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RESUMO 
A constante evolução e utilização das novas tecnologias de informação e de 
comunicação têm contribuído para a transformação do aprendizado e assim 
transformando o ensino a distância como prática social do estudante. Pode-se dizer que 
uma parte significativa desta transformação está relacionada ao aproveitamento de 
tecnologias já conhecidas dos recursos educacionais na educação à distância (EAD), 
como veículo para alcançar novos públicos e desenvolver novas metodologias de 
ensino, as quais possam ser utilizadas como mecanismo complementar, substitutivo ou 
integrante do ensino presencial. Sabe-se que a tecnologia atua como um dos elementos 
principais do ensino à distância, seus componentes e subsídios sob a ótica teórica, cabe 
a cada ser humano aproveitar as oportunidades. É neste contexto que a Educação à 
Distância vem surgindo como um dos mais importantes instrumentos de difusão da 
educação e tecnologia.  
Palavras – chaves: Tecnologia de Informação e Comunicação. Ambientes Virtuais. 
Educação à distância.  
  
    
  
ABSTRACT  
The constant evolution and use of new technologies in information and communication 
have contributed to the transformation of learning and teaching thus transforming the 
distance as the social practice of the student. You could say that a significant part of this 
transformation is related to the use of technologies known of educational resources in 
education distance learning (ODL) as a vehicle to reach new audiences and develop new 
methods of teaching, which can be used as a complementary mechanism, or substitution 
of the teaching presence. It is known that the technology serves as one of the main 
elements of distance learning, their components, to the extraction of information in the 
context of teaching school unit, increasingly, the connectivity technologies generated by 
these processes tend to make simple, natural and easy, and it is the individual human 
being to take advantage of opportunities. Against this backdrop, the Distance Education 
has emerged as one of the most important instruments for the dissemination of 
education and technology.  
Words -Key words: Information and Communication Technologies. Virtual 
Environments. Distance education. 
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O presente trabalho propõe uma reflexão sobre os meios tecnológicos que fazem 

parte do universo sócio-histórico e cultural do ser humano, e na educação é que 

canalizam o conhecimento, pois a tecnologia da informação e comunicação tem trazido 

com seu uso conhecimentos benéficos para o profissional e estudante, principalmente 

no processo ensino-aprendizagem, propiciando melhor compreensão dos conteúdos com 

desafios do avanço da tecnologia vem transformando o Ensino à Distância vindo a 

contribuir na melhoria e qualidade de ensino e inserindo uma transformação real da 

nossa sociedade educacional. 

A tecnologia transformando a educação já é realidade, as novas tecnologias de 

comunicação são caracterizadas por atributos como a interatividade, mobilidade, 

convertibilidade, interconectividade, globalização e velocidade, tecnologia estas que 

estão inovando principalmente a Ensino à Distância. 

Estamos vivendo mudanças significativas de valores e os novos paradigmas para 

a educação consideram que os alunos devem ser preparados para conviver numa 

sociedade em constantes mudanças,assim como devem ser os construtores do seu 

conhecimento e, portanto, sujeitos ativos deste processo de aprendizagem. 

A Educação, como parte integrante da sociedade humana, também vem 

sofrendo, nas últimas décadas, uma grande influência de todo esse estado de coisas, o 

que leva a grandes modificações tanto na sua prática, como na maneira de ver esta 

prática; pois o Ensino á Distância está quebrando paradigmas na sociedade atual. 

 

2 Constantes Transformações na Sociedade Atual. 

 

Essa perspectiva de articulação de saberes exige do professor uma nova postura, o 

comprometimento pela busca, pelo aprender a aprender e pelo desenvolvimento de 

competências, as quais poderão favorecer a reconstrução da sua prática pedagógica, é 

preciso oportunizá-las ao professor voltado para a articulação das áreas de 

conhecimento e da tecnologia; capacitando-os para trabalhar com ferramentas que 

possibilitam interagir como esta nova geração de alunos. 
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A constante evolução dos sistemas de informação com base na fusão dos 

computadores e das telecomunicações (TICs), incluindo-se a ampliação do acesso ao 

recurso da WEB que tem influenciado amplamente a vida dos indivíduos. Significando 

ser de fundamental importância para o desenvolvimento da sociedade de informação em 

que vivemos para preparar os indivíduos que sejam capazes de compreender, utilizar e 

criar conhecimento fundamentado nos recursos propiciados pelas novas tecnologias. È o 

que ressalta Franco. 

A educação a distância vem crescendo rapidamente em todo o mundo, incentivados 

pelas possibilidades decorrentes das novas Tecnologias da Informação e das 

Comunicações-TIC, cada vez mais cidadãos e instituições vêem nessa forma de 

educação um meio de democratizar o acesso ao conhecimento e de expandir 

oportunidades de aprendizagem ao longo da vida. 

