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RESUMO:

Este trabalho propõe uma abordagem sobre o Ensino à Distancia (EAD) como instrumento de valor

educacional e formativo que se faz presente, real e sobretudo necessário para a sociedade, em todos os

níveis da educação formal. Discutiremos o percurso histórico que culminou o formato da EAD e se

configura até os dias atuais, iniciando pelos cursos de correspondências até o uso da Internet.

Apresentaremos o amparo das leis que legalizam o ensino da EAD no Brasil, na formação do ensino

superior, bem como, os avanços e perspectivas no processo de ensino-aprendizagem, e continuaremos

com um apanhado sobre as questões didáticas dessa modalidade, uma vez que bem planejada o efeito das

práticas pedagógicas viabilizam a qualidade do ensino de forma dinâmica.

Palavras-chave: Ensino à Distância; Leis; Ensino superior.

ABSTRACT:

This paper proposes an approach for the Distance Learning (DL) as a tool for formative and educational

value that is present, real and above all necessary to society, at all levels of formal education. We will

discuss the historical background that led the DL format and configures to the present day, starting with

the correspondence courses to the use of the Internet. The present under the laws that legalize the

teaching of DL in Brazil, training in higher education, as well as the advances and perspectives in the

process of teaching-learning, and will continue with an overview on the didactic questions of this type, as

well the effect of planned teaching practices enable the quality of education dynamically.
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1. INTRODUÇÃO
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A Educação a Distância (EAD) tem sido mais do que nunca alvo de debates e reflexões por parte de várias

instituições educacionais, pesquisadores, órgãos públicos que se preocupam em formalizar de uma vez por

toda essa modalidade de ensino, não só como via formadora de profissionais, mas também deixar de lado

a mistificação do que ela é uma partícula de realce ou medida paliativa da educação.

A EAD possibilita aos indivíduos uma ideia de conforto, isso por que, eles têm a liberdade de escolher onde
e quando estudar, e concomitante a isso, em tempos de encontros agendados previamente pela assessoria
didática, encontrarem-se com outros colegas e tutores para melhor interagir.

A busca pelo conhecimento ultrapassou há muito tempo os espaços físicos das instituições educacionais.
Isso demonstra que a discussão não deve se findar, pois a clientela cresce e se torna necessário ampliar,
selecionar conteúdos, construir propostas didáticas e dinâmicas, bem como suporte metodológico que
levam a satisfação do aprendizado.

Vale salientar que a EAD traz desafios no processo de ensino-aprendizagem, quanto para o professor tanto
para o aluno, pois se caracteriza um rompimento de um elo físico e apresenta peculiaridades que
requerem um esforço maior das habilidades no ato de ensinar e aprender. É nesse contexto que o
professor-tutor tem que buscar e demonstrar o surgimento de novas competências do fazer pedagógico.
Nessa perspectiva DEMO reflete:

[...] a teleducação não dispensa o professor, embora agregue a seu perfil outras
exigências cruciais, como saber lidar com materiais didáticos produzidos com
meios eletrônicos, trabalhar em ambientes diferentes daqueles formais da escola
ou da universidade, acompanhar ritmos pessoais, conviver com sistemáticas
diversificadas de avaliação (1996, p. 200).

Objetivando demonstrar as especificidades da EAD, é reconhecida sua dinâmica. Desse modo Belloni
(1999) tece o sua análise quanto à predileção de buscar os estudos através desses mecanismos:

Flexibilização do acesso, numa perspectiva de democratização das oportunidades,
que significa fundamentalmente rever e tornar menos restritos os requisitos de
acesso ao ensino (especialmente o ensino superior). Num país como o Brasil, esta
flexibilização exigiria esforços no sentido de expandir a oferta de cursos de
preparação, de criação de espaços de estudos (centros de recursos) e de
disponibilização a preços muito baixos dos materiais pedagógicos.

Flexibilização do ensino, numa perspectiva de promover o desenvolvimento das
habilidades de auto-aprendizagem, o que implicaria a oferta de cursos
diversificados e modularizados, com o uso adequado de mídias em blocos
coerentes, e de materiais efetivamente concebidos para auto-aprendizagem, que
pudessem ser utilizados por estudantes do ensino presencial e a distância.

