptica e, atualmente, é operada, 

principalmente por companhias de telecomunicações. Desde 2000 as conexões, via 

Internet, passaram a ser feitas por sistemas sem fio.  

 

Campos et al (2003) e Seixas e Mendes (2006) acreditam que, diferente das 

inovações tecnológicas nos últimos anos, a Internet rompe as barreiras geográficas de 

espaço e tempo e permite o compartilhamento de informações em tempo real. Isto quer 

dizer que a Internet tem revolucionado o mundo dos computadores e das comunicações 

como nenhuma invenção fez antes, repercutindo na educação. Além de ser um 

mecanismo de disseminação da informação mundial, também permite a colaboração e a 

interação entre indivíduos e seus computadores, independentemente de suas 

localizações geográficas.  

 

A Web permite que os usuários cheguem a informações em bancos de dados do 

mundo inteiro. O maior problema é a grande quantidade disponível de dados. Moore e 

Kearsley (2007) consideram vital a banda larga para aproveitar informações referentes à 

difusão do equivalente a 90 mil coleções de enciclopédias por segundo, disponibilizada 

pela Internet.  Prevê-se que futuras versões da Internet permitirão um volume maior e 

um fluxo mais rápido de informações com diversas rodovias da informação.  

  

3.4 Internet2  

 

Já existe o projeto Internet2 que poderá revolucionar a rede internacional dos 

computadores, trazendo excelentes benefícios para a educação. O projeto 

(Internet2.edu) é uma iniciativa norte-americana voltada para o desenvolvimento de 

tecnologias e aplicações avançadas de redes para acadêmicos e pesquisadores, 

impossíveis na Internet atual. Moore e Kearsley (2007) informam que o projeto engloba 

mais de 205 universidades norte-americanas, além de agências do governo e indústrias 

para desenvolver uma Internet mais avançada.  
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A EAD é um dos exemplos com fortes impactos sociais trazidos pelo projeto. A 

Internet2 oferece o serviço de Internet Protocolo (Ipv6) de última geração. Esta 

ferramenta permite aos usuários utilizar serviços em rede de alta qualidade bastante 

aperfeiçoada como aplicações de televisão de alta definição. Quando essa rede estiver 

amplamente disponível, pode-se veicular áudio e vídeo em tempo real com uma 

qualidade técnica, hoje, possível apenas por tecnologias tipo CD-ROMs.  

 

A velocidade é o ponto forte da Internet2 operando inicialmente com 2,5 

gigabits por segundo (2,5 bilhões de bits por segundo). É possível baixar em segundos 

um arquivo que, hoje, demanda horas de conexão e desenvolver aplicativos impossíveis 

de serem executados na Internet atual. No entanto, essa rede pode proporcionar 

conectividade de 10 gigabits por segundo (10 bilhões de bits por segundo).  

 

Já estão em fase de testes aplicações como: reprodução de áudio com alta 

fidelidade e vídeo com alta definição; laboratórios virtuais e tecnologias para debates 

virtuais em tempo real; e projeção de telas de computadores em três dimensões. O 

projeto inicialmente vai beneficiar apenas as universidades e no futuro o ensino de 

primeiro grau. A Internet2, além de objetivos acadêmicos, tem ainda como meta a 

transferência das tecnologias desenvolvidas e testadas ao longo da execução dos 

projetos ao setor comercial.  

 

3.5 Da educação a distância exclusivamente autônoma à interatividade 

 

A sociedade contemporânea cada vez mais complexa e transformadora requer 

um trabalhador mais informado e mais autônomo. A EAD poderá contribuir para a 

formação inicial e continuada desses estudantes mais autônomos. A auto-aprendizagem 

ou aprendizagem autônoma é um dos elementos básicos dessa modalidade de ensino. 

Portanto, o aprendizado a distância, mais do que nunca, torna-se imprescindível para 

quem precisa de uma formação. 

 

“Aprendizagem autônoma é um processo de ensino e aprendizagem 
centrado no aprendente, cujas experiências são aproveitadas como recurso, e 
no qual o professor deve assumir-se como recurso do aprendente, 
considerado como um ser autônomo, gestor de seu processo de 
aprendizagem, capaz de autodirigir e auto-regular este processo” (Belloni, 
2006:39).  
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Na aprendizagem autônoma, o estudante realiza sua própria aprendizagem 

mediada pelo material didático, às vezes, orientado pelo professor. Nota-se que o 

usuário da educação a distância é adulto e estuda em tempo parcial. Por isso, deve-se 

privilegiar a formação ao longo da vida para tornar o indivíduo mais competitivo. Só 

assim ele é capaz de viver na sociedade de incertezas do século XXI.  

 

O novo contexto, dominado pelas tecnologias digitais, veio proporcionar a 

constituição de redes e dinamizar a interatividade na EAD. A tendência da Web é 

diminuir a “distância” entre os professores e os alunos no processo ensino-

aprendizagem. Contudo, é pertinente lembrar que milhares de profissionais cursaram 

por correspondência em institutos e universidades muito antes da Internet. E o envio de 

materiais instrucionais pelo correio acontece até o momento.  

 

Antes do surgimento da Internet o conceito de autonomia do aluno foi 

considerado a marca da EAD, pois a interatividade praticamente inexistia no processo 

de ensino-aprendizagem. Este método de ensino, durante muito tempo, tornou o aluno 

independente no seu processo de aprendizagem. Todavia, Maia e Mattar (2007:9) 

realçam que o aparecimento das tecnologias interativas mudou radicalmente a situação.  

 

A partir de então, foi possível ensinar ‘face a face a distância’, uma vez que as 

redes permitem reconstruir virtualmente a interação e a intersubjetividade ocorridas na 

educação tradicional. É bom lembrar que a tecnologia em EAD e a presença física entre 

professores e alunos no ensino tradicional não garantem a interação. O que pode se 

dizer é que, atualmente, ambas essas modalidades de ensino-aprendizagem possuem 

todos os mecanismos para um intercâmbio bastante ativo entre professores e alunos.  

 

 As redes, pelo fato de potencializarem a utilização de tecnologias interativas, 

levaram a EAD a ganhar um novo enfoque. Paz et al. (2003) acreditam que a expressão 

“a distância”, antes vista como uma barreira, deixou de ser compreendida como 

sinônimo de isolamento. Estar distante já não significa estar só, pois espaço e tempo 

estão sendo reconfigurados. A rede mundial trouxe novas oportunidades para a 

interatividade, comunicação e colaboração entre alunos e professores, aluno-aluno e 

aluno-instituição. Assim, a EAD deixou de ser exclusivamente autônoma, já que a 

Internet possibilitou a troca de experiências no processo ensino-aprendizagem. 
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Muitas são as interpretações criadas em torno do conceito de interatividade. 

Santos (2002) informa que essa polissemia foi propagada desde seu nascimento, nos 

anos 1970. Nessa época, a cultura da informática estava ganhando popularidade e a 

interatividade tornou-se uma das palavras mais divulgadas pelas mídias. Além do mais, 

a interatividade recebeu grande repercussão no meio acadêmico, sobretudo em 

comunicação e educação. A interatividade, para Lèvy (1999:79), “implica o canal de 

comunicação que funciona nos dois sentidos”. Há várias formas de interatividade. O 

quadro 2 indica alguns tipos de interatividade apresentadas por Lèvy (1999). 

 

Quadro 2. Os diferentes tipos de interatividade  

      Relação com a  
              mensagem 
 
Dispositivo  
de comunicação 

Mensagem linear 
não-alterável em 
tempo real 

Interrupção e 
reorientação do 
fluxo informacional 
em tempo real 

Implicação do 
participante na 
mensagem 

Difusão unilateral  Imprensa 
Rádio 
Televisão 
Cinema  

- Bancos de dados 
multimodais 
- Hiperdocumentos 
fixos 
- Simulações sem 
imersão nem 
possibilidade de 
modificar o modelo 

- Videogames com 
um só participante 
- Simulações com 
imersão (simulador 
de vôo) sem 
modificação possível 
do modelo 

Diálogo, 
reciprocidade 

Correspondência 
postal entre duas 
pessoas 

- Telefone 
- Videofone 

Diálogos através de 
mundos virtuais, 
cibersexo 

Diálogo entre 
vários participantes 

-Rede de 
correspondência 
-Sistemas das 
publicações em 
uma comunidade 
de pesquisa 
-Correio 
eletrônico 
-Conferências 
eletrônicas 

-Teleconferências 
ou 
videoconferências 
com vários 
participantes 
-Hiperdocumentos 
abertos acessíveis 
on-line, frutos da 
escrita/leitura de 
uma comunidade 
-Simulações (com 
possibilidades de 
atuar sobre o 
modelo) como 
suportes de debates 
de uma comunidade 

-RPG* multiusuário 
no ciberespaço 
-Videogame em 
“realidade virtual” 
com vários 
participantes 
-Comunicação entre 
mundos virtuais, 
negociação contínua 
dos participantes 
sobre suas imagens e 
a imagem de sua 
situação comum 

Fonte: Lèvy (1999) 

*Role Playing Games, jogos onde cada participante assume um papel ou personalidade 
dentro de uma aventura (N. do T.).  
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Visto que a EAD depende do uso de algum tipo de tecnologia, torna-se 

importante enfatizar que as TICs não podem ser consideradas apenas ferramentas que 

evoluíram simplesmente de outras. Segundo Santos (2005), a palavra “ferramenta” é 

muito utilizada, principalmente pelos educadores, quando se referem ao uso do 

computador na prática pedagógica. Por exemplo, o computador é uma ferramenta se for 

usado pedagogicamente somente como extensão das mãos dos professores e estudantes 

para copiar ou transferir informações. As TICs são mais do que ferramentas, pois têm a 

potencialidade de influenciar as formas de pensar, sentir e agir nos dias de hoje.  

 

A Open University é uma instituição de EAD tida como uma referência para 

outras instituições. É considerada a pioneira no uso da Internet para o atendimento aos 

alunos. Essa universidade aberta iniciou suas experiências on-line (utilizando 

conferências eletrônicas e e-mail) em 1995, como bases para a comunicação entre 

alunos e tutores, e para o envio e recebimento de avaliações. É relevante informar que, 

apesar das tecnologias interativas disponíveis hoje, a aprendizagem autônoma ainda 

persiste na EAD. No entanto, vale dizer que o aprendizado autônomo, também, faz parte 

da educação presencial, embora ela se destaque mais no ensino a distância. 

 

3.6 Educação On-line 

 

Certamente é a disponibilidade da Internet e o uso da World Wide Web para 

acessar e compartilhar informações que trouxe um novo impulso a educação a distância. 

A partir de então foi possível o ensino on-line mediado por computadores. Segundo 

Moran (2003:38) “educação on-line é o conjunto de ações de ensino-aprendizagem 

desenvolvidas por meios telemáticos, como a Internet, a videoconferência e a 

teleconferência”.  

 

A telemática é considerada um conjunto de técnicas que associa a 

telecomunicação e a informática (Garcia Arieto, apud Landim, 1997). Portanto, ensino 

on-line não restringe apenas à Internet, embora a tendência seja pensar assim. A rede 

mundial de computadores simplesmente possui a vantagem de ser a mídia mais 

promissora, uma vez que pode combinar custos, flexibilidade e possibilidade de 

interação.   
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O ensino on-line possibilitou o aprendizado a distância instantâneo e 

democrático. O termo democrático implica a lógica da igualdade. Dahl (2001) enfatiza 

que a democracia é própria de um sistema de direitos. Por isso, ela ajuda os cidadãos a 

proteger seus interesses fundamentais, promovendo o desenvolvimento humano. A 

educação on-line poderá garantir esta igualdade de direitos em termos educacionais.   

 

Seguramente a democratização da comunicação e da educação é uma questão de 

direito, justiça social e de cidadania. Bacha (2003) acredita que nessa modalidade 

educacional é possível um instrumento para efetivar políticas de eqüidade, aumentando 

oportunidades educativas de grupos marginalizados. Neste caso, se todos os cidadãos 

passassem a compartilhar um patamar comum de conhecimentos e códigos culturais, a 

injusta exclusão social seria atenuada. Isto exige esforços conjuntos do poder público e 

da iniciativa privada brasileiros. A inclusão digital é um problema que preocupa o 

Brasil. Neste sentido, o Governo Federal tem se dedicado a programas públicos de 

inclusão digital ainda em ação no país. 

 

Santos (2002) realça que para viabilizar os processos democráticos surgiu a idéia 

da gestão de saberes e conhecimentos mediados por dispositivos comunicacionais. 

Neste contexto, entre novembro de 1991 e fevereiro de 1992, nasceu na França a idéia 

das Árvores do Conhecimento (ADCs). Elas são consideradas mais que um programa de 

computador.  

 

As ADCs compreendem a expressão dinâmica da gestão de saberes, 

conhecimentos e competências de um coletivo em um espaço de aprendizagem. Dessa 

forma, as ADCs tornam visível em tempo real os percursos da aprendizagem e 

experiências do coletivo, valorizando as peculiaridades e as expressões dos sujeitos nas 

suas diferenças.   

 

A educação on-line não é apenas uma evolução das gerações da EAD, mas um 

fenômeno da cibercultura (cultura criada pelas tecnologias digitais), no entender de 

Santos (2005). O que muda com a educação on-line é que, além da auto-aprendizagem, 

as interfaces dos ambientes virtuais de aprendizagem permitem a interatividade e a 

aprendizagem colaborativa.  Assim, a interatividade que antes estava limitada apenas à 
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troca de correspondência ou eventuais encontros presenciais tornou-se mais dinâmica 

com a aprendizagem on-line.  

 

A Internet possibilitou a saída do antigo paradigma da escola tradicional e 

chegou à escola virtual. Ela gera um espaço virtual produzido pela interconexão dos 

computadores, formando um admirável hipertexto com múltiplas conexões. A palavra 

virtual veio do latim virtus, significa o que existe em potência e não em ato, e contém 

todos os elementos para sua concretização. Virtual designa, portanto, alguma coisa que 

não existe ou algo fora da realidade e o seu antônimo é “real”.  

 

Para Barilli (2006:161) “ambiente virtual é aquilo que ‘não é presencial’, mas 

que possui todo o potencial do presencial”. Um ambiente virtual propicia a interação e a 

cooperação. Ele possibilita que o aluno tome decisões, analise, interprete, observe, teste 

hipóteses, elabore. Ou seja, que se construam relações que edifiquem aprendizagens 

consideradas de valor.  

 

Um ambiente virtual é um espaço onde seres humanos e objetos técnicos 

interagem, potencializando assim a construção de aprendizagem (Santos, 2003). As 

tecnologias digitais intrínsecas desse ambiente podem estruturar novas sociabilidades e 

aprendizagens.  

 

A realidade virtual é explicada de seguinte forma por Lèvy (1999): ela especifica 

um tipo particular de simulação interativa, na qual existe a sensação física de estar 

imerso num banco de dados. Assim, o explorador, ao manter uma interação sensório-

motora com o conteúdo de uma memória de computador, tem a ilusão de estar 

mergulhado numa “realidade”, aquela que é descrita pela memória digital. Neste caso, 

uma imagem é virtual se sua origem for uma descrição digital em uma memória de 

computador. No sentido filosófico, a imagem é virtual na memória do computador e 

atual na tela.  

 

Baseando-se em autores como Meirelles (2002); Moran (2003); Silva (2003) e 

Maia e Mattar (2007), é possível perceber as formas comunicacionais que podem ser 

desenvolvidas na educação a distância, incluindo o ensino on-line. Fundamentalmente, a 
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EAD dispõe de duas categorias de comunicação para sua distribuição: síncrona e 

assíncrona, apresentadas a seguir: 

 

� Síncrona: a comunicação síncrona demanda a colaboração simultânea de alunos 

e professores interagindo em tempo real. O intercâmbio pode acontecer pela TV 

interativa, teleconferência, videoconferência ou chat. Este é considerado um 

ambiente de bate-papo sincrônico bidirecional ou multidirecional com envio e 

recepção simultâneos de mensagens textuais e icônicas. O chat pode ser 

utilizado para tirar dúvidas ou organizar grupos de discussão, supervisionado 

pelo professor. A modalidade síncrona possibilita uma interação bastante ativa, 

porque exige um contato entre professores e alunos ao mesmo tempo. 

 

� Assíncrona: a comunicação assíncrona não acontece simultaneamente como na 

síncrona, logo, é mais flexível. Ela pode ocorrer pelo correio eletrônico, listas de 

discussão, apresentação de vídeos, cursos por correspondência ou baseados na 

Web. O fórum, entendido como um espaço onde o instrutor pode incentivar 

debates entre os cursistas sobre temas do curso, é também assíncrono. Os alunos 

realizam suas atividades no momento que desejarem, por isso, é predominante 

nos projetos de EAD. No fórum são publicados os comentários do professor e 

dos alunos em uma área acessível a todos.  

 

 Convém frisar que até o momento na comunicação virtual prevalece a escrita, 

embora os instrumentos audiovisuais venham ganhando cada vez mais espaço. É bom 

lembrar também que, se alguns alunos comunicam-se bem no virtual, outros nem tanto. 

Ainda, há aqueles que são menos rápidos na escrita e no raciocínio. Alguns procuram 

monopolizar o diálogo, como no presencial, e outros ficam só observando. Por isso, a 

junção da escrita com o audiovisual nos cursos via Web torna-se relevante para 

ultrapassar as deficiências e as pretensões dos alunos.  

 

Quando se utiliza a Internet para a aprendizagem das pessoas não existem 

fronteiras. A globalização tornou-se a marca da sociedade interconectada dando a idéia 

de uma rede mundial aberta a múltiplas conexões e produzindo quantidades infinitas de 

informações. Este fato criou a realidade virtual designada ciberespaço que, por sua vez, 
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tem levado a outras virtualidades como cibercultura, hipertextualidade e ciberescrita, 

relatadas a seguir: 

 

� Ciberespaço: o termo é também chamado de rede por Lèvy (1999:92), que o 

define como “o espaço de comunicação aberto pela interconexão mundial dos 

computadores e das memórias dos computadores”. Gomez (2004:38) conceitua 

ciberespaço como “a dimensão não física ou territorial, composta por redes de 

computadores, pessoas e variados recursos, onde as informações, nas mais 

diversas formas, circulam permanentemente”. Para Santos (2005), esse espaço 

reúne, integra e redimensiona uma infinidade de mídias como jornal, revista, 

rádio, cinema, televisão, chats, listas de discussão, fóruns de discussão, blogs, 

dentre outros.  

 

� Cibercultura : a palavra é definida por Lèvy (1999:17) como “o conjunto de 

técnicas (materiais e intelectuais), de práticas, de atitudes, de modos de 

pensamento e de valores que se desenvolvem juntamente com o crescimento do 

ciberespaço”. Cibercultura é conceituada por Silva (2003:53) como “a 

atualidade sociotécnica informacional e comunicacional deliberada pela 

codificação digital, hipertextual, interativo e tratável em tempo real da 

mensagem”. Santos (2005:105) a entende como “a cultura contemporânea 

estruturada pelas tecnologias digitais”. 

 

Hipertexto é considerado, por Lèvy (1999), um texto em formato digital, 

reconfigurável e fluido, composto por blocos ligados por links passíveis de 

serem explorados em tempo real na tela. Do hipertexto surgiu a noção de 

hiperdocumento abrangendo todas as categorias de signos (imagens, animações, 

sons etc.), o princípio da mensagem em rede móvel que caracteriza o hipertexto.  

 

Na cibercultura vivem-se novas modalidades de leitura e escrita próprias da 

lógica do hipertexto. Santos (2005:118) concebe hipertexto como “uma inter-

relação de vários textos ou narrativas”. É a possibilidade de dialogar com a 

polifonia (vários sons). A autora enfatiza que o conceito de hipertexto não nasce 

da emergência das TICs, mas o impulsiona. Os conceitos de interatividade e de 

hipertexto são considerados os mais importantes no cenário da cibercultura.  
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� Ciberescrita: é entendida como uma nova escrita, híbrida, ou seja, com 

diferentes formas e baseada na convergência de mídias. A conectividade, a 

hipertextualidade e a interatividade são elementos centrais dessa nova 

linguagem, apoiada pelos instrumentos audiovisuais. Por isso, se defende que no 

século XXI é imprescindível os indivíduos entenderem as formas da 

comunicação audiovisual, além de saber ler e escrever por algarismos. 

 

O ciberespaço é composto por uma diversidade de elementos constitutivos, isto 

é, as interfaces que permitem diversos modos de comunicação. O quadro 3 mostra as 

diferentes dimensões da comunicação, apontadas por Lèvy (1999).  

 

Quadro 3. Diferentes dimensões da comunicação  

 Definição  Exemplos  
Mídia Suporte de informação e 

de comunicação 
Impressos, cinema, rádio, televisão, 
telefone, CD-ROM, Internet 
(computadores + telecomunicações) 

Modalidade 
perceptiva 

Sentido implicado pela 
recepção da informação 

Visão, audição, tato, odor, gosto, 
sinestesia. 

Linguagem Tipo de representação Línguas, músicas, fotografias, 
desenhos, imagens animadas, 
símbolos, dança etc. 

Codificação Princípio do sistema de 
gravação e de 
transmissão das 
informações 

Analógico, digital 

Dispositivo 
informacional 

Relações entre elementos 
de informação 

Mensagens com estrutura linear 
(textos clássicos, música, filmes) / 
Mensagens com estrutura em rede 
(dicionários, hiperdocumentos) / 
Mundos virtuais (a informação é o 
espaço contínuo; o explorador ou seu 
representante estão imersos no espaço) 
/ Fluxos de informações 

Dispositivo 
comunicacional 

Relação entre os 
participantes da 
comunicação 

Dispositivo um-todos, em estrela 
(imprensa, rádio e televisão) / 
Dispositivo um-um, em rede (correio, 
telefone) / Dispositivo todos-todos, no 
espaço (conferências eletrônicas, 
sistemas para ensino ou trabalho 
cooperativo, mundos virtuais com 
diversos participantes, WWW) 

Fonte: Lèvy (1999) 
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Vale ressaltar que a educação on-line, visto ser realizada num ambiente 

digitalizado, aumenta sua potencialidade para realizar uma comunicação mais rica, 

ampla e a construção de um conhecimento coletivo. A Internet ainda é considerada lenta 

para se conseguir desfrutar de todas as suas ferramentas com mais eficácia no ensino 

on-line. Mas, Nova e Alves (2003) indicam uma opção para ultrapassar essa limitação 

da velocidade: a combinação de dados e sistemas on-line e off-line, usando CDs ou 

DVDs com vídeos e animações, e softwares, permitindo links com o ambiente on-line.  

 

Maia e Mattar (2007) defendem que o aprendizado é uma das marcas da 

sociedade da informação e do conhecimento. Para isso, a educação on-line é 

fundamental, uma vez que permite uma interatividade intensa. O repto para o estudante 

virtual é adquirir a capacidade de ‘aprender a aprender’, não necessariamente em uma 

instituição de ensino formal. Atualmente, a habilidade de pesquisar e avaliar fontes de 

informação transformando-as em conhecimento tornou-se mais importante do que se 

encher de conhecimentos.  

 

É dentro do contexto da educação on-line que o conceito de Ambientes Virtuais 

de Aprendizagem (AVAs), de acordo com Santos (2005), precisa ser problematizado. 

