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RESUMO 
As novas tecnologias estão trazendo nova visão e novos desafios para os professores nas 
universidades, principalmente no que concerne à educação a distância. Os professores, em 
qualquer curso, seja ele presencial ou à distância, necessitam está preparados para dirigir 
vários espaços, e acompanhar, de forma equilibrada as inovações tecnológicas, para que 
haja um estímulo à troca de saberes e aprendizagem. Neste contexto, este artigo tem como 
objetivo analisar a educação na era da informática, mostrar como a linguagem audiovisual 
pode ser utilizada, pelo professor, como ferramenta didática no processo de ensino-
aprendizagem, a partir do ensino a distância. Com essa perspectiva teórico-metodológica, 
fontes históricas e bibliográficas foram utilizadas, as quais nos deram subsídios para 
conduzir o trabalho em evidência. Através deste estudo chega-se à conclusão que o uso da 
Internet na educação facilita a interação do professor com os estudantes possibilitando-lhe 
verificar e organizar melhor seu trabalho em sala de aula, bem como, esclarecer as dúvidas 
e direcionar os estudantes a pensar e a aprender a aprender. 
PALAVRAS-CHAVE: Educação, Informática, Ensino a distância. 
 
 
RESUMEN 
Estas nuevas tecnologías estan produciendo una nueva visión y nuevos desafio para los 
profesores de las universidades, principalmente en relación a educación a distancia. Los 
profesores, en cualcuer asignatura, sea ella presencial o a distancia, necesitan está 
preparados para dirigir varios espacios y acompañar de manera equilibrada las 
innovaciones tecnológicas para que haya un impulso en la disipación de la información y de 
la aprendizaje. De esa forma, esto artículo tiene el objetivo de analisar la educación en la 
época de los ordenadores como también ensiñar como la lenguaje audiovisual pode ser 
utilizada, por el profesores, como herramienta didáctica en el proceso de enseño-
aprendizaje, apartir de la enseñanza a distancia. En relación las questiones metodológicas, 
en esa investigación se utilizó datos históricos y bibliográficos, los cuales fueran importante 
para el desarrollo de la investigación. De esa manera se concluió que el  uso de la Internet 
en la educación posibilita la interación del profesor con los estudiantes, esta estrategia 
posibilita al profesor una mejor observación y organización de su trabajo en clase, además, 
esclarecer las dudas y direccionar los estudiantes a pensar más sobre el tema.  
PALAVRAS-CHAVE: Educación, Informática, Educación a distancia. 
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INTRODUÇÃO 
 

A discussão sobre o uso de softwares e de tecnologias no espaço educacional não é 

recente, mas têm, nos últimos tempos, assumido contornos mais definidos, em torno das 

chamadas novas tecnologias de informação e comunicação (NTIC) (OLIVEIRA, 2005). As 

novas tecnologias estão trazendo nova visão, novos desafios para os professores nas 

universidades. O ensino está se transformando e, com ele a maneira de ensinar. Os 

professores, em qualquer curso, seja ele presencial ou a distância, precisam utilizar novas 

ferramentas para direcionar seu ensino, principalmente, a distância. Esta é uma polêmica 

que precisa ser solucionada. Por isso, este artigo surgiu da necessidade de se discutir a EaD 

e as novas tecnologias, atreladas ao processo de ensino-aprendizagem utilizados nas 

universidades.  

O ensino a Distancia (EaD) faz parte da realidade brasileira, vivemos em uma 

sociedade de constante aprendizagem. Esta demanda de aprendizagens contínuas e 

massivas é uma das características que definem a sociedade atual. Entretanto, não se trata 

apenas de aprender muitas coisas, mas, sim, de aprender coisas diferentes em um tempo 

escasso, dado o grande volume de informação que devemos processar e a velocidade de 

mudanças, que nos leva a necessitar de um aperfeiçoamento constante ao longo de nossas 

vidas.  