Flexibilização da aprendizagem, no sentido de exigir do estudante mais
autonomia e independência, propiciando o desenvolvimento de sua capacidade de
gerir seu próprio processo de aprendizagem.

Flexibilização da oferta de cursos em função das demandas sociais, numa
perspectiva de educação ao longo da vida, o que implicaria um grande esforço de
transformação dos atuais sistemas educacionais (1999, p. 105-106).
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Portanto, este trabalho pretende realizar uma pesquisa que busque ampliar o valor que a EAD tem nos
moldes da contemporaneidade. Isso porque, essa modalidade ultrapassa o tempo e cada dia mais traz
uma nova dinâmica e perspectivas que contribuem na formação de docentes entre outros profissionais, e
suas respectivas formações. Pensar no processo de ensino-aprendizagem mediado pela tecnologia é
abraçar o futuro, se adequar às novas propostas educacionais, bem como ao novo perfil dos alunos que
buscam cada vez mais essa ferramenta de aprendizagem, até por que as mídias estão imbricadas no
cotidiano dessas pessoas e daí então, isso é mais um motivo para investimentos e qualificação do ensino,
em que aluno e professor são surpreendidos no processo de ensino-aprendizagem.

2. REVISITANDO O CONTEXTO HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO À DISTNCIA

No contexto geral da educação no mundo a Educação a Distância (EAD) é recente, a sua formalização no
meio da formação se deu no século XIX, nos Estados Unidos e Europa, porém não possui um teor
acadêmico, contudo demonstrou um grande passo na modalidade de ensino nas diversas instituições. É o
que afirma Litwin:

Em 1892, a Universidade de Chicago instituiu um curso por correspondência,
incorporando os estudos da modalidade na universidade. (...) a Calveft, em
Baltimore - desenvolveram cursos para a escola primária. Em 1930, identificamos
39 universidades norte-americanas que oferecem cursos a distância (2001, p.15).

Já no Brasil a modalidade de estudos a distância iniciou como ferramenta de formação no início do século
XX. Os principais cursos foram os profissionalizantes e não tinham nenhum pré-requisito para participar.
No entanto, as instituições privadas tinham o domínio com essa mais nova ferramenta de aprendizagem.
Desse modo:

Esse modelo consolida-se da década e 1940, com a criação do Instituto Monitor
(1939) e do Instituto Universal Brasileiro (1971). Pode-se considerar essa como a
primeira geração de EAD. Posteriormente, com o radio e a televisão, foi utilizada
para promover programas de alfabetização, ligados principalmente à Igreja
Católica, e de ensino supletivo, para complemento da EJA (KIPNIS In: LITTO e
FORMIGA, 2009, p. 210).

Alves (2009) aduz que o surgimento da EAD no Brasil foi pouco antes de 1900 quando vinculados em
anúncios de jornais no Rio de Janeiro em que ofertavam cursos por correspondência como datilografia, por
exemplo. Posteriormente, as Escolas Internacionais originadas Estados Unidos chegaram ao Brasil
oferecendo cursos por correspondência, objetivando capacitar pessoas nos setores do comércio e serviços:
“o ensino era, naturalmente, por correspondência, com remessa de materiais didáticos pelos correios, que
usavam principalmente as ferrovias para o transporte” (2009, p. 10). Desse modo, essa foi a primeira
modalidade de educação a distância por vários anos.

Ainda nesse contexto, o rádio teve um destaque bem mais amplo na oferta de cursos a distância, tanto
aqui no Brasil como em toda a América. O mesmo afirma que:

A educação via rádio foi, dessa maneira, o segundo meio de transmissão a
distancia do saber, sendo apenas precedida pela correspondência. Inúmeros
programas, especialmente os privados, foram sendo implantados a partir da
criação, em 1937, do Serviço de Rádio Difusão Educativa do Ministério da
Educação (ALVES In: LITTO e FORMIGA, 2009, p. 10).
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Refletimos que a formação pelo rádio deixou uma lacuna na EAD, pois o ele tem uma função no meio
social e educacional, como propagador de informação e conhecimento como já sabemos. O seu uso ficou
restrito em virtude de surgirem novas tecnologias, porém compreendemos que a falta desse instrumento
inviabiliza a formação daqueles que ainda não tem acesso às outras mídias.