Muitos são os AVAs encontrados no ciberespaço. Visto possibilitarem comunicações 

diversas, a expansão do ciberespaço vem agregando um vasto mercado em e-learning 

(ensino mediado pela Internet). Nesse sentido, várias organizações estão produzindo e 

disponibilizando AVAs no ciberespaço com formatos e custos variados que adaptem às 

necessidades dos clientes. O quadro 4 indica alguns AVAs disponíveis no ciberespaço: 

  

Quadro 4. Ambientes Virtuais de Aprendizagem encontrados no ciberespaço 

AVA 
 
Aulanet 
Blackboard 
CoSe 
Learning   
Teleduc 
Moodle  
WebCT   

Organização autora 
 
PUC-RJ (Brasil) 
Blackboard (EUA) 
Staffordshire Univ. (UK) 
Lotus Education – IBM  
Unicamp NIEED (Brasil) 
Austrália  
WebCT, Univ. British 
Columbia (Canadá) 

Endereço no Ciberespaço 
 
http://guiaaulanet.eduweb.com.br 
http://www.blackboard.com.br 
http://www.staffs.ac.uk/case 
http://www.lotus.com/ 
http://www.hera.nied.unicamp.br/teleduc/ 
http://www.moodle.org 
http://www.webct.com.br 

Fonte: Santos (2003) e (2005) 
 



 48    

A aprendizagem em AVA facilita a comunicação de forma síncrona e 

assíncrona, permitindo várias interatividades: um-um e um-todos (telefone, correio, 

impressos, vídeo, rádio e TV); e, sobretudo todos-todos (própria do ciberespaço). Os 

AVAs integram interfaces que permitem: a produção de conteúdos e canais variados de 

comunicação; o gerenciamento de banco de dados; e o controle total das informações 

desses ambientes. Tais aspectos consentem que muitos indivíduos no mundo interajam 

em tempos e espaços variados.   

 

3.7 Telemática 

 

O avanço da telemática, ou seja, telecomunicação e informática, e a rapidez da 

comunicação por redes têm feito a educação on-line expandir cada vez mais em todos 

os níveis de ensino. Baseando-se em autores como Gallego (apud Landim, 1997); 

Moran (2003); Gomez (2004) e Moore e Kearsley (2007) é possível indicar algumas 

tecnologias e mídias apoiadas na telemática. Tais mecanismos de comunicação, por 

serem dinâmicos e interativos, são utilizados eficazmente na educação a distância, 

principalmente on-line, por exemplos:  

 

1. Videotexto: considerado um sistema de transmissão de informações usando a 

informática e a telefonia. Uma variante do videotexto é o teletexto da televisão 

que, ao contrário do videotexto, não é interativo e não precisa de telefone. Com 

o videotexto é possível registrar as mensagens no computador e os participantes 

recebem em seu monitor as informações enviadas ou as gravam na memória do 

computador central.  

 

2. Internet : permite a busca de informações praticamente em qualquer lugar do 

mundo. Vale a pena relembrar os principais serviços disponibilizados pela rede 

mundial de computadores e demonstrar a utilidade deles no aprendizado a 

distância:  

 

2.1 Correio eletrônico ou e-mail: possibilita várias atividades, entre 

Tutoria personalizada; Chat, para debate em tempo real; Fórum, para 

discussão em tempo e lugares diferentes; Bloco de anotações, um 

caderno digital para tomar notas; Agenda de eventos, para lembrar 
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atividades e encontros virtuais considerando fusos horários; Netiqueta, 

um comportamento ético na rede; Help (ajuda), que são dispositivos para 

tirar dúvidas; e FAQ, que responde as perguntas mais freqüentes do curso 

em rede; 

 

2.2 Conexão remota por login: Navegação, um link externo para 

unidades do curso; Glossário, com links internos, com breves explicações 

de termos; e biografias, indicando a vida e obra de autores importantes; 

  

2.3 Transferência de arquivos: Arquivos anexos em extensão Portable 

Document Format (pdf), linguagem própria da Internet, sugerindo a 

leitura de um conteúdo. 

 

3. Broadcast: é uma transmissão emitida essencialmente pela televisão. A 

televisão digital traz igualmente uma importância relevante para a educação, 

uma vez que junta a qualidade da imagem e do som (TV ou DVD) com a 

interação e navegação feita na Internet. 

 

4. Teleconferência: na educação a distância descreve a instrução por meio de 

alguma forma de telecomunicação interativa. Moore e Kearsley (2007) são os 

únicos, entre esses autores, que subdividem a teleconferência entre os quatro 

formatos a seguir:  

 

4.1. Audioconferência: os participantes são conectados por linhas 

telefônicas. Os indivíduos podem utilizar seus telefones comuns e os 

grupos podem usar um fone ou kits de alto-falante e microfones de mesa, 

especialmente criados para o fim. Quando se pretende a interação de um 

número expressivo de participantes é desejável uma ponte que una as 

linhas automaticamente;  

 

4.2. Tecnologia audiográfica: também transmitida por linhas 

telefônicas, integra imagens visuais ao áudio. Os quadros-negros 

eletrônicos podem ser usados, pois transmitem escrita ou desenho para 

telas de televisão ou unidades de exibição visual. A imagem desenhada 
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na tela do computador pode ser vista em qualquer local. Os sistemas 

audiográficos são considerados adequados para cursos que exigem 

imagens fixas ou informação com anotação (fórmulas, equações);  

 

4.3. Videoconferência: denominada algumas de vezes televisão 

interativa, pode ser importante no uso de programas de EAD. A 

videoconferência permite a transmissão de imagens televisadas via 

satélite ou a cabo. Na videoconferência ponto a ponto, em duas salas, ou 

multiponto, em várias salas simultaneamente, acontece a aula 

multiplicada em tempo real, e a Internet serve como espaço de pesquisa e 

de comunicação on-line;  

 

4.4. Conferência por computador: permite a interação de alunos e 

professores, tanto assíncrono como em tempo real, usando computadores 

pessoais para o uso de várias modalidades de texto, voz, imagens visuais, 

aplicativos compartilhados e vídeo. É um dispositivo sofisticado 

permitindo que grupos de pessoas discutam temas específicos em 

conjunto.  

 

3.8 Distância transacional  

 

Moore (2007) introduz a idéia de distância transacional para demonstrar os 

efeitos da distância no processo educacional da EAD. O autor refere que a educação a 

distância não é uma simples separação geográfica entre alunos e professores, mas um 

conceito pedagógico. É isto que descreve o universo de relações entre professores e 

alunos, quando estão separados no espaço e/ou no tempo.  

 

Tal separação, nesta modalidade educacional, afeta consideravelmente o 

processo de ensino-aprendizagem. Esta distância traz um novo ‘espaço’ pedagógico e 

psicológico quando comparado à educação tradicional, ocorrendo um modo diferente de 

comunicação, uma nova ‘transação’. Esse novo espaço criado pela EAD pode ser 

denominado distância transacional. 
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Isto quer dizer que à distância transacional não interessa a distância física entre 

professor e aluno, ou entre os alunos, mas as relações pedagógicas e psicológicas que se 

estabelecem na EAD. Do ponto de vista transacional, independentemente da separação 

no espaço ou no tempo, os professores e os alunos podem estar relativamente distantes 

em EAD. Portanto, a distância transacional varia consideravelmente em EAD, 

dependendo de alguns fatores. Três variáveis pedagógicas (e não físicas) afetam 

diretamente a distância transacional: a interação entre alunos e professores; a estrutura 

dos programas educacionais; e a natureza e o grau de autonomia do aluno. Estas 

variáveis estão descritas em baixo:  

 

1. Interação entre alunos e professores: o aumento da interação entre os 

participantes de um processo de ensino-aprendizagem diminui a distância 

transacional. Logo, a natureza interativa das tecnologias e mídias utilizadas para 

a EAD tem influência direta na quantidade e qualidade do diálogo entre 

professores e alunos. Por exemplo, um programa educacional no qual a 

comunicação acontece unidirecionalmente pelo livro auto-instrucional, 

programas de rádio e televisão ou gravados em fita de áudio ou vídeo não 

permite a interação. Neste caso, a distância transacional é elevada.  

 

Por outro lado, a Internet possibilita um diálogo intenso e enérgico por meio de 

ferramentas como fóruns, chats e teleconferências, pelas quais os alunos podem 

participar com comentários. Neste contexto, a distância transacional é reduzida. 

O número de alunos por professor, o ambiente emocional dos professores e dos 

alunos, o conteúdo a ser ensinado e aprendido, entre outros, também influem na 

distância transacional.  

 

2. O projeto do curso: é outro fator que também influencia diretamente na 

distância transacional. As estruturas dos cursos de EAD podem ser rígidas ou 

mais flexíveis, dependendo das mídias usadas ou da cultura das instituições 

educacionais responsáveis pelos cursos. Assim, um curso a distância, mesmo on-

line, pode ser ministrado sem interação entre alunos e professores (instrução 

programada, com exercícios e softwares que corrigem automaticamente o que o 

aluno faz) ou com muita interação (aulas por teleconferências, em que os alunos 

podem interagir em tempo real com o professor e seus colegas). 
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3. Grau de autonomia do aluno: a independência do aprendiz em EAD também 

exerce influência direta na distância transacional. Quanto mais autônomo for o 

aluno, há menos interação e, por conseguinte, a distância transacional aumenta. 

Os programas de ensino a distância podem ser analisados em função do controle 

do processo ensino-aprendizagem pelo professor ou aluno, o que determina o 

grau de autonomia do aluno.  

 

Neste capítulo foram tratados assuntos sobre as tecnologias e as mídias 

utilizadas em EAD como o surgimento do computador, a Internet e a Internet2. 

Também foi referida a evolução do ensino a distância, desde a era autônoma até a época 

da interatividade. Ainda, foram abordados aspectos relacionados com a educação on-

line, a telemática e a distância transacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 53    

4 EDUCAÇÃO E PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM  

 

“A sabedoria parte da ignorância e não há ignorantes 
absolutos. O saber se faz por uma superação 
constante, que superada se transforma em uma nova 
ignorância, pois enuncia um novo saber”.  
 

                                                                 Paulo Freire 
 

 Este capítulo refere-se à importância e o conceito de educação e ao ambiente de 

aprendizagem em EAD. Também alude à formação do professor para atuar em EAD e o 

novo papel do docente e do aluno, impostos por esta forma de ensino-aprendizagem.              

 

4.1 Educação 

 

Sem equívoco, a educação pode se tornar uma mais valia essencial para que o 

indivíduo alcance o bem estar social e tenha uma vida mais digna. A idéia de que todas 

as pessoas têm direito à educação tomou conta do mundo inteiro. Esta ideologia surgiu 

no seio dos países desenvolvidos no século XIX. Mas, o conceito de que a Educação 

Para Todos (EPT) deveria ser um objetivo internacional se firmou na Constituição da 

UNESCO em 1945, baseando-se na Declaração Universal dos Direitos do Homem. 

Todavia, constata-se que, hoje, o maior problema da educação é o fato que milhões de 

cidadãos do mundo não têm acesso a ela e muitos não a recebem de forma suficiente.  

 

Mas, para falar de educação é impossível não recuar no tempo, à Grécia antiga, 

onde este tema já preocupava filósofos como Platão e Aristóteles. Estes pensadores, de 

acordo com Bayma (1996), consideravam a educação ligada ao Estado e, a educação 

política, a essência da formação do homem total. No século XIX, o surgimento dos 

Estados Nacionais e o liberalismo burguês modificaram a ideologia da educação.  

 

A autora ressalta que, nessa época, a educação começou a despertar a 

consciência política do indivíduo, para que ele pudesse exercer a cidadania imposta pela 

nova ordem. Hoje, cada vez mais se tem a idéia de que a educação deve estar virada 

para capacitar sujeitos, com o propósito de torná-los bons cidadãos. A seguir são 

apresentados alguns conceitos de educação: 
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Bayma (2006:28) considera que “educar é desenvolver no ser humano a 

dimensão do conhecimento, do social, da ética, da visão crítica e da solidariedade”. A 

autora destaca que o ato e o desafio de educar devem estimular: o gosto e o prazer de 

aprender; a capacidade de aprender a aprender; e a curiosidade intelectual do educando.  

  

 “Educação são atividades intencionalmente exercidas sobre o 
desenvolvimento de uma personalidade com o objetivo de promover e ativar 
processos de aprendizagem que conduzem a disposições, atitudes, 
capacidades e formas de comportamento, consideradas úteis e valiosas pela 
sociedade” (Sucupira, apud Edler, 1996:2).  

 

Freire (1999) defende uma educação para a decisão, para o desenvolvimento, 

para a democracia, para a responsabilidade social e política. Enfatiza também que a 

educação é um ato de amor e de coragem e não pode temer o debate, a análise da 

realidade. Por isso, não pode fugir à discussão criadora sob pena de ser uma farsa. Uma 

educação sem esperança não é educação, pelo menos é assim que pensa Freire (1983).  

 

Somente com a educação é possível reduzir a pobreza, a violência e a exclusão 

social. E não haveria educação se o homem fosse um ser acabado. Segundo Freire 

(1996:59), “um saber necessário à prática educativa é a inconclusão do ser que se sabe 

inconcluso devido à autonomia do ser do educando”. Assim, a educação tem caráter 

permanente, visto que as pessoas estão sempre se educando.  

 

O conceito de educação ao longo da vida tornou-se relevante no século XXI. 

“Educação ao longo da vida é uma construção contínua da pessoa humana, do seu saber 

e das suas aptidões, mas também da sua capacidade de discernir e agir” (Delors, 

2006:106). O autor acredita que este conceito aproxima-se do conceito de sociedade 

educativa favorável para aprender e desenvolver os próprios talentos. A EAD apresenta-

se como uma boa opção para alcançar a educação permanente, ambicionada atualmente. 

 

A luta para conseguir a melhor estratégia de ensino-aprendizagem no processo 

educativo é incessante. Assim, a transmissão unidirecional de informação está sendo 

substituída pela interação e troca de informações entre professor e aluno. Ao invés da 

reprodução passiva de informações, procura-se estimular a criatividade dos educandos. 

Porém, é necessário ressaltar que o sucesso do aprendizado depende muito do 

background dos alunos que vão construindo o conhecimento ao longo do tempo.  
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A busca pela melhor forma de ensinar fez surgir diversas teorias da 

aprendizagem. O quadro 5 apresenta resumidamente as principais características de 

teorias de aprendizagem, indicadas por Campos et al. (2003).  

 

Quadro 5. Teorias de aprendizagem 

Teorias de 
aprendizagem 

Resumo das 
Características 

Relação com cooperação 

Epistemologia genética 
de Piaget 

Ponto central: estrutura 
cognitiva do sujeito; níveis 
diferentes de 
desenvolvimento 
cognitivo; 
desenvolvimento facilitado 
pela oferta de atividades e 
situações desafiadoras 

A interação social e a troca 
entre indivíduos funcionam 
como estímulo ao processo 
de aquisição de 
Conhecimento 

Teoria construtivista de 
Bruner 

O aprendiz é participante 
ativo no processo de 
aquisição de 
conhecimento; instrução 
relacionada a contextos e 
experiências pessoais; 
determinação de 
seqüências efetivas de 
apresentação de material 
didático 

Teoria contemporânea; criar 
comunidade de 
aprendizagem mais próxima 
da prática colaborativa do 
mundo real 

Teoria sociocultural de 
Vygotsky 

O desenvolvimento 
cognitivo é limitado a um 
determinado potencial para 
cada intervalo de idade 
(zona proximal de 
desenvolvimento) 

O desenvolvimento 
cognitivo completo requer 
interação social 

Aprendizagem baseada 
em problemas 

A aprendizagem inicia-se 
com um problema a ser 
resolvido (âncora ou foco): 
é centrada no aprendiz e 
contextualizada 

Os problemas provêem 
contextos sociais e culturais 
em que se desenvolvem 
soluções em cooperação 

Cognição distribuída Interação entre indivíduo, 
ambiente e artefatos 
culturais; ensinamento 
recíproco; importante papel 
da tecnologia 

O conhecimento é 
compartilhado e distribuído, 
sendo necessária à interação 

Cognição situada A aprendizagem ocorre em 
função da atividade, da 
cultura e do contexto e 
ambiente social em que 
está inserida 

Interação e colaboração são 
componentes críticos para a 
aprendizagem (comunidade 
de prática) 

Fonte: Campos et al. (2003) 
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A fragmentação dos saberes é outra questão que tem incomodado os 

profissionais da educação. Santos (2002) frisa que os paradigmas que caracterizam a 

gestão do currículo estão sendo postos em causa. Isto advém da multiplicidade de 

processos de aprendizagem estruturados e a interação proporcionada pelas redes 

digitais.  

 

Assim, tornou-se necessária a interdisciplinaridade. Esta é definida por Santos 

(2002:39) como “experiências intencionais da interação entre as disciplinas com 

intercâmbios, enriquecimentos mútuos e produção coletiva de conhecimentos”. Ela 

acontece no âmbito da academia ou na esfera do currículo escolar como bioética 

(ocupa das controvérsias morais relacionadas às práticas no âmbito das Ciências da 

Vida e da Saúde) e cibernética (visa compreender os fenômenos naturais e artificiais 

pelo estudo dos processos de comunicação e controle nos seres vivos nas máquinas e 

nos processos sociais).  

 

4.2 Ambiente de aprendizagem em educação a distância 

 

Um movimento considerado até hoje admirável, principalmente para a EAD, é o 

construtivismo, defendido por Piaget e Vygotsky (apud Maia e Mattar, 2007). O 

conceito de construtivismo relaciona-se com a contínua construção do conhecimento e 

descoberta por parte do aluno, ao interagir com os objetos e outros seres humanos. Essa 

teoria de aprendizagem humanista, privilegiando o diálogo, é a que mais se destaca no 

aprendizado a distância. Apesar disso, teorias behavioristas centrando-se apenas nos 

comportamentos observáveis, mais estruturados e controlados pelo professor, 

negligenciando as atividades mentais, têm entrando no campo da EAD.  

 

Freire (1996:47) defende que “saber ensinar não é transferir conhecimento, mas 

criar as possibilidades para a sua produção ou a sua construção”. Este autor também tem 

defendido a importância da construção do conhecimento por meio da interação dos 

seres humanos. O autor é contra a concepção ‘bancária’ do ensino baseada na 

memorização de conteúdos, em que a narração transforma os educandos em ‘vasilhas’, 

recipientes que deveriam ser ‘enchidos’ pelo educador. “Quanto mais vá ‘enchendo’ os 

recipientes com seus ‘depósitos’, tanto melhor educador será. Quanto mais se deixem 

docilmente ‘encher’, tanto melhores alunos serão” (Freire, 2005:66). 
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Por isso, Freire (2005) critica a concepção “bancária” do ensino, argumentando 

que por ser focada no ditar do professor, anula o poder criador dos educandos, pois não 

estimula sua crítica e os conduz à acomodação, ao mundo da opressão. A essa noção 

bancária de educação antidialógica, o autor contrapõe à educação humanista e 

problematizadora, fundamentada no diálogo. Neste caso, a interação é essencial para 

que a educação e a aprendizagem se consolidem, tanto no ensino presencial como a 

distância.  

 

Nota-se que a idéia de educação problematizadora defendida por Freire, 

assemelha-se a do construtivismo, pois ambas as teorias consideram o diálogo 

(interação entre professores e alunos) crucial para a construção do conhecimento. Moore 

e Kearsley (2007) defendem também a interatividade no processo educativo, ressaltando 

que o ensino a distância eficaz depende desta prática. Os autores identificam três tipos 

de interação inerentes à educação:  

 

1. Interação dos alunos com o conteúdo: o professor precisa facilitar o 

intercâmbio do aluno com a matéria apresentada para o estudo. 

 

2. Interação dos alunos com o instrutor: considerado como essencial pela 

maioria dos alunos e como altamente desejável pela maior parte dos educadores. 

 

3. Interação dos alunos com os alunos: é nova para os professores de educação a 

distância. Há dois tipos distintos neste exemplo: dentro e entre os grupos, que 

acontecem nos programas veiculados por teleconferência; e a interação de aluno 

para aluno em ambientes on-line. Os grupos, caso existirem, são virtuais. 

 

Lucena e Fuks (2000) defendem que o uso apropriado da Internet na educação 

deve levar em consideração os seguintes aspectos: pedagógicos, ou seja, influência do 

meio, sensação de isolamento e impacto da educação a distância sobre o estudante; 

tecnológicos, isto é, computadores velozes, banda larga e redução de custos; 

organizacionais, quer dizer, o tempo de planejamento deve ser maior que o 

convencional; e institucionais, o que significa reconhecimento do trabalho dos 

professores.   
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Torna-se imprescindível aproveitar as potencialidades da tecnologia digital na 

EAD. Isto pode ser conseguido pela elaboração de um bom projeto pedagógico e 

planejamento do processo de aprendizagem. Ramal (2003) mostra alguns princípios 

pedagógicos que devem ser levados em conta ao realizar o desenho instrucional de 

cursos e programas de EAD:  

 

� Coerência entre os objetivos de cada curso e a abordagem pedagógica: 

objetiva provocar a participação ativa do estudante, tornando-o protagonista de 

seu percurso de aprendizagem.   

 

� Contextualização: uma pedagogia mais ligada à realidade e a necessidade do 

aluno, bem como as suas possibilidades de aprendizagem e seus interesses. 

 

� Ênfase na formação e no desenvolvimento de competências: recursos 

intelectuais propícios para agir, produzir e conviver em situações concretas, 

baseado no panorama mundial do trabalho e da cidadania do novo milênio. 

 

� Estímulo da autonomia: formação de pessoas fundamentada na autonomia para 

aprender, portanto, capazes de organizar o próprio saber. Possui três vertentes: 

diversidade de estratégias para que o aluno seja ativo; utilização dos recursos do 

hipertexto na leitura, pesquisa, navegação e estudo; e mudança no conceito de 

avaliação, focalizada no desenvolvimento de competências, aptidões e 

disposições.  

 

� Aprendizagem significativa: hoje, sabe-se que aprender leva à memorização e 

não o contrário. A aprendizagem significativa na EAD acontece pela: atribuição 

de significados sobre o estudo, definindo claramente os objetivos do curso; e 

oportunidade do aluno construir o motivo do que aprende. 

 

� Construtivismo: (mencionado antes) segundo o qual o verdadeiro 

conhecimento (utilizável) é fruto de uma construção pessoal vindo do 

pensamento, em que o sujeito coordena diferentes noções, atribuindo-lhes um 

significado e relacionando-as com outras anteriores. Isso implica: organização 

estratégica do conteúdo, para a construção da aprendizagem; motivação, por 
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imagens e analogias; e exercícios de construção da aprendizagem, pela ação-

reflexão-ação.  

 

� Currículo em rede: usa o hipertexto ao invés da conhecida organização linear, 

fragmentada e seqüencial dos saberes. Logo, a organização dos conteúdos torna-

se reticular (em rede) e admite a transversalidade (um princípio teórico do qual 

decorrem várias conseqüências práticas, tanto nas metodologias de ensino 

quanto na proposta curricular e pedagógica) e a exterioridade, visto que 

múltiplas linhas temáticas se interpenetram e se interconectam com outros 

textos.  

 

� Abordagem reflexiva-crítica dos conteúdos: é essencial possuir um aspecto 

crítico, responsável e contextualizado, levando o aluno a refletir e a posicionar-

se diante do que aprende.  

 

Encontrar o melhor método para transmitir o conhecimento não é tarefa fácil. 

Não obstante, é preciso que a metodologia educacional seja sempre aperfeiçoada ao 

longo do tempo. Torna-se imprescindível procurar novas estratégias de ensino, 

principalmente nesta era de mudanças freqüentes. É assim que a revolução da 

informação está causando alterações profundas nos processos educacionais e nas teorias 

pedagógicas. Neste contexto, várias opções pedagógicas estão surgindo para suprir a 

EAD.  
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O quadro 6 apresenta algumas ferramentas pedagógicas para o uso em EAD 

propostas por Maia e Mattar (2007).  

 

Quadro 6. Técnicas pedagógicas para utilização em EAD  

Starter-wrapper Alguns alunos são responsáveis por iniciar as 
discussões e outros por finalizá-las; os alunos podem 
desempenhar diferentes papéis (‘advogado do diabo’, 
questionador, mediador, comentarista etc.) 

Discussão de artigos Individual ou em grupo, com a possibilidade de os 
alunos escolherem que artigos desejam comentar 

Jigsaw (quebra-cabeça) Divisão de um texto em partes, que então são 
comentadas por grupos 

Exploração da Web e 
leituras 

Avaliação e classificação de artigos 

Reações a observações de 
campo 

Estágios ou experiências no trabalho que podem ser 
propostos em forma de diários on-line 

Controvérsia estruturada Os alunos devem desempenhar um papel, que podem, 
em geral, escolher 

Discussão de tópicos Alunos podem sugerir e votar nos tópicos a ser 
discutidos 

Estudos de caso Pode ser proposto pelo professor ou pelos alunos 
Quebra-gelo e fechamento Apresentações dos alunos, expectativas em relação ao 

curso, desafios, testes, escolha de um aluno para ter o 
rendimento comentado pelos demais no final do curso 
etc. 