Já existe no Brasil e também a nível internacional, um grande debate sobre qual a 

termologia mais apropriada, já que, com os inúmeros recursos tecnológicos, reduzem-se 

distâncias e fronteiras e torna-se enorme a diversidade de arranjos e combinações 

possíveis.  

Pode dizer que a diferença básica entre educação presencial e a distância está no 

fato de que, nesta, o aluno tem acesso ao conhecimento e desenvolve hábitos, 

habilidades e atitudes relativos ao estudo, à profissão e à sua própria vida, no tempo e 

local que lhe são adequados, não com a ajuda em tempo integral da aula de um 

professor, mas com a mediação de professores, orientadores ou tutores, atuando ora a 

distância, ora em presença e com o apoio de materiais didáticos sistematicamente 

organizados, apresentados em diferentes suportes de informação, utilizados 

isoladamente ou combinados, e veiculados através dos diversos meios de comunicação 

(conforme o Decreto nº. 2.494, de 10 de fevereiro de 1998, que regulamenta o artigo 80 

da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional). 

Estamos vivendo numa sociedade de informação assim como chamamos a era da 

sociedade industrial porque a variedade de informações tornou-se o bem mais valioso. 

Assim chamada também de sociedade do conhecimento onde o acesso à tecnologia 

torna-se prioridade e estar inserida a sociedade informacional é estar conectado a uma 

rede que faz com que acontecimentos ocorridos em locais distantes tenham impacto real 
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no nosso cotidiano. Os que não têm acesso à informação ficam marginalizados na 

sociedade, então chamada de uma nova modalidade de exclusão - exclusão digital. 

A sociedade de informação deve propiciar ao ser humano um ambiente 

potencializado pelas tecnologias de informação e comunicação para que haja um valor 

crescente do conhecimento para o desenvolvimento humano, social, individual e grupos. 

Ultimamente, estar conectado as tecnologias de informação é diminuir a 

distância entre as pessoas e, é algo que lhe pode ser extremamente valioso: a 

informação. 

Percebe-se que tem existido um acréscimo considerável na aproximação e 

influência mútua entre as pesquisas realizadas por instituições de ensino superior e a 

educação básica, desenvolvimento no auxílio entre educadores e educando, maior 

estímulo à pesquisa, aumento da autonomia no apreender a aprender, e despertar da 

consciência individual e coletiva sobre a importância de uma educação continuada 

fundamentada na aquisição de conhecimento técnico e teórico de modo interdisciplinar, 

a fim de que o ser humano possa compreender melhor a complexidade de suas 

investigações e transformá-las em produtos que favoreça a sociedade. 

Segundo Bianchetti (2001), deixaram de serem critérios de qualificação para a 

vida/trabalho: a tradição, a experiência e a formação/treinamento pontual, vindo a ser 

conforme Antunes (2001: 73) a educação para o trabalho aquela que visa à formação do 

ser humano em sua totalidade/plenitude. Esclarece ainda que o trabalho possa ser 

entendido como “toda a atividade humana que permite a humanização do homem e não 

a sua destruição e da natureza”, diferentemente da educação para o emprego, que se 

volta, exclusivamente, para o ingresso no mercado de trabalho e que contribui para "a 

construção do assujeitamento do sujeito (sujeito alienado) [...] retirando-lhe toda a 

possibilidade de potencializar-se como ser humano" (ibidem). 

Pode-se, então, dizer que a educação e os princípios de gestão do conhecimento 

que se desenvolvem em torno dela têm de aprender a utilizar as novas tecnologias para 

modificar a educação, na mesma dimensão em que estas tecnologias estão 

transformando o mundo que nos cerca. A transformação é de forma e de conteúdo e o 
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fundamental da sociedade do conhecimento não será mais a matéria- prima ou bens 

produzidos, mas o conhecimento. 

É importante dizer que as bases tecnológicas do nosso desenvolvimento estão 

passando por uma grande transformação na história da humanidade. Qualquer conclusão 

nesta área torna-se rapidamente desatualizada. Significa que a informação, 

simplesmente, está adquirindo uma rapidez instantânea que pode ser transmitida a cada 

casa, a cada indivíduo, a cada empresa existencial do qual essas transformações são 

consideradas com muita fluidez. 

A terminologia educação a distância é, por conseguinte a mais abrangente e 

sugere não somente na transmissão de informação, mas também no processo de 

construção do conhecimento. Trata-se de refletir de forma crítica e criativa sobre a 

própria percepção e apreensão da informação.  Precisamos explorar uma busca pela 

melhoria da educação utilizando as novas tecnologias de comunicação nessa 

democratização e popularização do ensino no Brasil.    

