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Caro(a) Aluno(a): 

Você está recebendo este material didático por meio do qual 
vai realizar a maior parte de seus estudos do curso de Letras Licenciatura 
em Espanhol. Na Educação a Distância, o material didático é a mais 
importante ferramenta de estudo. Ele é o principal mediador entre você 
e os conhecimentos historicamente acumulados que foram escolhidos 
para compor cada aula que agora está em suas mãos. 

O material didático na EaD é, ainda, substituto do professor 
no momento em que você o utiliza. Nesses textos, o professor se 
faz presente através da linguagem dialogada, das estratégias de 
mobilização dos conteúdos, das atividades, enfim, de tudo o que 
compõe esse material. É importante que você tenha clareza de que a 
sua aprendizagem depende, sobretudo, do seu empenho em estudá-
lo, dedicando bastante atenção aos conteúdos de cada aula. Realizar 
cada uma das atividades, comunicar-se com seu tutor e/ou professor 
através das várias formas de interação e sanar as dúvidas que, por 
ventura, venham surgir durante o processo de utilização desse material, 
constituem-se elementos primordiais para o seu aprendizado. 

Esse material foi concebido, escrito e finalizado com muita 
dedicação com um objetivo principal: a sua aprendizagem. Cada 
imagem, ícone ou atividade passou por um refinado processo de análise 
com o objetivo de que, no final de cada sessão de estudo, você tenha 
compreendido bem os conceitos, categorias ou postulados essenciais 
à sua formação como professor de Língua Espanhola. Desejamos que 
o itinerário iniciado por você seja exitoso e que, ao final do curso, esse 
material tenha contribuído efetivamente para seu crescimento na 
condição de indivíduo, cidadão e profissional. 

Bons estudos. 

Diretoria de Produção de Material Didático

Material Didático
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As seções
Com o objetivo de facilitar a sua aprendizagem, as aulas foram 

estruturadas didaticamente em seções que facilitam o seu itinerário 
de estudos. Essas seções cumprem, cada uma, um objetivo específico 
e estão articuladas entre si, de modo que, ao final de cada aula, você 
tenha compreendido o conteúdo e apreendido os conceitos principais. 
Vamos ver quais são essas seções e quais as suas funções nas aulas.

Apresentação e objetivos
Apresenta de maneira resumida os conteúdos que você vai 
estudar e os objetivos de aprendizagem da aula.

Para começar
Texto de abertura da aula. Pode ser um poema, uma 
crônica, uma charge, um conto, entre outros. Tem a função 
de problematizar a temática que será trabalhada na aula.

Assim é
Desenvolve a temática da aula através da apresentação 
dos conteúdos propriamente ditos.

Mãos à obra
São as atividades de percurso (fixação) que estão 
relacionadas com os conteúdos trabalhados em cada 
bloco.

Atenção!
Usada quando o professor quer dar um destaque para 
algum aspecto importante da temática que está sendo 
estudada: conceitos, significado de termos, explicação 
adicional sobre um termo, entre outros.

Um passo a mais
Seção que recomenda as leituras complementares à aula 
que você está estudando.
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Já sei!
Resumo da aula que você estudou.

Box
Aparece quando existe necessidade de uma informação 
complementar, como um biografema de um autor em 
destaque, a indicação de uma leitura ou filme, com breve 
sinopse, entre outros.

Referências
Apresenta as referências bibliográficas que foram 
utilizadas pelo professor para a elaboração da aula.
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É muito comum falarmos em tecnologia e pensarmos somente 
em materiais palpáveis ou nos objetos modernos que nos cercam. Mas 
é importante saber que a tecnologia é um processo que acompanha o 
homem desde sua existência. O homem organizou estruturas de defesa e 
conseguiu dominar mecanismos para transformar o meio, adaptando-o 
às suas necessidades. Aliás, foi por esse processo que ele começou a 
se diferenciar dos demais animais. E mais ainda, o homem associou 
tudo isso à produção da sua vida material através do trabalho. Uma 
dessas formas de diferenciação mais notável foi o aprimoramento do 
sistema de comunicação. O homem se comunicava inicialmente por sons 
e gestos, hoje por comunicadores instantâneos. Você já observou que, 
atualmente, estamos cercados de aparelhos que facilitam muito a nossa 
vida e sobretudo nossa comunicação?

Nesta aula você vai ter contato com textos e atividades que 
lhe ajudarão a compreender, de maneira criteriosa, qual a importância 
dessas tecnologias no seu dia a dia e por que é importante que um aluno 
de um curso a distância esteja informado do papel delas em nossa vida.

Nesta aula deveremos alcançar os seguintes 
objetivos: 

 Entender e conceituar os termos: 
instrumento, técnica e tecnologia.

 Compreender e exemplificar o 
uso de instrumentos tecnológicos 
do cotidiano.

 Apontar algumas características 
dos instrumentos 
de informação e 
comunicação.

Aula 01
Conceitos fundamentais e teorias

Apresentação e ObjetivosApresentação e Objetivos

os termos: 
cnologia.

ficar o 
llógicos

rrrrrrísticas
s
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...e o homem começa a transformar as coisas para atender as 
suas necessidades... e o homem criou as ferramentas... quanto mais ele 
aperfeiçoa as ferramentas, mais se distancia do seu estado natural e se 
humaniza.

Usamos uma infinidade de objetos tais como: roupas, pente de 
cabelo, computadores etc. Tudo que, de certa forma, faz parte do nosso 
cotidiano, objetos com os quais já nos acostumamos, e podemos nos 
arriscar a dizer que construímos uma dependência. Podemos até dizer que 
antes de alguns deles existir já sonhávamos com eles. Pensamos também 
no aprimoramento desses objetos que já existem: um liquidificador 
que seja silencioso!  Se não sonhou com isso, certamente conhece 
alguém que sonhou. Nesta aula, você vai estudar sobre instrumentos 
tecnológicos e sobre um conjunto específico de tecnologias - as TICs 
(Tecnologias da Informação e da Comunicação). Vai estudar como esses 
artefatos modificaram as relações humanas, transformaram conceitos e 
redefiniram padrões de comportamento de instituições como a Escola.  
Esses objetos são o que, comumente, chamamos de tecnologias. Mas... 
será mesmo que o termo tecnologia pode ser definido somente a partir 
desses objetos? Vejamos:

Para começarPara começar

será mesmo que o termo tecnologia pode ser definido somente a partir
desses objetos? Vejamos:
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Antes da escrita, o que existia eram a linguagem gestual e 
depois a oral, meios de comunicação através dos quais os grupos de 
indivíduos perpetuavam as tradições e transmitiam os conhecimentos de 
geração para geração. Depois da escrita, o homem passou a registrar 
os conhecimentos de maneira sistemática e organizada, o que facilitou 
muito os processos comunicativos.

O surgimento da escrita, 
além de garantir o registro das 
ações e pensamentos humanos, 
possibilitou ao homem transmitir 
mensagens das mais variadas 
formas: desde as placas de 
argila da escrita cuneiforme na 
Mesopotâmia, passando pelos 
pergaminhos no Egito Antigo, 
o uso do papel na China, o 
livro impresso, até chegar ao 
computador.

A descoberta desses suportes para registro da escrita possibilitou 
a comunicação através de cartas e bilhetes. Depois, com a Revolução 
Industrial, foram descobertas novas formas de comunicação. Umas das 
mais marcantes invenções foi o telefone.

No século XX, várias invenções vieram facilitar a comunicação: 
o rádio, a TV, o computador e a 
Internet. Hoje vivemos em um 
mundo onde a informação e a 
comunicação se faz de maneira tão 
rápida que as noções de tempo e 
espaço estão totalmente diferentes 
do que concebíamos há 30 anos.

Observe! esses meios não 
teriam sentido de existência, se 
não houvesse uma mensagem oral 
ou escrita sendo enviada por meio deles e o conhecimento humano para 
elaborá-la, compreendê-la e interpretá-la. 

Você sabia que os indianos faziam 
livros de folhas de palmeiras? Os livros 
dos maias e os astecas tinham forma de 
sanfona e eram feitos de um material 
existente entre a casca da árvore e 
sua madeira? Os chineses, por sua vez, 
utilizavam rolos de seda para fazer seus 
livros e os romanos escreviam em tábuas 
de madeira cobertas de cera?

De acordo com Dias (2005), 
Graham Bell (1847-1922) não foi o 
inventor do telefone, mas sim o Italiano 
Antonio Meucci (1808-1889). Esse fato foi 
reconhecido oficialmente pelo Congresso 
Nacional dos EUA, em 15/06/2002. 

