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Resumo:

Esta pesquisa visa destacar o processo histórico evolutivo pelo qual a educação a distância (EAD) esta sujeita
no Brasil, analisando os meios e ferramentas didáticas pelas quais o sistema opera, seus mecanismos de
interação, apontando as contribuições do sistema legislativo pertinentes a educação. Tem como objetivos
oferecer subsídio para o entendimento do processo de desenvolvimento em diferentes modelos e mídias da
EAD, desde as primeiras experiências com o ensino por correspondência, passando pelo sistema de
radiodifusão, associado às mídias impressas e as tecnologias da Web. Foram observadas e analisadas as
dificuldades de deslocamento geo-espacial e a necessidade da promoção da formação continuada, o
dinamismo de modelos e ferramentas digitais e por fim o relato de profissionais que atual na área lecionando
em nível superior na modalidade de educação a distância.

Palavras-chave: Tecnologia; Educação superior; Ensino a Distância.

Abstracto:

Esta investigación tiene como objetivo poner de relieve el proceso evolutivo histórico por el cual la educación
a distancia (EAD) está sujeta en Brasil, analizando los medios y herramientas de enseñanza en la que el
sistema opera, sus mecanismos de interacción, señalando las contribuciones del sistema de educación
legislativo pertinente. Tiene como objetivo proporcionar subsidio para la comprensión del proceso de
desarrollo en diferentes modelos y EAD medios de comunicación, ya que los primeros experimentos con la
enseñanza por correspondencia, a través del sistema de transmisión, asociado a los medios de comunicación
impresos y las tecnologías web han observado y analizado las dificultades de desplazamiento geo-espacial y la
necesidad de promover la educación continua, el dinamismo de los modelos y herramientas digitales y,
finalmente, la presentación de informes de los profesionales actuales en la enseñanza de campo de la
educación superior en la modalidad de educación a distancia.

Palabras clave: Tecnología; Enseñanza superior; Enseñanza a distancia

Introdução

A educação, enquanto ação promotora do desenvolvimento das aptidões humanas possibilita o acúmulo de
experiências de natureza social que são compartilhadas entre gerações mais amadurecidas a outras em pleno
desenvolvido. A troca de saberes contribui para o desenvolvimento de aptidões individuais que por sua vez
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desenvolve e melhora as técnicas e habilidades dentro de um contexto social. Levando em consideração as
práticas apreendidas pelo homem em sua vivência, nos é possível observar o aperfeiçoamento de técnicas
visando à melhoria da qualidade de vida, num processo de aprendizagem por meio das experimentações
vivenciadas.

O aspecto formativo pelo qual as experiências são elaboradas e aprimoradas dão uma tônica e diferenciam as
sociedades, as técnicas desenvolvidas constituem um patrimônio social, traduzido na ação de ensinar.

A sociedade caminha em busca de novos saberes e de aprimoramento. Neste sentido, a educação escolar e o
ato de ensinar, introduzido nas Américas pelos religiosos, em especial os jesuítas, tornou o ato de ir à escola
e frequentar espaços comuns de aprendizagem, em busca do conhecimento formal, uma característica natural
das sociedades.

Integrar diversos ritmos de aprendizagem a sociedade, por meio do processo educativo é um desafio a ser
superado. Mobilizar ações de natureza individuais e coletivas, desenvolver modelos e tecnologias para
contribuir com a educação e o desenvolvimento coletivo aplicado é um desafio.

Isto posto, vamos analisar o processo educacional constituído por meio da modalidade de educação a
distância (EAD), enquanto procedimento metodológico que possibilita o acesso à formação de estudantes.
Nossos referências estão pautados em Belonni, Litto e Alves, a proposta também é resultado da aplicação de
um questionário aberto, a professores atuantes na modalidade em nível superior.

As primeiras tecnologias assistidas para a educação a distância

O ensino enquanto ação sistematizada e organizada possui métodos que devidamente orientados conduzem o
aprendiz ao saber. Muitas são as metodologias capazes de impulsionar novas descobertas. Contudo, nem
sempre a promoção da escolarização foi favorecida pelos governos, pois a posse do saber representa o poder.
O domínio da leitura e da escrita possibilita ao cidadão fazer escolhas assertivas sobre o seu futuro.