O conhecimento é o que cada indivíduo constrói como produto do 

processamento da interpretação, da compreensão da informação. Cada um constrói a 

partir da informação recebida por si só e, é impossível de ser passado, pois o que é 

passado é a informação que advém desse conhecimento, porém nunca o conhecimento 

em si. Para tanto, o educando deve processar a informação que obtém interagindo com o 

mundo dos objetos e pessoas.  

Assim, aprender significa apropria-se da informação conforme os 

conhecimentos que o educando já possui e que estão sendo continuamente construídos. 

Ensinar deixa de ser o ato de transmitir informação e passa a ser o de criar ambientes de 

aprendizagem para que o aluno possa interagir com uma variedade de situações e 

problemas, ajudando-o em sua interpretação para que consiga construir novos 

conhecimentos. 

A Educação à Distância passa a assumir um novo papel na divulgação da 

informação e do conhecimento, interage e propicia a acessibilidade a todos os que 

querem aprender e construir novos saberes. 
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M. Moore e G. Kearsley (1996) definem:  

"Educação a Distância é o aprendizado planejado que normalmente ocorre 

em um lugar diverso do de ensino e como conseqüência requer técnicas 

especiais de planejamento de curso, técnicas instrucionais especiais, 

métodos especiais de comunicação, eletrônicos ou outros, bem como 

estrutura organizacional e administrativa específica." 

Tripathi( 1997) trabalha e cita três critérios para definir Educação à Distância: 

“a) Separação entre professor e aluno, pelo menos na maior parte do processo 

instrucional; 

b) Uso da mídia educacional para unir professor e aluno; e 

c) Provisão de comunicação “de duas vias entre instrutor e aluno.”  

Para Niskier (1993) faz o seguinte comentário: “introduzir a mídia em uma 

escola ou então ao se discutir a contribuição das tecnologias recentes na educação à 

distância, muitos professores se opõem com medo de perder seu espaço. Entretanto, é 

necessário analisar criticamente esta questão e evitar os "mal-entendidos": Entende-se 

que as novas tecnologias poderão vir substituir o professor em classe. Porém o que 

ocorrerá é que o mestre, com a implantação das novas tecnologias na educação será 

liberado de funções menores para poder finalmente exercer o seu grande papel de 

orientador e Tutor.  

A procura por cursos a distância é crescente, no Brasil. A condição 

macroeconômica, o interesse em aumentar em curto prazo a escolaridade da população 

está relacionado a fatores como a globalização da economia mundial, na qual se busca 

colocar o país em condições de competitividade no mercado internacional e mundial. 

Para as IES um dos principais desafios que estão se lançando na EAD é buscar 

uma linguagem pedagógica apropriada à aprendizagem mediada pelas diversas mídias 

disponíveis. O controle e o acompanhamento permanente pela coordenação geral do 

curso do trabalho de professores, dos tutores, dos estagiários de atendimento e da 

secretaria, são igualmente terminantes, pois a interação com o aluno pode se dar de 

inúmeras formas e todas elas são essenciais ao sucesso da aprendizagem. A estruturação 

de uma equipe especializada, composta de pessoas que entendam de tecnologia e de 
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pedagogia e, que trabalhem de forma coesa, pode garantir um melhor resultado na 

aprendizagem do aluno através das novas tecnologias adotadas pelo sistema 

educacional.  

Estamos conscientes de que o grande desafio e compromisso pedagógico são 

de tornar realidade para os educandos uma escola prazerosa, democrática e 

competente, buscando construir a unidade na multiplicidade ao educar 

alunos distantes entre si, prevendo acesso aos mesmos conhecimentos e 

valores através da integração das múltiplas linguagens que educam e 

sintonizam todos com seu tempo, buscando a sua transformação. (Toro, 

1997).  

De acordo com Moran (2002), os modelos de educação tradicional não nos 

servem mais, porém, a função primordial da escola continua sendo a mesma: o ensino, 

tendo a questão pedagógica na base de todos os esforços para a melhoria da sua 

qualidade. Porém, a escola precisa re-significar o seu papel estabelecendo uma relação 

prazerosa entre o conhecimento e o saber, transformando-se em um lugar de produção e 

não apenas apropriação de conhecimento e cultura. Deve procurar desenvolver a 

comunicação, a memória, o pensamento crítico e trabalhar no sentido de levar o 

educando a resolver situações-problema em todos os níveis: os que aparecem no 

trabalho escolar, os que pertencem ao gerenciamento de questões diárias e os sociais, os 

que encontramos na interação com as outras pessoas. E o trabalho com a imagem, 

através do vídeo e do computador pode possibilitar a concretização dessas 

possibilidades. 

A escola não deve dispensar nenhum meio de comunicação, mas integrá-los, 

utilizando-se de novos procedimentos e entre eles inclui-se a aprendizagem cooperativa, 

a pesquisa, o trabalho com projetos. 