Assim é
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...e os meios de comunicação continuam sua 
evolução...

Você deve estar se perguntando o que tem a ver a linguagem 
falada e a escrita com o tema desta aula. Porém essa breve reflexão 
tem exatamente o objetivo de mostrar-lhe que a fala articulada e a 
escrita, foram fundamentais para a evolução da consciência humana e 
para a organização do pensamento. E quando o homem definiu padrões 
de organização da fala, criando os dialetos e mais tarde os idiomas, 
e criou o alfabeto, organizando daí a escrita, ele estava exatamente 
desenvolvendo as primeiras tecnologias da comunicação.

 

Atenção!
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...O homem atua sobre a natureza ao mesmo tempo 

Com o passar do tempo, a capacidade de criação e de re-
criação  do homem se tornou tão sofisticada que ele passou a atuar 
sobre a natureza, adaptando-a às suas necessidades, transformando-a 
artificialmente, criando novas paisagens com a construção de casas, 
edifícios, estradas, represas, moinhos... Com a revolução industrial, 
vieram as máquinas, os novos meios de transportes como os automóveis, 
novas formas de produção de energia, como as elétrica, térmica, atômica 
e artefatos variados que não só serviram para o desenvolvimento do 
progresso, mas foram usados para a sua própria destruição, até chegar 
aos dias atuais, aonde, cada dia mais, a tecnologia determina a forma 
de viver do homem contemporâneo. 

Para o teórico da comunicação, Marshall McLuhan (2001), as 
ferramentas são extensão do próprio homem. Por exemplo: a caneta 
seria uma extensão da mão, a câmera fotográfica uma extensão do 
próprio olho, a roupa uma extensão da pele e assim por diante. Para ele, 
a tecnologia, à medida que é construída, constrói o homem. Foi ele quem 
cunhou a frase: “O homem constroi as ferramentas; as ferramentas 
reconstroem o homem. (Marshall McLuhan, 2001)”

Técnica/Tecnologia

Pode-se dizer que a técnica existe desde que existe a humanidade. 
Existe desde que o homem começou a idealizar os objetos, desde que o 
homem passou a possuir a intenção de construir objetos e a transformá-
los a partir da necessidade que surgia objetivando sua sobrevivência.  A 
técnica é comumente definida como um conjunto de práticas operativas 
intencionais e conquistadas através de práticas da vida.

Mãos a obraM bMãos a obra
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Construindo um conceito de tecnologia

Sabe-se que tecnologia é entendida por Castells, (1999, p. 49), 
como: “o uso de conhecimentos científicos para especificar as vias de 
se fazerem às coisas de uma maneira reproduzível”. Grinspun (2001, 
p.103) nos descreve uma situação que retrata muito bem o que foi 
colocado, veja:

A tecnologia é uma nova forma de ver o mundo, de ver as coisas. 
É uma nova forma pela qual o Ser se desvela. Nessa ótica, a tecnologia é 
um desvelamento de inúmeras possibilidades de ser que não eram antes 
percebidas. Por isso, pela tecnologia o homem passa a ver o mundo de 
outra forma. Por exemplo: após a construção de uma barragem e de 
uma usina elétrica em um rio, o significado original do rio muda para o 
homem que o olha: A partir daí ele simplesmente não vê mais o velho rio 
das pescarias, das barcaças, dos piqueniques, ou das enchentes. Passa 
a ver o rio como ‘fator econômico responsável pelo abastecimento de 
luz e de energia elétrica de toda a região’ [...] Então ele percebe a 
possibilidade de explorar o rio para transporte comercial, para passeios 
turísticos, para aluguel de pedalinhos etc.

Da mesma forma cada coisa que existe no mundo, depois da 
introdução da tecnologia moderna, vai se transformando, revelando-se 
outra aos nossos olhos, quando vista pelo sentido tecnológico. O mundo 
todo vai paulatinamente sendo transformado. Tudo passa a ser visto 
como possível fonte de energia e de riqueza para ser explorada, estocada 
(GRISNSPUN, 2001, p.103) 

Vejamos a definição para tecnologia 
encontrada no dicionário:

 “teoria geral e/ou estudo sistemático sobre técnicas, 
processos, métodos, meios e instrumentos de um ou 
mais ofícios ou domínio da atividade humana (por 
ex. indústria, ciência etc.) 2. técnica ou conjunto de 
técnicas de um domínio particular. 3. qualquer técnica 
moderna e complexa.” (HOUAISS, 2001, p. 2683)

O significado do dicionário serve como ponto 
de partida para aprofundarmos um pouco mais as 
reflexões sobre o conceito de tecnologia, visto que ele 
passou por um processo de evolução. 
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Assista ao filme indicado e observe como a evolução da 
humanidade se associa a evolução tecnológica.

     Filme Indicado: A Guerra do Fogo

Sinopse

A Guerra do Fogo conta a saga de uma 
tribo e seu lí¬der, Naoh, que tenta recuperar o 
precioso fogo recém-descoberto e já roubado. 
Através dos pântanos e da neve, Naoh encontra 
três outras tribos, cada uma em um estágio 
diferente de evolução, caminhando para a atual 
civilização em que vivemos. Os sons e a linguagem 
embrionária do filme são criações do escritor 
Anthony Burgess, o mesmo de Laranja Mecânica. 
Mistura de ficção cientí¬fica e aventura, o 
filme é uma perfeita reconstituição da pré-história, tendo como eixo 
a descoberta do fogo. Fantástico e visionário, o filme é uma aula de 
história e cinema.

Diretor:Jean-jacquesAnnau

Um passo a mais

Mãos a obra
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A partir da exposição dos conteúdos estudados até o momento, 
podemos perceber que, discutir a tecnologia é uma questão bem mais 
complexa do que pensamos e que é impossível enxergá-la apenas por um 
ângulo. Ainda podemos concluir que é inconcebível discutir tecnologia, 
desvinculando-a da sociedade, pois ela não é um ente exterior aos 
processos sociais, ao contrário, é resultado e ao mesmo tempo resultante 
dos processos sociais. 

Essa discussão ganha mais complexidade quando vamos 
relacionar as tecnologias de informação e da comunicação e a escola. 
Vejamos:

Um mundo em rede
Você pode achar que não é um usuário do que há de mais 

sofisticado hoje em dia em matéria de tecnologias da informação e da 
comunicação. Mas, com certeza, deve usar, pelo menos, os aparelhos 
mais antigos como telefone fixo, rádio, televisão e o serviço de correio.  
Na verdade, essas tecnologias ainda são as que estão mais ao alcance 
das pessoas comuns. Além delas, e em alguns casos, a partir delas, 
muitos outros suportes de comunicação foram inventados, e hoje, a 
cada dia mais, se expandem e se sofisticam: o telefone celular, o fax, 
o computador e a internet, o sistema de teleconferência via satélite, as 
videoconferências... Enfim, uma infinidade de meios tecnológicos que 

Atenção!
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se configuram como novas tecnologias e que começam a fazer parte do 
cotidiano de muita gente, apesar de um número bem maior de pessoas 
ainda não ter acesso a esses meios.

Pois bem... a evolução dessas tecnologias, até chegarem no 
nível de sofisticação em que se encontram atualmente, provocaram 
mudanças profundas na chamada sociedade pós-industrial durante a 
segunda metade do século XX. A telecomunicação e a comunicação via 
tecnologias digitais encurtaram distâncias e comprimiram o tempo. A 
nova noção de espaço e tempo gerada pela velocidade das alterações 
tecnológicas aplicadas aos processos informativos e comunicativos é 
uma realidade e uma das alterações mais significativas.

Portanto, o fantástico mundo das novas tecnologias da 
informação comunicação é uma realidade que não temos como negar, 
mas o nosso posicionamento em relação aos efeitos da aplicação dessas 
tecnologias no nosso cotidiano não pode ser nem de deslumbramento 
desmedido, nem de ceticismo exagerado, devemos enxergá-las como 
parte dos avanços, das contribuições, e das contradições inerentes à 
humanidade no seu esforço pelo estabelecimento eficaz de comunicar-se. 

As tecnologias da inforaçõa e da comunicação no 
ensino/aprendizagem

Provavelmente, você, como a maioria dos alunos desse curso, 
passaram por processos de formação onde foram avaliados, não 
é verdade? Pare um pouco e relembre como era o processo 
avaliativo na escola que você estudou?

Quais as principais mudanças que estão ocorrendo na 
educação em função do uso das TICs?