A perspectiva de prosseguir nos estudo tende a reproduzir melhorias significativas em sua dinâmica de vida,
porém muitas vezes aspectos adversativos si impõe e fazem com que escolhas e tempos se tornem limitadas.
Descolar-se de regiões ermas para os grandes centros urbanos é um dos fatores que dificultam a
continuidade das realizações de sonhos.

Novas formas para buscar o desenvolvimento dos saberes, fez surgir dinâmicas educativas capazes de suprir
essa carência. O surgimento da educação a distância (EAD) no Brasil é uma alternativa viável diante das
dificuldades empreendidas e é da

[...] época em que se consolidava a República, o marco de referência oficial é a
instalação das Escolas Internacionais, em 1904. [...] Os cursos oferecidos eram
todos voltados para as pessoas que estavam em busca de empregos, especialmente
nos setores de comércio e serviços. O ensino era, naturalmente, por
correspondência, com remessa de materiais didáticos pelos correios, que usavam
principalmente as ferrovias para o transporte [...] (Alves, 2009)

A educação por correspondência era um recurso utilizado para adquirir novos conhecimentos, através de
cursos técnicos com a finalidade profissionalizante. O curso em si funcionava com a inscrição dos alunos,
mediado pela troca de correspondências, em geral cartas que eram recebidas por uma equipe de profissionais
da área que as catalogavam para envio posterior de respostas.

O modelo de ensino por correspondência possibilitou a formação e capacitação de um grande número de
pessoas. A utilização de materiais impressos e da prova final para comprovar as aptidões adquiridas no
processo é uma característica peculiar desse modelo.

Outra forma de manifestar a continuidade no aperfeiçoamento das técnicas de informação e comunicação
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voltadas para a promoção da escolarização de grande número de usuários é decorrente do uso do sistema de
radiodifusão.

Em 1923, era fundada a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. [...] A principal função
da emissora era possibilitar a educação popular, por meio de um então moderno
sistema de difusão em curso no Brasil e no mundo. [...] A rádio funcionou, em sua
primeira fase, nas dependências de uma escola superior mantida pelo poder público.
Posteriormente, fortes pressões surgiram para as mudanças de rumo da entidade,
sendo criadas exigências de difícil cumprimento, especialmente considerando a
inexistência de fins comerciais. Em 1936, sem alternativas, os instituidores
precisaram doar a emissora para o Ministério da Educação e Saúde [...] A educação
via rádio foi, dessa maneira, o segundo meio de transmissão a distância do saber,
sendo apenas precedida pela correspondência. [...] Projetos como o Mobral,
vinculados ao governo federal, prestaram grande auxílio e tinham abrangência
nacional, especialmente pelo uso do rádio. A revolução deflagrada em 1969 abortou
grandes iniciativas, e o sistema de censura praticamente liquidou a rádio educativa
brasileira. [...] (Alves, 2009)

As ondas sonoras promoviam o ensino-aprendizado. O rádio difusão por sua vez esteve associado à utilização
de materiais impressos de modo que a junção das duas partes favorecesse a coexistência de um sistema em
busca de mecanismos capazes de envolver um número maior de participes.

Entretanto, é na década de 1950 que uma nova realidade passa a fazer parte do universo educacional, a
televisão.

A televisão para fins educacionais foi usada de maneira positiva em sua fase inicial e
há registro de vários incentivos no Brasil a esse respeito, especialmente nas décadas
de 1960 e 1970. Coube ao Código Brasileiro de Telecomunicações, publicado em
1967, a determinação de que deveria haver transmissão de programas educativos
pelas emissoras de radiodifusão, bem como pelas televisões educativas. [...] No
início da década de 1990, as emissoras ficaram desobrigadas de ceder horários
diários para transmissão dos programas educacionais, significando um grande
retrocesso. [...] (Alves, 2009)

Os primeiros computadores que chegaram ao Brasil datam da segunda metade do século XX, e foram
instalados nas universidades.

O processamento de dados e as dinâmicas de produção

Belloni (1998), afirma que a EAD emerge no contexto das sociedades contemporâneas para atender às novas
mudanças sociais e educacionais, decorrentes da nova ordem econômica mundial. Muitas dessas mudanças
são provocadas pelos avanços das TIC (tecnologia da informação e da comunicação).