Pontuamos também a importância da televisão nesse processo, principalmente desde a década de 1960,
onde aconteceram as primeiras iniciativas do uso da TV para fazer programas educacionais. Hoje vemos a
propagação desses mecanismos através de programas, projetos, atividades na TV Educativa, Cultura, TV
Escola, Canal Futura e a Fundação Roberto Marinho (Rede Globo) que até os dias atuais atendem as
pessoas através dos Telecursos.

Contudo, tão importante, porém mais atuante quanto às outras modalidades citadas, o papel do
computador e internet foi, e está sendo imprescindível para a realização dos cursos da EAD no Brasil e no
mundo. Aqui mesmo no Brasil este instrumento chegou na década de 1970 por meio das universidades.
Porém, naquela época não era qualquer pessoa que poderia adquirir em virtude do alto preço, ao contrário
do que acontece hoje.

A EAD está se formalizando e ganhando espaço até mesmo dentro do nosso ordenamento jurídico,
preconizados na Constituição Federal (CF) de 1988, e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
(LDB) e do Sistema Nacional de Educação a Distância, assegurando ações práticas para criar a EAD,
evidenciada no Decreto abaixo:

Protocolo de Cooperação n° 3/93, assinado entre o MEC e o MC, com a
participação do Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras (Crub), do
Conselho de Secretários de Educação (Consed) e da União Nacional de Dirigentes
Municipais de Educação (Undime), visando ao desenvolvimento de um sistema
nacional de EAD;

Convênio n° 6/93 - MEC/MC/Embratel, com a participação do Ministério da
Ciência e Tecnologia (MCT), do Ministério da Indústria e Comércio (MinC), Crub,
Consed e Undime, para garantir a viabilização do EAD;

Acordo de Cooperação Técnica 4/93 - MEC/UnB, para a coordenação, pela UnB,
de um Consórcio Inter universitário, com a finalidade de dar suporte científico e
técnico para a educação básica, utilizando os recursos da Educação Continuada e
da Educação a Distância.

Decreto criando a Televia para a Educação, assinado pelo presidente da República
e ministros da Educação e das Comunicações, com dedução do valor de tarifas
para programas de EAD;

Criação da Coordenadoria Nacional de EAD, no âmbito do MEC. Além dessas
medidas, em nível federal, Um salto para o futuro oportunizou a criação, cm cada
unidade federada, de uma Coordenadoria de Educação a Distância vinculada à
respectiva Secretaria Estadual de Educação, encarregada da utilização de
programas de EAD.[4]

Todavia a LDB dispõe de modo inédito em sua legislação vigente uma atenção maior e específica
estabelecendo que:

O Poder Público incentivará o desenvolvimento e a vinculação de programas de
ensino a distância, em todos os níveis e modalidades de ensino, e de educação
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continuada.

§ 1º A educação a distância, organizada com abertura e regime especiais, será
oferecida por instituições especificamente credenciadas pela União (VETADO).

§ 2º A União regulamentará os requisitos para a realização de exames e registro
de diplomas relativos a cursos de educação a distância.

§ 3º As normas para produção, controle e avaliação de programas de educação a
distância e a autorização para sua implementação, caberão aos respectivos
sistemas de ensino, podendo haver cooperação e integração entre os diferentes
sistemas.

§ 4º A educação a distância gozará de tratamento diferenciado, que incluirá:

I - custos de transmissão reduzidos em canais comerciais de radiodifusão sonora
e de sons e imagens;

I - custos de transmissão reduzidos em canais comerciais de radiodifusão sonora
e de sons e imagens e em outros meios de comunicação que sejam explorados
mediante autorização, concessão ou permissão do poder público; (Redação dada
pela Lei nº 12.603, de 2012);

II - concessão de canais com finalidades exclusivamente educativas;

III - reserva de tempo mínimo, sem ônus para o Poder Público, pelos
concessionários de canais comerciais.[5]

Ressalta-se a importância que o ensino da EAD tem na nossa história, porém tendo o reconhecimento e
amparo das leis, ainda não está se desenvolvendo como em outros países, mas já avançamos muito e
sugerimos que não seja jamais uma medida paliativa educacional somente pra alcançar resultados
estatísticos.