Do quadro-negro à chegada da Internet
“Uma rede mundial de ordenadores tornará acessível, 

em alguns minutos, qualquer tipo de informação aos estudantes do 
mundo inteiro.” (MACLUHAN, apud LIMA, 1976: p. 40)

Observe a data da citação acima. Agora, 
considere que a sentença, em tom profético, 
foi escrita no final da década de sessenta, por 
Marshall MacLuhan (2001), quando o mundo 
ainda nem sonhava com a popularização da 
Internet. Nesse momento, grandes avanços 
tecnológicos estavam acontecendo: a chegada 

a, 
o,
or 
do
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do homem à lua, a revolução nos meios produtivos e nos meios de 
comunicação, com a introdução dos veículos de comunicação de massa, 
como a televisão, a modernização dos sistemas de comunicação via 
satélite etc. 

A década de 60 tem no desenvolvimento dos meios de 
comunicação de massas um fator de extraordinária influência social. 
A “revolução eletrônica” apoiada inicialmente no rádio e na televisão 
propiciará uma profunda revisão dos modelos de comunicação usados. A 
sua capacidade de influência sobre milhões de pessoas irá gerar mudanças 
nos costumes sociais, na maneira de fazer política, na economia, no 
marketing, na informação jornalística e também na educação (PONS, 
1998, p. 52).

Porém, nem sempre a velocidade das transformações sociais 
mais amplas ocorre na mesma proporção nos sistemas de ensino. Em 
geral, a escola é um dos últimos espaços a incorporarem tais mudanças.  
A adequação à nova realidade que se esboçava nesse momento, só, 
lentamente, será incorporada pela escola.

A profecia de MacLuhan (2001) materializa-se com a chegada 
da Internet e sua utilização como um poderosíssimo aliado do homem na 
comunicação e busca pelo conhecimento.

A rápida evolução dos sistemas de comunicação por meio das 
novas tecnologias provocou mudanças em relação ao conhecimento. Os 
novos suportes de armazenamento, processamento e, principalmente, 
distribuição do conhecimento permitem hoje, o acesso ao que antes era 
restrito a grupos fechados, tornando-se disponível para todos, em que 
pesem os impedimentos políticos e ideológicos..

...Outras mudanças importantes...
Entre as mudanças mais importantes no processo de ensino e 

aprendizagem decorrente do avanço das novas tecnologias da informação 
e da comunicação, estão os novos papéis dos professores e dos 
alunos. 

Nessa nova configuração, os 
professores já não são mais os detentores e 
os transmissores absolutos do saber e passam 
a ter uma responsabilidade diferente das 
responsabilidades tradicionais. Agora o papel 
do professor é muito mais o de mediar a 
construção do saber, apontar caminhos para 
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que o aluno chegue até o conhecimento. Em outras palavras, o professor 
torna-se mais um problematizador do conhecimento que, como você já 
sabe, é fluxo e está à disposição dos alunos nos mais variados meios.

Por sua vez, o aluno torna-se mais responsável pela sua 
aprendizagem, mobilizando esforços na perspectiva de construir sua 
autonomia intelectual, através da pesquisa e da colaboração e da interação 
múltipla com outros atores do processo de ensino e aprendizagem, entre 
eles, o próprio professor.

Evidentemente, o uso dessas tecnologias e a mudança de papéis 
dos principais atores do processo de ensino e aprendizagem, não anulam 
nem a necessidade de se usar algumas formas de ensinar e aprender, nem 
o uso de meios e métodos tradicionais. O que há é um enriquecimento do 
processo com a introdução dessas novas tecnologias.

Por outro lado, abrem-se múltiplas oportunidades de se aprender 
para além das formas tradicionais de ensino e aprendizagem. Uma 
delas, a que hoje ganha mais espaço no mundo, é a Educação a Distância 
mediada pelas novas tecnologias da Informação e da comunicação. Mas 
esse é um tema para a nossa próxima aula.

Mãos a obra
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Nesta aula, você aprendeu, entre outras coisas, 
que tecnologia é bem mais que os artefatos e instrumentos 
materiais que manuseamos cotidianamente e que através 
do desenvolvimento tecnológico, o homem conseguiu se 
diferenciar dos demais animais e dominar mecanismos de 
transformar o meio, adaptando-o às suas necessidades.  
Nessa aula, você aprendeu, ainda, como se desenvolveram 
as primeiras tecnologias da informação e da comunicação, 
desde a criação do alfabeto até o surgimento do computador. 
Aprendeu também como as novas tecnologias da informação 
e da comunicação transformaram e continuam a transformar 
o mundo, principalmente porque redefiniram noções de tempo 
e espaço e proporcionaram a redefinição e a criação de novos 
valores em função do estabelecimento de novos padrões 
comunicativos. Por fim, você viu que precisamos estabelecer 
um relacionamento baseado na visão crítica em relação ao uso 
dessas tecnologias. Percebeu que o processo de introdução das 
novas tecnologias da informação e da comunicação no ensino 
e aprendizagem e quais as principais mudanças decorrentes 
desse processo, principalmente nas formas de organização 
e construção do conhecimento. Ainda aprendeu como essas 
mudanças exigem um novo papel do professor e do aluno 
mediante o uso das novas tecnologias da informação e da 
comunicação.

Já sei!



Tecnologia da Informação e Comunicação e a 

Educação a Distancia
p15Aula 01

Leitura complementar
LIMA, Artemilsom. Tecnologias conceito básicos e teorias. 

Natal:IFRN/UAB. 2007

Para se autoavaliar, vamos trabalhar nosso poder de síntese, 
elaborando um texto de uma lauda onde se deve escrever sobre como as 
mudanças técnicas/tecnológicas influenciam na dinâmica educacional e 
no ambiente escolar? Relacione características como: 

 rapidez das informações 

 mudanças e aprimoramentos dos objetos 

 capacidade de adquirir cada fez mais conhecimento. 

HOUAISS, A. et. Al. Dicionário houaiss de língua portuguesa. 
Rio de Janeiro: editora Objetiva 2001.

LÉVI, Pierre. O que é virtual?. Rio de Janeiro: Ed. 34, 1996.

_________. As tecnologias da inteligência: o fututro do 
pensamento na era da informática. Rio de Janeiro: Ed. 34, 1993.

LIMA, Artemilsom. Tecnologias conceito básicos e teorias. 

Autoavaliação

Um passo a mais
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Natal:IFRN/UAB. 2007

LIMA, Lauro de Oliveira. Mutações em educação segundo 
McLuhan. Rio de Janeiro. Vozes, 1976. 

MAcLUHAN, Marshall. Os meios de comunicação como 
extensão do homem. São Paulo. Cultrix. 2001.

MORAN, José Manuel. Novos desafios na educação - a Internet 
na educação presencial e virtual. (in) PORTO, Tânia Maria E. (org) 
Saberes e Linguagens de educação e comunicação. Editora da UFPel, 
Pelotas, 2001, p. 19-44. 

__________________ et. al. Novas tecnologias e mediação 
pedagógica. São Paulo: Papirus, 2000.

_______________________. Interferências dos meios de 
comunicação no nosso conhecimento. Disponível em: <www.eca.usp.br/
prof/moran>. Acesso em 25/05/2007. 

PONS, de Pablos  J. Visões e Conceitos sobre a Tecnologia 
Educacional. In: Sancho, Juana (org.)  Para uma Tecnologia Educacional. 
Porto Alegre. ArtMed, 1998. 

 SANCHO, Juana Maria. Tecnologia: Um mundo carregado de 
ambivalência (in) SANCHO, Juana Maria (org). Para uma tecnologia 
educacional. Porto Alegre: Artmed. 1998.

CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede:Rio de Janeiro: Paz 
e terra, 2002.
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Agora que você já sabe o que é e como evoluiu o processo técnico 
e tecnológico, já estudou sobre as TICs e viu como elas estão contribuindo 
para mudar a realidade do processo de ensino e aprendizagem, vamos 
estudar, nesta aula, uma modalidade de ensino que tem, cada dia mais, 
ganhado espaço nos sistemas de ensino do mundo todo: a Educação a 
Distância - EaD.

Aprenderemos como se deu o processo de evolução da EaD no 
mundo, quais são os fundamentos básicos dessa modalidade de ensino e 
quais as diferenças entre ela e o ensino presencial no qual fomos todos 
formados. Agora, como aluno de um curso a distância, você tem a 
obrigação de conhecer como a EAD se estrutura e quais são os caminhos 
e os dilemas que essa modalidade de ensino enfrenta atualmente. A 
partir desta aula, trataremos exclusivamente dessas questões.  