Scavenger hunt (caçadas 
eletrônicas) 

Questões referentes a um tópico são propostas e os 
sites para pesquisa, predeterminados pelo professor 

Pesquisas e votações Pode ser discutida a opinião da maioria e da minoria 
Comentários interativos Os alunos podem comentar os links sugeridos pelos 

colegas, o que têm em comum com eles etc. 
Papel de feedback para os 
colegas 

Escolha de um aluno ou amigo para comentar o 
trabalho e ajudar o colega durante o semestre  

Round-robin (atividades 
circulares) 

Histórias que são construídas ou problemas que são 
resolvidos parcialmente por cada membro de um grupo 
ou da classe, sendo que a produção de um aluno é 
passada para o aluno seguinte, que tem tempo 
determinado para acrescentar sua contribuição 

Publicações Publicações na Web dos trabalhos dos alunos e dos 
grupos 

Simpósio  Pode ser realizado no final do semestre com um expert 
escolhido pelos alunos 

Brainstorm  Envolve idéias na Web, para as quais pode ser criada 
uma lista das melhores 

Convidados especiais Debates síncronos ou assíncronos  
Fonte: Maia e Mattar (2007) 
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Além dessas técnicas pedagógicas já existem diversos softwares educativos 

utilizados na EAD. Valente (1999a) indica os seguintes: os tutoriais, que organiza os 

dados segundo uma seqüência pedagógica; de programação, funcionando como um 

instrumento para resolver problemas; de processadores de texto, com ações analisadas 

sob o ciclo descrição-execução-reflexão-depuração-descrição; de multimídia e Internet, 

que possui informações em diferentes mídias; de simulações e modelagens, para simular 

um fenômeno no computador; e, de jogos, permitindo analisar as informações sob o 

ciclo descrição-execução-reflexão-depuração-descrição e favorecer o processo de 

construção do conhecimento.   

 

A educação sempre foi um processo complexo que utiliza algum meio para 

ajudar o professor na interação com os estudantes. Belloni (2006) defende que o quadro 

negro, o giz, o livro e outros materiais podem ser considerados “tecnologias” 

pedagógicas, mediando o conhecimento entre o docente e o aluno. Portanto, pedagogia 

e tecnologia sempre foram elementos essenciais e inseparáveis da educação. Mas, as 

NTICs modificaram as possibilidades de interação a distância (simultânea ou diferida), 

trazendo técnicas rápidas, seguras e eficientes.  

 

É pertinente salientar que as TICs não substituem os livros didáticos, nem 

assumem suas funções, embora transformem profundamente seu uso. Também, é 

preciso lembrar que as NTICs não são necessariamente mais eficazes do que as 

tradicionais no processo educacional. Porém, as NTICs estão revolucionando a 

educação: na pedagogia; no ambiente de aprendizagem; na difusão de conhecimento; e 

nas novas funções assumidas pelos seus atores: os professores e os alunos. 

 

4.3 Formação de professor e o seu novo papel 

 

A utilização de novas tecnologias da informação e da comunicação na área 

educacional, para Bayma (2006), reflete na prática da docência e nos processos de 

aprendizagem. Torna-se então imprescindível um planejamento, uma investigação da 

aprendizagem e da comunicação humana, recorrendo aos recursos humanos e 

tecnológicos para se chegar a uma aprendizagem mais efetiva.  
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O docente na EAD não pode contentar-se em ser um simples transmissor de 

conhecimento, apegando-se à educação bancária, pelo uso da tecnologia. A 

tecnologia é apenas um meio a serviço da educação. A utilização da melhor 

tecnologia num curso não significa necessariamente qualidade. A excelência na EAD só 

é conseguida pelo programa pedagógico bem planejado, por professores competentes, 

pela tecnologia usada de forma adequada e por um bom sistema de avaliação. É preciso 

saber aproveitar as tecnologias para facilitar a interação e a aprendizagem na EAD. 

 

Assim, na EAD o professor deve ser companheiro dos estudantes no processo de 

construção do conhecimento em atividades de pesquisa e na inovação pedagógica. 

Mesmo um docente universitário, com larga experiência na sua profissão, precisa de um 

treinamento específico para atuar no ensino a distância. Neste sentido, Belloni (2006) 

vai mais longe ao propor uma formação adequada de professores, para atuar tanto na 

educação a distância como no ensino presencial, dividida em três grandes dimensões:  

 

� Dimensão pedagógica: diz respeito às atividades de orientação, 

aconselhamento, tutoria e o domínio de conhecimentos específicos da 

pedagogia, como psicologia, ciências cognitivas, ciências humanas. 

 

� Dimensão tecnológica: compreende as relações entre tecnologia e educação, ou 

seja, o uso dos recursos técnicos disponíveis na avaliação, na seleção de 

materiais, na elaboração de estratégias e na produção de materiais pedagógicos.  

 

� Dimensão didática: relaciona-se com a formação específica do professor em 

determinado campo científico e à necessidade constante de atualização.  

 

As tecnologias não eliminam o professor na EAD, mas é indispensável impedir 

que a falta de aulas presenciais não seja uma barreira na relação de aprendizagem. 

Baseando-se em autores como Almeida (2003); Meirelles (2002); Moran (2003); Maia e 

Mattar (2007); Silva (2006); Barilli (2006); e Moore e Kearsley (2007), percebe-se que 

no ensino a distância, sobretudo em ambientes virtuais, o docente precisa ser formado 

para enfrentar o desafio imposto pela nova modalidade de ensino. Assim, pode-se dizer 

que o professor em EAD deve estar capacitado para: 
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� Mudar de atual provedor de conteúdo para facilitador na construção do 

conhecimento e deixar de ser o “entregador” da informação para o aprendiz, 

instigando o diálogo entre os alunos e orientando-os em suas produções;  

� Ser formulador e provocador de problemas, criando atividades de pesquisa que 

estimulem a construção do conhecimento e ambientes para avaliação formativa 

(contínua ou ao longo do processo), incentivando expressões lúdicas, artísticas, 

com jogos, simulações e objetos de aprendizagem e realizando experimentações 

com os aprendizes;  

� Transformar-se numa entidade coletiva, englobando o autor, um técnico, um 

artista gráfico, o tutor, o monitor, entre outros. É por isso que muitas definições 

de educação a distância insistem na idéia de que o ensino é planejado e 

coordenado por uma instituição;  

� Saber exatamente quando e como usar o computador como ferramenta para 

incitar a aprendizagem; 

� Aprender a trabalhar tanto com tecnologias sofisticadas como as mais simples, 

ou seja, com Internet de banda larga e conexão lenta; com teleconferência 

multiponto e ponto a ponto; com softwares de cursos comerciais e softwares 

livres;  

� Preparar cursos menos baseados no conteúdo, para que os alunos possam 

controlar sua própria educação, de acordo com suas necessidades;  

� Elaborar o conteúdo do curso, manter feedback constante com seus alunos, 

auxiliar na interpretação do material e multimídia e dar nota às tarefas. Neste 

caso, é necessário avaliar a eficácia do curso; 

� Evitar uma linguagem excessivamente formal; 

� Coordenar o processo de apresentação dos resultados pelos alunos e ainda 

questionar alguns dos dados apresentados, contextualizar os resultados e os 

adaptar à realidade dos alunos;  

� Estimular a curiosidade do aluno pelo conhecimento, pesquisa e busca da 

informação mais pertinente; 

� Acompanhar o aluno, minimizando as distâncias, ao constituir uma mediação 

entre o material didático e o contexto, no qual o aluno estabelece a construção 

do seu conhecimento. Neste sentido, é preciso motivar os alunos;  

� Centrar-se na atenção individual e orientação da aprendizagem, para que o aluno 

não se sinta isolado;  
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� Supervisionar os projetos individuais e em grupo e ser o moderador nas 

discussões;  

� Ensinar sem levar em conta hábitos desenvolvidos no ensino tradicional;  

� Responder ou encaminhar questões técnicas, de aconselhamento e 

administrativas;  

� Representar os alunos perante a administração. 

 

 No caso particular da educação on-line, a garantia de atividades individuais 

colaborativas e cooperativas é importante. Para isso, o professor e o pesquisador devem 

desenvolver a habilidade de trabalhar de forma coletiva. Assim, torna-se pertinente 

nesse tipo de ensino a necessidade do intercâmbio com diversos profissionais. No 

quadro 7, Santos (2005) apresenta as principais tarefas dos especialistas envolvidos no 

processo ensino-aprendizagem no aprendizado on-line.  

 

Quadro 7. Especialistas e suas principais atividades 

Especialistas Atividades  
Conteudista Cria e seleciona conteúdos normalmente na forma 

de texto explicativo/dissertativo e prepara o 
programa do curso. 

Web-roteirista Articula o conteúdo através de um roteiro que o 
potencializa a partir do uso de linguagens e 
formatos variados (hipertexto, mixagem e 
multimídia). 

Webdesigner Desenvolve o roteiro, criado pelo web-roteirista, 
criando a estética/arte final do conteúdo a partir das 
potencialidades da linguagem digital. 

Programador  Desenvolve os AVAs – ambientes virtuais de 
aprendizagem, criando programas e interfaces de 
comunicação síncrona e assíncrona, atividades 
programadas, gerenciamento de arquivos, banco de 
dados. Enfim, toda parte do processo que exija 
programação de computadores. 

Intructional designer (esse 
profissional normalmente é 
um educador com experiência 
em Tecnologia Educacional) 

Analisa as necessidades, constrói o desenho do 
ambiente de aprendizagem, seleciona as 
tecnologias de acordo com as necessidades de 
aprendizagem e condições estruturais dos cursistas, 
avalia os processos de construção e uso do curso. 
Além disso, media o trabalho de toda a equipe de 
especialistas.  

Fonte: Santos (2005) 
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É relevante ressaltar que o aprendizado a distância é a área educacional mais 

influenciada pelas NTICs, uma vez que sua metodologia baseia-se essencialmente na 

tecnologia. Por isso, ela demanda mais alterações no desempenho das atividades dos 

seus participantes, embora tal realidade também influencie a atuação dos professores e 

alunos no ensino convencional. 

 

4.4 Novo papel do aluno  

  

Na EAD, assim como o professor deve mudar a sua metodologia de ensino, o 

aluno também deve modificar a sua forma de encarar o processo de aprendizagem. Vale 

lembrar que qualquer forma de educação a distância deve realçar a necessidade de 

participação do aluno. É fundamental que os estudantes tenham a oportunidade de 

formular ou responder perguntas e expressar suas opiniões. Logo, proporcionar 

feedback dá ao instrutor uma sensação de interagir com os alunos no curso.  

 

Maia e Mattar (2007) enfatizam que os programas de EAD precisam adotar os 

seguintes procedimentos: atenção nos alunos, considerá-los pessoas e não apenas 

números; apoio à motivação; estímulo à crítica; aconselhamento e assistência; 

organização de prática, teste e avaliação; e estrutura para a construção do conhecimento 

do aluno. Também é essencial que técnicas como correio eletrônico, teleconferências, 

audioconferências e conferências pelo computador sejam usados juntos para diminuir a 

distância transacional.    

 

Algumas causas da resistência dos alunos em relação à educação a distância são 

apontadas por Moore e Kearsley (2007): os estudantes acham que os cursos são de 

qualidade inferior à dos oferecidos em sala de aula e, portanto, evitam fazê-los; não 

entendem que devem ter mais responsabilidade sobre a própria aprendizagem. Por isso, 

é vital explicar aos educandos como o sistema funciona e o que é esperado deles. O 

aluno, perante EAD, carece de adotar novos comportamentos como os assinalados em 

seguida, que o permite:  
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� Ser autodirigido, ou seja, dotado de capacidade não só para realizar toda ou a 

maior parte do próprio aprendizado, mas também avaliar o próprio desempenho;  

� Ter competência para criar seus próprios objetivos de aprendizado;  

� Identificar recursos que os ajudarão a atingir seus fins;  

� Usar práticas de ensino para cumprir tais objetivos;  

� Conhecer um pouco de cada tecnologia e mídia usadas nos cursos; 

� Fortalecer o aprendizado colaborativo, por meio da troca de informação entre os 

demais participantes do curso.  

 

É bom salientar que, hoje, é possível uma interação entre professor e aluno 

muito mais rica na EAD, proporcionada pelas NTICs. O feedback de um professor é 

mais rápido, tornando possível a educação baseada em problema. A educação 

problematizadora pode acontecer on-line por meios como fóruns, salas de bate-papo, 

mensageiros instantâneos, blogs, listas de discussão, entre outros. Tais utensílios da 

Internet podem ser usados para promover diálogo, debate e negociação de diferenças. 

Mas, numa educação realmente problematizadora, a avaliação não deve ser unilateral, 

em que o professor decide indiscutivelmente a nota do trabalho (Primo, 2006).  

 

Neste capítulo foram tratados assuntos relacionados com a relevância e o 

conceito de educação, bem como ao ambiente de aprendizagem em educação a 

distância. Também foram abordadas questões como a formação do professor para 

operar em EAD e o novo papel do docente e do aluno, demandas desta forma de ensino-

aprendizagem.     
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5 MODELOS E  SISTEMAS DE AVALIAÇÃO EM EAD 

 

“A mente que se abre a uma nova idéia jamais volta 
ao seu tamanho original”.  

 

Albert Einstein.   
 

 O capítulo aborda temas referentes aos modelos ou instituições de aprendizagem 

a distância, a avaliação educacional, os tipos e os critérios da avaliação na EAD, e a 

qualidade no aprendizado a distância.   

 

5.1 Modelos ou instituições do ensino a distância 

 

A evolução das tecnologias da informação e da comunicação tem ditado a 

maneira como a educação a distância deve funcionar. Afinal, o aprendizado a distância 

não existe sem o uso da tecnologia. É assim que as NTICs, sobretudo a Internet, 

desempenham um papel fundamental na taxonomia dos modelos da educação a 

distância atualmente.  

 

Embasado em autores como Belloni (2006); Moran (2007); Moore e Kearsley 

(2007); Maia e Mattar (2007); e Meirelles (2002), pode-se apontar os modelos mais 

utilizados hoje na EAD. É bom ressaltar que os modelos confundem-se com as 

instituições que disponibilizam esse tipo de ensino. As diferentes instituições ou 

modelos do ensino a distância que podem ser encontradas são: 

 

� Instituições Especializadas, Universidades Abertas, Universidades Virtuais 

ou Instituições com Finalidade Única: dedicam-se apenas ao ensino a 

distância. As características essenciais desse tipo de instituição relacionam-se 

com o alcance nacional ou internacional, o orçamento independente, a emissão 

de seus próprios diplomas e a mesma importância das instituições que atuam no 

molde presencial. Elas não precisam de campus e podem funcionar em uma 

simples sala, com poucos colaboradores.  
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Os casos mais significativos são Open University britânica (UKOU), a 

Universidade Nacional a Distância da Espanha (UNED), Fern Universität 

alemã, Universidade Aberta de Portugal, Open Universität da Holanda, entre 

outros. Em geral, as universidades abertas têm uma estrutura industrial de 

produção e distribuição de cursos apostada na economia de escala para 

compensar os altos gastos iniciais. A viabilidade desse tipo de organização 

requer um grande número de estudantes para que haja um baixo custo unitário.  

 

���� Instituições Integradas ou Instituições com Finalidade Dupla: fazem parte de 

uma instituição convencional e também funcionam a distância. Incluem diversas 

experiências de EAD realizadas em instituições tradicionais, públicas ou 

privadas, sobretudo do ensino superior. Raramente elas têm seu próprio corpo 

docente.  

 

Geralmente, o ensino é garantido pelos docentes tradicionais do campus com 

auxílio de professores em período parcial. As instituições integradas têm como 

benefícios: para o ensino presencial, o uso da tecnologia; e para o ensino a 

distância, feedback mais rápido dos cursos e a estrutura do presencial. Como 

exemplo existe a Pennsylvania State University localizada nos EUA.  

 

� Consórcios: considerada uma tendência mais recente, agrupando várias 

instituições educacionais para a criação e transmissão de cursos. A idéia é 

aperfeiçoar os recursos necessários para a produção e administração de cursos, 

manter intercâmbio científico e expandir os mercados de atuação. Um Exemplo é 

A National Technological University (NTU) dos Estados Unidos 

 

� Universidades Corporativas ou Educação Corporativa: a sociedade da 

informação e do conhecimento trouxe a universidade corporativa com conceitos 

próprios de uma universidade virtual. A primeira surgiu em 1955, quando a 

General Electric (GE) lançou a Crotonville, mas ganhou mais interesse a partir 

dos anos 1980. O seu papel é garantir a educação continuada na empresa, 

estabelecendo uma relação entre o negócio, o planejamento estratégico e a busca 

de recursos e conhecimentos na universidade. 
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Analisando os modelos de EAD apresentados é possível apreender que afinal 

existem basicamente dois grandes modelos de ensino a distância:  

 

1. Virtual, com aulas inteiramente a distância, sem contato físico, semelhantes às 

Instituições Especializadas, Universidades Abertas, Universidades Virtuais ou 

Instituições com Finalidade Única;  

 

2. Semi-presencial, com aulas virtuais complementadas por encontros em sala de 

aula, idênticas às Instituições Integradas ou Instituições com Finalidade Dupla. 

Os consórcios e as Universidades Corporativas ou Educação Corporativa podem 

funcionar tanto de forma virtual como semi-presencial.    

 

A estrutura centralizada, burocrática e hierarquizada, torna as instituições 

especializadas muito vulneráveis à concorrência. Contudo, elas têm procurado 

diversificar os cursos e materiais, produzir em escalas menores e introduzir formas de 

organização mais flexíveis, descentralizadas e horizontais, permitindo um feedback 

mais imediato e seguro. Uma alternativa para superar estas dificuldades pode ser a 

associação e a cooperação entre as instituições de EAD e as convencionais de ensino.  

  

As instituições integradas encontram-se menos expostas aos problemas das 

instituições especializadas. Funcionando também como universidades convencionais de 

ensino presencial regular, não só podem obter um feedback imediato de seus cursos, 

como possuem maior credibilidade no campo da educação, permitindo um acesso maior 

a formas externas de financiamento. Mas, na prática, as instituições integradas têm 

dificuldades de adaptar às novas exigências do mercado parecidas às das especializadas.  

 

A maioria das instituições que ministram cursos a distância o faz em simultâneo 

com o ensino presencial. Para Belloni (2006), isto contribui para diminuir as diferenças 

metodológicas entre elas. Logo, novas técnicas não presenciais são cada vez mais 

utilizadas pelo ensino tradicional, enquanto instituições de EAD estão adotando 

métodos presenciais quando necessário. Há duas vantagens importantes nesta estratégia: 

do ponto de vista sistemático podem aproveitar recursos humanos altamente 

qualificados e desenvolver-se sem custos suplementares proporcionais; e, do ponto de 

vista pedagógico podem adotar um processo de aprendizagem mais autônomo.  
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5.2 Avaliação educacional 

 

A avaliação é considerada de extrema importância para o processo ensino-

aprendizagem, tanto no sistema presencial como na modalidade de EAD. É a avaliação 

que vai certificar a credibilidade dos cursos, garantindo, assim, que os alunos estejam 

bem preparados. É preciso levar em conta que a avaliação é parte integrante do processo 

de aprendizagem, portanto, dele indissociável. Mas, avaliar a aprendizagem não é uma 

tarefa fácil para os sujeitos envolvidos, pois é uma questão complexa e influenciada 

pela natureza subjetiva.  

 

Santos (2006) enfatiza que o avaliador, além de adotar estratégias situadas no 

contexto da formação, também precisa considerar as especificidades dos arranjos 

espaço-temporais do currículo, a história e o perfil sociocognitivo e político-cultural dos 

seus aprendentes. De forma geral, a avaliação está relacionada com os pontos “fortes” e 

“fracos” e com o que pode ser mantido, aperfeiçoado ou transformado. A seguir são 

apresentados alguns conceitos de avaliação, que referem a apreciações, mensuração, 

mapeamento e grau de transformações ocorridas na aprendizagem, visando a tomada de 

medidas adequadas: 

  

Avaliar trata-se de um processo de atribuir valor, julgar o mérito, apreciar, que 

se apóia em parâmetros de mensuração (Fioretini, 2006). 

 

Para Barilli (2006:153) “avaliação é um conjunto de apreciações baseadas em 

critérios e métodos previamente estabelecidos, com vistas a subsidiar a tomada de 

decisão, a qual deve apontar para a adequação, (re)construção ou mesmo, 

transformação”.  

 

“Avaliar é desenvolver o olhar cuidadoso, tanto do formador como do aprendiz, 

para perceber a evolução de seus processos de aprendizagem, de perceber quando e 

onde ocorreu, de fazer ou solicitar intervenções quando necessárias” (Okada e Almeida, 

2006:283). 
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Campos et al (2003:71) consideram a avaliação “o processo pelo qual se 

determina o grau em que as mudanças no comportamento dos estudantes, causadas 

pelos objetivos educacionais, ocorreram ou estão ocorrendo”.  

 

A avaliação da aprendizagem é conceituada por Santos (2005:314) como “um 

processo pedagógico intencional onde tanto professores quanto estudantes possam 

mapear seus percursos de aprendizagem numa dinâmica inclusiva e crítica da 

realidade”. 

 

A avaliação no campo da educação, no entender de Gonçalves (2006), durante 

muito tempo centrou-se no rendimento escolar, como resultado do processo de 

orientação da aprendizagem. A partir da década de 1940, em diferentes contextos 

educacionais, o seu objeto expandiu-se envolvendo currículos, programas e material 

instrucional. A complexidade dos processos social e educacional exigiu a ampliação dos 

enfoques da avaliação, que passou a se preocupar com as instituições e com o próprio 

sistema em suas diferentes dimensões.   

 

O aperfeiçoamento da avaliação de aprendizagem tem sido uma busca constante. 

No mundo globalizado, a educação a distância trouxe novas expectativas e 

questionamentos sobre educação e avaliação. Na década de 1990, o sistema formal de 

educação deu um grande destaque à avaliação. Cobrou-se qualidade total e respeito da 

norma ISO 9000 e derivadas no aproveitamento do aluno, na formação do professor e 

na gestão escolar. Porém, Gomez (2004:162) enfatiza que a “aplicação” dos modelos de 

avaliação resultantes dessas exigências passou depois a ser profundamente criticada e 

debatida. 

 

Um outro aspecto considerado fundamental no processo avaliativo relaciona-se 

com a obtenção de informações válidas, objetivas e confiáveis. Por exemplo, a 

avaliação formativa (contínua) vem sempre carregada da subjetividade do avaliador. É 

por isso que, atualmente, a intersubjetividade transformou-se num elemento importante 

para garantir a objetividade das informações no processo de avaliação. 

“Intersubjetividade é a relação entre sujeito e objeto ou entre sujeitos que participam de 

um mesmo processo conversacional” (Bruno, 2006:57).  
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  Assim, num processo de avaliação, professor, o sujeito avaliador e aluno, o 

objeto avaliado fazem parte do um sistema observacional. Todo o ato de observação 

altera a natureza do objeto observado. Neste caso, todo avaliador é parte integrante do 

que se deseja avaliar como condição constitutiva inicial. A objetividade deve se imiscuir 

com a subjetividade no processo de construção do conhecimento. O conhecimento não é 

uma representação objetiva da realidade, mas sua interpretação, a partir das estruturas 

do sujeito que conhece (Bruno, 2006). Isso indica que cada um interpreta a realidade de 

acordo com a sua estrutura, suscitando múltiplas realidades.    

 

Para ser eficaz, a avaliação deve ser contínuo, sistemático e acompanhar todas as 

etapas do processo de ensino-aprendizagem, em qualquer projeto educativo. Dessa 

forma, o processo educativo só tem a ganhar em qualidade. Perosa e Santos (2003) 

defendem que a verdadeira avaliação é mais qualitativa do que quantitativa, porque é 

importante, não só a obtenção de conhecimento, bem como a habilidade crítica e 

cooperativa. Para moderar a complexidade da avaliação torna-se necessário um 

feedback imediato ao aluno, contribuindo assim para a viabilidade do seu percurso. Se a 

avaliação não for contínua e o retorno for demorado, ela corre sério risco de perder a 

confiabilidade.  