Notadamente, com o surgimento muito veloz de novas tecnologias, assistimos a 

uma reprise do que já ocorreu, incontáveis vezes, em relação as “invenções” da 

humanidade: voltando a um passado bem remoto, Platão se insurgiu contra a escrita, 

temendo a perda de memória, porque o homem passaria a ter um instrumento que 

“gravaria” suas ideias. No entanto, foi essa “primeira ferramenta” que permitiu ao homem a 

transmissão, no tempo e no espaço, de ideias e de conhecimentos. Por meio dela, a 

comunicação adquiriu novas dimensões (geográfica, social e histórica) e, depois dela, 

outras tantas inovações foram alterando o modo de vida da humanidade, entre elas, a 

tecnológica. 

 Outro fato pessimista, especificamente em relação a tecnologias, remonta ao início 

do  século XX, com a invenção das primeiras máquinas industriais, na Inglaterra, quando 

operários têxteis se mobilizaram para destruí-las temendo a perda de seus empregos, 
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fenômeno conhecido como “ludismo”. É preciso, assim, considerar que esse sentimento 

negativo surge, não do nada, mas do fato de que, realmente, “cada nova invenção 

tecnológica vai além do escopo para o qual foi pensada e escancara perspectivas negativas 

juntamente com as positivas”. (SIMONELLI, 1998, p. 187).    

 É o que afirmam também, com contundência, Siboldi e Salvo (1998, p.13): 

 
Se é verdade que a manipulação dos símbolos, próprio da linguagem 
informática , não pode deixar de modificar a linguagem e a comunicação 
humana que atingem um elevado nível de codificação e abstração, é 
igualmente verdadeiro que resulta difícil dar como certo que o nosso 
futuro será dominado tão-só pela realidade e as imagens intangíveis e 
ilusória, e que seremos imersos numa evanescência comunicacional, 
visionária, e tecida de alucinações, mais ou menos coletivas.  

 
Nesse contexto, cabe lembrar, portanto, o óbvio, como meio de sinalizar a 

perspectiva desta análise: as inovações educacionais decorrentes da utilização dos mais 

avançados recursos técnicos para a educação (o que inclui as Novas Tecnologias de 

Informação e Comunicação, NTIC.) constituem um fenômeno social que transcende o 

campo da educação propriamente dita, para situar-se no nível mais geral do papel da 

ciência e da técnica nas sociedades industriais modernas.    

Por outro lado, pode-se afirmar que o computador não é a primeira tecnologia a ser 

introduzida no ambiente educacional e, como as demais, não será, sozinho, a solução para 

os problemas da educação. Com muita propriedade Moran (2000, p.12) afirma que “se 

ensinar dependesse só de tecnologias já teríamos achado soluções há muito tempo”. Não se 

trata aqui de minimizar sua importância e sim de compreender que “ensinar e aprender são 

desafios que enfrentamos em todas as épocas, em especial neste novo modelo de gestão que 

enfatiza a informação e o conhecimento” (MORAN, 2000, p. 12) . 

De maneira mais ampla, um olhar atento logo revela que as alterações ocorrem em 

todos os cenários da educação: há conseqüências em termos de processo de aprendizagem, 

de perfil do professor, de expectativas em relação ao aluno. Para o docente que vê na 

tecnologia uma forma de qualificar melhor suas práticas pedagógicas, é fundamental 

enxergar a realidade que se apresenta, bem como, observar as mudanças e tentar inseri-las 

no seu dia-a-dia, sem atropelos nem medos. 

A tecnologia não cria ambientes que prescindem do professor, é preciso que o 
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professor tome para si a tarefa de projetar o material didático e a pedagogia a ser utilizada 

no processo de ensino a distância. Não inovar na produção do material didático e nas 

metodologias de aprendizagem, significa deixar a cargo de profissionais da área tecnológica 

a tarefa de ensinar por meio de software desenvolvido sem o viés da educação.  