Nesta aula deveremos alcançar os seguintes objetivos: 

1. identificar as bases conceituais da EaD;

2. conhecer o processo de evolução da EaD no 
mundo e no Brasil;

3. distinguir as diferenças entre a EaD e as 
formas presenciais de Ensino.

ç

entre a EaD e as 
nsino.
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Apresentação e ObjetivosApresentação e Objetivos
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EAD!  O que é isso?

Lembra de como terminamos a nossa última aula? Falamos 
numa modalidade de ensino que ganha cada vez mais espaço nos sistemas 
de ensino do mundo todo, não foi? Essa modalidade é a Educação a 
Distância. Você já participou de algum curso a distância? Conhece ou já 
ouviu falar de alguém que tenha feito algum curso a distância? 

Pois bem... você está na segunda aula de um curso tecnológico 
a distância e já está na hora de refletir sobre suas bases conceituais, de 
saber como essa modalidade evoluiu até hoje e quais as diferenças entre 
ela e o ensino presencial.

Como todo conceito, o de educação a distância passou por 
um período de amadurecimento. Primeiro, conceituou-

se EaD, como um processo de educação simples e 
direto, o que não é verdade, pois todo processo de 

educação possui sua complexidade e a EaD não 
seria diferente. Porém, a partir das décadas de 
70 e 80, passou-se a conceituar a EaD pelo que 
ela é, ou seja, a partir das características que 
determinam os seus elementos constitutivos. 

Nessa perspectiva, o conceito mais 
objetivo de Educação a Distância é o de 
uma modalidade de ensino que funciona 
através de um processo educativo sistemático 

e organizado que tem como característica 
fundamental a separação físico-espacial entre professores e alunos, que 
interagem de lugares distintos através de meios tecnológicos diversos, 
que possibilitam uma interação bidirecional, ou seja, uma interação de 
dupla via.

um períod
se Ea

dir
e

Para começarPara começar
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O termo Educação a Distância, segundo, Nunes (1997) 
incluiria um conjunto de estratégias referenciadas que são conhecidas 
diferentemente em alguns países: educação por correspondência, no 
Reino Unido; estudo em casa (home study), nos EUA; estudos externos 
(external studies) na Austrália; educacion a distância, em espanhol e 
tele-educação em português.

Independente da diversidade de nomes, conforme a cultura 
de cada região, a educação a distância configura-se como uma 

alternativa poderosíssima no combate às distorções 
provocadas pela incapacidade dos sistemas tradicionais 
de ensino presencial de abarcarem as demandas cada vez 

mais crescentes pela formação continuada e depende dos 
meios tecnológicos da informação e comunicação. 

Para Kramer (1999), existe uma relação 
que é praticamente indissociável entre a EaD e as 

tecnologias da comunicação, pois essas últimas são os 
meios indispensáveis ao funcionamento do sistema, sem os 

quais a EaD não se realiza.

 
EaD: modalidade, metodologia ou tecnologia?

Desde as nossas primeiras referências à EaD, é tratada como 
modalidade de ensino. Mas aqui caberia uma discussão como a que 
é feita por Niskier (1999) em que ele, sem querer entrar no mérito 
da discussão etimológica, defende que a Educação a Distância é uma 
modalidade que se afirma cada vez mais como uma tecnologia, “a 
tecnologia da esperança.” O argumento central do professor é o de 
que, com a expansão das tecnologias da informação e da comunicação, 
ampliou-se a noção de ensino que hoje não se restringe apenas à precária 
sala de aula presencial. Essa dinamização tecnológica forçou também 
uma redefinição dos planejamentos com vistas a ampliar e aperfeiçoar 
métodos de gestão e de funcionamento dos sistemas de comunicação 
próprios do processo de ensino e aprendizagem. 

Estaria em curso uma transformação dos sistemas de ensino, 
cuja principal virtude é a possibilidade de solução, através da educação 
a distância, da enorme defasagem da oferta de ensino no mundo todo, 
inclusive no Brasil. 

Inde
de cada re

alt
p
d

ma

t
meios

quais a Ea

Assim é
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Atenção!

Mãos à obra
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Das cartas de São Paulo à UAB

Agora que você aprendeu o que é educação a distância, vamos 
conhecer um pouco da evolução histórica dessa modalidade. Há quanto 
tempo você acha que existe a EAD?

Costuma-se dizer que a primeira forma de educação a distância 
foram as famosas cartas de São Paulo aos fiéis cristãos no século 
II.  Através dessas correspondências, o apóstolo Paulo teria educado 
cristãos dispersos nas mais diversas cidades da Grécia e perpetuado os 
ensinamentos que se constituem a essência do cristianismo. 

Mas, bem longe dessa remota origem, podemos localizar no 
final do século XVIII, meados do século XIX e princípios do século XX, 
algumas experiências com estudos feitos por correspondência. Entre 
o início do século XX e a Segunda Grande Guerra Mundial, várias 
experiências metodológicas, utilizando meios de comunicação de massa, 
foram realizadas.

Nos EUA, e em alguns países da Europa, e mais tarde na 
Austrália, foram adotados alguns cursos por correspondência, usando 
os correios em 1905, 1914 e 1941.

Porém o verdadeiro salto só será dado a partir de meados da 
década de 1960, com a institucionalização de várias ações nos campos 
da educação secundária e superior, começando pela Europa (França e 
Inglaterra) e se expandindo para os outros 
continentes. Atualmente, mais de 80 países 
adotam a educação a distância em todos os 
níveis de ensino. As experiências que mais 
se destacam no ensino superior a distância 
são as da Open University, no Reino Unido; 
Fern Universitat, na Alemanha; Indira 
Gandhi National Open University, na Índia; 
Universidade Estatal a Distância, na Costa 
Rica; Universidade Nacional Aberta, 
na Venezuela; Universidade Nacional 
de Educação a Distância (UNED), da 
Espanha; A Universidade de Athabasca, 
no Canadá; a Universidade para todos os homens e 28 universidades 
locais por televisão na China Popular, entre outras (NUNES, 1997). É 
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interessante destacar que em quase todos os países da América Latina 
funcionam programas de Educação a Distância: México, Costa Rica, 
Argentina, Colômbia, El Salvador e Chile.

A trajetória da EaD no Brasil

Você deve estar curioso para saber quais foram as experiências 
em EaD no Brasil, não é mesmo? Pois bem... No Brasil, as primeiras 
experiências em EaD datam do final  década de 1930 com a fundação 
do Instituto Rádio-monitor, em 1939, e, em seguida,  com o Instituto 
Universal Brasileiro, em 1941. Esse último, como uma das experiências 
na formação de profissionais para atuarem no mercado de trabalho nas 
áreas de eletrônica, contabilidade, língua inglesa, entre outras. 

Na década de 1960, destacam-se 
as experiências do MEB (Movimento de 
Educação de Base) ligado à Igreja Católica, 
que atuava na alfabetização de Jovens e 
adultos e veiculava as aulas através do 
rádio, alfabetizando grande parte de jovens 
e adultos residentes na zona rural que 
estavam excluídos do sistema presencial de 
ensino.  Também merece destaque o projeto 
SACI/SITERN, no Rio Grande do Norte, na 
década de 1970, que pretendia desenvolver 
o ensino a distância via instalação de 
um satélite para educação com as TVs 
Universitárias do Nordeste.

Ao longo do século XX, no Brasil, 
podemos ainda registrar várias iniciativas, 
como o Centro Educativo do Maranhão, o 
Instituto de Educação do Rio de Janeiro, 
a Fundação Padre Anchieta, o Instituto 
de Radiodifusão Educativa da Bahia, a 

fundação Roberto Marinho e o Telecurso 
2000, entre muitos.

Como você pode perceber, as iniciativas no Brasil foram muitas, 
apesar de a maioria padecer da falta de continuidade dos projetos.

O rádio foi o principal meio de 
comunicação no MEB. Movimento 
de Educação de Base- em que o 
principal objetivo era fornecer al-
fabetização para jovens e adultos. 
A instrução era oferecida por meio 
de programas de rádio sendo dis-
ponibilizados principalmente nas 
regiões norte e nordeste do Brasil.
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 Entretanto, na década de 1990, muitas experiências 
governamentais, não-governamentais e privadas têm sido implementadas 
com sucesso, particularmente as experiências voltadas para a formação 
continuada de professores, como o programa 
Um Salto para o Futuro, a criação da 
Secretaria Nacional de Educação a Distância 
e o lançamento da TV Escola, além de 
várias experiências bem sucedidas como o 
LED, Laboratório de Educação a Distância 
da Universidade de Santa Catarina e as 
Iniciativas da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro.