 

Campos et al (2003) corroboram com a idéia de que, num bom processo de 

ensino-aprendizagem, a avaliação está onipresente em todo o processo educacional. 

Além de atribuir credibilidade aos cursos, a avaliação tem outras relevâncias. Também 

ela é importante, porque: indica ao professor o momento de aprendizagem dos alunos; 

permite que o aluno torne-se consciente do seu processo de aprendizagem, perceba seus 

avanços e suas dificuldades e possa, em conjunto com o professor, buscar modos de 

resolver estas dificuldades; e mostra ao professor a necessidade de rever seu 

planejamento e fazer ajustes na sua prática educacional.  

 

O processo de avaliação educacional inicia-se pela definição dos objetivos do 

programa educacional de tal forma que possam ser avaliados. Isto possibilita examinar 

em que medida os objetivos desejados estão sendo realmente alcançados. Para verificar 

a eficácia de uma avaliação, Campos et al (2003) apresentam algumas peculiaridades 

que devem se consideradas: 
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� Validade: considerada o valor da aprendizagem para a vida do aluno. O 

professor deve fazer uma avaliação para verificar se o aluno realmente aprendeu 

e não somente para obter uma aprovação formal em um curso. 

 

� Discriminação: ocorre quando os alunos diferenciam-se em vários níveis de 

rendimento. Se a maioria dos alunos obtém conceito “suficiente” ou “bom”, 

mostra que a forma utilizada para avaliar não discrimina e não é eficaz. 

 

� Dificuldade: é o nível de dificuldade de um teste que é aplicado ao aluno. Se 

mais de 80% não conseguiram um bom resultado na avaliação, conclui-se que 

estava além das possibilidades dos alunos, ou que houve falha no processo de 

ensino. 

 

� Objetividade: corresponde ao grau de objetividade de uma atividade de 

avaliação. Uma avaliação é considerada objetiva quando vários professores, de 

modo independente, lhe atribuem a mesma cotação.  

 

O tema avaliação da aprendizagem tem sido de difícil apreensão para a maioria 

dos educadores e alunos. É neste contexto que Bruno (2006) acredita que há professores 

insatisfeitos com as propostas avaliativas disponíveis. E alunos descontentes que 

entendem a avaliação como algo punitivo, momentâneo, desconfortável e inadequado. 

O fato acontece, porque a avaliação, em grande parte dos casos, ainda se dá de forma 

fragmentada, quantitativa e classificatória. Os novos ambientes de aprendizagem 

exigem que se introduzam novas formas, métodos e ferramentas de interpretação da 

realidade. 

 

5.3 Tipos e critérios de avaliação na EAD 

 

Como a EAD, geralmente, baseia-se na auto-aprendizagem, o professor deve dar 

importância redobrada ao ritmo particular de cada aluno, respeitando seu tempo 

disponível, sua facilidade ou não de lidar com as diferentes formas de interação. Ainda, 

é pertinente verificar a relação do aluno com os demais colegas, observado na troca de 

informações e opiniões nos chats, fóruns e trabalhos de grupos on-line.  
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A avaliação da aprendizagem on-line, na opinião de Silva (2006), deve romper 

com o modelo tradicional baseado na sala de aula presencial. Este modelo está marcado 

por procedimentos arbitrários vinculados à medida cumulativa de resultados obtidos em 

testes pontuais definidos pelo docente sobre o trabalho e as atitudes do discente. É neste 

sentido que Nunes e Vilarinho (2006) defendem o diálogo como a essência da 

avaliação. Uma avaliação on-line para ir além do instrucionismo deve primar-se pelo 

diálogo, deixando-o aberto para outras oportunidades que possam surgir.  

 

Nunes e Vilarinho (2006); Gonçalves (2006); e Campos et al (2003) defendem a 

associação de dados quantitativos e qualitativos na avaliação da aprendizagem on-line. 

Tal prática é facilitada, visto que as atividades nesse ambiente de aprendizagem fiquem 

registradas. Há softwares que gravam o número de acesso dos participantes mesmo que 

não tenham enviado mensagens. Assim, é mais simples o professor acompanhar e 

avaliar passo a passo os alunos, tanto quantitativa, calculando a freqüência das 

participações, como qualitativamente, analisando criticamente o conteúdo das 

produções e mensagens enviadas.  

 

Os cursos em rede apresentam várias propostas de avaliação e estratégias de 

aprendizagem oferecidas pelos softwares de design educativo. Atualmente, existem 

softwares educativos com sistemas de avaliação embutidos e dispositivos pedagógicos 

que buscam proporcionar ajudas permanentes ao aluno, professor e gerente do sistema. 

As sugestões oferecidas pelos softwares de design educativo vão desde a avaliação por 

objetivos atingidos; o nível de feedback do aluno com os materiais; à busca da 

eficiência e da qualidade total. Há softwares que permitem uma avaliação instrucional 

fechada e outros são mais interativos.  

 

Também, é relevante que a forma e os critérios de avaliação sejam bem 

definidos no projeto educacional, para que o processo de ensino-aprendizagem obtenha 

a eficácia esperada. Baseando-se em autores como Landim (1997); Kenski; Oliveira e 

Clementino (2006); Ricardo e Fonseca (2006); Okada e Almeida (2006); Santos (2005); 

Santos (2006); Rocha et al. (2006); e Maia e Mattar (2007), é possível discernir três 

tipos de avaliação na EAD: à distância; presencial; e mista.   
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1. Avaliação à distância: realizada com o apoio computacional. Este tipo de 

avaliação pode realizar-se por meio de: testes objetivos on-line; auto-avaliação; 

e provas de ensaio, monografias e exercícios de aplicação ou por 

acompanhamento contínuo das participações dos aprendizes em um ambiente 

virtual da EAD. 

 

2. Presencial ou supervisionada: realização de provas ou trabalhos com tempo e 

espaço rigidamente delimitados, sob a supervisão do formador ou de um 

representante do estabelecimento educacional. Este método garante que é o 

aluno matriculado no curso quem realiza a prova. Serve para verificar a 

aprendizagem dos pontos principais do conteúdo e determinar o sucesso do 

aprendiz no final de um módulo ou curso.  

 

3. Mista: além da avaliação à distância é feita uma prova final presencial, com a 

finalidade de conceder maior credibilidade ao aprendizado do aluno. Também 

pode constituir-se na defesa de um trabalho elaborado no próprio lar ou empresa.   

 

Ainda, fundamentado nesses autores, podem ser apontados alguns critérios de 

avaliação utilizados nestas três formas de avaliação. Portanto, os critérios da avaliação 

que podem ser usados em educação a distância são: 

 

� Auto-avaliação: permite ao aluno conhecer até onde avançou sua 

aprendizagem. O avaliador é o autor da ação, da produção ou da performance 

avaliada. São realizados exercícios e corrigidos pelo próprio aluno, que dispõe 

de chaves de respostas, também presentes no material didático. A autonomia do 

aprendiz é importante, uma vez que ele deve ser responsável por sua 

aprendizagem. É estimulada a co-responsabilidade que poderá contribuir para 

que os participantes percebam e avaliem sua própria aprendizagem e a dos 

demais. 

 

� Testes objetivos: realizados pelo aluno e enviados ao estabelecimento promotor 

do curso, segundo um cronograma estabelecido. A correção pode ser realizada 

por procedimentos mecânicos ou automáticos, por programas de computador, 

leitoras óticas etc. Esses tipos de testes são projetados para terem uma única 



 76    

resposta correta e, portanto, podem ser facilmente automatizados. Essa forma de 

avaliação ganhou grande popularidade nos sistemas de EAD, devido a rapidez e 

a facilidade da aplicação e a geração imediata de feedback.  

 

� Provas de ensaio, monografias e exercícios de aplicação: procuram mensurar 

os objetivos além do domínio das informações. São feitos pelos alunos, seguindo 

um cronograma preestabelecido e encaminhados à instituição de ensino. 

 

� Avaliação formativa ou contínua: deve ser continuada e processual, 

permitindo verificar a compatibilidade entre os objetivos do processo de ensino-

aprendizagem e os resultados efetivamente alcançados. Ela procura basicamente 

identificar as principais insuficiências encontradas em aprendizagens iniciais, 

necessárias para as outras seguintes. Esta avaliação é realizada ao longo do 

processo de ensino-aprendizagem do estudante, levando em conta seus 

interesses, aspirações, experiências e reais necessidades. Os alunos são avaliados 

por sua participação em todas as atividades e não apenas por provas em datas 

determinadas.  

 

A avaliação formativa envolve, não só aspectos cognitivos, mas também 

atitudes. Trata-se de um processo que deve ser claro, aberto, discutido e 

resultado do consenso entre os envolvidos. Ajuda o aluno a aprender e a 

desenvolver-se no projeto educativo. Existem muitas estratégias de avaliação 

formativa como exercícios de fixação, avaliações de consolidação, pré-testes 

orientadores, avaliações entre os módulos de cursos, observação dos comentários 

dos professores e alunos nos grupos de discussão, interações grupais, mensagens 

postadas no correio, entre outras. 

 

� Avaliação somativa ou quantitativa: a adoção de bancos de dados que aceitam 

o armazenamento de questões, respostas e autocorreção tem permitido maior 

exatidão nos resultados das avaliações somativas on-line. Nessa forma de 

avaliação, as notas dos testes aplicados são somadas e divididas, para se obter a 

média dos valores. 
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� Portfólio : a palavra portfólio relaciona-se, quase sempre, a uma coleção 

organizada de uma determinada produção, em que os autores, sejam artistas, 

profissionais liberais ou outros, costumam selecionar suas obras por algum 

critério de qualidade. Por exemplo, a seleção do trabalho mais importante para o 

menos importante. Visto que o portfólio é uma coleção das produções mais 

pertinentes de um autor, a avaliação da aprendizagem pode ser feita levando em 

consideração os trabalhos mais importantes dos alunos.      

 

Torna-se pertinente destacar que o acompanhamento e a tutoria são relevantes 

em EAD, pois quem estuda à distância esforça-se solitariamente para aprender. Tais 

obstáculos surgem, porque normalmente os alunos não têm hábitos de estudo 

independentes. Outro aspecto que deve ser objeto de atenção, principalmente na 

aprendizagem via Web é o silêncio virtual. O silêncio é tema central na educação on-

line, embora ocorra também no ensino presencial. Gonçalves (2006) ressalta que o 

silencio virtual pode estar relacionado com passividade, dificuldades emocionais, ou, 

até aprendizagem em silêncio, neste caso, auto-aprendizagem.   

 

5.4 Qualidade no aprendizado a distância  

 

A procura pela qualidade em qualquer processo educacional deve ser uma 

batalha infinita. Todos os envolvidos no processo de ensino-aprendizagem têm um 

papel a desempenhar na produção de uma instituição de alta qualidade. Porém, Moore e 

Kearsley (2007) acreditam que os administradores são os responsáveis pela avaliação de 

uma instituição e pelo uso dos dados coletados, a fim de tomar as medidas para 

melhorá-la.  

 

Há outros fatores que também podem ser monitorados para aumentar a 

excelência no ensino: quantidade e qualidade de matrículas; sucesso dos alunos; 

satisfação dos alunos e do corpo docente; reputação do programa ou da instituição; e 

qualidade dos materiais do curso. Sem dúvida, os materiais didáticos assumem uma 

importância extraordinária na educação a distância. Landim (1997) recomenda alguns 

critérios de qualidade para a elaboração desses instrumentos de aprendizagem, 

destacando os seguintes: 
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� Autonomia: os materiais didáticos devem possibilitar uma aprendizagem 

autônoma, com elementos facilitadores da aprendizagem, tipo esquemas, 

resumos, ilustrações; possuir uma linguagem clara e muitas exemplificações 

relacionadas ao contexto dos alunos; 

 

� Auto-avaliação: os instrumentos pedagógicos precisam ter elementos que 

permitam a auto-avaliação, para que os alunos possam acompanhar o progresso 

de sua aprendizagem. Sendo assim, torna-se relevante contar com chaves de 

respostas detalhadas; 

 

� Auto-suficiência: os utensílios de ensino devem ter todos os elementos 

necessários para atingir os objetivos predeterminados e permitir o estudo 

independente; 

 

� Motivação: os mecanismos de aprendizagem necessitam de recursos 

motivadores que destaquem a utilidade do estudo para a vida e impeçam 

também a desistência do curso.  

 

A tecnologia não só pode aumentar o acesso, melhorar a qualidade como 

também reduzir o custo da educação (Daniel, 2003). O autor apóia sua tese nas 

universidades abertas do mundo que, por operarem em larga escala, acabam produzindo 

materiais de alta qualidade, a um custo relativamente baixo. Um exemplo de qualidade 

na EAD, apontado pelo autor, é o fato da Universidade Aberta da Inglaterra estar 

situada na faixa de 10% das melhores universidades, devido a excelência dos seus 

programas de ensino.   

 

Bayma (2006) aponta que a crescente competitividade do mercado educacional, 

aumentou a exigência dos alunos e dos envolvidos no processo educativo. A 

reivindicação acontece não só com qualidade, mas também com modalidades de ensino 

mais dinâmicas e enriquecedoras, num mundo interativo e cheio de informações e 

novidades.   
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 Para avaliar a excelência do projeto pedagógico em termos de alcance de 

objetivos, na opinião de Barilli (2006), é preciso olhar para os egressos do curso. Seu 

resultado redireciona a oferta da formação, mede os impactos no escopo profissional 

sobre competências desenvolvidas. Além disso, favorece a construção do conhecimento 

decorrente das trocas entre a academia e o mundo do trabalho e auxilia na gestão do 

conhecimento produzido.  

 

No capítulo anterior foram relacionados não só temas alusivos aos modelos ou 

instituições da aprendizagem a distância, mas também a avaliação educacional, os tipos, 

os critérios da avaliação e a qualidade nesta modalidade de ensino.  
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6 EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA NO BRASIL 

 

“Sistemas alternativos de divulgação são elementos 
viáveis nos futuros projetos para o ensino superior, 
especialmente na abertura para nova clientela e na 
criação de estratégias flexíveis para sobrepujar 
desvantagens associadas às organizações 
tradicionais do estudo”. 
 

UNESCO 
 

 O capítulo seguinte alude a pontos sobre o histórico da EAD, a legislação que 

regulamenta esta modalidade, o uso do computador na educação e a chegada da Internet 

no Brasil. Também refere à experiência da Internet2, a educação mediada pela Internet, 

os critérios de avaliação e qualidade do ensino a distância e os modelos da EAD no país. 

Ainda versa sobre o aumento da EAD e o seu papel no ensino superior brasileiro.  

 

6.1 História da educação a distância no Brasil 

 

No Brasil, o ensino a distância começou a ganhar força desde 1904 do século 

passado. Comparando o desenvolvimento da EAD no Brasil com a experiência mundial, 

notam-se algumas diferenças. A educação a distância brasileira começou seguindo a 

tendência internacional, oferecendo cursos por correspondência. Formiga (2004) 

informa que Rio de Janeiro foi o pioneiro na educação a distância no Brasil, mas São 

Paulo depois assumiu a liderança. Destaca-se o papel do Instituto Monitor do Brasil e 

do Instituto Universal Brasileiro (IUB) nesse tipo inicial de ensino a distância em São 

Paulo. 

 

No entanto, mídias como o rádio e a televisão, foram exploradas com bastante 

sucesso no país, a partir de 1923. Em 1926, foi usada a rádio educativa, para fins de 

educação popular, na Rádio Sociedade do Rio de Janeiro (PRA-2). Em 1936, a PRA-2 

foi doada ao Governo Federal e transformou-se em Emissora do Ministério da Educação 

e Saúde. Na década de 1960 nasceu a tele-educação, fazendo uso do rádio, televisão e 

cinema. Trabalhos como o Projeto Minerva, o Projeto Saci, a novela educativa “João da 

Silva” e o Telecurso 2000 da Fundação Roberto Marinho foram relevantes nessa época.   

 



 81    

Diversas personalidades defenderam a EAD no Brasil como Roquete Pinto 

(apud Netto 1976) que vinha divulgando, desde 1910, a importância do cinema, do 

rádio e dos recursos audiovisuais em geral, na área da educação; Sucupira (apud 

Bomeny, 2001) que duma viagem feita à Inglaterra, em 1972, trouxe como novidade o 

projeto da Universidade Aberta, relatado no artigo conhecido como “Relatório 

Sucupira”; e Darcy Ribeiro (apud Bomeny, 2001) que mais tarde defendeu com 

entusiasmo a universidade aberta, como um fator essencial para o fomento ao ensino 

superior no país.  

 

Desde 1993, o Ministério da Educação passou a encarar o ensino a distância 

como uma oportunidade a ser mais bem explorada (Formiga, 2004). Em 1995, a Internet 

deixou de ser exclusivo do meio acadêmico, se estendendo ao mundo empresarial, o que 

criou a possibilidade para a sua popularização. O MEC, em 1996, criou a Secretaria de 

Educação a Distância (SEED), órgão criado, exclusivamente para dinamizar essa 

modalidade de ensino.  

 

O ABRAEAD (2007) considera que a EAD surgiu no Brasil, oficialmente em 

dezembro de 1996, instituída pela Lei nº 9.394. Foi a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB) publicado nesse ano que, ao incluir a educação a distância 

pela primeira vez na legislação educacional brasileira, tornou a EAD reconhecida como 

uma modalidade de educação e aprendizagem.  

 

Em 2002, o MEC criou uma Comissão Assessora de especialistas em educação a 

distância. O objetivo da comissão era apoiar a Secretaria de Educação Superior (SESU) 

com propostas de alteração das normas sobre a oferta e métodos de avaliação de 

educação a distância no nível superior. O trabalho da comissão foi realizado junto com 

representantes da SEED, da Secretaria de Educação Média e Tecnológica (SEMTEC), 

da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e do 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP).   
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O quadro 8 resume os principais momentos do desenvolvimento da EAD no 

Brasil, com informações que vão desde 1904 até 2006. O quadro faz referência também 

a leis, decretos, portarias e à criação das principais instituições sobre educação a 

distância. 

 

Quadro 8. Principais momentos do desenvolvimento da EAD no Brasil 

1904 Ensino por correspondência 
1923 Educação pelo rádio 
1939 Instituto Monitor 
1941 Instituto Universal Brasileiro 
1947 Universidade do Ar (Senac e Sesc) 
1961 Movimento de Educação de Base (MEB) 
1965 Criação das TVs educativas pelo poder público 
1967 Projeto Saci (Inpe) 
1970 Projeto Minerva 
1977 Telecurso (Fundação Roberto Marinho) 
1985 Uso do computador stand alone ou em rede local nas universidades 
1985 Uso de mídias de armazenamento (videoaulas, disquetes, CD-ROM) como 

meios complementares 
1989 Criação de Rede Nacional de Pesquisa (uso de BBS, Bitnet e e-mail) 
1990 Uso intensivo de teleconferências (cursos ‘via’ satélite) em programas de 

capacitação a distância 
1991 Salto para o futuro 
1994 Início da oferta de cursos superiores a distância por mídia impressa 
1995 Fundação da Associação Brasileira de Educação a Distância (Abed) 

Disseminação da Internet nas Instituições de Ensino Superior via RNP 
1996 Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

Criação da Secretaria de Educação a Distância (Seed) 
1997 Criação de ambientes virtuais de aprendizagem 

Início da oferta de especialização a distância, via Internet, em universidades 
públicas e particulares 

1998 Decretos e portarias que normatizam a EAD 
1999 Criação de redes públicas e privadas para a cooperação em tecnologia e 

metodologia para o uso das Novas Tecnologias da Informação e da 
Comunicação (NTIC) na EAD 
Credenciamento oficial de instituições universitárias para atuar em educação a 
distância 

2000 Fundação do Centro de Educação Superior a Distância do Estado do Rio de 
Janeiro (Cederj) 

2005 Universidade Aberta do Brasil (UAB) 
2006 Congresso do ICDE no Rio de Janeiro 

Fonte: Maia e Mattar (2007) 
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Há pouco tempo a educação a distância, no entender de Maia e Mattar (2007), 

limitava seu campo de ação aos Núcleos de Educação a Distância (NEADs) ou aos 

laboratórios de pesquisa das IES. Porém, hoje, a EAD encontra-se cada vez mais 

institucionalizada, sendo em parte, indispensável no Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI) das universidades.  

 

O Brasil já foi sede de diversos eventos nacionais e internacionais de educação a 

distância. Em 2006, o Rio de Janeiro sediou a 22ª Conferência Mundial de Educação a 

Distância do International Council on Distance Education (ICDE). O país possui uma 

Associação Brasileira de Educação a Distância (Abed), criada em 1995. Tudo isso 

demonstra a importância crescente dessa modalidade educacional no Brasil.  

 

6.2 Legislação brasileira 

 

Hoje, a EAD no Brasil encontra-se regulamentada pela Lei Federal. De acordo 

com o ABRAEAD (2005), a primeira menção legal sobre a EAD no país data de 1961. 

Nessa altura, o Ministério de Educação e Cultura já promovia serviços oficiais 

nacionais, mas não formalizados, como os Movimento de Educação de Base (MEBs). 

Instituições como o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC) e o 

Serviço Social do Comércio (SESC) já acumulavam experiências que atingiam dezenas 

de milhares de pessoas. A LDB de 1961 formalizava a EAD em cursos supletivos, 

todavia contradizia-se, ao exigir a presença em 75% das aulas, para validação do curso.   

 

Para o ABRAEAD (2005), com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional de 1996, houve um avanço na regularização e reconhecimento formal da 

educação a distância no país. Porém, algumas contradições continuavam. Foi reservada 

ao Governo Federal a tarefa de credenciar as escolas para ministrar cursos a distância. 

Mas, cabia aos sistemas regionais, estaduais e municipais definir normas para produção, 

controle e avaliação de programas do tipo e a autorização para sua implementação. A lei 

de 1996 também foi relevante, ao garantir à EAD um tratamento diferenciado, incluindo 

“custos de transmissão reduzidos em canais comerciais de radiodifusão, e de sons e 

imagens”.   
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A situação foi amenizada em 1998, com o Decreto 2.561, segundo o ABRAEAD 

(2005). O decreto define que o credenciamento, a autorização, o controle e a avaliação 

dividem-se entre o sistema federal, ocupando-se das instituições de ensino superior; e o 

estadual, encarregando-se das instituições de nível básico, Educação de Jovens e 

Adultos (EJA) ou antigo supletivo, médio e técnico.   

 

Os cursos a distância do ensino superior de graduação e da educação profissional 

em nível tecnológico no Brasil encontram-se também regulamentados. Podem oferecer 

cursos nessa modalidade educativa e nesses níveis de ensino todas as instituições 

públicas ou privadas legalmente credenciadas para o ensino superior a distância. Mas, 

antes é preciso que as instituições solicitem autorização de funcionamento junto ao 

Ministério da Educação para cada curso que se pretenda oferecer.   

 

O processo é analisado na Secretaria de Educação Superior, por uma Comissão 

de Especialistas na área do curso e por especialistas em educação a distância. O parecer 

dessa comissão é encaminhado ao Conselho Nacional de Educação (CNE), que por sua 

vez, emite também o seu parecer. Depois, é homologado pelo ministro da Educação, por 

meio de portaria publicada no Diário Oficial da União (DOU), nos termos da lei 

9.394/96 (LDB), do Decreto 2.494/98 e da Portaria 3.001/98. Portanto, o trâmite é o 

mesmo aplicável aos cursos presenciais. A qualidade do projeto da instituição é o foco 

principal da análise para que a IES seja credenciada. 

A oferta de cursos de pós-graduação a distância foi disciplinada pelo Capítulo V  

do Decreto n.º 5.622/05 e pela Resolução nº 01, da Câmara de Ensino Superior (CES), 

do CNE, em 3 de abril de 2001. Os de stricto sensu, como mestrado e doutorado a 

distância só devem funcionar exclusivamente por instituições credenciadas para tal fim, 

pela União, mediante autorização, reconhecimento e renovação. No artigo 11, a 

Resolução nº 1 de 2001, também conforme o disposto no § 1º do art. 80 da Lei nº 

9.394/96, estabelece que os cursos de pós-graduação lato sensu a distância, tal como 

especialização, só poderão ser oferecidos por instituições credenciadas pela União.  