Quando pensamos no ensino a distância e nas implicações que este pode ter no 

processo ensino-aprendizagem, nos confrontamos com uma série de dúvidas, mas também 

adquirimos algumas certezas. Uma é que o aproveitamento otimizado destas novas 

tecnologias implica uma mudança drástica na nossa forma de ensinar e aprender (SILVA, 

1997). O uso dessas novas tecnologias integra novos saberes à prática educacional, 

proporcionando ao professor uma maior capacidade crítica de sua ação pedagógica e um 

leque maior de possibilidades na busca pelo interesse de seus alunos. Com este olhar, este 

artigo tem como objetivo analisar a educação na era da informática, mostrar como a 

linguagem audiovisual pode ser utilizada como ferramenta didática, no processo de ensino-

aprendizagem, do ensino a distância. Para isso apresentou-se os conceitos de ensino a 

distância, para um maior entendimento do referido estudo, bem como, em um segundo 

momento desenvolveu-se o tema: o uso das novas tecnologias no ensino a distância, afim 

de discorrer sobre o assunto abordado, sua importância e necessidade no mundo atual; e 

finalmente as considerações finais, na qual, faz uma reflexão acerca do papel do professor e 

do aluno no ensino a distância. 

 

O QUE É ENSINO A DISTÂNCIA? 

 

Diversas são as denominações que encontramos relacionadas a essa modalidade 

educacional. Fala-se freqüentemente, em Ensino a Distância e Educação a Distância como 

se fossem sinônimos, expressando um processo de ensino-aprendizagem. Ensino representa 

instrução, socialização de informação, aprendizagem, etc., enquanto Educação é “estratégia 

básica de formação humana, aprender a aprender, saber pensar, criar, inovar, construir 

conhecimento, participar, etc.” (MAROTO, 1995). É nesta segunda opção que se pretende 

discutir o significado e as dimensões que abordam a EaD. 

            A EaD pode ser compreendida como uma modalidade de ensino-aprendizagem que 
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tem por característica básica a separação física entre professores e alunos e a existência de 

algum tipo de tecnologia que possibilita uma interação entre eles. A definição de 

Moore(1996) complementa este sentido:  

Educação a distância pode ser definida como a família de métodos 
instrucionais nos quais os comportamentos de ensino são executados em 
separado dos comportamentos de aprendizagem, incluindo aqueles que 
numa situação presencial seriam desempenhados na presença do 
aprendiz, de modo que a comunicação entre o professor e aluno deve ser 
facilitada por dispositivos impressos, eletrônicos, mecânicos e outros. 
(MOORE 1996, apud. BELLONI, 1999, p. 24). 

  

Enquanto prática mediatizada, deve ser entendida como um processo lógico de 

planejamento, como um modo de pensar os currículos, os métodos, os procedimentos, a 

avaliação, os meios, na busca de tornar possível o ato educativo (MAROTO, 1995). Exige-

se, pois, uma organização de apoio institucional e uma mediação pedagógica que garantam 

as condições necessárias à efetivação do ato educativo, no ensino a distância. 

Para Aretio (1995), a EaD distingue-se da modalidade de ensino presencial, por ser:  

 
Um  sistema   tecnológico    de    comunicação    bidirecional    que    pode    
ser       massivo e que substitui a interação pessoal na sala de aula entre  
professor e aluno como meio preferencial de ensino pela ação sistemática e 
conjunta de diversos recursos didáticos e o apoio de uma organização e 
tutoria que propiciam uma aprendizagem independente e flexível. 
(ARETIO, 1995, p. 2). 

 

Conforme Nunes (1993-1994), é comum conceituar a educação a distância a partir de 

referências da educação convencional desenvolvida com a presença física de professores e 

alunos em um mesmo espaço segundo determinada abordagem educacional. A utilização de 

determinada tecnologia como suporte a EaD ''não constitui em si uma revolução metodológica, 

mas reconfigura o campo do possível'' (PERAYA, 2002, p. 49). Assim, pode-se usar uma 

tecnologia tanto na tentativa de simular a educação presencial com o uso de uma nova mídia 

como para criar novas possibilidades de aprendizagem por meio da exploração das 

características inerentes às tecnologias empregadas. 