A principal inovação das últimas décadas na área da educação foi a criação, a
implantação e o aperfeiçoamento de uma nova geração de sistemas de EAD que
começou a abrir possibilidades de se promover oportunidades educacionais para
grandes contingentes populacionais [...] Os primeiros modelos dessa nova geração
se desenvolveu em muitos lugares, mas de forma muito exitosa na Inglaterra, na
década de 1970, por isso essa iniciativa passou a ser referencia mundial. [...] A
educação a distância é voltada especialmente (mas não exclusivamente) para
adultos [...]. Para maximizar as vantagens da educação a distância, há necessidade
de utilizar um arsenal específico (meios de comunicação, técnicas de ensino,
metodologias de aprendizagem, processo de tutoria, entre outros), obedecendo a
certos princípios básicos de qualidade. [...] Hoje em dia, um curso a distância já não
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é mais um curso por correspondência unidirecional, em que se enviam livros e outros
textos pelo correio e se espera que o aluno já saiba estudar e aprender. É preciso
cercar-se de uma multiplicidade de recursos para alcançar êxito. (Nunes, 2009)

No Brasil, o direito de ensinar e de aprender é assegurado no artigo 206, inciso II da Constituição Federal e
este serve como referência para educação. Em 1961, temos a primeira Lei de Diretrizes e Bases da educação
(LDB) que faz referência a modalidade de EAD. A partir de então passou a ser incorporado um capítulo
específico sobre o ensino supletivo, destinado ao atual ensino fundamental e médio, autorizando classes para
formação com a utilização de rádio, televisão, correspondência e outros meios. Contudo é com a atual LDB de
1996, que a EAD passou a ser possível em todos os níveis.

Art. 80. O Poder Público incentivará o desenvolvimento e a veiculação de programas
de ensino a distância, em todos os níveis e modalidades de ensino, e de educação
continuada. (Regulamento)

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

§ 2º A União regulamentará os requisitos para a realização de exames e registro de
diploma 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.
(Regulamento)

§ 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. (Lei Nª 9.394, de 20 de dezembro de 1996.)

Tratando da existência de diferentes modelos de educação a distância aspectos econômicos e de ensino são
considerados, pois

Existe grande variedade de modelos de instituições oferecendo programas a
distância. Algumas são chamadas dual, porque oferecem tanto ensino convencional
quanto o a distância; outras se limitam a uma única modalidade. [...] Não há, ainda,
uma clara e convincente indicação de qual é o modelo – ou modelos – mais
‘acertado(s)’ para EAD, uma vez que a combinação de fatores culturais, financeiros,
regulamentares e da qualidade de liderança dos responsáveis parecem todos ter um
papel determinante. (Litto, 2009)

O autor ainda chama nossa atenção quanto à necessidade do desenvolvimento da aprendizagem autodirigida,
a chamada heutagogia (heutagogy), destacando as seguintes preocupações,
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Se a pedagogia refere-se à aprendizagem infanto-juvenil, (o professor determina o
que será estudado, e como será estudado) a andragogia diz respeito à aprendizagem
de adultos (o professor determina o que será estudado, mas o aprendiz determina
como), então a heutagogia trata da aprendizagem autodeterminada (o ‘quê’ e ‘como’
são decididos pelo aprendiz). [...] Com essa nova visão, é possível pensar em dar
ênfase à aprendizagem – conhecimento adquirido pelo aluno – em oposição ao
ensino – conhecimento fornecido ao aluno [...] (Idem)

Fatores como o grau de maturação psicológica a que as atividades na modalidade EAD são elaboradas fazem
toda a diferença entre o sucesso ou não da mesma.

O redesenho da aprendizagem (redesigning learning), com o advento das tecnológicas da informação e
comunicação por meio das ferramentas web, se traduzem em um meio eficaz para reduzir as sensações e
ausências e distanciamento entre o ‘eu’ e o ‘nós’.

A busca por estender o acesso a formação e capacitação, em especial em nível superior a mais cidadãos, fez
com que a televisão, tecnologia popularizada e presente na casa do brasileiro, fossem associada com
elementos hospedados em interfaces digitais, por meio da internet, e com o auxílio do material impresso para
expandir o acesso a aprendizagem. A inclusão digital por meio da EAD, possibilitou a criação de ‘telecentros’,
com acesso gratuito a computadores conectados a via web.