A Portaria 2.253, instituída em outubro de 2001, flexibilizou o currículo dos 

cursos de graduação, permitindo que até 20% de cada disciplina sejam disponibilizadas 

via EAD ou até 20% da grade curricular das IES sejam oferecidas a distância. Tal 
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medida permitiu a integração dos núcleos de EAD com as atuais coordenações dos 

cursos presenciais. Para Rover (2003), esta parece ser a legislação que contribuiu 

decisivamente para a expansão de ofertas em EAD, abrindo a possibilidade do ensino 

superior ser parcialmente feito de forma não-presencial. Assim, cada universidade pode 

definir melhor quais estratégias tomar, tendo em vista o leque de possibilidades aberto. 

    

Em 2004, a possibilidade de ter 20% do currículo a distância foi confirmada para 

toda a rede das IES, inclusive a privada, pela portaria ministerial 4.059. Isto, 

provavelmente tem disseminado ainda mais os métodos de educação a distância no país. 

A portaria de 2004 revogou a anterior e trocou a expressão “não presencial” da portaria 

de 2001 pelo termo “semi-presencial”.  

 

Pelo Decreto 5.662 de 19 de dezembro de 2005, o governo federal trouxe 

algumas alterações para a EAD. A maior novidade do decreto é a possibilidade das 

Instituições do Ensino Superior ministrar cursos de pós-graduação como mestrado e 

doutorado a distância, com critérios semelhantes aos oferecidos na educação presencial, 

por exemplo, tempo de duração. Isto permite a criação de programas de pós-graduação 

mais completos e integrados, conforme as normas da CAPES.  

 

Também esse decreto estimula, no artigo 26, convênios entre as diversas 

instituições que operam a distância. O decreto estipula que as instituições poderão 

estabelecer vínculos “em bases territoriais múltiplas, mediante a formação de 

consórcios, parcerias, celebração de convênios, acordos, contratos ou outros 

instrumentos similares”, desde que as partes e seus projetos pedagógicos, sejam 

devidamente avaliados pelo MEC.  

 

6.3 Computador no Brasil 

 

As políticas públicas para a implantação da informática nas escolas do Brasil, 

segundo Valente (1999b), surgiram em 1982. Mas, o uso do computador na educação 

no país é anterior a essa data, vem desde a década de 1970, com algumas experiências 

em universidades. No Brasil, a utilização do computador no ensino aconteceu 20 anos 

após experimentações do gênero em outros países.  Contudo, essa prática tem evoluído 

muito ao longo do tempo, o pode ser constatado pelos seguintes acontecimentos:  
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� Em 1971, foi realizado na Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR), um 

seminário intensivo sobre o uso de computadores no ensino de física, ministrado 

por E. Huggins, especialista da Universidade de Dartmouth, EUA (Souza, apud 

Valente, 1999b). Também no mesmo ano, o Conselho de Reitores das 

Universidades Brasileiras promoveu, no Rio de Janeiro, a Primeira Conferência 

Nacional de Tecnologia em Educação Aplicada ao Ensino Superior (I 

CONTECE).  

 

� Em 1973, a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), por meio do Núcleo 

de Tecnologia Educacional para a Saúde e do Centro Latino-americano de 

Tecnologia Educacional (NUTES/CLATES), usou software de simulação no 

ensino de Química. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), 

também nesse ano, realizou experiências simulando fenômenos de Física com 

alunos de graduação. O Centro de Processamento de dados da UFRGS 

desenvolveu o software SISCAI para avaliação de alunos em Pós-graduação em 

Educação.  

 

� Em 1975, aconteceu a primeira visita de Seymour Papert e Marvin Minsky ao 

Brasil que trouxeram a idéia do software educativo Logo.  

 

� Na década de 1980, diversas iniciativas sobre o uso da informática foram 

desenvolvidas no país. O governo, por meio do Ministério de Ciência e 

Tecnologia (MCT) e pesquisadores das universidades, passou a ter interesse na 

implementação de programas educacionais baseados no uso da informática.  

 

 A implantação desses programas iniciou-se com o primeiro e o segundo 

Seminário Nacional de Informática em Educação. Eles foram realizados na 

Universidade de Brasília (UNB), em 1981, e na Universidade Federal da Bahia 

(UFBA), em 1982, respectivamente. Esses seminários estabeleceram projetos pioneiros 

na educação, entre eles figuram: 

 

� EDUCOM ou Educação com Computador introduzido em 1983 pela Secretaria 

Especial de Informática (SEI) e pelo MEC, suportado pelo CNPq e pela 
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Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP). O EDUCOM permitiu a formação 

de pesquisadores das universidades e de profissionais das escolas públicas. O 

programa possibilitou ações do MEC como Concursos Nacionais de Software 

Educacional em 1986/7/8;  

 

� Centro de Informática em Educação (CIEd) iniciado em 1987;  

 

� FORMAR, isto é, Curso de Especialização em Informática na Educação em 

1987 e 1989. O projeto visava preparar professores e técnicos das redes 

municipais e estaduais de ensino.   

 

Em 1989, foi criado o Plano Nacional de Informática Educativa (PRONINFE) 

pela Secretaria Geral do MEC. Este programa inseriu os Centros de Informática 

Educativa nas Escolas Técnicas Federais (CIETs). Em 1997, foi cunhado o Programa 

Nacional de Informática na Educação (ProInfo) vinculado à SEED. O ProInfo 

implantou 119 Núcleos de Tecnologia Educacional (NTEs) nos 27 Estados e o Distrito 

Federal. Também capacitou 1.419 multiplicadores para atuarem nos NTEs, até o final 

de 1998, por intermédio de cursos de especialização em informática na educação, com 

duração de 360 horas. 

 

6.4 Chegada da Internet no Brasil 

 

A Internet foi introduzida no Brasil, em 1988, por iniciativa das comunidades 

acadêmicas de São Paulo e do Rio de Janeiro. Em 1989, surgiu a Rede Nacional de 

Pesquisa (RNP) considerada a matriz geradora da Internet. A RNP foi criada pelo 

Ministério da Ciência e Tecnologia, para disponibilizar os serviços de acesso à rede 

mundial de computadores.  

 

A exploração comercial da rede começou em 1995 e, um ano mais tarde, o 

Ministério das Comunicações (MC) e o MCT criaram o Comitê Gestor da Internet 

(CGI), com os fundamentos das atividades na rede. Levando em conta que a Internet, 

surgida nos Estados Unidos, só começou a ser disponível para o público mundial nos 

anos 1990, o país soube aproveitar suas potencialidades desde cedo.  
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Campos et al (2003) informam que o acesso à Internet no Brasil estava restrito, 

há pouco tempo, a laboratórios universitários e centros de pesquisa, por intermédio das 

estações de trabalho. A possibilidade de acessar a Internet via plataforma Windows dos 

computadores pessoais expandiu o acesso a outros contextos. Mas, o barateamento no 

preço dos equipamentos, a expansão da capacidade de armazenamento digital de 

informações e o advento das interfaces gráficas tornaram os microcomputadores 

eletrodomésticos acessíveis a um número considerável de pessoas. No Brasil, os preços 

dos materiais informáticos também têm caído significativamente.  

 

Tal fato acarretou a mudança no perfil dos usuários. Hoje, são usuários 

potenciais da Internet todos os que possuem um computador pessoal e podem pagar os 

serviços de um provedor de acesso. A partir desse novo cenário, a Internet passou a ser 

vista como uma das principais formas da democratização do acesso à informação. Os 

dados apresentados em seguida demonstram que a conexão à Internet tem crescido no 

Brasil. Mas, devido às potencialidades do país, este deveria estar muito melhor em 

termos de acesso à Internet. 

 

No ano 2005, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

21% da população conectou à rede mundial de computadores no Brasil. Os dados 

representam 32,1 milhões de pessoas, com 10 anos ou mais, que acessaram a Internet 

nesse ano. As conexões aconteceram em locais como domicílio, ambiente de trabalho, 

estabelecimento de ensino, centro público de acesso gratuito ou pago, em casa de outras 

pessoas ou outro lugar.  

 

As informações integram o suplemento da Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios (PNAD) de 2005, sobre acesso à Internet e posse de telefone móvel celular 

para uso pessoal. O estudo foi realizado pelo IBGE em parceria com o Comitê Gestor 

da Internet no país. Dentre os 32,1 milhões de pessoas que acessaram a Internet em 

2005, a maior parte era de homens (16,2 milhões).  

 

O maior percentual de internautas foi encontrado no Distrito Federal (41,1%), 

seguido da região Sudeste com (26,3%). A conexão discada à Internet foi mais 

difundida que a banda larga. De acordo com o IBGE, as taxas de crescimento das 
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moradias com microcomputador superaram os demais bens duráveis fazendo sua 

proporção subir de 8,6% em 2001 para 18,8% em 2005.  

 

6.5 Experiência da Internet2 no Brasil 

 

O Brasil, por meio do Ministério da Ciência e Tecnologia e da RNP, tem 

acompanhado o desenvolvimento da Internet2. Com a visita do presidente Clinton ao 

país, em outubro de 1997, foi incluída no acordo de cooperação em tecnologias para a 

educação a participação formal do Brasil e de suas instituições de ensino superior e 

centros de pesquisa no projeto. Nessa altura, a União lançou um edital para a criação de 

Redes Metropolitanas de Alta Velocidade (Remavs) em diversas regiões do país.  

 

Entre os 14 consórcios selecionados está a Rede Metropolitana de Campinas 

(Remet-Campinas) formada pela Universidade de Campinas (Unicamp), Prefeitura 

Municipal, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) e a operadora 

de TV a Cabo Net. Na segunda fase, essas Remavs serão interconectadas formando um 

backbone nacional de alta velocidade que se planeja conectar à Internet2 nos Estados 

Unidos. Em março de 2000, a RNP e a University Corporation for Advanced Internet 

Development (UCAID) assinaram o Memorandum of Understanding (MoU), tornando o 

Brasil companheiro definitivo do projeto norte-americano.  

 

A Internet2 começa operando no Brasil com 155 Mps, ou seja, 155 milhões de 

bits por segundo, velocidade 15 vezes maior. Mas, o país pode chegar à rapidez atual da 

Internet2, isto é, 2,5 Gbs ou 2,5 bilhões de bits por segundo, 250 vezes maior. Já 

aconteceu a primeira interligação entre redes de alta velocidade, no Estado de São 

Paulo, entre a Unicamp e a Universidade de São Paulo (USP).  

 

Para isso, foi usado um enlace de fibra óptica da Telefônica, a empresa de 

telecomunicações de São Paulo, capaz de operar a 2,5 Gbps. A Internet2 exige novos 

protocolos de transferência de dados. Está em uso a Asynchronous Transfer Mode 

(ATM), tecnologia utilizada no projeto Remet-Campinas, baseada em pequenas células 

que deixam os dados "escapar" de possíveis congestionamentos na rede. Esta realidade 

demonstra o interesse do país pelas novidades tecnológicas. Certamente, o uso da 

Internet2 no Brasil impulsionará ainda mais o aprendizado a distância.   
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6.6 Educação mediada pela Internet no Brasil  

 

Um fator que contribuiu para a expansão da educação a distância nas instituições 

de ensino superior foi o notável crescimento, nos anos 1990, da rede mundial de 

computadores. Ela se transformou no meio principal de convergência de todas as 

tecnologias educacionais e do conhecimento, por serem digitais e síncronas. A difusão 

da Internet tem feito crescer a demanda por sistemas que dêem suporte a formas de 

educação on-line.  

 

Foi também na década de 1990 que o Conselho Nacional de Pesquisa Científica 

(CNPq) começou a dinamizar a EAD pela Internet no Brasil. Rover (2003) acredita que 

o Brasil ocupa hoje posição de destaque no campo da infra-estrutura de comunicação 

para suporte a projetos de EAD. O autor considera que o serviço estatal é eficiente e 

abrange o imenso território nacional. Também, a infra-estrutura da Internet tem se 

expandido rapidamente. O mesmo vale para a rede de comunicação telefônica, 

radiofônica e televisiva, aberta e por assinatura. E quanto aos softwares, há empresas 

que exportam sistemas para educação on-line para o mundo inteiro.  

 

Na educação on-line, é relevante que os alunos sejam direcionados a sites 

importantes para pesquisa. Maia e Mattar (2007) apontam alguns exemplos: o Scientific 

Electronic Library Online (Scielo), uma biblioteca eletrônica que abrange uma coleção 

selecionada de periódicos científicos brasileiros; os bancos de dados de dissertações de 

mestrado e teses de doutorado já disponíveis em várias universidades do Brasil; e a 

biblioteca virtual Pearson considerada uma das novas maneiras de acessar conteúdos de 

livros on-line. Um valor de ‘aluguel’ é pago para ter o direito de acessar um arquivo 

pdf, com a mesma diagramação do livro, podendo imprimir parte do material.  

 

As autoras Nova e Alves (2003) destacam que o ensino on-line pode vir a ocupar 

um lugar de destaque no processo de transformação da educação, visto que usa a 

linguagem binária da informática. E informam ainda que os primeiros cursos de EAD 

no Brasil foram os de extensão, especialização e graduação. Depois, surgiram outros   

cursos técnicos e teóricos, cuja certificação não necessita do aval do MEC. Mas, hoje, a 

Internet tem proliferado os cursos a distância, sendo a maioria paga.  
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É importante destacar que a rede de computadores traz à tona o conceito de 

alfabetização digital. Segundo Gomez (2004:53), “alfabetização digital é a habilidade 

para entender e usar informação, em múltiplos formatos, em uma extensiva gama de 

fontes digitais apresentadas por computadores”. Esta idéia pressupõe a leitura, a escrita, 

a percepção do que está na tela, a escuta (por meio de arquivos de som), a animação 

(por meio de simulações), a cooperação com os outros, a possibilidade de procurar 

textos e a capacidade para usar tais conhecimentos. É natural que o analfabetismo 

convencional impeça a alfabetização digital. Logo, no Brasil o número significativo de 

iletrados constitui um sério entrave à alfabetização digital.  

 

6.7 Critérios de avaliação e qualidade da educação a distância no Brasil 

 

A avaliação da educação é uma preocupação constante, sobretudo a da EAD, 

para que ela ganhe mais crédito e faça desaparecer o estigma do ensino fácil. O MEC 

propõe um exame crítico do processo de avaliação utilizado, seja do desempenho dos 

alunos, seja do desenvolvimento do curso como um todo. A instituição que ministra 

cursos a distância deve também considerar as vantagens de uma avaliação que 

englobem etapas de auto-avaliação e avaliação externa.  

 

Uma vez que os cursos de EAD possuem diferentes formas de transmissão do 

conhecimento, é necessário estabelecer referenciais de qualidade. É neste contexto que 

o MEC defende que um ponto deve ser comum a todos aqueles que desenvolvem 

projetos nessa modalidade: a compreensão de educação como fundamento primeiro, 

antes de se pensar no modo de organização, ou seja, a distância. 

 

Além disso, a Secretaria de Educação a Distância publicou indicadores de 

qualidade para cursos de graduação a distância, que devem merecer a atenção das 

instituições que preparam seus programas. São referenciais importantes que, se 

seguidas, podem melhorar a qualidade desses cursos ministrados a distância. Os 

indicadores de qualidade divulgados pela SEED estão apontados em seguida:  
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� Integração com políticas, diretrizes e padrões de qualidade definidos para o 

ensino superior como um todo e para o curso específico; 

� Desenho do projeto: a identidade da educação a distância; 

� Equipe profissional multidisciplinar; 

� Comunicação/interatividade entre professor e aluno; 

� Qualidade dos recursos educacionais; 

� Infra-estrutura de apoio; 

� Avaliação de qualidade contínua e abrangente; 

� Convênios e parcerias; 

� Transparência nas informações, com editais e dados sobre o curso de graduação 

a distância;  

� Sustentabilidade financeira, garantindo custos de implementação e manutenção 

da graduação a distância.  

 

O art. 1º do Decreto 5.622 de 19 de dezembro de 2005 determina no § 1º que a 

EAD organiza-se segundo metodologia, gestão e avaliação típicas, sendo prevista a 

obrigatoriedade de momentos presenciais para: avaliações de estudantes; estágios 

obrigatórios, se previstos na legislação pertinente; defesa de trabalhos de conclusão de 

curso, quando exigidos nas normas pertinentes; e atividades de laboratórios de ensino, 

quando for o caso. O mesmo decreto estipula no art. 4º que a avaliação do desempenho 

do estudante para promoção e conclusão de estudos acontece mediante a realização de 

exames presenciais.  

 

Também o art. 12 desse mesmo decreto, prevê que a instituição deve possuir 

instalações físicas e infra-estrutura tecnológica de suporte e atendimento remoto aos 

estudantes e professores; bibliotecas com acervo eletrônico a distância e acesso por 

meio de redes de comunicação, com horário e atendimento adequados aos estudantes de 

educação a distância. As escolas devem oferecer essas infra-estruturas, mesmo que o 

aluno não queira dispor delas, caso queiram se manter autorizadas para ensinar a 

distância.  
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6.8 Modelos de educação a distância existentes no Brasil 

 

Os dois grandes modelos de educação a distância (Virtual e Semi-presencial) 

também são encentrados no Brasil. Ambos são utilizados nas diferentes instituições que 

praticam essa modalidade de ensino no país. Todavia, é necessário ressaltar que a 

maioria das instituições de EAD brasileiras usa o molde semi-presencial. Este modelo, 

muitas vezes, funciona sob a forma de consórcios. Para Maia e Mattar (2007), a 

formação de consórcios e redes entre IES com a mesma concepção filosófica é resultado 

da necessidade de se manter competidor no mercado. Tal afirmação é provada pelo 

advento, nos últimos anos, de várias iniciativas no país como as descritas a seguir:  

 

� Cederj (http://www.cederj.edu.rj) : o Centro de Formação de Educação a 

Distância do Estado do Rio de Janeiro criado, em 2000, tem como proposta a 

formação de uma rede de EAD. O consórcio é formado pelo governo do Estado 

do Rio de Janeiro e seis universidades estaduais e federais. A iniciativa conta 

com a ajuda e recursos do governo estadual para a instalação de unidades de 

apoio e de infra-estrutura adequadas de tutoria e equipamentos. O Cederj oferece 

cursos e programas na área de licenciatura em pedagogia, ciências biológicas e 

pedagogia credenciados pelo MEC. 

 

� UniRede (http://www.unirede.br/): a Universidade Virtual Pública do Brasil 

possui mais de 71 universidades federais, estaduais e municipais de todo o 

Brasil. Surgiu, em 2000, com o fim de democratizar o acesso ao ensino de 

qualidade por meio da EAD, nos níveis de graduação, pós-graduação, extensão e 

educação continuada. A UniRede vem oferecendo programas de capacitação de 

professores das IES associadas para o uso das NTICs e gestão da EAD. Ela 

atende à demanda do MEC para a capacitação de professores do ensino 

fundamental e médio.  

 

� Projeto Veredas (http://www.fae.ufmg.br/veredas): o programa foi criado, em 

2000, pela Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais. O consórcio é 

realizado por 18 Instituições de Ensino Superior, públicas, comunitárias e 

privadas de Minas Gerais. O objetivo é formar professores leigos para atuar no 

ensino fundamental. 
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� Ricesu (http://www.ricesu.com.br/): a Rede de Instituições Católicas de 

Ensino Superior (CVA-Ricesu) nasceu em 2001. A Ricesu é composta por 13 

instituições de diversos pontos do território brasileiro. A idéia é compartilhar 

esforços na organização e implementação de produtos de EAD, com foco na 

interação entre os agentes de aprendizagem e em busca de inovação educacional.  

 

� UVB (http://www.uvb.com.br) : A Universidade Virtual Brasileira é uma Rede 

Brasileira de Educação a Distância fundada em 2000. Funciona sob a liderança e 

concepção da Universidade Anhembi Morumbi. É constituída por 10 instituições 

de São Paulo, Pará, Rio Grande do Norte, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, 

Santa Catarina, Rio de Janeiro e Espírito Santo. 

 

� UAB (http://www.uab.mec.gov.br): a Universidade Aberta do Brasil tende a 

combinar diversos materiais como impressos, áudios, vídeos, multimídia, 

Internet e videoconferências. Foi criado em 2005 e oficializado pelo Decreto 

5.800 de 8 de junho de 2006. A UAB é coordenada pela Secretaria de Educação 

a Distância do Ministério da Educação. É um consórcio com mais de 100 

instituições de ensino. São IES federais, universidades, centros de educação 

tecnológica, Estados e Municípios.  

  

A Universidade Corporativa é outro tipo de aprendizado a distância que tem 

proliferado no Brasil, desde a década de 1990. Praticamente todos os projetos de 

educação corporativa utilizam a EAD, especialmente on-line. Esta modalidade de 

ensino-aprendizagem surgiu da necessidade das organizações brasileiras investirem na 

qualificação dos seus colaboradores, para criar um diferencial competitivo, imposto 

pelo mercado cada vez mais globalizado. 

 

6.9 Crescimento da educação a distância no Brasil  

 

Durante muito tempo, a educação a distância foi vista dentro do sistema 

educacional brasileiro, segundo Branco (2003), como uma educação de segunda 

categoria. Era entendida como um ensino voltado para um público pouco exigente que 

preferia alternativas fáceis e simples e não alguma competência específica. Foi conotada 
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também como uma educação suplementar à educação convencional, ligada ao ensino 

não-formal.  

 

Por causa de definições e regulamentações legais precárias, acreditava-se que 

seria mais facilmente usada em cursos livres. Contudo, essa visão vem se alterando no 

Brasil porque, cada dia mais, a educação a distância vem se sofisticando. O fato 

acontece tanto nos temas tratados em cursos de diferentes níveis de ensino como nos 

recursos tecnológicos usados para a sua transmissão, fazendo com que a oferta de 

cursos se mostre em franca ascensão.  

 

Os Anuários Brasileiros Estatísticos de Educação Aberta e a Distância referentes 

aos anos 2005, 2006 e 2007 pesquisaram 64 instituições em 2004, 98 instituições em 

2005 e 133 instituições em 2006, respectivamente. Eles trazem informações relevantes 

sobre a educação a distância no Brasil. Os números demonstram o incremento 

exponencial da educação a distância, em todos os níveis educativos, nas instituições 

credenciadas pelo MEC. Os dados são apresentados a seguir da seguinte forma:  

 

� Instituições: o número de instituições que ministravam EAD de forma 

autorizada pelo Sistema de Ensino passou de 166 em 2004 para 217 em 2005, 

um aumento de 30,7%. Foram registradas 225 instituições em 2006.  

 

� Cursos: a oferta de cursos a distância ficou estável entre 1982 e 1994. A partir 

de 1995, o número de cursos aumentou ininterruptamente. Surgiram 29 novos 

cursos em 2003, 56 novos cursos em 2004 e 321 novos cursos em 2005, um 

crescimento de 473%. Os brasileiros tiveram à disposição 889 cursos a distância 

em 2006.  

 

� Público-alvo: as instituições tiveram um público-alvo de 24% no mercado 

corporativo e 21% no funcionalismo público em 2004. A grande maioria das 

instituições, 89,8%, optou por cursos voltados a um público-alvo aberto e 

universal em 2005. O público-alvo das instituições foram também 

majoritariamente aberto e universal, sendo 94,4% em 2006.  
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As empresas que praticavam a Educação Corporativa (EC) no Brasil, também 

mereceram a atenção do ABRAEAD em 2006. O anuário ouviu 27 organizações, que 

utilizavam EC. Os dados apontam 306.858 educados, incluindo funcionários, 

colaboradores e terceiros que prestavam serviços a essas empresas. As companhias 

estavam situadas, sobretudo na região Sudeste do país. O número de funcionários 

oscilava entre o grupo que educou menos de 250 ou mais de 3.000. A maior parte dos 

cursos foi pensada pelas empresas apenas para seus funcionários diretos. No entanto, 

um terço delas os ministrou também a prestadores de serviços.     