Observe o quadro abaixo e conheça 
o conceito de algumas formas de navegação 
utilizadas pela EaD na atualidade:

SÍTIO: A “World Wide Web”  - WWW (que significa “rede 
de alcance mundial” ) surgiu no final de 1990 por Tim Berners-Lee e 
Robert Cailliau.  Criaram um sistema de documentos em hipermídia 
que são interligados e executados na Internet. Os documentos podem 
estar na forma de texto, vídeos, sons, hipertextos e figuras.

BLOG: O 1º blog surgiu em 1997, feito por Jorn Barger. Criar 
um sistema onde uma pessoa poderia escrever tudo o que quisesse, com 
frequência e contendo espaço para comentários. Para esse sistema, deu 
o nome de Weblog, até que Peter Merholz, achou interessante partir em 
duas palavras “we-blog” (nós “blogamos”) que logo foram encurtadas 
para uma só – BLOG.

PORTAL: O portal tem 100% do foco nos seus públicos, e cria 
conteúdos específicos para eles, os chamados ‘conteúdos verticais’. 
Um portal possui ferramentas que constroem um real relacionamento 
entre quem produz e que consome a informação, como fóruns bem 
conduzidos e compilados, pesquisas online sérias, e chats que promovem 
a construção de um real. Conhecimento, e não são apenas salas de 
bate-papo. 
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Atenção!

Mãos à obra
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Educação a Distancia e Educação Presencial

Antes de começar a estudar essa sessão, comece refletindo sobre 
as características do ensino presencial, uma vez que você já o conhece 
bastante. 

Em seguida, analise o que você vivenciou até agora no Curso 
de Licenciatura em Espanhol a distância e compare com o ensino 
presencial. Liste algumas das diferenças que você identificou a partir da 
sua reflexão.

Agora vejamos como essa questão é tratada pelos teóricos da 
EaD. Com certeza, a diferença mais visível e que está na base dessa 
reflexão, é a separação espacial entre professores e alunos. 

Ao contrário da educação presencial, a EaD 

É 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, 1999, 
apud RODRIGUES, 2007, p. 01)

Observe que a característica central desse conceito é a separação 
entre professores e alunos, mas, ao mesmo tempo, o estabelecimento de 

uma comunicação bidirecional, por meio de recursos didáticos 
e tecnológicos que compensariam as prováveis dificuldades 
causadas pela separação entre professores e alunos.  E 
essa, talvez, seja a maior diferença entre a EaD e o ensino 
presencial, de onde decorre ser predominantemente 
assíncrona entre professores e alunos; a necessidade de 

um planejamento didático mais rigoroso; a necessidade de 
materiais didáticos especificamente produzidos, visando o auto-

aprendizado do aluno; o estabelecimento de uma série de outras, tais 
como uma comunicação de soluções interativas que minimizem a perda 
da afetividade que é criada naturalmente no contato presencial, entre 
outros.

Observe
entre professores

uma com
e tec
caus
essa, 
prese
assínc
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materiais d

aprendizado d
como uma comu
da afetividade q
outros.
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Entretanto a posição mais correta nessa discussão que 
estamos fazendo, talvez seja a de Kramer (1999), quando afirma que, 
quando se analisa a EaD, o mais razoável é fugirmos da tendência de 
compararmos situações que ocorrem na EaD, com as que ocorrem na 
sala de aula presencial. Ou seja, por mais que existam possibilidades de 
estabelecermos semelhanças com os sistemas tradicionais, temos que 
encarar a EaD como um sistema que se “organiza de maneira diferente 
e original para superar as dificuldades decorrentes do distanciamento 

Comunicação assíncrona é aquela em que a interação não 
se dá em tempo real, como por exemplo, através de cartas, e-mails, 
chats, fax, mensagens no celular etc. 

Mãos à obra
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Nesta aula, aprendi que o conceito de EaD, como todo conceito, 
passou por um processo de amadurecimento até se consolidar da forma 
mais aceita atualmente. Também aprendeu que essa modalidade pode 
ser considerada uma tecnologia, assim como a escola é uma tecnologia 
da educação; além disso, estudou sobre as origens e a evolução da EaD 
no mundo e no Brasil e viu as principais iniciativas. Por fim, passou 
a diferenciar a educação presencial da EaD e viu como a Educação a 
Distância tem especificidades que não são passíveis de comparar com a 
educação presencial. 

Leitura Complementar

TEXTO: Ensino a Distância e teletrabalho

No endereço abaixo você encontrará o texto complementar 
sugerido nesta aula, bons estudos.

ht tp : / /www.apdt .org / formacao/docs /Part%201%20
ENSINO%20A%20DIST%C2NCIA%20E%20TELETRABALHO.doc

Já sei!Já sei!

Um passo a maisUm passo a mais
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Depois de assistir ao filme proposto identifique 5 (cinco)  
fundamentos e/ou características de uma sociedade cada vez mais 
informatizada! 

Usando como apoio o texto complementar, elabore um pequeno 
relato sobre as principais diferenças que você está percebendo ao 
comparar sua experiência no ensino presencial e a que você está vivendo 
agora, neste curso.
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Na aula passada, começamos a conhecer a EAD como modalidade 
diferenciada da educação presencial. Nesta aula, aprofundaremos mais 
o conceito de Educação a Distância, para que você, que é aluno de um 
curso a distância, comece a atuar no seu curso da forma mais consciente 
possível. 

Aprenderemos as características da EaD e quais as perspectivas 
em torno dessa modalidade de ensino, tanto no que diz respeito ao 
lugar que ela ocupa no mundo e no Brasil atualmente, como quanto às 
suas possibilidades de crescimento e sua contribuição para solucionar 
parte dos problemas educacionais hoje existentes. Por fim, refletiremos 
sobre as perspectivas da EaD no âmbito do curso que estamos fazendo. 
Esperamos que você estude bastante e cumpra todas as tarefas propostas 
nesta aula. Bom trabalho!

Nesta aula deveremos alcançar os seguintes objetivos: 

  identificar as características da EAD e 
relacioná-las ao curso de Licenciatura 
em língua Espanhola;

  compreender os critérios básicos 
para a estruturação de cursos a 
distância;

 compreender as perspectivas 
e as vantagens da Educação a 
Distância.

Aula 03
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Aprofundando o conceito de EaD.
Você certamente já sabe o que é Educação a Distância, certo? 

Também já sabe sobre algumas diferenças básicas entre 
Educação a Distância e a Educação presencial, 
não é mesmo? Pois vamos estudar agora como 
os teóricos da EaD discutem as características 
dessa modalidade de ensino. De certa forma, 
ainda estaremos aprofundando o conceito 
de EaD que começamos a discutir na aula 
anterior. Vamos lá, então!

O texto de Rodrigues (2007) que você leu na aula passada tra-
balha, de maneira clara, o conceito de EaD e mostra que, apesar de 
não haver contradições entre alguns conceitos formulados, não há uma 
homogeneidade na conceituação.

Vejamos alguns deles:

  Desmond Keegan, em 1980, baseando-se na definição de 
Moore de 1972:

O ensino a distância é o tipo de método de instrução em que 
as condutas docentes acontecem à parte das discentes, de tal 
maneira que a comunicação entre o professor e o aluno se possa 
realizar mediante textos impressos, por meios eletrônicos, 
mecânicos ou por outras técnicas (NUNES, 1992).

al, 
o
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  Na definição de Otto Peters, realizada em 1973:

Educação/Ensino a Distância (Fernunterricht) é um método 
racional de partilhar conhecimento, habilidades e atitudes, 
através da aplicação da divisão do trabalho e de princípios 
organizacionais, tanto quanto pelo uso extensivo de meios de 
comunicação, especialmente para o propósito de reproduzir 
materiais técnicos de alta qualidade, os quais tornam 
possível instruir um grande número de estudantes ao mesmo 
tempo, enquanto esses materiais durarem. É uma forma 
industrializada de ensinar e aprender (NUNES, 1992).

 Na definição de Holmberg de 1977 :

O termo “educação a distância” esconde-se sob várias formas 
de estudo, nos vários níveis que não estão sob a contínua e 
imediata supervisão de tutores presentes com seus alunos nas 
salas de leitura ou no mesmo local. A educação a distância se 
beneficia do planejamento, direção e instrução da organização 
do ensino. (NUNES, 1992)

Perceba que, apesar de os três conceitos acima apresentarem 
aspectos comuns sobre o que é Educação a Distância, eles a abordam 
sob enfoques diferentes.