A segunda geração da Web voltada para a aprendizagem é a Web 2.0 em que

[...] com interatividade aumentada, oferecimento de serviços de hospedagem on-line
de conteúdos, além de programas e ‘suítes’, que aumentam a produtividade. Esses
‘softwares sociais’, às vezes em forma de multimídia, fornecem ferramentas úteis
para a aprendizagem, como agendas on-line e organizadores pessoais, ambientes
para colaboração, gerenciamento de projetos e recurso em vídeo (como YouTube e
TeacherTube). É possível que a Web 2.0 represente o início de uma nova etapa de
tecnologia da informação, na qual o computador pessoal não mais será o repositório
dos documentos dos conteúdos e programas de cada indivíduo, mas meramente um
aparelho sem inteligência própria que, via web, pode alcançar sites nos quais estão
hospedados os conteúdos e programas que antes residiam no computador pessoal –
criando, assim melhores condições para aparelhos menores, mais leves e com maior
mobilidade. (Idem)

Toda essa dinâmica faz surgir uma preocupação com a qualidade da formação, pois com a utilização de
variados recursos a educação é ofertada de modo global com o auxílio da das tecnologias e de modo
homogêneo.

O Brasil vive simultaneamente, o impacto de três diferentes ‘ondas’ econômicas,
cada uma com consequências variadas para a EAD: a agrícola [...], a industrial [...] e
a da tecnologia da informação [...] É impossível dizer que exista um ‘padrão
dominante’ de e-learning no mundo [...] Por se tratar de algo ainda novo em
ambientes variados como escola e corporações, e não necessariamente resultado de
novas teorias físicas, a aprendizagem a distância por meio das novas tecnologias [...]
agora é possível que sua previsão acabe sendo realizável consoante três tendências:
1) todas as pessoas possuírem um aparelho (laptop, celular, iPad) portátil e
‘meio-burro’, mas acoplável à Web; 2) toda a ‘inteligência’ (software) e 3) a
memória (arquivos pessoais) localizados em alguns poucos servidores espalhados
pelo mundo. (Idem)

A docência superior na educação a distância associadas as TIC
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As tecnologias influenciam o processo educacional e por conseguinte a atuação do professional do magistério.
No momento atual as TIC, potencializam as trocas de saberes fazendo que com o processo educacional e as
instituições sejam reavaliados.

O professor precisa preparar-se para “professorar on-line”. A pregnância histórica da
pedagogia da transmissão exigirá formação continuada e profunda, capaz de levá-lo
a redimensionar sua prática docente (...). Em lugar de ensinar meramente, ele
precisará aprender a disponibilizar múltiplas experimentações e expressões, além de
montar conexões em rede que permitam múltiplas ocorrências. Em lugar de
meramente transmitir, ele será um formulador de problemas, provocador de
situações, arquiteto de percursos, mobilizador da experiência do conhecimento.
(Silva Apud, Silva, M. 2003)

O novo contexto educacional reflete o modelo econômico-social que é impulsionado pela onda digital da
informação e da comunicação e é, sobretudo por meio das mídias e das tecnologias incorporadas as ações
pedagógicas que é construído. O conhecimento e domínio das ferramentas e tecnologias da informação é uma
necessidade que envolve o discente e o docente. Diante das situações aqui observadas, realizamos um
questionamento com docentes atuantes na modalidade de educação a distância. Conforme vamos analisar[1].

Quando questionados quanto às ferramentas de transmissão utilizadas no modelo de educação a distância
que atua, responderam que possuem um “ambiente virtual de aprendizagem, podcast, fóruns, chats, rota de
consolidação, estudo dirigido, verificação de aprendizagem, e-mail, tire suas dúvidas, aulas ao vivo uma vez
por semana com momento de interação ‘aonde’ os alunos podem interagir no momento da aula expondo suas
dúvidas, o material impresso no qual os alunos podem acompanhar os conteúdos que foram selecionados
para o ensino e aprendizagem.”

As experiências docentes na modalidade também foram objeto de investigação, e neste item os resultados
foram variados, pois o processo de interação com a educação a distância em alguns casos era anterior a
docência universitária, incluindo cursos de capacitação realizados em outras instituições utilizando a
modalidade. “Como discente, o primeiro contato ocorreu em 2008 em um curso de curta duração promovido
pela FGV. Como docente, o primeiro contato ocorreu em 2011 (...) Atuo na área há aproximadamente 3
anos.” Experiências dentro da metodologia e sendo aprimoradas ao longo dos anos também foram
evidenciadas “Inicie em 2006 como tutora (...), em 2011 participei de um edital de provimento interno sendo
aprovado como professora assistente (...), em 2013 mais uma vez participei de outro edital e fui nomeada
professora adjunta I. No total tenho 8 anos no Ensino à Distância”.