2.1 A EAD no Ensino Superior: aspecto de inovador

Aqui, nos reservamos a falar da EAD voltada para o Ensino Superior. De fato a educação superior passa
por grandes transformações, devido ao avanço das mídias o acesso a cursos on-line, graduação,
pós-graduação (Latu Sensu). Nesse ínterim Belloni ressalta:

A educação aberta e a distancia aparece cada vez mais, no contexto das
sociedades contemporâneas como uma modalidade de educação adequada e
desejável para atender as novas demandas educacionais decorrentes das
mudanças na nova ordem mundial (2001, p. 23).

A procura do ensino superior a distância tem crescido significativamente, e nesse contexto tem buscado
suprir a necessidade de diversos cidadãos. Em virtude do mercado capitalista exigir formação, as pessoas
fazem a opção de buscar o conhecimento e a formação de modo mais confortável, prático, de acordo com
suas limitações, de tempo principalmente.

Nesse sentido, Kipnis (2009) informa que no Brasil o ensino superior é recente, mas em outros países a
exemplo da Universidade de Londres, na Inglaterra, já existe há muito tempo, sendo a pioneira desde
1858 e a da África do Sul em 1873.
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2.2 EAD no Brasil: Avanços e perspectivas

Como já relatamos houve um grande avanço nas políticas públicas educacionais em relação a EAD. O nível
superior em questão deu seus primeiros passos na década de 1990. Foi através do avanço das Tics
(Tecnologia da Informação e Comunicação) que culminou a criação da EAD nas universidades,
aproveitando dessas novas ferramentas para auxiliar no processo educacional. Nessa perspectiva, tais
mudanças estão sendo visíveis, principalmente à medida que ofertam cursos de graduação e
pós-graduação facilitando a adesão a essa modalidade.

Baseada na pesquisa do Instituto de Pesquisa Avançadas – IPEA, datado de 25 de setembro de 2006, há
no Brasil 2.404 IES sendo que, 105 federais, 91 estaduais, 61 municipais e 2.147 particulares. Vale frisar
que nem todas estas instituições possuem credenciamento para funcionar como EAD, somente 148
obtiveram a liberação do Ministério da Educação (MEC).

Apesar de não haver uma demanda de credenciamento igual ao surgimento das instituições, percebemos
pela estatística que a busca por formação a distância vem aumentando e temos que estar atentos sempre
ao quesito qualidade e reconhecimento legal dos órgãos competentes.

No que diz respeito à pós-graduação EAD, essa modalidade é adequada ao processo de aprendizagem,
pois uma vez que passamos por uma graduação temos a ideia do que está por vir, e essa é a oportunidade
de comprovar os desafios para o futuro:

[...] e nada melhor do que essa proposta para representar a noção de
aprendizagem que tem como paradigma a passagem, inovação, a provisoriedade
e a necessidade de autonomia na construção do pensamento – o trabalho com os
limites em nome dos desafios e com os desafios dentro de limites (Moraes, 1997
apud Demo, 2000). Para todos nós, o lucro deve consistir no fato de acreditarmos
que nunca estaremos aptos a desenhar futuros, se tivermos medo de percorrer
mares de grandes distâncias (LONGO In: LITTO e FORMIGA, 2009, p. 215).

Desse modo, pensamos que estaremos mais aptos à medida que tomamos posse desses mecanismos e
nos habituarmos a utilizá-los no dia a dia, até por que dificilmente ficará em desuso por conta das
inovações crescentes no universo digital. Ou seja, uma relação estreita com as mídias é tudo que os
indivíduos podem desejar e fazer, pois é inevitável a presença dessas na vida e nos diversos níveis de
ensino.