Mãos a obra
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Caracterizando a Educação a Distância
E aí? Após efetivação dos estudos do primeiro texto desta aula 

e da realização da atividade que foi proposta, você percebeu a diferença 
e as semelhanças entre os conceitos de EaD? Pois bem! Essa situação 
obriga-nos a buscar uma caracterização da EaD, para que, a partir dessa 
caracterização, entendamos melhor essa diversidade de abordagens. 

Caracterizar é buscar uma definição mais precisa de um conceito 
ou objeto. É começar um aprofundamento sobre um determinado tema 
e fundamentar-se para fazer possíveis relações desse tema com outros 
temas correlatos, certo? Pois então vejamos como a EaD tem sido 
caracterizada ao longo de sua trajetória histórica.

Vejamos abaixo as características de EaD definidas por 
Armengol (1987, apud NUNES, 1997):

  População estudantil relativamente dispersa, em função da 
diversidade geográfica.

Atenção!
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  População estudantil predominantemente adulta, justifican-
do a adoção de enfoques educativos andragógicos1.

 Cursos que pretendem ser auto-instrucionais, em face 
da elaboração de materiais organizados, visando o 
auto-aprendizado.

  Cursos pré-produzidos, que, em geral, usam uma 
diversidade de materiais, desde os impressos, 
à comunicação via satélites e, hoje, o uso de 
computadores e da rede digital de comunicação, 
a Internet.

  Comunicações massivas, uma vez preparados os 
cursos, é conveniente e vantajoso utilizá-los para um número 
cada vez maior de estudantes.

  Comunicações organizadas em duas direções, entre o 
estudante e o centro produtor dos cursos: com coordenadores, 
professores e tutores a distância.

  Estudo individualizado, mesmo que não seja uma característica 
exclusiva da Educação a Distância, é determinante nessa 
modalidade, principalmente por desenvolver a capacidade 
de o aluno aprender a aprender.

  Forma mediadora de conversação guiada que é fundamental 
tanto no material impresso, como no uso de outras ferramentas 
da comunicação entre professores e alunos.

  Tipo industrializado de ensino 
aprendizagem, particularmente, porque 
a produção predominantemente 
massiva de materiais auto-
instrucionais implica em uma 
divisão de trabalho na criação e 
na produção e distribuição dos 
materiais. 

1  Andragogia é o ramo da pedagogia que se dedica a estudar problemas e soluções da 
educação exclusivamente de adultos. De acordo com Madeira (1999. P7) a andrago-
gia se apresenta como: a) uma visão clara e objetiva das especificidades da natureza 
do processo educacional de adultos distinguindo-as das finalidades e objetivos de uma 
educação de crianças e adolescentes; b) uma consideração do perfil mais determinado 
das características bibliográficas (sic), psicoemocionais, econômicas, sociais e políti-
cas dos adultos; c) uma atenção especial às circunstâncias e condições de vida, das 
experiências e das vivências dos adultos homens e mulheres trabalhadores no processo 
educacional.
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  Crescente utilização das novas tecnologias da Informação e 
da comunicação, principalmente nas últimas décadas, com o 
advento das mídias digitais, essa é uma tendência cada vez 
mais difundida.

 Tendência a adotar estruturas curriculares flexíveis, 
permitindo uma maior adaptação às realidades e aspirações 
dos estudantes, principalmente considerando as diversidades 
culturais de cada grupo. 

 Custos decrescentes por estudante, uma vez que os elevados 
investimentos iniciais são relativizados em escala cada vez 
mais decrescentes, com o desenvolvimento das atividades, 
ou seja, quanto mais consolidado um curso, menor os 
seus custos. As características listadas acima variam de 
autor para autor, mas, no essencial, todos concordam com 
a maioria delas. Kramer (1999) ainda assinala que, uma 
característica importante é relativa à identidade de quem 
ensina, argumentando que, na EaD não é apenas um professor, 
mas uma instituição representada por uma equipe de 
educadores – que é constituído por equipes multidisciplinares 
– encarregada de cuidar de todos os passos do processo de 
aprendizagem. 

Mãos a obra
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Alguns requisitos indispensáveis 
para a implantação de cursos de Educação 
a Distância.

Alguns requisitos indispensáveis para a implantação 
de cursos de Educação a Distância.

Mesmo que não seja adequado fazer comparações entre o ensino 
presencial e a EaD, é indispensável compreender que muitos aspectos 

estruturadores desta última modalidade são referenciados 
no ensino presencial, não é mesmo? As finalidades 

de ambas as modalidades são as mesmas: a 
formação de um maior número de indivíduos, 
para que eles possam participar ativamente 
das transformações sociais e exercerem o seu 

papel de cidadãos. E é nesse sentido que, ao 
pensar a implantação de um programa ou curso 
a distância, seus organizadores devem ter clareza 

de que um curso a distância que consiga atingir esse 
objetivo deve ser pautado em alguns critérios fundamentais, 

como os que são assinalados por Kramer(1999):

 ser planejado criteriosamente e sensibilizar a população, 
utilizando meios eficazes de controle e de acompanhamento 
das práticas educativas;

  considerar a variedade das instituições existentes e a 
diversidade de sua clientela, normalmente dispersa 
em contextos geográficos e socioculturais 
diferentes.

 levar em conta o espírito de solidariedade 
presente nos processos de interação entre 
as pessoas e entre estas e o meio em que 
vivem.

aaaaaaaaaaaa a aaaaa DiDiDiDiDiDiDDiDiststststststststânânânânânânânâ cicicicicicicic aaa.a.a.a.a.a.

Alguns requisitos indispensáveis
para a implantação de cursos de Educação
aa Distância
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  valorizar o trabalho participativo nas equipes de trabalho e 
entre estas e a população que estará sendo beneficiada.

  estabelecer mecanismos rigorosos de avaliação que inclua 
todos os segmentos envolvidos no processo. 

  formar equipes multidisciplinares compostas de técnicos, 
especialistas em conteúdos, especialistas em multimeios, 
planejamentos etc. que trabalhem em parceria na perspectiva 
de assegurar a permanência dos processos de interação 
que são fundamentais na Educação a Distância.

A estes critérios, acrescente-se a importância de 
definir previamente um desenho instrucional do curso ou 
programa a ser implantado que implica em determinar 
como funcionará cada etapa prevista, bem como o papel 
de cada setor. 

Como você pode constatar, estruturar cursos na 
modalidade de Educação a Distância não requer apenas requisitos 
materiais e técnicos. É preciso pensar aspectos que estão relacionados 
com o comportamento das pessoas e isso implica em estabelecer formas 
de trabalho que vão muito além da competência técnica de uma equipe, 
exigem uma atuação que valorize o espírito de colaboração e seja 
comprometida com a ética. 

Perspectivas e vantagens da Educação a Distância
Como você já estudou em aulas anteriores, estamos vivendo um 

momento de redimensionamento das práticas, dos valores e das políticas 
em todos os setores da sociedade.  O aumento vertiginoso da população 
mundial exige novas capacidades dos setores produtivos para atender a 
demandas cada vez mais crescentes e diversificadas. 

Nesse sentido, os sistemas tradicionais de educação demonstram 
serem insuficientes para atender a uma demanda cada vez mais crescente 
por parte da população. Por outro lado, as novas exigências do mercado 
de trabalho por mão-de-obra especializada obrigam a serem feitos 

investimentos cada vez mais significativos, em formas 
alternativas de ensino, visando suprir essa demanda. 
Adicionem-se a essa realidade, os absurdos índices 
de pobreza e a baixa escolaridade, principalmente 
nos países pobres ou em desenvolvimento, como o 
Brasil. 

É nesse contexto que a Educação a Distância 
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se afirma como uma saída para superação de parte dessa realidade. Os 
crescentes investimentos nessa modalidade de ensino e o crescimento 

vertiginoso de iniciativas no mundo 
todo atestam que a EaD  constitui-se 
na solução mais eficaz e racional para 
esses problemas. A própria UNESCO, 
no documento intitulado Aprendizagem 
Aberta e a Distância: perspectivas e 
considerações políticas (1999) defende 
com afinco a solução e aponta caminhos 
para serem trilhados através da 
Educação a Distância. A partir desse 
documento, Arredondo (1999) aponta 
as perspectivas e vantagens da adoção 
de programas de Educação a Distância, 
afirmando que, entre outros aspectos:

  facilita o cumprimento 
do princípio de igualdade de oportunidades, pois abre 
possibilidades para populações antes marginalizadas dos 
sistemas de ensino;

  facilita o ingresso e a permanência nos estudos dos estudantes 
trabalhadores;

  é vantajoso também para empresários, que não necessitam 
deslocar seus empregados em caso de cursos de 
aperfeiçoamento profissional;

  permite aos governos a ampliação dos sistemas formais de 
ensino e a ampliação da oferta educacional; 

  promove maiores 
i n o v a ç õ e s 
e maior 
f l e x i b i l i d a d e 
para atender 
a novas 
necessidades;

  abre maiores 
oportunidades 
de educação 
p e r m a n e n t e , 
principalmente 
nos programas 
voltados para a 

Conhecendo: 

Domínio Natureza

.edu  Instituição Educacional

.com Organização ou Empresa Comercial

.mil  Militar

.gov  Governo

.net  Empresa de Suporte de Rede

.org  Outras organizações
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Indicação: Charges-okê

Visualize a charge proposta e 
observe a analogia feita pelo autor sobre a 
geração coca-cola.Título: 

Garoto folgadão canta

Geração copy-cola

qualificação de professores;

  tem ampliado as novas formas de aprendizagens através 
da introdução das novas tecnologias da Informação e da 
comunicação; e, por fim,

  os custos benefícios são consideravelmente baixos, uma vez 
que os programas se consolidem e ampliem suas clientelas.