A adesão do profissional a metodologia em EAD, também foi objeto de questionamento. “A adesão à
metodologia EAD ocorreu a partir do momento que aceitei o desafio de ministrar disciplinas (...)em 2011.
Inicialmente houve certa dificuldade, por tratar-se de uma metodologia com a qual nunca havia trabalhado,
porém a promoção de sucessivas capacitações pela instituição auxiliaram a adaptação ao modelo.”

A rotina de trabalho para atuar na modalidade possui algumas particularidades, conforme descritas “Na
modalidade em que atuou hoje, planejo minhas aulas com 45 dias antes de ‘entrar no ar’, elaboro planos de
aula, os estudos dirigidos, fóruns e rotas, avalio as verificações de aprendizagem, construo os espelhos dos
tutores que são guias para a correção dos estudos dirigidos, produzo vídeos com a equipe de filmagem,
confecciono as avaliações e seus respectivos gabaritos, elaboro os slides das aulas. Todos estes materiais são
enviados a coordenação do curso, supervisão de avaliação, assessoria pedagógica e coordenador de
transmissão de estúdio, depois de aprovado estes materiais são cadastrados no ambiente virtual de
aprendizagem.” Outro participante reforçou que “A rotina de trabalho envolve a mediação de diversas
atividades pedagógicas presentes no ambiente virtual de aprendizagem; a construção de formulários, provas
e questionários; a gravação de vídeos e áudios instrucionais; a participação em aulas via satélite; atividades
de capacitação e reuniões com professores tutores e membros da equipe pedagógica.”
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Buscando compreender um pouco mais da experiência profissional, evidenciamos que existem docentes que
atuaram em diferentes modelos da EAD, em especial em dois modelos no “semi-presencial e on line”,
conforme relado dos participantes, “ primeiro atuava apenas com as disciplinas pedagógicas, sendo
responsável em conduzir os alunos aos seus estudos através dos plantões de tutoria e não elaborava
nenhuma atividade pois era tutora, podendo atuar em vários cursos que não eram de minha formação. E
atualmente atuo exclusivamente no curso de Pedagogia, planejando os materiais didáticos dos alunos.”

Investigando sobre o que é possível mudar nas ferramentas que utiliza na sua prática docente, as respostas
foram variadas, “Seria interessante que essas ferramentas fossem mais atrativas para os alunos, no sentido
de estimular sua utilização pelo potencial de interatividade”, e ainda “As ferramentas presentes têm se
mostrado ideal para aprendizagem dos alunos.” Esse aspecto aponta questões pertinentes de análise sobre a
temática, buscando entender os mecanismos geradores e o olhar do discente sobre as mesmas.

Por fim as considerações relatadas sobre o processo de desenvolvimento pelo qual a educação a distância
vem passando, podem são representadas nestas falas. “A educação a distância tem passado por um processo
de expansão inexorável, sendo um importante mecanismo para universalizar o acesso ao conhecimento nos
mais diversos níveis, seja na graduação, pós-graduação ou na formação continuada.” E ainda “Considero
ideal, pois tem possibilitado aos estudantes o acesso ao ensino superior sem sair de seu espaço geográfico,
economizando tempo e dinheiro. O modelo de educação a distância traz inúmeras ferramentas que acabam
aproximando os alunos tanto do professor quanto de outros alunos de outros polos. A interatividade
apresentada no ambiente virtual de aprendizagem transmite o modelo de sociedade que temos nos dias de
hoje, como exemplo disto podemos dizer que os modelos de AVA (ambientes virtuais de aprendizagem) são
criados a partir dos modelos das redes sociais no qual neste espaço o aluno tem a possibilidade de fazer
várias ações num único espaço.”

As considerações aqui apresentadas não encerram as discussões sobre o tema, haja vista que trazem à tona
novos elementos para investigação e analise quanto ao uso da TIC aplicadas a formação do cidadão na esfera
educacional, associando as inovações técnicas aos desafios que os mercado de trabalho docente vem sendo
impulsionado.

Nota:

Professora Assistente I na Universidade Tiradentes. Mestranda em Ciências da Educação pela Universidad
Americana / PY, pesquisadora do GPGFOP/UNIT/CNPq. E-mail maristella.andrade@hotmail.com
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