A Legislação Brasileira define a educação a distância como: 

uma forma de ensino que possibilita a auto-aprendizagem,  com a  
mediação  de       recursos  didáticos  sistematicamente   organizados,   
apresentados   em diferentes suportes de informação, utilizados 
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isoladamente ou combinados, e veiculados pelos diversos meios de 
comunicação. (Diário Oficial da União - decreto n.º. 2.494, de 10 de 
fevereiro de 1998). 

  
Analisando as diferentes definições de Educação a Distância, verifica-se que cada 

uma corresponde a um contexto e/ou a uma instituição. A validade de cada uma depende do 

quanto representem o significado de seu trabalho junto aos alunos e a comunidade onde 

atuam.  

Assim, a EaD apresenta-se como um conjunto de métodos, técnicas e recursos, 

postos a disposição de populações estudantis dotadas de um mínimo de maturidade e 

motivação, para que neste regime de auto-aprendizagem, possam adquirir conhecimentos 

ou qualificações em qualquer nível educacional. Enfim, essa modalidade de ensino, cobre 

distintas formas de ensino-aprendizagem, em todos os níveis, que não tenha a contínua 

participação imediata de professores, mas que, no entanto, se beneficiam do planejamento, 

manuais, tutorias e avaliação de uma organização educacional. Caracterizando-se, portanto, 

pelo estabelecimento de uma comunicação de múltiplas vias, como uma modalidade 

alternativa para superar limites de tempo e espaço. 

  Embora óbvio, é preciso dizer que nenhum curso, quer presencial ou a distância, 

pode haver aprendizagem sem a efetiva participação do aluno. O aluno possui grande 

autonomia neste tipo de curso. A flexibilidade é um atrativo a mais para os alunos adultos, 

que trabalham e que não se adequam aos horários tradicionais; que precisam de atualização 

de conhecimento relativos à sua prática profissional ou que buscam qualificação 

profissional e que se encontram geograficamente distantes de instituições de formação 

tradicional, optarem por escolher, desde que possuam os meios tecnológicos para tal, onde 

e em que horário desejam estudar, estabelecendo o seu próprio ritmo de estudo, no qual o 

estudante será o protagonista do ensino-aprendizagem. 

No entanto, é também verdade que a flexibilidade pode representar um problema: 

que exigem do aluno uma maior disciplina e responsabilidade pelo próprio 

desenvolvimento educacional. Conforme o perfil, o estudante, acostumado com uma 

educação onde exerce um papel passivo, pode encontrar dificuldades na Educação a 

Distância. Por outro lado, o aluno também pode se tornar mais ativo, através do 

desenvolvimento de iniciativa, atitudes, interesses, valores e hábitos educativos. Cursos a 
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distância, efetivamente, não são para todos os tipos de indivíduos. Porter (1997, p. 28) 

pondera: 

 Os alunos que são independentes e motivados por um interesse em saber 
mais sobre um determinado assunto ou em adquirir novas habilidades 
freqüentemente apresentarão melhor desempenho em um curso a 
distância do que um presencial. Eles podem trabalhar mais rapidamente e 
obter um progresso maior em um curto período de tempo.  

 
 

O resultado a ser conseguido em EaD depende muito da iniciativa individual  do  

aluno  e da sua habilidade de trabalhar por si próprio, com autonomia. Trata-se de um fator 

até mais preponderante do que a atuação do professor, embora o sucesso ou não de cada 

curso sempre depende de um conjunto de aspectos.  

Quanto aos docentes, na EaD, ao contrário da educação presencial, desempenham 

um papel de suporte e orientação da aprendizagem (tutoria). Essa modalidade educacional 

demanda processos complexos de concepção, produção e difusão dos cursos, exigindo dos 

docentes o desenvolvimento de capacidades administrativas. Estes devem possuir portanto: 

1 Flexibilidade para enfrentar problemas que pode aparecer durante o curso; 

2 Tempo para elaborar novos materiais e métodos; 

3 Habilidade para aprender novas tecnologias; 

4 Condições de pesquisa a fim de procurar novas informações, a melhor maneira de 

apresentar um conteúdo, novas metodologias, etc. 