 

6.10 Papel da educação a distância no ensino superior brasileiro 

 

O Ministério da Educação divulgou os números sobre o Censo da Educação 

Superior de 2006 em dezembro de 2007. Os dados demonstram que, entre 2003 e 

2006, o crescimento geral de alunos matriculados em cursos de educação superior 

passou de 4,99 milhões para 5,31 milhões, incluindo cursos presenciais, a distância, 

seqüenciais e tecnológicos.  

 

Outra novidade destacada pelo censo educacional foi a evolução da taxa de 

escolarização líquida, quer dizer, o número de alunos matriculados em cursos de 

educação superior sem distorção de idade. Ou seja, jovens de 18 a 24 anos que 

estudavam na faculdade. O número desses jovens em instituições de ensino superior 

correspondia a 10,9% do total de jovens brasileiros em 2005 e a 12,1% em 2006. Este 

percentual estava praticamente estagnado há duas décadas.  

 

As informações do censo apontam que a região Sudeste tinha o maior número 

de instituições de ensino superior com 48,1% do total. Mas, os dados enfatizam que 

essa representação vinha diminuindo a cada ano, com o crescimento em outras 

regiões. O Nordeste, por exemplo, tinha 388 instituições em 2005 e já eram 412 em 

2006. A rede pública respondia, de acordo com o censo, por 25,9% das matrículas em 

graduações presenciais, enquanto a rede privada ficava com 74,1%.  

 

Portanto, os alunos do ensino superior no setor privado foram quase três vezes 

maiores do que no público. A realidade mostra uma tendência de o ensino superior 

brasileiro ser dominado pelo campo privado, o que pode ser um perigo. Há o risco 
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dos empresários pensarem mais nos lucros do que no objetivo principal de uma 

instituição de ensino: a educação. Se isso acontecer, a qualidade da educação 

brasileira poderá entrar em decadência. 

 

No entanto, o número de doutores em exercício nas universidades públicas, 42 

mil, foi superior ao da rede privada, 24 mil. Na relação doutor por aluno, as 

instituições federais de educação superior foram as mais bem colocadas. Elas tinham, 

em média, um doutor para cada 69 alunos, enquanto as universidades particulares 

tinham, em média, um para 178. Sem dúvida que o número de doutores numa IES é 

um indicador de qualidade muito importante. O número de doutores na educação 

superior do setor público superou em quase o dobro o do privado, o que demonstra 

boas perspectivas de qualidade na rede pública. 

 

Segundo o censo, em todo o Brasil, predominaram as instituições de pequeno 

porte. Os dados indicam que 67,5% das 2.270 instituições que participaram do censo 

de 2006 tinham até mil alunos. Os dados indicam também que as mulheres 

continuavam como a maioria em cursos de educação superior. Elas correspondiam a 

55,7% do total de matrículas em 2006. A única categoria do censo na qual as 

mulheres ficaram em segundo plano foi a de número de professores na educação 

superior, pois os homens tinham 55,5% dos postos. O predomínio das mulheres na 

docência poderá ser uma questão de tempo, a não ser que elas preferem outros 

campos profissionais.  

 

O Ministério da Educação tem estabelecido políticas estratégicas para a 

universalização do acesso ao ensino superior. Um dos recursos para aumentar essa 

oferta está sendo a educação a distância. Este método contou com estímulos oficiais em 

alguns momentos na forma de programas isolados ou nacionais em conjunto com 

entidades da sociedade civil. Mas, apenas se converteu numa política pública nacional 

com a criação da própria SEED em 1996 e da UAB em 2005. A seguir são apresentados 

dados sobre a EAD no nível superior. 

 

Os números do Censo Educacional de 2006 indicam também um crescimento 

expressivo da EAD no ensino superior brasileiro. Os dados apontam que, de 2003 a 

2006, os cursos em educação superior a distância passaram de 52 para 349, o que 
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significou um aumento de 571%. As cifras mostram que o crescimento de estudantes 

em cursos superiores de educação a distância também superou expectativas. Eles 

passaram de 49 mil em 2003 para 207 mil em 2006, um aumento que correspondeu a 

315%. Em 2005, os alunos de EAD no ensino superior representavam 2,6% do universo 

dos estudantes. Em 2006, essa participação passou a ser de 4,4%.  

 

Analisando os números apontados pelo ABRAEAD (2007) e os do Censo da 

Educação Superior de 2006, pode-se notar que a EAD está conquistando seu espaço a 

cada ano que passa. Tal realidade confirma que o aprendizado a distância é uma forma 

de ensino que não fica devendo nada à educação convencional. Ambas as modalidades 

de ensino têm o mesmo objetivo: oferecer uma educação de qualidade em qualquer 

nível educacional. A educação a distância deixou de ser apenas uma alternativa ao 

ensino presencial para assumir um papel fundamental no processo educativo brasileiro.  

 

Em princípio, o público da EAD é ilimitado. Porém, Maia e Mattar (2007) 

lembram que ela exerce um papel crucial na democratização do acesso ao 

conhecimento, adicionando justiça social. A EAD beneficia várias pessoas: as 

incapacitadas (por deficiências físicas) de freqüentar instituições convencionais de 

ensino; as que moram onde não é possível estudar presencialmente; e as que trabalham 

em horários alternativos ou viajam sempre, portanto, sem condições para sujeitarem-se 

ao rigor dos horários e locais das escolas presenciais. Ainda ajuda um grande número de 

alunos, principalmente adultos, a continuar seus estudos ou a aperfeiçoar-se.   

 

Desta forma, a educação a distância é uma excelente possibilidade para ter 

acesso a novos conhecimentos importantes hoje, para a firmação no domínio 

profissional.  Vale acrescentar que a educação a distância tem sido útil no treinamento e 

educação de professores. Para esse fim, é utilizada com sucesso no Brasil. Além disso, 

está se tornado numa ferramenta poderosa para treinamento de funcionários e 

colaboradores de empresas.  

 

 A Unesco (1999) vem defendendo que as IES devem reavaliar o lugar do ensino 

em sua missão geral e providenciar incentivos que melhor reflitam a importância atual 

dessa atividade. Elas poderiam melhorar as condições de acesso com a facilidade de 

participação em novas formas de ensino superior. Faz tempo que essa organização 
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internacional ligada à educação defende uma flexibilização organizacional dos estudos e 

certificações (a EAD).  

 

Novos papéis para o ensino superior já foram definidos para criar oportunidades 

de ensino vitalício do mais alto nível. Um método mais flexível e menos formal de 

treinamento para atualizar conhecimentos e habilidades já foi encontrado. Mas, as IES 

precisam fazer maior uso das vantagens oferecidas pelos avanços tecnológicos das 

comunicações. Afinal, agora é possível, por exemplo, integrar ensino a distância com o 

tradicional sem perda da qualidade, reduzindo a distinção entre estes métodos de 

educação. Neste contexto, a cooperação com organizações e associações públicas e 

privadas deve ser incentivada. 

 

Autores, como Moran (2003) e Lea (2006), defendem o uso da educação on-line 

no ensino superior. Eles acreditam que é preciso criar neste nível de ensino a cultura do 

aprendizado on-line em professores, alunos e instituições. Só assim será aproveitada a 

oportunidade para oferecer cursos superiores a distância nos níveis seqüenciais, 

graduação, especialização, mestrado e doutorado, autorizados, hoje, pelo MEC. Com 

efeito, a aprendizagem on-line torna-se cada vez mais central para a educação superior 

no mundo inteiro. Não apenas em contextos de EAD, mas também em instituições que 

oferecem o ensino presencial. É notável que a educação caminha para uma integração 

desses dois sistemas de ensino-aprendizagem.  

 

Todavia, a Unesco (1999) chama a atenção que o aumento do ensino superior 

deve ser seguido igualmente pela qualidade. Esta deve abranger todas as suas funções e 

atividades, seja no ensino, treinamento ou pesquisa. Implica também privilegiar 

questões ligadas à qualidade dos estudantes, das infra-estruturas e do meio ambiente 

acadêmico. Também é essencial indicar que o principal objetivo da avaliação de 

qualidade deve ser o de melhorar a instituição e todo o sistema educativo. A cooperação 

internacional é considerada uma condição sine qua non para assegurar a qualidade e a 

eficiência no funcionamento de IES. 

 

Para isso, no entender de Bacha (2003), é imperativo também uma permanente 

atuação do poder público, no sentido de exigir uma qualidade que atende aos princípios 

de uma educação democrática e transformadora. Assim, a EAD não pode transformar a 
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educação num mero produto que interesse aos seus compradores. O rigor acadêmico 

deve estar sempre nas preocupações dos órgãos normativos e fiscalizadores dos 

sistemas. Além disso, defende o autor, é preciso um sistema adequado de avaliação 

externa que estimule a atualização dos cursos, a qualidade do ensino e o 

reconhecimento profissional e salarial dos envolvidos na educação.   

 

Este capítulo fez referência a tópicos como a história da EAD, a legislação que 

regulamenta esta modalidade, o uso do computador na educação e a chegada da Internet 

no Brasil. Também citou a experiência da Internet2, a educação mediada pela Internet, 

os critérios de avaliação e qualidade do ensino a distância e os modelos da educação a 

distância no país. Ainda tratou do desenvolvimento da EAD e do papel da 

aprendizagem a distância no ensino superior no Brasil.   
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7 METODOLOGIA 

 

“Para que um conhecimento possa ser considerado 
científico, torna-se necessário identificar as 
operações mentais e técnicas que possibilitam a sua 
verificação. Ou, em outras palavras, determinar o 
método que possibilitou chegar a esse 
conhecimento”. 
 

Antônio Carlos Gil 
 

 Este capítulo aborda a metodologia utilizada neste estudo. Foram definidos o 

tipo de pesquisa, o universo e a amostra em que se baseou o trabalho. Ainda a seleção 

dos sujeitos desta amostra e a maneira como as informações foram coletadas e tratadas 

constam deste capítulo.   

 

7.1 Tipo de pesquisa 

 

A escolha de uma metodologia deve corresponder aos instrumentos aceitos no 

campo de estudo onde o trabalho se encontra arraigado. A combinação de métodos tem 

produzido bons resultados em investigação relacionada com sistemas de informação. 

Neste caso, é utilizada uma combinação de métodos, visando levantar conceitos 

relacionados com a EAD e expor estratégias adotadas pelas universidades que 

ministram cursos superiores a distância. Cada um dos métodos de pesquisa utilizados 

está delineado a seguir: 

 

� O trabalho é classificado quanto aos fins como descritiva. A investigação é 

descritiva, uma vez que pretende expor os fatores que determinaram o 

crescimento da educação a distância no ensino superior.  

 

� Quanto aos meios, a investigação é qualificada como bibliográfica e de campo. 

A pesquisa é bibliográfica, porque foi realizada uma consulta sistemática em 

bibliografias consideradas referências no assunto, para a fundamentação teórico-

metodológica do estudo.  
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A pesquisa também é de campo, visto que há informações coletadas diretamente 

em fontes ligadas ao tema em questão.  

 

7.2 Universo, amostra e seleção dos sujeitos 

 

Inicialmente, a pesquisa de campo tinha como universo todos os coordenadores 

ou diretores acadêmicos e os professores (também os sujeitos da pesquisa) dos cursos 

superiores a distância nas IES credenciadas pelo Ministério da Educação no Rio de 

Janeiro. Entretanto, houve a necessidade de estender o estudo para a região Sudeste do 

Brasil, visto que houve impedimentos para obter participantes.  

 

A amostragem, composta por 40 respondentes, foi selecionada por 

acessibilidade, por meio dessas instituições de ensino superior. As universidades foram 

escolhidas por terem autorização do MEC para ministrar cursos superiores a distância. 

Além disso, as 31 instituições pesquisadas pertencem à mesma região geográfica e já 

têm larga experiência na área de educação a distância.  

 

7.3 Coleta dos dados 

 

Yin (2001) ressalta a importância de três princípios na coleta dos dados: a 

utilização de várias fontes de evidências ou triangulação e não apenas uma, mas que 

convergem ao mesmo conjunto de fatos ou descobertas; a criação de um banco de dados 

organizado para o estudo de campo, ou seja, uma reunião formal de evidências distintas 

a partir do relatório final do estudo; e a manutenção de um encadeamento de evidências, 

isto é, ligações explícitas entre as questões feitas, os dados coletados e as conclusões a 

que se chegou.  

 

A pesquisa bibliográfica foi baseada em materiais publicados em livros, redes 

eletrônicas (Internet), dissertações e teses, pertinentes ao problema. Também, foram 

consultados dados de instituições como o Instituto Brasileiro da Geografia e Estatística, 

o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa e a Secretaria de Educação a Distância, por 

meio da Internet, para verificar a evolução ocorrida na educação a distância.  

 

 



 103    

O estudo de campo foi embasado em um questionário fechado ou estruturado, 

com 15 perguntas fixas. Foram utilizadas duas formas de questões estruturadas no 

questionário (uma pergunta dicotômica e as restantes de múltipla escolha): 

 

� Pergunta dicotômica: o entrevistado escolheu entre duas respostas (sim ou não 

com uma alternativa neutra). 

 

� Perguntas de múltipla escolha: o respondente optou entre uma lista de várias 

respostas permitindo a seleção de mais de uma. 

 

O questionário é considerado uma das técnicas mais importantes de coleta de 

dados em pesquisas quantitativas nas ciências sociais (Almeida e Botelho, 2006). O 

mecanismo de coleta de dados foi aplicado por meio do correio eletrônico (e-mail). 

Portanto, foi utilizado o questionário auto-administrado preenchido pelo entrevistado 

sem a presença do entrevistador. É o tipo de questionário mais comum, porque sua 

aplicação é bastante prática e barata. No cabeçalho foi explicado o objetivo, a 

importância da investigação e destacado o anonimato dos participantes e o sigilo das 

respostas fornecidas.  

 

7.4 Tratamento dos dados  

 

O meio utilizado para a pesquisa de campo foi o método estatístico considerado 

um subsídio relevante para a investigação em ciências sociais, fundamentado na 

aplicação da teoria estatística de probabilidade (Gil, 1987:36). Os dados do questionário 

foram tabulados por meio de parâmetros estatísticos simples, também chamado 

marginal. Esta tabulação consiste na simples contagem das freqüências das categorias 

de cada conjunto de análise. Após a tabulação dos dados foi realizada a sua análise, 

fazendo-se uso de tabelas. 
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7.5 Limitações do método 

 

 O método escolhido para a pesquisa tem algumas limitações relacionadas com a 

coleta e o tratamento dos dados, como qualquer outro. A primeira limitação diz respeito 

ao fato de que as explicações conseguidas pelo método estatístico não podem ser 

consideradas inteiramente verdadeiras, mas dotadas de considerável probabilidade de 

serem válidas.  

 

 Neste caso, não é aconselhável estabelecer generalizações. Assim, as conclusões 

só podem reportar-se ao grupo pesquisado e hipoteticamente aos demais grupos. 

Também é possível que os participantes do questionário não sejam os mais 

representativos do universo estudado ou não tenham transmitido informações verídicas 

sobre o assunto investigado.  

 

Além disso, foram encontradas dificuldades em conseguir respondentes para o 

questionário no Rio de Janeiro e, por isso, foi necessário expandir a pesquisa de campo 

à região Sudeste. Mesmo assim, não foi possível uma representação do universo. 

Embora haja essas limitações, considera-se que este método é o mais adequado para 

alcançar o objetivo final do estudo.  

 

Neste capítulo, foi discorrida sobre a metodologia a ser usada na pesquisa. O 

tipo de pesquisa, quanto aos fins e aos meios e o universo e a amostra também foram 

destacados. Ainda se abordou itens ligados à seleção dos sujeitos, à coleta dos dados e 

às limitações do método. 
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8 RESULTADOS DA PESQUISA 

 

"Não é possível compreender o comportamento 
humano sem a compreensão do quadro referencial 
(estrutura) dentro do qual os indivíduos interpretam 
seus pensamentos, sentimentos e ações". 
 

Godoy  

 

Este capítulo debruça-se sobre a pesquisa de campo. Ele descreve os resultados 

estatísticos obtidos pelo questionário fechado utilizado para coletar os dados.   

 

 O questionário fechado (em anexo) teve a finalidade de verificar as razões da 

expansão da educação a distância no ensino superior brasileiro. Portanto, a técnica 

utilizada para a coleta de dados na pesquisa de campo relaciona-se com o problema do 

estudo. Por ser uma ferramenta para tratamento estatístico foram estabelecidas algumas 

suposições referentes à questão principal do problema.  

 

O questionário, formado por 15 questões fechadas, foi dividido em três partes, 

quais sejam: perguntas gerais sobre a educação a distância no ensino superior; questões 

específicas sobre a educação a distância no ensino superior, relacionadas com a 

instituição onde os respondentes trabalham; e indagações genéricas sobre a EAD.  

 

Antes da sua aplicação, o questionário foi submetido a um teste piloto realizado 

com um professor que atua na área de educação a distância, mas que não fazia parte da 

amostra. Dificuldades em conseguir mais participantes para o teste piloto, impediram 

que ele fosse mais expressivo. Além disso, foi enviado para mais dois professores 

conceituados na área de educação, que contribuíram com críticas e sugestões.   

 

Algumas alterações foram realizadas no questionário. Foi retirado o termo 

“você”, no sentido de torná-lo mais impessoal. Foi introduzido o vocábulo 

“organização” na parte referente às questões específicas sobre EAD na instituição do 

nível superior onde os participantes laboram. Também foi acrescentado mais categorias, 

para que os respondentes tivessem mais alternativas de respostas. Mas, uma proposta 
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para elaborar algumas questões abertas foi descartada, uma vez que o questionário 

destinava-se exclusivamente ao tratamento estatístico.  

 

 Os primeiros contatos com as instituições credenciadas pelo MEC para oferecer 

cursos superiores a distância, no Rio de Janeiro, aconteceram no dia 12/03/08. Além do 

retorno demorado, havia poucas respostas positivas no sentido de responder o 

questionário. Assim, foi necessário alargar a pesquisa de campo à região Sudeste do 

Brasil, o que aconteceu a partir do dia 20/03/08.  

 

Segundo o site do MEC, existem 64 instituições autorizadas para ministrar 

cursos superiores a distância na região Sudeste. Cinco delas informaram que ainda não 

estavam oferecendo cursos superiores a distância, apesar de já terem a aprovação 

necessária do Ministério da Educação. Tirando as cinco universidades que ainda não 

estavam ministrando cursos superiores a distância, restaram 59 potenciais participantes 

do estudo. Uma das IES não autorizou que o questionário fosse respondido. E as outras 

27 não mostraram interesse em fazer parte da investigação. 

 

Foram realizados vários contatos com as universidades via e-mail e por telefone, 

no intuito de sensibilizá-las a participar do estudo. Mesmo assim, a amostra final do 

questionário só foi composta por 40 profissionais (diretores acadêmicos, coordenadores 

e professores) ligados a educação a distância no ensino superior. Foram recebidos 

questionários preenchidos de 31 instituições das 59, que a priori poderiam responder o 

questionário. O último questionário preenchido foi recebido no dia 15/04/08.   

 

Para não comprometer os resultados da pesquisa foi informado aos respondentes 

que sete questões (as cinco primeiras e as duas últimas) poderiam ser respondidas por 

todos os participantes, já que eram genéricas sobre EAD no ensino superior e EAD de 

um modo geral. Entretanto, as outras oito perguntas só poderiam ser respondidas apenas 

por um participante, nesse caso pelo diretor acadêmico ou o coordenador.  

 

Não haveria a necessidade de essas oito perguntas serem respondidas por mais 

de uma pessoa, na mesma universidade. Uma vez que elas eram específicas sobre 

assuntos relacionados com essas instituições que praticam EAD no ensino superior, 

certamente, as respostas seriam repetitivas. No entanto, dessas 31 instituições 
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participantes do estudo, somente seis enviaram questionários respondidos por mais de 

uma pessoa. Cinco universidades enviaram dois questionários preenchidos e uma 

mandou cinco. Foram consideradas as respostas dos 31 participantes indicativas das 

instituições pesquisadas em todas as questões. 

 

Foi necessário tabular os dados do questionário para que fossem analisados e 

interpretados. A tabulação aconteceu pelo agrupamento e contagem dos casos que 

estavam nas várias categorias de análise, fundamentado na distribuição das freqüências. 

A pesquisa de campo levou aos seguintes resultados:  

  

Conforme a tabela 1, os dados dos 40 respondentes indicam que a flexibilidade 

proporcionada pela educação a distância com 16,2%, seguido do surgimento de novas 

tecnologias, sobretudo a Internet com 15,7%, são os fatores que mais têm levado ao 

aumento dessa modalidade educativa no ensino superior brasileiro. A melhoria da 

qualidade dos cursos em EAD com 2,0% é o que menos influencia o incremento desse 

método de ensino no nível superior.  

 

Além das categorias apresentadas, são apontadas mais quatro (2,0%) pelos 

participantes que contribuíram para o desenvolvimento da EAD no ensino superior. Elas 

são: a extensão territorial do país; valor das mensalidades; freqüência uma vez por 

semana; e economia de pessoal e sala para o setor privado.  
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Tabela 1. Motivos que determinaram o crescimento da educação a distância no 
ensino superior brasileiro 
 

Razões do crescimento da EAD no ensino superior brasileiro f % 
Acesso reduzido a educação presencial 8 3,8% 
Possibilidade de ser usada como enriquecimento da educação 
presencial 

16 7,6% 

Legislação específica sobre o assunto 12 5,7% 
Credibilidade do método 11 5,2% 
Flexibilidade (transmissão do conhecimento em qualquer lugar e 
momento) 

34 16,2% 

Melhoria da qualidade dos cursos 4 2,0% 
Novas tecnologias, sobretudo a Internet 33 15,7% 
Currículo em rede (hipertexto, que possibilita inter-relação de vários 
textos on-line) 

11 5,2% 

Projeto pedagógico bem planejado 10 4,8% 
Avanço gradativo da inclusão digital  16 7,6% 
Globalização, tornando o ensino mais internacional  11 5,2% 
Investimento de gestores nessa modalidade educativa 20 9,5% 
Oferta de uma educação continuada ao longo da vida (muito 
importante hoje) 

20 9,5% 

Outros  4 2,0% 
Total  210 100,0% 

 

A pesquisa de campo fornece informações que possibilitam considerar que, 

praticamente, todas as suposições sobre o aumento da EAD no ensino superior, 

estabelecidas previamente se confirmam. É claro que algumas têm a aprovação com 

maior incidência, uma vez que são apontadas com mais freqüência pelos participantes.  

 

A flexibilidade (transmissão do conhecimento em qualquer lugar e momento) 

com 16,2% e as novas tecnologias, sobretudo a Internet com 15,7%, como as maiores 

razões apontadas pelos participantes no que diz respeito ao avanço da EAD no ensino 

superior, mostram o seguinte: hoje, além de crescer a importância de a educação ser 

realizada fora da sala de aula e sem estar presa a um horário rigoroso, também a rede 

mundial de computadores desempenha um papel fundamental na EAD.  

 

No entanto, a melhoria da qualidade dos cursos com 2,0% contribui menos para 

o aumento do ensino superior a distância. A contribuição do projeto pedagógico bem 

planejado para o aumento da EAD no nível superior não é muito expressiva com 4,8%. 

As NTICs não trazem maior credibilidade aos cursos de EAD com 3,5% (tabela 3). E 

nem a melhoria da qualidade dos cursos com 6,3% (tabela 3) é tão significativa.  
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Mas, não se pode afirmar que a qualidade dos cursos em educação a distância 

seja deficiente. Pelo contrário, os cursos estão sendo realizados por profissionais de 

competência comprovada. Também, o crescimento da EAD no ensino superior 

demonstra que essa modalidade de ensino tem qualidade, embora a desconfiança que 

possa persistir em alguns profissionais da educação presencial.   

 

Além disso, o projeto pedagógico bem planejado com 11,4% (tabela 13), como o 

mais indicado pelos respondentes sobre a garantia de qualidade nos cursos superiores a 

distância, demonstra a preocupação com a excelência em EAD. Com certeza, um 

projeto pedagógico bem esboçado pode melhorar a qualidade dos cursos superiores a 

distância. 