3. EDUCAÇÃO À DISTNCIA: Aspectos didáticos

Como já debatemos ao longo desse trabalho, vimos que a educação à distância em linhas gerais é um
processo de ensino-aprendizagem que tem como subsídio mediador as tecnologias. Professores e alunos
estão separados espacialmente, fisicamente e por vezes temporariamente em virtude dos encontros
presenciais, porém estão conectados por diversas mídias como: Internet, correios, telefone, TV entre
outros. Nessa perspectiva os Referenciais de Qualidade para Cursos a Distância analisa que:

Assim, para efeito desses referenciais, considera-se que a diferença básica entre
educação presencial e a distância está no fato de que, nesta, o aluno constrói
conhecimento, ou seja, aprende - e desenvolve competências, habilidades,
atitudes e hábitos relativos aos estudos, 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),
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atuando ora a distância, ora em presença física ou virtual, e com o apoio de
sistemas de gestão e operacionalização específicos, bem como de materiais
didáticos intencionalmente organizados, apresentados em diferentes suportes de
informação, utilizados isoladamente ou combinados, e veiculados através dos
diversos meios de comunicação (Brasil, 2003, p. 3).

Ou seja, há uma troca entre quem aprende e quem ensina, assim como na modalidade presencial que tem
a mediação das tecnologias. A didática no contexto da EAD traz um grande desafio na dinâmica de ensino
aprendizagem nos ambientes virtuais (AVA). Desperta uma necessidade de interagir com a cultura digital
e travar uma busca na relação entre conhecimento desejado e sujeitos aptos a aprender sob a égide de
novas propostas de aprendizado.

Convém lembrar que o termo “didática” é de origem grega e significa “a arte de ensinar” ou “técnica de
ensinar”, objetiva a solucionar as dificuldades no processo de ensino-aprendizagem seja presencial ou a
distancia. Libâneo (2005) discorre que:

O processo didático se explicita pela ação recíproca de três componentes – os
conteúdos, o ensino e a aprendizagem – que operam em referência a objetivos
que expressam determinadas exigências sociopolíticas e pedagógicas e sob um
conjunto de condições de uma situação didática concreta (2005, p. 91).

Desse modo, a didática esta profundamente relacionada com o ensino e orientação das necessidades
educacionais. No processo da EAD o aluno estuda sozinho e é nesse momento que a didática atua através,
principalmente do planejamento direcionado pela seleção de conteúdos, material didático, este último se
apresenta como um fator mediador entre o aluno e o conteúdo na EAD, resultando nos princípios da
qualidade pedagógica, ou seja:

[...] o ambiente de ensino digital oferece novas possibilidades interessantes,
auspiciosas e inteiramente novas para o planejamento didático do preparo para o
estudo autônomo, em todo caso incomparavelmente mais do que o melhor curso
de ensino a distância impresso, mais do que o mais impressionante programa
didático na televisão e a mais intensiva assistência tutorial (PETTERS, 2003, p.
260).

Considerando os princípios que regem a didática na EAD, vale pontuar em síntese o perfil específico como,
o aluno escolhe onde estuda e quando estuda, ou seja, tem livre arbítrio, a tutoria é o elo para orientar a
aprendizagem, equipe de docente multidisciplinar para confeccionar o material didático e desse modo
facilitar aprendizagem, na didática EAD o processo de ensino é realizado por meio das tecnologias digitais.

Nesse contexto o AVA dispõe de espaços orientadores em que o aluno com um clique abre janelas de
aprendizado, faz postagens de atividade, participam de fóruns e pesquisas na biblioteca On line, interagem
com outros alunos e tutores através de mensagens e assim são avaliados.

Como já observamos a EAD é uma modalidade dinâmica e sua didática acompanha esse processo.
Todavia, ressalta-se que o aluno deve buscar o domínio das ferramentas e por parte da equipe pedagógica
demonstrar uma assessoria didática para que haja um resultado significativo no processo de ensinar e
aprender no ensino à distância.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Revisando a trajetória da educação a Distancia (EAD) percebemos que o processo foi longo para se chegar
ao que temos hoje na prática. O método de aprendizagem que era fragmentado e arcaico teve uma nova
roupagem, à medida que as transformações foram ocorrendo.

A necessidade que se fez esses momentos é que deu a motivação de propor novas possibilidades de
conhecimentos e formação em qualquer nível e área diversificada. As pesquisas juntamente com as
políticas públicas educacionais percebendo a adesão dos interessados, tentam ofertar serviços e variados
cursos para atender a demanda e assim expandir esse processo de ensino-aprendizagem com mais acesso
possível.