Com a expansão das Redes de Computadores e, principalmente, com o advento 

da Internet, surgiu a Comunicação Mediada por Computador (CMC Computer Mediated 

Communication). CMC é qualquer sistema capaz de apresentar e/ou transportar 

informações de uma pessoa para outras pessoas através dos computadores de forma 

rápida e ágil.  
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Segundo Paulo Freire, 2000 “Se somos progressistas (...) devemos nos esforçar, 

com humildade, para diminuir ao máximo a distância entre o que dizemos e o que 

fazemos. 

É importante enfatizar a quebra de paradigmas predominantes na atual situação 

educacional, visto que elas propiciam o desenvolvimento de novas alternativas de 

Educação à Distância, que combinam os já conhecidos recursos educacionais, com as 

ferramentas das modernas tecnologias de informação e comunicação. 

É importante enfatizar a quebra de paradigmas predominantes na atual situação 

educacional, visto que elas propiciam o desenvolvimento de novas alternativas de 

Educação à Distância, que combinam os já conhecidos recursos educacionais, com as 

ferramentas das modernas tecnologias de informação e comunicação. 

 A educação a distância vem crescendo rapidamente em todo o mundo, 

incentivados pelas possibilidades decorrentes das novas Tecnologias da Informação e 

das Comunicações-TIC, cada vez mais cidadãos e instituições vêem nessa forma de 

educação um meio de democratizar o acesso ao conhecimento e de expandir 

oportunidades de aprendizagem ao longo da vida. 

 

3. Considerações Finais 

Assim, pode-se dizer que a integração das TICs na educação pode efetivamente 

contribuir para a transformação do contexto escolar, modificando-o para um processo 

muito mais dinâmico de mudança curricular e social. Amplia-se meios de sistemas e 

conceitos como os da realidade virtual que tem características participativas, 

possibilidades de auto-expressão do indivíduo preparando-o a interagir nos desafios que 

a sociedade da informação apresenta incentivando a aprender as novas dinâmicas do 

conhecimento. Segundo Carmen Moreira Castro Neves, O desafio de educar e educar-se 

a distância é grande, por isso o Ministério da Educação estabelece indicadores de 

qualidade para a autorização de cursos de graduação a distância. Seu objetivo é orientar 

alunos, professores, técnicos e gestores de instituições de ensino superior que podem 

usufruir dessa forma de educação ainda pouco explorada no Brasil e empenhar-se por 

maior qualidade em seus processos e produtos, pois a base principal das práticas de 
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qualidade nos projetos e processos de educação superior é garantir continuamente 

melhorias na criação, aperfeiçoamento, divulgação de conhecimentos culturais, 

científicos, tecnológicos e profissionais que contribuam para superar os problemas 

regionais, nacionais e internacionais e para o desenvolvimento sustentável dos seres 

humanos, sem exclusões, nas comunidades e ambientes em que vivem. 

Assim, pode-se dizer que a integração das TICs na educação pode efetivamente 

contribuir para a transformação do contexto escolar, modificando-o para um processo 

muito mais dinâmico de mudança curricular e social. Amplia-se meios de sistemas e 

conceitos como os da realidade virtual que tem características participativas, 

possibilidades de auto-expressão do indivíduo preparando-o a interagir nos desafios que 

a sociedade da informação apresenta incentivando a aprender as novas dinâmicas do 

conhecimento 

O que se percebe, enfim, é que as novas tecnologias trouxeram impactos sobre nosso 

dia-a-dia, exercendo importante papel nos desdobramentos dos serviços educacionais e 

proporcionando avanço para a democratização da Educação. A Educação a Distância irá 

requerer do aluno mais disciplina, motivação, além de uma nova forma de encarar o 

processo de ensino e aprendizagem. Mas essa mudança de hábito provocará, com 

certeza, uma nova cultura educacional, mais abrangente e democrática. 

 O intercâmbio social significa a importância da relação entre as pessoas e o 

ambiente na construção de processos de aprendizagem. O conhecimento é visto como 

uma construção social e, por isso, o processo educativo é favorecido pela participação 

social em ambientes virtuais que propiciem interação e colaboração. 

Neste contexto o presente trabalho procura relatar a transformação que o setor 

tecnológico provocou no âmbito educacional. Objetiva-se refletir sobre papel da escola, 

a integração da tecnologia no processo ensino aprendizagem e a pensar sobre a 

formação de um educando integrado na sociedade da informação e capaz de sobreviver 

neste Novo Mundo do Trabalho. 

 

Finalmente pode-se concluir que resultam mudanças que deslocam as estruturas 

das sociedades modernas e de suas instituições. A escola, enquanto instituição local, que 
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pelas novas tecnologias pode inserir-se globalmente, não poderia deixar de acompanhar 

estas transformações. 
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