 Essas vantagens têm contribuído decisivamente para a 
expansão e para a consolidação da EaD em todo o mundo.

Mãos a obra
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Nessa aula, você aprendeu que as características da Educação 
a Distância ajudam-nos a compreender melhor o seu conceito. Aprendeu 
que a implantação de programas ou cursos a distância, exige critérios 
sérios que não se limitam apenas às questões técnicas e materiais. Por 
fim, aprendeu quais são as vantagens e as perspectivas abertas pela 
EaD, no enfrentamento dos problemas educacionais do mundo todo         

Reflita sobre o que você estudou nessa aula, sobre as vantagens 
e perspectivas da EaD, e faça uma breve análise das vantagens e 
das novas perspectivas que você avalia serão trazidas pelo curso de 
Licenciatura em Espanhol para sua região ou sua cidade.

ARREDONDO, Santiago Castillo. Educacion a distancia: bases 
conceptuales y perspetivas mundiales (in) Martins, Onilza Borges, et. 
al. Educação a distância: um debate multidisciplinar. Curitiba, UFPR, 
1999.

KRAMER, Érika A. et. Al. Educação a distância: da Teoria à 

Já sei!
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Até aqui, estudamos aspectos que se referem a conceitos e 
estruturas básicas da Educação a Distância. Nesta aula, você vai 
aprender sobre um dos aspectos mais importantes em um curso a 
distância: o papel de professores, tutores e alunos. 

Como você é um aluno do curso de Gestão Ambiental a distância, 
esta aula será de grande ajuda, para que você possa se situar como um 
partícipe de um processo que exigirá tanto do professor e dos tutores, 
quanto dos alunos algumas responsabilidades e atribuições que, apesar 
de serem exigências também no ensino presencial, adquirem nova 
configuração no Ensino a Distância.

Nesta aula deveremos alcançar os seguintes objetivos: 

1. Identificar os novos fazeres dos professores que atuam na 
Educação a Distância.

2. Compreender o papel e a importância dos tutores presenciais 
e a distância.

3. Conhecer as posturas necessárias para o aluno 
que estuda a distância.

Aula 04
Professores e Alunos de Educação a Distância
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Uma nova maneira de ensinar e aprender

Iniciaremos nossa quarta aula, convidando você para relembrar 
o que estudamos na aula nº 01, sobre a inserção das novas tecnologias 

da informação e da comunicação nos processos 
de ensino e aprendizagem. 

Lembra? Naquela aula, um dos assuntos 
trabalhados em relação às implicações dessa 
inserção, foi a mudança de papéis de professores 
e alunos. Releia a sessão “Outras Mudanças 
Importantes” e depois retorne a esta aula.

O que você pôde observar é que, com a introdução das TICs 
nos processos de ensino e aprendizagem, os papéis desempenhados por 
professores e alunos, ganharam novas configurações. 

Ora, se estas novas configurações requerem um papel 
diferenciado de professores e alunos na Educação presencial, elas têm 
uma importância capital em relação à Educação a Distância. Vejamos 
quais são.

Os novos papéis do professor

Tradicionalmente, o papel de um professor na educação 
presencial foi sempre o de uma figura que transmitia conhecimentos aos 
alunos. Esse conhecimento, que normalmente era de domínio exclusivo 
do professor, estava sistematizado e organizado em manuais, aos quais 
somente o professor tinha acesso. O papel do professor era “traduzir” 
esse conhecimento para uma linguagem acessível ao aluno que era um 
mero depositário desse saber. 

Como já vimos, com o avanço das TICs e, principalmente, 
depois da Internet, esse conhecimento sistematizado, que tinha um 
caráter estático, passou à condição de fluxo dinâmico e exigiu mudanças 
na postura dos sujeitos que lidam cotidianamente com ele. Entre esses 
sujeitos, está o professor. 

Para começarPara começar
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Agora, diante dessa nova configuração, em que o acesso ao 
conhecimento é cada vez mais democratizado, o professor necessita 
assumir novos papéis. 

Moran (2000) assinala que o papel 
fundamental desse novo professor é o de orientador/
mediador: orientador/mediador intelectual; 
orientador/mediador emocional; orientador/mediador 
gerencial e comunicacional e orientador/mediador 
ético.

O Professor constrói projeções de 
conhecimento, é um viabilizador da aprendizagem. 
Dessa forma, o foco do processo está na auto-
aprendizagem guiada apoiada no material didático.

Essas novas atribuições conferidas ao professor independem do 
seu espaço de atuação, se presencial ou a distância. No que diz respeito 
à Educação a Distância, a necessidade do professor assumir essas novas 
responsabilidades, aumenta significativamente.

O professor/orientador/mediador na EaD

Vamos fazer uma aplicação das idéias expostas no texto dessa 
aula para ver se si encaixam com os professores que atua na Educação 
a Distância?

1. vale lembrar que a EaD não pode deixar de ser participativa 
apesar da distância;

2. constitui-se na realidade e fortifica-se na prática social do 
estudante;

3. deve incentivar ações críticas e criativas nos atores do 
processo;

4. procura esforça-se em criar alternativas de caminhos para a 
expressão e a comunicação;

5. busca concentrar-se em processos que promovam resultados 
efetivos de aprendizagem;

6. tem sempre como meta a construção de conhecimentos;
7. deve constituir-se em processos lúdicos e prazerosos para 

promover aprendizado com satisfação;
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Seguindo esses princípios, o docente assumirá a função de:

 orientador/mediador intelectual – aquele que usa os meios 
tecnológicos disponíveis para ajudar na escolha das informações mais 
importantes para o aluno; que procura adaptar essas informações aos 
seus contextos de vida e ajuda a ampliar o grau de compreensão de tudo 
e a integrá-lo em novas sínteses.

 Orientador/mediador emocional – mesmo a distância, 
o professor tem de motivar, estimular, incentivar e 
organizar os limites, com equilíbrio, credibilidade, 
autenticidade e empatia.

 orientador/mediador gerencial e comunicacional 
–o principal elo entre o aluno,  a instituição e os 
demais atores envolvidos no processo de ensino e 
aprendizagem a distância. Planeja constantemente 
e orienta o aluno para usar as mais variadas 
formas de comunicação e expressão.

 orientador ético – como em qualquer processo de ensino 
e aprendizagem, o professor a distância tem também a 
importante responsabilidade de conduzir esse processo 
mediante a adoção de valores e atitudes que contribuam 
para o desenvolvimento de valores individuais e coletivos 
numa perspectiva ética e construtiva.

Esses novos papéis, como foi assinalado acima, se aplicam a 
todos os professores de maneira geral. Entretanto, tornam-se vitais 
para o professor de Educação a Distância, uma vez que a realização da 
aprendizagem se dá através da mediação tecnológica, o que dimensiona, 
de maneira nova e desafiadora, o processo de ensino e aprendizagem.

a, 
e 

e, 

al
os 
e

Mãos à obra
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Os papéis do aluno de EaD

Assim como discutimos os papéis dos 
professores de Educação a Distância, vamos ver agora 
quais são as responsabilidades dos alunos. Vamos 
começar relendo, na aula 06, os dois componentes 
de um sistema de Educação a Distância, o ensino e a 
aprendizagem.

Observe que a realização desses dois 
importantes componentes está intimamente 

Atenção!

Assim é
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condicionada pelo compromisso de professores e alunos. 

Vamos ver, de maneira mais aprofundada, qual o papel do aluno 
de EaD. 