No que diz respeito à oferta de formação percebemos que no inicio da educação a distância, os cursos
oferecidos eram de curta duração, por correspondência via correios, rádios e na atualidade temos uma
variedade de cursos como graduação, pós-graduação Latu Sensu, cursos de extensão, especializações e no
momento estudam a possibilidade de mestrado via EAD. Romper com a formação tradicional não é tarefa
fácil, mas o investimento na educação superior, por exemplo, tem se destacado nesse processo, como diz
o dito popular “hoje não se forma quem não quer”, pois as possibilidades são amplas e há uma grande
vontade por parte dos órgãos competentes em especializar os profissionais principalmente da educação
básica Essa expansão fez também com que instituições privadas investissem mais ainda nessa modalidade
de educação. Nesse contexto constatamos na tabela abaixo:

IES
Graduação

Presencial

Graduação a

Distância

Tecnológico

Presencial

Tecnológico à

Distância

Total de

Cursos

Federal 3.564 44 107 0 3.715
Estadual 2.344 39 304 2 2.689
Municipal 719 7 47 7 780
Privada 15 .142 181 3.292 25 18.640

Fonte: MEC/Inep/Sinaes. Acesso16/06/2013.

Como notamos essa nova dinâmica tem atraído uma diversidade de pessoas, mas devemos estar atento
para alguns entraves que possam vir a ocorrer como: instituição não legalizada, este problema tem sido
apontado ultimamente dentro da nossa realidade, equipe pedagógica despreparada para manipular os
mecanismos tecnológicos, aulas presenciais em locais inadequados não possibilitando uma melhor
aprendizagem e recursos didáticos que funcionem de forma convincente atendendo os novos parâmetros
do ensino entre outros requisitos que a EAD exige por parte de quem oferece.

É pertinente lembrar que a EAD e toda a sua funcionalidade deve ser alvo dos órgãos públicos também,
isto é, em relação ao seu avanço, pois ainda existem pessoas que não podem ter acesso a essa
modalidade. E por fim ressalto que EAD não só possibilita o ensino-aprendizagem à distância, ela pode ser
ferramenta de grande auxílio no ensino presencial.

REFERÊNCIAS

BELLONI, Maria Luiza. Educação a distância. São Paulo: Autores Associados, 2001.

BRASIL. INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira). <

Pág.8/9



http://sianes.inep.gov.br/sinaes > Acesso em: 16/06/2013.

_______. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - Lei 9394/96 de 20.12.1996.

_______. Ministério da Educação. Referenciais de Qualidade para Cursos a Distância. 2003, p.3.

DEMO, Pedro. Educar pela pesquisa. São Paulo: Autores Associados, 1996.

LIBNEO, José Carlos. Didática. 24. Ed. São Paulo: Cortez, 2005.

LITTO F. Michael FORMIGA, Manoel Marcos Maciel. Educação a Distância: o estado da arte. São Paulo:
Pearson Education do Brasil, 2009.

LITWIN, E. Das Tradições à Virtualidade. In: LITWIN, Edith (org.). Educação a Distância: Temas para o
Debate de uma Nova Agenda Educativa. Porto Alegre: Artmed, 2001.

PETTERS, Otto. Didática do ensino a distância. São Leopoldo: Unisinos, 2003.

[1] Licenciado em História e especialista em Ensino de História. Professor da Educação Básica no Colégio
Integrado AGES e, Tutor Presencial EAD no polo de Poço Verde, pela Universidade Aberta do Brasil
(CESAD/UFS). E-mail: mario_sergiosilva@outlook.com
[2] Licenciado em Química pela UFS e especialista em Educação Especial pela UFC e em Educação Física
Escolar pela Faculdade Atlântica. Professor do AEE. E-mail: uildsm@gmail.com
[3] Licenciada em Pedagogia pela UFS. Aluna Especial do Mestrado em Educação, cursando disciplina
Tópicos Especiais do Ensino: estudos comparados em educação, e integrante do NUPIEPED/UFS. E-mail:
arcanjauniversitaria@bol.com.br
[4] Decreto 1.237, de 06/09/1994 do Sistema Nacional de Educação a Distância. Lei de Diretrizes e Bases.
[5] Art. 80, da Lei nº 9.394/96. LDB (Lei de Diretrizes e Bases).

Pág.9/9