 

Pela tabela 2, verifica-se que mais do dobro, 65,0%, entre os 40 respondentes, 

acredita que a educação a distância tem democratizado o acesso ao ensino superior no 

Brasil. O percentual daqueles que pensam que a EAD não tem sido determinante para 

democratizar o acesso ao ensino superior no país ficou pelos 27,5%. A percentagem dos 

participantes que não sabem responder é 7,5%. Um respondente observa que a 

democratização deverá acontecer somente após a inclusão digital.  

 

Tabela 2. Democratização do acesso ao ensino superior no Brasil pela educação a 
distância 
 

Papel da EAD como fator de democratização do acesso ao 
ensino superior brasileiro 

F % 

Sim 26 65,0% 
Não 11 27,5% 
Não sei responder 3 7,5% 
Total  40 100,0% 

 

Os 65,0% de respostas positivas indicando que a educação a distância tem 

democratizado o acesso ao ensino superior trazem uma esperança a este nível 

educacional. Entretanto, pela análise dos números do Censo da Educação Superior de 

2006, pode parecer que a contribuição da EAD para a democratização do acesso ao 

ensino superior seja insignificante. No universo de 5,31 milhões de alunos matriculados 

no ensino superior em 2006, apenas 207 mil estavam na educação a distância.  
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Todavia, não se pode negligenciar o aumento dessa modalidade de ensino no 

nível superior se for levado em conta que houve um crescimento de 315% de alunos 

estudando no ensino superior a distância de 2003 para 2006. Também não pode ser 

ignorado o crescimento de 571% nos cursos superiores em EAD, subindo de 52 para 

349 no mesmo espaço de tempo. O fato é que a EAD começa a caminhar a passos 

largos, visto que tal forma de ensino só foi revitalizada a partir da década de 1990 com a 

chegada da Internet.  

 

Contudo, ainda é preciso fazer muito para que a educação a distância contribua 

de forma muito mais satisfatória para democratizar o acesso ao ensino superior. É 

fundamental aproveitar o seu potencial para facultar educação a pessoas residentes onde 

não exista o ensino superior presencial. Também, é preciso que seja dissipada de uma 

vez por todas a idéia errônea que, a EAD é uma modalidade de ensino “fácil”, ainda 

persistente em algumas mentes. Para que o ensino a distância contribua de fato para essa 

democratização é essencial apostar sempre na melhoria de qualidade dos projetos 

pedagógicos da EAD, combater o analfabetismo e levar a inclusão digital ao maior 

número possível de pessoas.  

 

 A tabela 3 revela que, pelas informações fornecidas pelas 40 participantes, a 

diminuição da “distância” (21,8%) fé o maior impacto causado pelas NTICs no ensino 

superior a distância. Depois vem a interatividade proporcionando feedback mais rápido 

(20,4%). A menor conseqüência trazida pelas novas tecnologias da informação e da 

comunicação no ensino superior a distância é maior credibilidade dos cursos (3,5%).  

 

É apontado mais um (1,0%) efeito originado pelas NTICs nesse nível de ensino 

a distância: a possibilidade de repensar e reformular o conceito de participação do 

estudante. Um respondente assinala que os custos não são menores. Simplesmente 

compensa o fato de se dispensar a necessidade de deslocamento dos alunos à instituição. 

Mas, ele considera que o custo logístico é reduzido com as TICs. 
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Tabela 3. Impacto das novas tecnologias da informação e da comunicação 
(Internet, teleconferência, videoconferência etc.) no ensino superior a distância 
 

Impacto das NTICs no ensino superior a distância f % 
Aumento de cursos 24 16,9% 
Maior flexibilidade 28 19,7% 
Interatividade (feedback rápido) 29 20,4% 
Diminuição da “distância” 31 21,8% 
Melhoria da qualidade dos cursos 9 6,3% 
Redução dos custos 15 10,6% 
Maior credibilidade aos cursos 5 3,5% 
Outros 1 1,0% 
Total  142 100,0% 

 

Se a diminuição da “distância” e a interatividade são importantes no processo de 

ensino-aprendizagem, hoje pode-se considerar que a EAD está no bom caminho. Os 

efeitos dos novos meios tecnológicos disponíveis atualmente permitem que a educação 

a distância diminua a “distância” (21,8%). Assim, as NTICs aproximam mais os 

professores e os alunos e os cursos passam a ser ministrados quase que “face a face”.  

 

Também a tecnologia torna possível uma interatividade (20,4%) bastante intensa 

e mais rápida entre os professores e os alunos no processo de ensino-aprendizagem a 

distância. Se as NTICs contribuem para um feedback mais rápido na EAD, significa 

dizer que a distância transacional cunhada por Moore (2007) tende a diminuir. A 

redução dos custos (10,6%) demonstra que, ao contrário do que se esperava, as novas 

tecnologias da informação e da comunicação não contribuem de forma tão relevante 

para a diminuição dos gastos com a educação a distância.  

 

 Na tabela 4 observa-se que a maior parte dos 40 participantes, 67,5%, acha que a 

educação a distância no ensino superior no Brasil é muito promissora. Os respondentes 

acreditando que o ensino a distância é apenas promissor correspondem a 30,0%. 

Nenhum respondente acha que o aprendizado a distância no ensino superior no país seja 

pouco promissor. Apenas um participante (2,5%) indica que não tem opinião formada 

sobre o assunto.  
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Tabela 4. Expectativas em relação a educação a distância no ensino superior 
brasileiro  
 

Expectativas sobre a EAD no ensino superior no país f % 
Pouco promissoras - - 
Promissoras 12 30,0% 
Muito promissoras 27 67,5% 
Não tenho opinião formada 1 2,5% 
Total  40 100,0% 

 

Existe um grande otimismo em relação a educação a distância no ensino 

superior. O fato é comprovado pela maior percentagem (67,5%) apontada pelos 

respondentes acreditando que a EAD é muito promissora nesse nível de ensino. Se essas 

expectativas vierem a se concretizar é a população brasileira que sai ganhando. 

Significa mais pessoas com a possibilidade de ter uma formação superior. 

 

Neste sentido, haverá mais oportunidades para aqueles que, por algum motivo, 

não estudou no ensino presencial. Quem sabe, futuramente muitos poderão preferir a 

educação a distância em detrimento do ensino presencial. Afinal, além do fator 

“distância” estar diminuindo, são exigidos os mesmos requisitos para o funcionamento 

dessas duas modalidades de ensino no nível superior. Esta realidade indica que tanto a 

educação a distância como a convencional têm potencialmente as mesmas condições 

para transmitir um ensino de qualidade no nível superior. 

 

 Segundo a tabela 5, as opiniões dos 40 respondentes indicam que, por 

unanimidade (100,0%), a interatividade é essencial no processo de ensino-aprendizagem 

na educação superior.  

 

Tabela 5. Interatividade no processo de ensino-aprendizagem na educação 
superior 
 

Interatividade no ensino superior f % 
Sim 40 100,0% 
Não - - 
Nem tanto - - 
Total  40 100,0% 
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Neste caso, a interatividade (feedback rápido) com 20,4% (tabela 3), o segundo 

mais apontado pelos participantes em relação ao impacto trazido pelas NTICs, passa a 

ser uma mais valia para a EAD. Assim, graças as NTICs o intercâmbio entre os 

professores e os alunos não só torna mais vivo, mas também mais célere.   

 
Conforme a tabela 6, para as 31 instituições, o fórum e o correio eletrônico são 

os dois meios mais utilizados na interatividade entre alunos e professores nos cursos 

superiores a distância ambos com 22,2% das indicações. Seguidamente vem o chat com 

18,5%. A teleconferência é marcada pelos participantes como a ferramenta menos usada 

nesse processo interativo com 5,2%.  

 

Os respondentes apontam também duas (1,5%) formas dessa interatividade: pela 

Plataforma Moodle, (fórum, chat, telefone, correio eletrônico e momentos presenciais); 

e a realização de aulas via satélite.  

 
Tabela 6. Meio pelo qual acontece a interatividade entre professores e alunos nos 
cursos superiores a distância 
 

Forma como se processa a interatividade entre alunos e 
professores nos cursos superiores a distância 

 
f 

 
% 

Por Chat 25 18,5% 
Por fórum 30 22,2% 
Por aulas presenciais 18 13,3% 
Por telefone 11 8,1% 
Por teleconferência 7 5,2% 
Por videoconferência 12 8,9% 
Por correio eletrônico 30 22,2% 
Outros 2 1,5% 
Total  135 100,0% 

 

Os 22,2% atribuídos ao fórum e ao correio eletrônico e os 18,5% ao chat 

apontam a relevância da Internet na interatividade entre alunos e professores no ensino 

superior a distância. Este fato demonstra que a rede mundial de computadores tem 

contribuído muito para que o problema da escassez de intercâmbio seja superado na 

EAD. De certeza, a rede mundial de computadores desempenha também um papel 

fundamental na diminuição da “distância”.  
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De acordo com a tabela 7, as 31 instituições apontam o correio eletrônico 

(14,0%) como a forma de comunicação mais utilizada nos cursos superiores a distância. 

Em seguida vem o fórum (13,6%) com pouca diferença. Rádio e audiocassetes 

empatados (0,5%) são a mídia e a tecnologia, respectivamente, menos usadas nos cursos 

superiores a distância. Também são distinguidos mais dez (4,7%) meios de 

comunicação nos cursos superiores a distância pelos respondentes.  

 

São eles: Plataforma Aulanet (as aulas/conteúdo, os fóruns, os e-mails, os 

DVDs, os chats, os materiais de leitura etc.); e-Learning (ambiente virtual de 

aprendizagem); guia de estudos (material instrucional impresso desenvolvido para o 

curso); Podcast (um arquivo RSS que permite atualizações automáticas de títulos, datas, 

descrições e links para download dos arquivos de MP3); Plataforma Moodle (material 

didático, fascículo, fórum, chat, Wiki, atividades colaborativas); livros; periódicos; livro 

falado; Internet; e aulas gravadas. 

 

Tabela 7. Mídias e tecnologias de informação e comunicação mais utilizadas nos 
cursos superiores a distância 
 

Mídias e TICs mais utilizadas nos cursos superiores a distância f % 
Correio eletrônico 30 14,0% 
Chat 23 10,7% 
Fórum 29 13,6% 
Teleconferência 6 2,8% 
Videoconferência 14 6,5% 
Rádio  1 0,5% 
Televisão  6 2,8% 
Serviço Postal 9 4,2% 
Livros didáticos 18 8,4% 
Manuais de instrução 18 8,4% 
Telefone 15 7,0% 
CDs 8 3,7% 
CD-ROMs 13 6,1% 
DVDs  11 5,1% 
Videocassetes 2 1,0% 
Audiocassetes 1 0,5% 
Outras 10 4,7% 
Total  214 100,0% 
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Mais uma vez o correio eletrônico (14,0%), o fórum (13,6%) e o chat (10,7%) se 

destacam, agora como as ferramentas mais utilizadas na educação a distância no ensino 

superior. O fato ratifica a preponderância que a Internet vem exercendo na EAD 

proporcionando o ensino on-line. Portanto, a tendência é que a educação a distância seja 

cada vez mais ministrada utilizando os mecanismos disponibilizados pela rede mundial 

de computadores. Pelas respostas dos participantes, nota-se que rádio e audiocassetes 

empatados com 0,5% e videocassetes (1,0%) tendem a desaparecer do ensino superior a 

distância.  

 

 Conforme a tabela 8, nas 31 instituições, os materiais didáticos com 20,0% são o 

suporte mais oferecido aos alunos do ensino superior a distância. Depois são tutoria e 

bibliotecas empatadas com 17,9%. Laboratórios com 11,7% são o apoio menos 

concedido aos estudantes nesse nível de ensino. O fato é que nem todas as instituições 

disponibilizam cursos científico e tecnológico exigindo o uso de laboratórios. Também 

são destacadas mais quatro (2,8%) formas de apoio aos alunos do ensino superior a 

distância pelos respondentes.   

 

Elas são: help-desk (linha direta telefônica com um funcionário especializado 

parta sanear dúvidas dos estudantes, em todos os aspectos); suporte técnico e 

pedagógico para todos os problemas em relação ao acesso aos ambientes virtuais de 

aprendizagem (equipe formada para isso); monitoria permanente com professores e 

monitores que acompanham os cursos; e interação com o professor da disciplina, 

coordenador do curso, coordenador pedagógico e técnicos. Um participante frisa que na 

instituição onde leciona não existe o papel de tutor por acreditarem que esta é a função 

principal do professor.    
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Tabela 8. Suporte (didático-pedagógico e técnico) concedido aos alunos do ensino 
superior a distância 
 

Apoio (didático-pedagógico e técnico) prestado aos alunos do 
ensino superior a distância 

 
f 

 
% 

Bibliotecas (caso os alunos queiram consultar livros no local ou 
fazer empréstimos) 

26 17,9% 

Biblioteca Virtual 22 15,2% 
Laboratórios (caso oferecem cursos científico e tecnológico) 17 11,7% 
Computadores 21 14,5% 
Materiais didáticos 29 20,0% 
Tutoria  26 17,9% 
Outros  4 2,8% 
Total  145 100,0% 

 

As informações transmitidas pelos participantes indicam que os materiais 

didáticos (20,0%) também desempenham uma função preponderante no ensino superior 

a distância. Este fato demonstra que os recursos multimídias ainda não estão sendo bem 

explorados como um grande potencial para a EAD. O apoio, por meio de bibliotecas e 

tutoria, ambos com 17,9%, evidencia a importância em facilitar o acesso a livros e ao 

esclarecimento de dúvidas aos alunos.  

 

Nota-se também o suporte, por meio de computadores (14,5%) e laboratórios 

(11,7%), prestado aos alunos do ensino superior a distância. Tal realidade mostra o 

respeito às normas vigentes no momento sobre educação a distância, que exigem tais 

meios nessas universidades. Com todos esses apoios conferidos aos estudantes, de 

certeza, eles se sentirão menos isolados e mais motivados em prosseguir os estudos, 

diminuindo assim a evasão escolar nessa modalidade de ensino.   

 

 A tabela 9 demonstra que, segundo as 31 instituições, manuais de instrução e 

apostilas, ambos com 23,1%, são os materiais didático-pedagógicos mais 

disponibilizados aos alunos do ensino superior a distância. Em seguida são livros 

didáticos com 17,3%. Entre os materiais educativos indicados pelos participantes, 

videocassetes com 1,9%, são os menos destacados. Entretanto, nenhum respondente 

apontou audiocassetes como um material didático-pedagógico disponibilizado aos 

estudantes nesse nível de ensino a distância.  
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Os participantes assinalam mais oito (7,7%) ferramentas disponíveis aos 

estudantes do ensino superior a distância. Elas são: materiais via Web, pela Plataforma 

Moodle (textos digitalizados, vídeo, áudio); DVDs; podcasts; livro falado; aulas virtuais 

preparadas com recursos de mídia; videos em streaming (imagens enviadas em formato 

compactado pela Internet e exibida como elas chegam, sem esperar o download de um 

grande arquivo); aulas tutoriais gravadas; e arquivos com exemplos práticos. 

 

Tabela 9. Materiais didático-pedagógicos à disposição dos estudantes do ensino 
superior a distância 
 

Materiais didático-pedagógicos disponibilizados aos alunos do 
ensino superior a distância 

 
f 

 
% 

Livros didáticos 18 17,3% 
Manuais de instrução 24 23,1% 
Apostilas 24 23,1% 
CDs 12 11,5% 
CD-ROMs  16 15,4% 
Videocassetes 2 1,9% 
Audiocassetes  - - 
Outros 8 7,7% 
Total  104 100,0% 

 

Os manuais de instrução e as apostilas, empatados com 23,1%, como os 

materiais didático-pedagógicos mais disponibilizados aos alunos no ensino superior a 

distância, corroboram a predominância do material impresso sobre os instrumentos 

multimídias na EAD. Também confirma-se a tendência de que os audiocassetes (não foi 

assinalado) e os videocassetes com apenas 1,9% estão se tornando obsoletos como 

instrumentos para o ensino superior a distância.    

 

 Conforme a tabela 10, nas 31 instituições pesquisadas, quem mais prepara os 

materiais didático-pedagógicos utilizados no processo de ensino-aprendizagem dos 

cursos superiores a distância é uma equipe da própria instituição (45,5%). Depois vem o 

professor responsável pelo curso (41,8%). Apenas 12,7% desses materiais são 

elaborados por um profissional ou uma equipe fora da instituição. Um respondente 

ressalta que indicam também referências bibliográficas, principalmente dos Teóricos 

Clássicos e utilizam periódicos científicos (Portal Capes).   
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 Vários respondentes indicam mais de uma opção sobre o preparo dos materiais 

didático-pedagógicos na sua instituição. É explicado que, visto haver uma abrangência 

muito grande de cursos superiores oferecidos a distância nessas instituições, a produção 

dos materiais didáticos depende do curso e da área do conhecimento.  

 

Tabela 10. Elaboração dos materiais didático-pedagógicos utilizados nos cursos 
superiores a distância  
 

Preparação dos materiais didático-pedagógicos usados nos 
cursos superiores a distância 

f % 

Uma equipe da sua instituição 25 45,5% 
O professor responsável pelo curso  23 41,8% 
Um profissional ou uma equipe fora da instituição 7 12,7% 
Outros - - 
Total  55 100,0% 

 

Uma vez que é uma equipe da própria instituição (45,5%) quem mais elabora os 

materiais didático-pedagógicos, verifica-se a intenção do professor em atuar de forma 

coletiva na EAD. Esta é uma das mudanças ocasionadas por essa modalidade de ensino 

no papel do professor. Com efeito, para ministrar a EAD de forma mais eficaz, a 

situação atual vem impondo a necessidade do intercâmbio entre diversos profissionais. 

Por exemplos, docente, programador, pedagogo, designer dos projetos, entre outros.  

 

Pela tabela 11, as 31 instituições assinalaram que, o modelo semi-presencial com 

53,7% é o mais utilizado no ensino superior a distância. Enquanto o modelo virtual com 

46,3% é o menos usado. Ao todo há um total de 41 respostas, uma vez que 10 

respondentes indicam as duas opções.  

 

Tabela 11. Modelos de educação a distância utilizados no ensino superior 

Modelos de EAD usados no ensino superior f % 
Virtual (inteiramente a distância) 19 46,3% 
Semi-presencial (integra ensino a distância e presencial) 22 53,7% 
Total  41 100,0% 

 

Nota-se a supremacia do modelo semi-presencial com 53,7%, como o mais 

utilizado no ensino superior a distância, em comparação ao modelo virtual com 46,3%. 

Contudo, verifica-se que em 10 instituições existem a prática tanto do modelo semi-

presencial como do virtual. O percentual das instituições que utilizam o modelo virtual 
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é bastante significativo. Contudo, a LDB não permite 100% de cursos a distância em 

nenhum nível de ensino. 

 

Conforme a tabela 12, as 31 instituições apontam que provas presenciais 

(16,9%) é o critério de avaliação mais utilizado nos cursos superiores a distância. 

Seguidamente vem a defesa de trabalho de conclusão de curso (14,5%). Exercícios 

corrigidos por softwares (2,4%) são o menos usado para a avaliação nesse nível de 

ensino. São indicados mais oito (4,8%) critérios usados na avaliação dos cursos 

superiores a distância. 

 

Os critérios são: provas a distância corrigidas pelos tutores; trabalhos de 

disciplina corrigidos por tutores; exercícios corrigidos pelos professores do curso; 

atividades práticas corrigidas pelo professor; monografias; estágios; avaliações a 

distância corrigidas pelos tutores; e elaboração e apresentação de trabalhos em 

seminários temáticos presenciais (em grupo), um seminário por semestre letivo 

integrando as disciplinas do semestre. Um participante observa que os instrumentos 

avaliativos são escolhidos com base no projeto pedagógico de cada curso.  

 

Tabela 12. Critérios de avaliação utilizados nos cursos superiores de ensino a 
distância 
 

Critérios de avaliação usados nos cursos superiores a distância f % 
Provas presenciais 28 16,9% 
Provas a distância corrigidos por softwares 10 6,0% 
Auto-avaliação 15 9,0% 
Somativa (as notas dos testes são somadas e divididas pelo nº de 
testes aplicados) 

11 6,6% 

Formativa (contínua ou ao longo do processo) 23 13,9% 
Portfólio (são avaliados apenas os trabalhos mais importantes dos 
alunos) 

5 3,0% 

Exercícios corrigidos por softwares 4 2,4% 
Exames presenciais 15 9,0% 
Trabalho final 23 13,9% 
Defesa de trabalho de conclusão de curso 24 14,5% 
Outros 8 4,8% 
Total  166 100,0% 
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O predomínio das provas presenciais (16,9%) e da defesa de trabalho de 

conclusão de curso (14,5%) comprova que a maioria das instituições investigadas 

respeita a LDB sobre a avaliação no ensino superior na EAD. Esses mecanismos de 

avaliação são os mesmos utilizados também no ensino superior presencial. Portanto, 

quanto aos critérios de avaliação a educação a distância se equipara também a educação 

presencial.  

 

 A tabela 13 mostra que as 31 instituições garantem a qualidade dos cursos 

superiores a distância pelo projeto pedagógico bem planejado com 11,4%. Logo a 

seguir, com pouca diferença, vem a interatividade entre os professores e os alunos com 

10,9%. Exames presenciais com 3,1% são ressaltados como o menos usado para 

garantir a qualidade dos cursos superiores a distância.   

 

São indicadas também mais três (1,2%) alternativas para a garantia de qualidade 

dos cursos a distância nesse nível de ensino: por professores que percebem criticamente 

o processo de ensino-aprendizagem, com domínio dos conteúdos e alguma capacitação 

em educação a distância; por uma equipe de suporte tanto técnico quanto pedagógico 

colaborando para dirimir as dificuldades dos estudantes; e por meio de um programa de 

avaliação de qualidade da EAD, adotado semestralmente, para avaliar o desempenho do 

docente em inúmeros critérios.  

 
Tabela 13. Garantia de qualidade aos cursos superiores ministrados a distância  
 

Garantida de qualidade aos cursos superiores a distância f % 
Pelo número limite de alunos por professores 23 9,0% 
Por professores com treinamento em educação a distância 24 9,4% 
Pelo projeto pedagógico bem planejado 29 11,4% 
Pela tecnologia 23 9,0% 
Pela interatividade entre os professores e os alunos 28 10,9% 
Pela interatividade entre os alunos e a instituição de ensino 18 7,1% 
Pela interatividade entre alunos 21 8,2% 
Pelo acompanhamento do aluno ao longo do processo de ensino-
aprendizagem 

26 10,2% 

Por provas presenciais 17 6,7% 
Por exames presenciais 8 3,1% 
Por trabalho final  17 6,7% 
Por defesa de trabalho de conclusão de curso 18 7,1% 
Outros 3 1,2% 
Total  255 100,0% 
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Um respondente assinala que provas presenciais, exames presenciais, trabalho 

final e defesa de trabalho de conclusão de curso não garantem qualidade, só medem. 

Mas, o fato é que esses elementos de avaliação têm sido utilizados como indicadores de 

qualidade para o sistema educacional como um todo. Aliás, a legislação brasileira sobre 

EAD obriga a aplicação de exames presenciais e a defesa de trabalho de conclusão de 

curso no nível superior, à semelhança do ensino convencional.   

 

O projeto pedagógico bem planejado (11,4%) demonstra a importância 

concedida à pedagogia na EAD. É certo que se o projeto pedagógico for bem delineado 

a qualidade dos cursos superiores a distância podem aumentar. A interatividade entre os 

professores e os alunos (10,9%) evidencia também que esse processo é considerado 

relevante para garantir a qualidade nos cursos superiores a distância. É bom destacar 

ainda que o terceiro lugar do acompanhamento do aluno ao longo do processo de 

ensino-aprendizagem (10,2%) mostra o seu valor para garantir um aprendizado digno.  