Por isso, o professor envolvido neste processo, necessita atuar juntamente com uma 

equipe de trabalho em que haja profissionais que o auxiliem nas tarefas de selecionar o 

Sotfware a ser utilizado e na de definir as regras de seu uso, procurando atender as 

necessidades levantadas para o bom funcionamento do curso, especialmente quanto aos 

recursos de interação.   

Como vemos, várias são as mudanças com que se depara o educador, como 

formador que é de cidadãos críticos e atuantes, capazes de agir como transformadores da 

sociedade e não como meros reprodutores do já visto e dito. A sala de aula deixa de ser o 

cenário único de formação, e os participantes do processo – professor e alunos – perdem a 

interlocução direta, face-a-face. 

Lévy (1997) considera o computador e a rede de informações (Internet) como um 
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terceiro processo de desenvolvimento das “tecnologias intelectuais”, sendo o primeiro a 

passagem da oralidade para a utilização da escrita e o segundo momento o advento da 

imprensa, dinamizando enormemente a disseminação do conhecimento através da 

impressão de livros. Estes momentos denotam modificações históricas nas formas de 

apreensão e construção do conhecimento, devido à utilização de processos cognitivos 

distintos (linguagem oral, escrita e “simulação” por computador). 

Com esta perspectiva, a instituição universitária vem assistindo ao movimento de 

inserção de tecnologias em seu ambiente sem, de fato, compreender as implicações destas 

tecnologias no trabalho de seus profissionais e na própria formação de seus alunos. “Nossa 

experiência na área de História mostra ser difícil escrever e compreender a própria época 

em que se vive, mesmo porque vivemos em movimentos inacabados” (ANDERSON, 

1995).  

É pouco provável que a educação continue a mesma após a implantação de novas 

tecnologias educacionais em seu interior, visto que os equipamentos necessários modificam 

a paisagem, as estruturas e mesmo as relações sociais dentro da mesma (ARRUDA, 2007). 

Exatamente dentro deste aspecto insere-se nossa pesquisa, pois, antes de aceitar o novo – 

representado pelo computador e a Internet – precisamos buscar suas implicações no 

cotidiano das universidades   em   específico  no  dia-a-dia  do  docente.   Mercado  (1999, 

p.15)  defende  que :  

“Os professores são facilitadores deste processo educativo, e o trabalho destes não poderá 

mais ser concebido isoladamente, mas em conjunto com os colegas e a partir de 

proposições mais amplas que extrapolam os limites de uma disciplina ou sala de aula”.  

Deste modo, cabe ao educador fazer escolhas coerentes com relação ao lugar 

apropriado e metodologia de aplicação da tecnologia. Essas escolhas são fundamentais para 

que os alunos possam conquistar, gradativamente, domínio das ferramentas oferecidas pela 

informática, tendo a sensibilidade ética e social de que as nossas instituições de ensino 

formam a maioria dos "futuros cidadãos" deste país.   
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O ENSINO A DISTÂNCIA 

 

O ensino a distância, surgiu da necessidade de transformação do sistema 

educacional tradicional em um sistema democrático, no qual, as tecnologias sejam 

utilizadas para aproximar as diferenças culturais, melhorando as possibilidades de 

comunicação e contribuindo para a formação de indivíduos.  

Numa sociedade cada vez mais mediatizada, as mudanças ocorridas no processo 

econômico, na organização e gestão do trabalho, no acesso ao mercado de trabalho requer 

transformações nos sistemas educacionais que, inevitavelmente, vão assumindo novas 

funções e enfrentando novos desafios. Visto que, a sociedade atual requer um novo tipo de 

indivíduo e de trabalhador em todos os setores. A ênfase está na necessidade de 

competências múltiplas, no trabalho em equipe, na capacidade de aprender e adaptar-se a 

situações novas. Isto significa dizer que os sistemas de educação terão necessariamente que 

expandir sua oferta de serviços, ampliando e criando novas modalidades de formação 

continuada, para atender esta demanda.  

 Assim, surge a EaD. A Educação a Distância é uma modalidade não 

tradicional, típica da era industrial e tecnológica, capaz de cobrir distintas formas de 

ensino-aprendizagem, dispondo de métodos, técnicas e recursos postos à disposição da 

sociedade. Contribuindo inestimavelmente para a transformação dos métodos de ensino, 

bem como para a utilização adequada das tecnologias, de mediatização na educação.  