 

Pela tabela 14, vê-se que os 40 participantes consideram a flexibilidade (33,3%) 

como a maior vantagem da educação a distância. Em seguida, vem o aluno construtor 

do próprio conhecimento (29,5%). Custos mais baixos (9,5%) são frisados como o 

menos vantajoso nessa modalidade de ensino. São apontadas outras duas (1,9%) 

vantagens da EAD, sendo elas: a facilidade de administrar melhor o tempo; e a 

possibilidade de evitar o corre-corre dos grandes centros.  

 
Tabela 14. Vantagens da educação a distância 
 

Vantagens do aprendizado a distância f % 
Custos mais baixos 10 9,5% 
Flexibilidade 35 33,3% 
Aluno construtor do próprio conhecimento 31 29,5% 
Facilidade em combinar estudos com trabalho 27 25,7% 
Outras 2 1,9% 
Total  105 100,0% 

 

A flexibilidade (33,3%) é considerada a maior vantagem da educação a 

distância, o que mostra a relevância, atualmente, do estudo sem estar preso à imposição 

de um espaço e/ou de um horário rígidos. Vivem-se tempos de rápidas mudanças que 

estão se tornando cada vez mais os conhecimentos obtidos hoje, antiquados amanhã. A 

flexibilidade proporcionada pela EAD facilita a atualização dos conhecimentos, sem a 
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necessidade de se abandonar o emprego. Embora a facilidade em combinar estudos com 

trabalho seja indicada por 25,7% dos respondentes, ficando em terceiro lugar nas 

vantagens da EAD. 

 

Um participante observa que a educação a distância exige também muito do 

aluno e dizer que ela é para ser feita nos tempos vagos é uma falácia. Portanto, é 

relativo considerar que a EAD facilita a combinação entre estudos e trabalho. Mas, a 

percentagem sobre a facilidade em combinar estudos com trabalho (25,7%) é 

considerável. Aluno construtor do próprio conhecimento (29,5%) é a segunda vantagem 

indicada pelos participantes, revelando que ainda a autonomia do estudante é 

preponderante nessa modalidade de ensino.   

 

Mais uma vez, custos mais baixos (9,5%) em educação a distância não recebem 

muita aceitação entre os respondentes. Na tabela 3, nota-se também que o impacto das 

NTICs sobre a redução dos custos (10,6%) não é tão expressiva. Isto quer dizer que o 

aprendizado a distância não trouxe uma redução dos gastos de forma tão considerável, 

como se esperava. Ou seja, a economia de escala produzindo vários materiais para 

reduzir os preços não tem tanta repercussão na EAD.  

 

 Conforme a tabela 15, os 40 respondentes indicaram que o isolamento do aluno 

com 35,5% é a principal desvantagem da educação a distância. Em seguida vem a 

dependência tecnológica com 33,9%. Feedback mais lento com 4,8% é o menos 

assinalado como uma desvantagem da EAD.  

 

Cinco (8,1%) outras desvantagens são destacadas pelos respondentes. São elas: 

escassez de momentos presenciais, ainda que pontuais; falta de vivência por grande 

parte dos alunos nessa forma de educação; a quantidade de “ruídos comunicacionais” 

gerados pela interação usando mídias digitais; a pouca possibilidade (por enquanto) de 

utilizar o contato mais “olho-no-olho”; e (ainda) a falta de credibilidade de alguns 

setores sociais.   

 

Dois participantes assinalam que a educação a distância não possui 

desvantagem. Eles defendem que, além de dificuldades de adaptação às novas 

metodologias, o que promove a falta de credibilidade é a forma como ela é conduzida. 
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Um deles aponta que não se pode abrir mão de tutores especializados e 

acompanhamento permanente. Um respondente observa que, os professores e os tutores 

no modelo da instituição onde lecionam, trabalham muito mais horas se comparado ao 

ensino presencial.  

 

Outro respondente salienta que não concorda com nenhuma das opções 

apresentadas e não as consideram desvantagens da EAD. Assim, ele acha que o 

isolamento do aluno, a dependência tecnológica, o feedback mais lento e a distância 

entre alunos e professores dependem do grau de virtualidade adotado. Ainda um 

participante comenta que o isolamento do aluno apenas existe quando não é motivado 

pelo tutor/instituição.       

 

Tabela 15. Desvantagens da educação a distância a distância 
 

Desvantagens do aprendizado a distância f % 
Isolamento do aluno 22 35,5% 
Dependência tecnológica 21 33,9% 
Feedback mais lento 3 4,8% 
Distância entre alunos e professores 11 17,7% 
Outras 5 8,1% 
Total  62 100.0% 

 

Apesar das tecnologias existentes atualmente, proporcionando uma aproximação 

cada vez mais entre professores e alunos, o isolamento do aluno (35,5%) é o que mais 

se destaca nas desvantagens da EAD. A dependência tecnológica (33,9%) como a 

segunda desvantagem da EAD indica que é essencial saber usar as tecnologias 

necessárias para acompanhar os estudos nessa modalidade educacional. O feedback 

mais lento (4,8%) frisado como o menos desvantajoso para a EAD demonstra que, 

presentemente, talvez o retorno não seja tão vagaroso, devido aos modernos meios 

tecnológicos empregues no aprendizado a distância. 

 

Este tópico discorreu sobre a pesquisa de campo. Nele, foram descritos os 

resultados estatísticos da investigação, cujos dados foram coletados por meio do 

questionário fechado.   
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9 CONCLUSÕES  

 

“Visão sem ação não passa de um sonho. Ação sem 
visão é só um passatempo. Visão com ação pode 
mudar o mundo.” 

 
Joel Arthur Barker 

 

 Este capítulo concretiza as conclusões do estudo e indica algumas propostas para 

uma agenda de futuras pesquisas sobre o tema.   

 

 Ao atingir o final deste trabalho é possível indicar um conjunto de conclusões 

oriundo dos dados coletados ao longo da sua construção. O objetivo principal deste 

estudo foi averiguar os motivos que têm levado ao aumento do destaque da educação a 

distância no ensino superior brasileiro. Para isso, foram utilizadas tanto a pesquisa 

bibliográfica como a de campo. O levantamento bibliográfico permitiu concluir que o 

conceito de EAD está diretamente relacionado com a separação no tempo e/ou no 

espaço entre o professor e o aluno. Também, o ensino a distância depende de uma 

tecnologia para a transmissão de conhecimentos.  

 

A EAD surgiu no Brasil em 1904, por meio do correio, designado na época 

ensino por correspondência. A utilização da Internet na década de 1990 veio 

revolucionar o aprendizado a distância no país. Assim, passou a ser possível a educação 

on-line proporcionando uma interatividade muito mais ativa entre os professores e os 

alunos. Além disso, a Web proporcionou também uma diminuição da “distância” entre 

os principais atores da educação. Mas, a autonomia do aluno ainda destaca-se na EAD, 

apesar de existir, atualmente, a possibilidade de uma interatividade bastante intensa. 

 

É visível que a rede mundial dos computadores impulsionou a EAD. Esta 

modalidade educacional passou a chegar a um grande número de pessoas nos diversos 

cantos do país. Todavia, para que a educação a distância seja um sucesso total no Brasil 

é necessário ultrapassar dois obstáculos: o analfabetismo e a exclusão digital. A 

educação a distância não pode continuar sendo um privilégio de poucos. É preciso 

continuar a combater não só o analfabetismo convencional, mas também a exclusão 

digital. Assim, é possível aumentar a alfabetização digital.  
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O Indicador de Alfabetismo Funcional divulgou que existiam 40% de 

alfabetizados básicos, 28% de alfabetos plenos e 25% de letrados rudimentares, de 15 a 

64 anos, no país em 2007. Nota-se que esses dados são irrisórios e podem se tornar 

desastrosos se não forem tomadas medidas extremas e urgentes. Isto sem falar que o 

analfabetismo funcional, apesar de ter diminuído, continua elevado com 32%. É 

importante ressaltar que os programas de inclusão digital do governo federal têm dado a 

sua contribuição para que tenham mais pessoas acessando a Internet no Brasil.  

 

Apesar das barreiras apontadas, os dados sobre o acesso a Internet, a quantidade 

de computadores e a EAD são animadores no país. No entanto, é importante destacar 

que a situação poderia estar melhor, uma vez que o Brasil tem um excelente potencial 

nessas áreas. Informações do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística sobre o 

acesso à rede mundial dos computadores indicam que 21% da população, equivalente a 

32,1 milhões de pessoas, conectaram a Internet em 2005.  

 

Todavia, a conexão discada foi maior do que a por banda larga. Esta é 

importante para a EAD, por isso, é necessária a sua disseminação no país. Nesse mesmo 

ano, também, segundo o IBGE, o número de computadores (18,8%) em moradias 

excedeu os outros bens duráveis, o que demonstra o interesse dos brasileiros pela 

tecnologia. Por conseguinte, é necessário que as políticas públicas continuem voltadas 

para a inclusão digital. É preciso fazer muito mais para diminuir o fosso entre os 

excluídos e os incluídos os digitais no Brasil. 

 

O ABRAEAD (2007) informa que cerca de 2,8 milhões de brasileiros estudaram 

a distância no país, no ano 2006, em instituições credenciadas pelo MEC. Deste modo, é 

visível que essa modalidade de ensino vem ganhando cada vez mais espaço no processo 

educativo brasileiro. Convém destacar que a maior concentração de cursos credenciados 

a distância no Brasil ocorreu no ensino superior, com 207 mil alunos inscritos em 2006. 

Atualmente, são credenciados no Brasil cursos superiores a distância nas áreas 

seqüenciais, graduação, especialização, mestrado e doutorado. O fato indica que os 

cursos superiores a distância autorizados pelo MEC são os mesmos no ensino 

tradicional.  
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A pesquisa de campo disponibilizou informações que levaram a afirmar que, 

praticamente, todas as proposições sobre o crescimento da EAD no ensino superior, 

estabelecidas antecipadamente, foram consideradas. É verdade que algumas tiveram 

uma maior incidência, pois foram indicadas com mais freqüência pelos participantes. 

Conseqüentemente, foi verificado que o ensino a distância no nível superior brasileiro 

tem desenvolvido pelos seguintes motivos assinalados por ordem decrescente:  

 

� Flexibilidade (transmissão do conhecimento em qualquer lugar e momento) com 

16, 2%; 

� Novas tecnologias, sobretudo da Internet com 15,7%; 

� Investimento de gestores nesta modalidade educativa com 9,5%; 

� Oferta de uma educação continuada ao longo da vida (muito importante hoje) 

com 9,5%; 

� Possibilidade de ser usada como enriquecimento da educação presencial com 

7,6%; 

� Avanço gradativo da inclusão digital com 7,6%; 

� Legislação específica sobre o assunto com 5,7%; 

� Credibilidade do método com 5,2%; 

� Currículo em rede (hipertexto, que possibilita inter-relação de vários textos on-

line) com 5,2%; 

� Globalização, tornando o ensino mais internacional com 5,2%; 

� Projeto pedagógico bem planejado com 4,8%; 

� Acesso reduzido da educação presencial com 3,8%; 

� Melhoria da qualidade dos cursos com 2,0%; 

� Outros (a extensão territorial do país; valor das mensalidades; freqüência uma 

vez por semana; e economia de pessoal e sala para o setor privado) com 2,0%. 

 

A educação a distância tem democratizado o acesso ao ensino superior, com 

65,0%, de respostas positivas. Todavia, a busca pela melhoria de qualidade dos projetos 

pedagógicos da EAD, o combate ao analfabetismo e a inclusão digital são de extrema 

importância. O projeto pedagógico bem planejado com 11,4%, o mais indicado pelos 

respondentes sobre a garantia de qualidade nos cursos superiores a distância, mostra o 

zelo pela excelência em EAD. Um projeto pedagógico bem elaborado serve como 

referencial de qualidade para qualquer curso.  
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A interatividade é essencial no processo de ensino-aprendizagem na educação 

superior assinalada, de forma unânime, por 100,0% dos respondentes. Nota-se que as 

NTICs vieram colaborar não só para a diminuição da “distância” (21,8%), aproximando 

mais os professores dos alunos, mas também para uma interatividade (20,4%) bastante 

viva entre os professores e os alunos no processo pedagógico a distância.  

 

A Internet, pelo fórum e correio eletrônico os dois com 22,2% e o chat, com 

18,5%, tornou-se crucial para dinamizar essa troca entre professores e alunos na EAD. 

O correio eletrônico (14,0%), o fórum (13,6%) e o chat (10,7%), também se distanciam 

como os instrumentos mais utilizados no ensino a distância no nível superior. A 

realidade confirma o predomínio da Internet expandindo o aprendizado on-line. 

 

Há uma enorme esperança na EAD no ensino superior. Prova o fato, o maior 

percentual (67,5%) distinguida pelos respondentes confiando que a EAD é muito 

promissora nesse nível de ensino. Rádio e audiocassetes com 0,5% e videocassetes 

(1,0%) tendem a desaparecer do ensino superior a distância. Por outro lado, os manuais 

de instrução e as apostilas, ambos com 23,1%, destacam-se como os materiais didático-

pedagógicos mais disponibilizados aos alunos no ensino superior a distância. O fato 

indica que os recursos multimídias ainda estão relevados ao segundo plano na EAD.  

 

 Atualmente, exige-se que o professor em EAD atue de maneira coletiva 

colaborando com outros profissionais. Os 45,5% apontando que é uma equipe da 

própria instituição quem mais elabora os materiais didático-pedagógicos demonstram 

essa tendência. O modelo semi-presencial com 53,7% é o mais utilizado no ensino 

superior a distância em comparação ao modelo virtual com 46,3%. Nota-se que a 

modalidade a distância e a presencial dão sinal de se entenderem sem muita rivalidade.  

 

A superioridade das provas presenciais (16,9%) e da defesa de trabalho de 

conclusão de curso (14,5%) como critérios de avaliação mostram a aproximação da 

EAD com o ensino presencial. A realidade comprova que a maioria das instituições 

investigadas respeita a LDB sobre a avaliação da EAD. A flexibilidade (33,3%) é vista 

como a maior vantagem da educação a distância, indicando que, atualmente, o estudo 

fora da sala de aula tornou-se importante.  
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A redução dos custos (10,6%), a categoria menos vantajosa proporcionada pela 

EAD, mostra que, ao contrário do que se previa, as NTICs não contribuíram muito para 

reduzir os gastos nessa modalidade educacional. Apesar das tecnologias, hoje, 

facilitarem uma aproximação cada vez mais dos professores e alunos, o isolamento do 

aluno (35,5%) é o que mais se destaca nas desvantagens da educação a distância.   

 

É necessário que os gestores das universidades comecem a pensar seriamente 

nas potencialidades da convergência entre a EAD e a presencial. O ensino a distância 

pode aproveitar as estruturas e as instalações físicas das universidades como forma de 

reduzir os custos. E o ensino presencial pode ganhar com a flexibilidade possibilitada 

pela EAD. Esses administradores também podem auferir da legislação permitindo que 

20% da grade curricular das IES sejam ministradas a distância. As tecnologias da 

informação e da comunicação podem ser muito bem empregues em ambas essas 

modalidades de educação. Nota-se que as NTICs facilitam, e de que maneira, uma 

educação bastante interativa, embora elas não garantem a qualidade.        

 

9.1 Sugestões para trabalhos futuros  

 

 Ainda existe muito campo para pesquisa sobre a educação a distância no ensino 

superior. Algumas sugestões podem ser apresentadas para futuros estudos sobre o 

aprendizado a distância no ensino superior ou em qualquer outro nível educacional.  

 

� Seria pertinente estudar o egresso dos alunos formados no ensino superior a 

distância no que diz respeito a sua inserção no mercado de trabalho. 

 

� Outro aspecto importante para a educação a distância, que merece ser 

investigado, relaciona-se com o impacto das políticas públicas sobre inclusão 

digital na educação a distância. 

 

� Analisar a formação de professores para a sua atuação na educação a distância é 

também relevante. 

 

Este capítulo materializou as conclusões da investigação e apontou algumas 

sugestões para futuros estudos sobre o assunto em questão.   
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11 ANEXO  

 

Prezado(a) Senhor(a) 
 

 Este questionário faz parte de uma pesquisa sobre a educação a distância no 
ensino superior. O estudo é importante, uma vez que pretende demonstrar as razões do 
incremento da educação a distância no ensino superior.  

 
A pesquisa tem por finalidade a elaboração de uma dissertação do curso de 

Mestrado em Administração Pública. 
 
Lembro que trata-se de uma investigação acadêmica e, por isso, os dados 

levantados serão mantidos em sigilo, assim como o anonimato dos participantes. 
 
 
Muito grato pela atenção, 

 
 

Etelvino Melo (Turma 2006/2008) 
 

Aluno do curso de Mestrado em Administração Pública 
Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas (EBAPE) 
Fundação Getúlio Vargas (FGV)  
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QUESTIONÁRIO 
 

 
Orientações de preenchimento  
 
Não é preciso identificar-se. 
 
Utilize um X para marcar sua(s) resposta(s). As questões 1, 2, 3, 4, 5, 14, e 15 devem 
ser respondidas apenas pelo diretor acadêmico ou pelo coordenador. 
 
Dados gerais: 
 
Instituição: ____________________________________________________________ 
 
Cargo/profissão: ________________________________________________________ 
 

 
 
 

QUESTÕES 
 

 
Perguntas gerais sobre a educação a distância no ensino superior: 
 
1. Quais os motivos do crescimento da educação a distância no ensino superior 
brasileiro? (Assinale mais de uma resposta, se for o caso). 
(  ) Acesso reduzido a educação presencial 
(  ) Possibilidade de ser usada como enriquecimento da educação presencial 
(  ) Legislação específica sobre o assunto 
(  ) Credibilidade do método 
(  ) Flexibilidade (transmissão do conhecimento em qualquer lugar e momento) 
(  ) Melhoria da qualidade dos cursos 
(  ) Novas tecnologias, sobretudo a Internet 
(  ) Currículo em rede (hipertexto, que possibilita inter-relação de vários textos on-line) 
(  ) Projeto pedagógico bem planejado 
(  ) Avanço gradativo da inclusão digital  
(  ) Globalização, tornando o ensino mais internacional  
(  ) Investimento de gestores nessa modalidade educativa 
(  ) Oferta de uma educação continuada ao longo da vida (muito importante hoje) 
 
Outros ________________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________________ 
 
2. Acha que a educação a distância tem democratizado o acesso ao ensino superior 
no Brasil?  
(  ) Sim 
(  ) Não 
(  ) Não sei responder 
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3. Que impacto as novas tecnologias da informação e da comunicação (Internet, 
teleconferência, videoconferência etc.) têm causado no ensino superior a distância? 
(Assinale mais de uma resposta, se for o caso). 
(  ) Aumento de cursos 
(  ) Maior flexibilidade 
(  ) Interatividade (feedback rápido) 
(  ) Diminuição da “distância” 
(  ) Melhoria da qualidade dos cursos 
(  ) Redução dos custos 
(  ) Maior credibilidade aos cursos 
 
Outros_________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
4. Quais são as suas expectativas em relação a educação a distância no ensino 
superior no país? 
(  ) Pouco promissoras 
(  ) Promissoras 
(  ) Muito promissoras 
(  ) Não tenho opinião formada 
 
5. Acha a interatividade essencial no processo de ensino-aprendizagem na 
educação superior? 
(  ) Sim 
(  ) Não  
(  ) Nem tanto 
 
 
Perguntas específicas sobre a educação a distância no ensino superior na 
instituição onde o participante trabalha: 
 
6. Caso haja interatividade entre alunos e professores durante o processo de 
ensino-aprendizagem dos cursos superiores lecionados a distância na sua 
organização, como ela acontece? (Assinale mais de uma resposta, se for o caso). 
(  ) Por Chat 
(  ) Por fórum 
(  ) Por aulas presenciais 
(  ) Por telefone 
(  ) Por teleconferência 
(  ) Por videoconferência 
(  ) Por correio eletrônico 
 
Outros ________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
 
 
 



 139    

7. Atualmente, quais são as mídias e as tecnologias da informação e da 
comunicação mais utilizadas nos cursos superiores a distância, oferecidos na sua 
organização? (Assinale mais de uma resposta, se for o caso). 
(  ) Correio eletrônico 
(  ) Chat 
(  ) Fórum 
(  ) Teleconferência 
(  ) Videoconferência 
(  ) Rádio  
(  ) Televisão  
(  ) Serviço Postal 
(  ) Livros didáticos 
(  ) Manuais de instrução 
(  ) Telefone 
(  ) CDs 
(  ) CD-ROMs 
(  ) DVDs  
(  ) Videocassetes 
(  ) Audiocassetes 
 
Outras_________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
8. Concedem suporte (didático-pedagógico e técnico) aos alunos do ensino superior 
na sua organização? (Assinale mais de uma resposta, se for o caso). 
(  ) Bibliotecas (caso os alunos queiram consultar livros no local ou fazer empréstimos) 
(  ) Biblioteca Virtual 
(  ) Laboratórios (caso oferecem cursos científico e tecnológico) 
(  ) Computadores 
(  ) Materiais didáticos 
(  ) Tutoria  
 
Outros ________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
9. Que materiais didático-pedagógicos a sua organização disponibiliza aos 
estudantes do ensino superior a distância? (Assinale mais de uma resposta, se for o 
caso). 
(  ) Livros didáticos 
(  ) Manuais de instrução 
(  ) Apostilas 
(  ) CDs 
(  ) CD-ROMs  
(  ) Videocassetes 
(  ) Audiocassetes  
 
Outros_________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
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10. Quem prepara os materiais didático-pedagógicos utilizados no ensino-
aprendizagem dos cursos superiores a distância na sua organização? (Assinale 
mais de uma resposta, se for o caso). 
(  ) Uma equipe da  sua instituição 
(  ) O professor responsável pelo curso  
(  ) Um profissional ou uma equipe fora da instituição 
 
Outros_________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
 
11. Que modelos de educação a distância são usados no ensino superior na sua 
organização? 
(  ) Virtual (inteiramente a distância) 
(  ) Semi-presencial (integra ensino a distância e presencial) 
 
Outros_________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
 
12. Quais os critérios de avaliação utilizados nos cursos superiores de ensino a 
distância na sua organização?  (Assinale mais de uma resposta, se for o caso). 
(  ) Provas presenciais 
(  ) Provas a distância corrigidos por softwares 
(  ) Auto-avaliação 
(  ) Somativa (as notas dos testes são somadas e divididas pelo nº de testes aplicados) 
(  ) Formativa (contínua ou ao longo do processo) 
(  ) Portfólio (são avaliados apenas os trabalhos mais importantes dos alunos) 
(  ) Exercícios corrigidos por softwares 
(  ) Exames presenciais 
(  ) Trabalho final 
(  ) Defesa de trabalho de conclusão de curso 
 
Outros_________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
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13. Como é garantida a qualidade dos cursos superiores ministrados à distância na 
sua organização?  (Assinale mais de uma resposta, se for o caso). 
(  ) Pelo número limite de alunos por professores 
(  ) Por professores com treinamento em educação a distância 
(  ) Pelo projeto pedagógico bem planejado 
(  ) Pela tecnologia 
(  ) Pela interatividade entre os professores e os alunos 
(  ) Pela interatividade entre os alunos e a instituição de ensino 
(  ) Pela interatividade entre alunos 
(  ) Pelo acompanhamento do aluno ao longo do processo de ensino-aprendizagem 
(  ) Por provas presenciais 
(  ) Por exames presenciais 
(  ) Por trabalho final  
(  ) Por defesa de trabalho de conclusão de curso 
 
Outros_________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
Perguntas gerais sobre educação a distância  
 
14. Na sua opinião, quais são as vantagens do aprendizado a distância?  (Assinale 
mais de uma resposta, se for o caso). 
(  ) Custos mais baixos 
(  ) Flexibilidade 
(  ) Aluno construtor do próprio conhecimento 
(  ) Facilidade em combinar estudos com trabalho 
 
Outras_________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
15. E quais são as desvantagens do aprendizado a distância?  (Assinale mais de uma 
resposta, se for o caso). 
(  ) Isolamento do aluno 
(  ) Dependência tecnológica 
(  ) Feedback mais lento 
(  ) Distância entre alunos e professores 
 
Outras_________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
 