 Entretanto, para compreender a questão do Ensino a Distância, é preciso estabelecer 

uma relação de comunicação entre as chamadas inovações e avanços no campo das 

tecnologias e da percepção humana: frente ao processo de produção de novos meios, 

técnicas e instrumentos que transformam os processos de aprendizagem, da 

profissionalização, da autonomia e também da inclusão social. Para isso, é preciso 

considerar os contextos, as situações, as encenações, os papéis de cada um nesta caminhada 

em direção ao saber. São inevitáveis as mudanças de paradigmas e também de se adaptar a 

uma nova postura, por exemplo: de diálogo, de autonomia, seja ela maior ou menor, 

dependendo do grau de envolvimento do aluno no processo de ensino-aprendizagem. De 

hoje em diante, conhecer a filosofia da proposta de Ensino a Distância é uma maneira 
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eficaz de ultrapassar as fronteiras sociais e levar o indivíduo a um crescimento contínuo. 

              Neste contexto, na sociedade da informação, as novas tecnologias vêm a oferecer a 

educação um espaço enriquecedor, com os mais variados instrumentos de informação, 

possibilitando aos alunos um aprendizado amplo. Segundo Munhoz (2002, p. 49), “as 

mídias devem ser utilizadas não como meros instrumentos tecnológicos”. Elas podem servir 

como meio de incentivar e despertar o desejo pela pesquisa e participação, tornando o 

ambiente de aprendizagem colaborativo. “A educação voltada às novas tecnologias vem a 

ser uma educação colaborativa e participativa” (MUNHOZ, 2002), pois os ambientes de 

redes que os alunos utilizam para desenvolverem seus conhecimentos irão fornecer a eles 

várias informações ao mesmo tempo, fazendo com que ocorra uma aprendizagem 

interativa, autônoma, criativa e uma construção coletiva do conhecimento. Machado (2004, 

p. 99), salienta também que:  

 
não parece haver dúvidas sobre as imensas possibilidades da tecnologia 
na sala de aula. Os recursos para instrumentar a ação do professor, nos 
diversos níveis de ensino, são cada vez mais numerosos. Os 
computadores são ótimos para acumular dados, [...]. Os computadores 
impregnam a comunicação de tal forma que, caprichosamente, hoje, eles 
são mais imprescindíveis [...].  

 

Evitar a emergência de um mero conhecimento superficial dos dados ou 

informações adquiridas depende somente do interesse do aluno e do incentivo do professor 

em fazer com que este vá além, buscando mais informações para sanar suas dúvidas, levá-

los a debater, on-line, com todos os colegas, os assuntos, questionar e levar em 

consideração todas as reflexões, aprofundar-se em posições cientificamente comprovadas 

sobre os tópicos estudados, pois o saber não é estático, uma vez que está sempre em 

constante modificação (MUNHOZ, 2002).   

Munhoz (2002, p.39) diz ainda que: “a utilização destes recursos deve incentivar os 

alunos a uma maior participação em projetos, portanto, trabalhando na construção 

individual do conhecimento”. “O professor deve ter em mente que é um orientador, ao 

invés de um detentor do saber, tem que assumir a postura de que a educação não é um ato 

neutro e sim, extremamente político” (FREIRE, 1982). Assumindo tal atitude, deve, 

juntamente com seus alunos, definir como estes meios irão ajudá-los a desenvolver o 

conteúdo proposto, fazendo com que atinjam seus objetivos.   
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No entanto, é essencial compreender que a simples adoção de recursos tecnológicos 

em atividades pedagógicas, não significa a ocorrência de mudanças ou rupturas com as 

formas convencionais de ensino e aprendizagem. Esclarecendo equívocos oriundos da 

promessa de modernização das organizações através da adoção das tecnologias de 

informação e comunicação, Morais afirma que (2000, p.132): “não é suficiente adquirir 

televisão, videocassetes, computadores, sem que haja uma mudança básica na postura do 

educador”. É preciso mais.  

 
A comunicação precisa ser instaurada, desejada, conquistada. É 
necessário entender o educando como ser histórico, ativo e como tal, a 
atenção não pode centrar-se apenas no instrumento e na técnica [...]. 
Deve-se, necessariamente considerar a influência das imagens no 
cotidiano do educando. E mais, deve-se observar o reflexo dessa 
influência de compreender a realidade na sua forma perceptiva, sensorial 
e cognitiva [...] multidimensional. (MORAIS, 2000, p. 132). 

 
A utilização das novas tecnologias tornou possível à troca de informações através da 

participação em listas de discussão, do correio eletrônico ou em chat, que permite a conversa pela 

Internet. Pode-se observar o desenvolvimento de programas no ensino a distância, on-line, em 

que, através dos computadores, ocorre a comunicação do professor com o aluno, resultando que 

as classes virtuais formam cada vez mais alunos no ensino não presencial.   

Assim, o uso das novas tecnologias na educação, deve ter como objetivo mediar a 

construção do processo de conceituação dos alunos, buscando a promoção da aprendizagem 

e desenvolvendo habilidades importantes para que ele participe da sociedade do 

conhecimento e não simplesmente facilitando o seu processo de ensino e de aprendizagem.      

Para que as novas tecnologias promovam as mudanças esperadas no processo 

educativo, devem ser usadas não como máquinas para ensinar ou aprender, mas como 

ferramenta pedagógica para criar um ambiente interativo que proporcione ao aprendiz, 

diante de uma situação problema, investigar, levantar hipóteses, testá-las e refinar suas 

ideias iniciais, construindo assim seu próprio conhecimento. 

As tecnologias estão aqui, no tempo presente, e não vão embora. Portanto, a tarefa 

dos educadores é assegurar que, ao entrar na sala de aula, ela esteja lá por razões políticas, 

econômicas e educacionalmente criteriosas. Devemos estar conscientes de que, o futuro que 

a tecnologia promete para nossos estudantes é real, não fictícia.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Sem dúvida, a EaD, realizada por meios de novos recursos tecnológicos, propicia 

não só a reflexão sobre os papéis do professor e do aluno, como também a reflexão sobre 

como pode ocorrer o ensino, a partir do processo de escrita/leitura a ser constituído nesse 

novo meio. Essa escrita/leitura traz consigo o princípio da navegação, em oposição ao 

princípio de linearidade e faz-nos pensar em metodologias para o contexto virtual que 

destaquem a atividade do professor de elaboração do material de estudo, com base em 

estratégias textuais, enunciativas e interacionais. 

O uso do meio eletrônico em sala de aula é, de fato, uma alternativa para a 

elaboração de novos planejamentos para a educação e, conseqüentemente, uma resposta 

nova para velhos problemas, porque pressupõe o ensino em rede, por navegação e 

seqüencialmente, ou seja, não diretamente aluno/professor, e, assim, o planejamento aberto, 

a redifinição do papel do professor e a constituição de uma nova prática interacional. 

Portanto, deve ser usada para a melhoria da qualidade e da eficácia desse processo, com 

destaque para os objetivos educacionais e as formas lingüísticas a serem usadas, a fim de 

alcançá-los, e não somente para as suas características técnicas.  

Desse modo, acredita-se que, para aqueles que se propõem a transformar o ensino 

utilizando as novas tecnologias, o grande desafio situa-se no plano de uma abordagem 

comunicativa que tem como foco o interesse de grupos e suas necessidades, o que, 

necessariamente, leva ao privilégio da interação como fator de interlocução verdadeira para 

o ensino a distância.. Nesse sentido, focaliza-se a atenção nos professores, uma vez que o 

profissional que operacionaliza um programa de educação por meio eletrônico não é apenas 

um conhecedor do assunto, nem tampouco um mero instrutor que faz uso de recursos que a 

máquina disponibiliza; é, sobretudo, um educador que busca novas formas de ensino, 

moldando-os à sociedade contemporânea.        
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