Vamos começar pelo novo papel que, na contemporaneidade, é 
exigido do aluno, independente do fato de ele ser do ensino presencial ou 
a distância. Behrens(2000) assinala que, nessa nova realidade, o aluno 
precisa sair da condição de sujeito passivo que só escuta, lê, decora e 
torna-se um repetidor dos ensinamentos do professor. 

Agora ele tem que tornar-se criativo, crítico, atuar como 
pesquisador e interagir constantemente com o conhecimento, com os 
colegas e com os professores. Ele precisa aprender a aprender. Ou seja, 
o aluno de um curso a distância precisa desenvolver um princípio que é 
fundamental e determinante na sua vida acadêmica: a autonomia

Para isso, ele tem que desenvolver as capacidades de:

 Organizar-se em relação à utilização do tempo disponível 
para estudar e a adoção de métodos objetivos de estudos.

 Ter iniciativa para buscar outros conhecimentos, além 
daqueles fornecidos pelos professores e tutores, ou seja, 
desenvolver a habilidade de pesquisar constantemente.

 Estabelecer interações amplas e constantes, com professores, 
tutores, coordenadores e colegas de turma.

 Ser responsável em relação ao cumprimento das atividades 
propostas, no sentido de não perder os prazos estabelecidos, 
sob o risco de produzir a descontinuidade dos estudos e 
começar a perder o interesse pelo curso.

 Atuar de maneira ativa, participando de encontros presenciais 
e/ou virtuais, sugerindo, opinando, contribuindo com o bom 
andamento do curso.

 Ser solidário e colaborativo com 
colegas, professores, tutores e equipe 
administrativa, tanto a presencial, como 
a equipe a distância.

 Utilizar os meios de comunicação com 
habilidade e destreza e de maneira ética 
e produtiva, sejam os meios mecânicos, 
eletrônicos ou digitais.

 Agir eticamente, de modo que nunca 
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crie impedimentos ou constrangimentos para a equipe de 
gestores, professores, tutores e colegas de turma.

Vamos visualizar o quadro abaixo e perceber mudanças desse 
novo comportamento: 

 seu ritmo de aprendizagem;

 gerencie  seu tempo de forma que você consiga realizar 
todas as tarefas de seu dia a dia,  e mais as atividades do 
curso;

 esforce-se para criar alternativas e caminhos para alcançar 
seus objetivos de aprendizagem;

 Busque orientação. O estudo auto-realizado deve ser 
amparado por um suporte e orientado por materiais 
didáticos específicos, orientados pelo professor;

 responsável por sua própria aprendizagem”;

 seja compromissado, consciente do processo que está 
inserido,

 atender as exigências feitas por cada curso –

 procure ser automotivado e autodisciplinado – Bons 
gerenciadores

Sem o desenvolvimento e o equilíbrio entre esses pressupostos, 
é impossível que se realize um processo de ensino e aprendizagem a 
distância. Eles são as bases de sustentação do processo e condição 
imprescindível para o desenvolvimento da autonomia que é o princípio 
fundamental da Educação a Distância.
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 Por autonomia, entendemos capacitar as pessoas 
a aprenderem por si mesmas, a construírem/buscarem sua própria 
aprendizagem, a trilharem os caminhos que levarão a adquirir 
conhecimento, a criticarem esse conhecimento que foi adquirido e, a 
partir das idas e vindas desse processo, nascer um conhecimento novo. 
Agora sim, esclarecemos o aprender a aprender, tão evidenciado na era 
da comunicação instantânea (BAGNO, 2004).

EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA

Leia o capítulo referente a EaD e perceba os novos 
direcionamentos dados a essa modalidade de educação 
e informe-se sobre as discussões mais atuais sobre ela.

  Edição: 227 novembro 2009.

Matéria: Vale a pena entrar nessa? 
Mitos e verdades sobre essa modalidade de ensino

Mãos à obra

Um passo a mais
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http://revistaescola.abril.com.br/edicoes-impressas/227.shtml

Nessa aula, você aprendeu que as mudanças promovidas pela 
inserção das TICs nos processos de ensino e aprendizagem exigem que 
professores e alunos assumam novos papéis, não só no ensino presencial, 
mas, principalmente na Educação a Distância. Você aprendeu que o 
professor passa a assumir o papel de orientador/mediador e que o aluno 
precisa atuar de maneira mais ativa e colaborativa e que só assim é que 
se pode desenvolver a autonomia, princípio fundamental para o aluno a 
distância.

 Após conhecer o perfil do professor e do estudante que são 
solicitações para um bom desempenho na educação a distância, faça 
um comentário explicando as novas formas de atuação de professores e 
alunos em relação ao processo de aprendizado na EaD.

AutoavaliaçãoAutoavaliação

Já sei!
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Na aula anterior, você estudou sobre o papel do professor e do 
aluno de Educação a Distância e viu que o cumprimento de algumas 
responsabilidades, tanto por parte do professor, quanto do aluno, é o que 
garante um bom resultado de um curso ou programa. 

Nesta aula, você vai estudar um dos componentes de um 
sistema de Educação a Distância, que é fundamental para o processo de 
interação entre professores e alunos: o material didático. 

O material didático, seja impresso, audiovisual ou multimídia, 
é determinante para o processo de ensino e aprendizagem a distância. 
Você, como aluno de um curso a distância, precisa ter consciência da 
importância que o material didático exerce na sua aprendizagem.  Ele é 
a ferramenta principal entre quem ensina e quem aprende, exercendo o 
papel de substituto do professor presencial. 

Vamos então à nossa aula!

Nesta aula deveremos alcançar os seguintes objetivos: 

 1) reconhecer a importância do material didático na 
Educação a Distância.

 2) identificar os tipos de materiais 
didáticos que podem ser utilizados em 
um curso a distância.

 3) compreender os principais elementos 
que compõem um material didático 
e sua função no processo de ensino e 
aprendizagem a distância

Aula 05
Material Didático na educação a distância: natureza, 

tipologia e elementos.

Apresentação e ObjetivosApresentação e Objetivos
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Materiais didáticos: meios de comunicação. 
Lembra da aula 02, quando tratamos das TICs e da aula 

anterior, quando estudamos a aplicação dessas tecnologias aos processos 
de ensino e aprendizagem? Lembra que, ao discutirmos a evolução das 
TICs, situamos suas origens no surgimento do alfabeto e depois na 
invenção da escrita? 

 Pois bem... o que vamos estudar 
nesta aula sobre materiais didáticos, é, 
acima de tudo, um desdobramento dos 
fundamentos sobre o papel das tecnologias 
da comunicação nos processos de ensino 
e aprendizagem. Isto porque, estudar a 
educação, é, antes de mais nada,  estudar 
um processo comunicativo. Reflita: você 
acha que seria possível acontecer o ato 
educativo sem a comunicação? E você já 
sabe que a comunicação, além da palavra, 
se dá por meio dos mais variados suportes 
tecnológicos, não é mesmo? Pois então... Na educação, a comunicação 
ocorre entre os sujeitos do processo, através das estratégias e dos 
materiais didáticos. São eles os responsáveis pela transmissão do 
conhecimento de maneira facilitada. 

Eles são os meios que intermedeiam, de maneira fácil e atrativa, 
a relação entre professor e aluno, através de estratégias próprias 
ou criadas a partir deles pelo professor, ou, ainda, como estratégias 
adotadas pelo professor para facilitar a aprendizagem.

É muito bom quando temos em mão um material didático bem 
elaborado, atrativo, que orienta bem nossos estudos, não é verdade?

Para começarPara começar
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Mãos a obra

Atenção!
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O material didático na Educação a distância
Na educação presencial, o material didático exerce um papel de 

apoio ao professor e, apesar de muito importante, pode até ser suprimido, 
de acordo com a estratégia pedagógica adotada. O que dizer, então, de 
sua importância na Educação a Distância?

Novamente, chamamos você a re-visitar aulas anteriores. 
Faça um breve passeio na aula 06 e veja que os subsistemas ensino e 
comunicação chamam a atenção para a necessidade de se utilizar todos 
os meios disponíveis no processo de ensino e aprendizagem a distância.

O material didático é o componente mais importante na EaD. 
Raciocine: se um processo educativo é, antes de tudo, um processo 
comunicativo, não há condições de haver educação sem a comunicação; 
logo, se a educação se vale dos meios tecnológicos para realizar-
se enquanto processo comunicativo e, em particular, a EaD depende 
fundamentalmente desses meios, entre eles o material didático, então 
não há como haver ensino e aprendizagem a distância se não existirem 
os materiais didáticos, não é verdade?

Para Velásquez (2006), o material didático tem uma função 
determinante na construção do conhecimento, além de, em alguns casos, 
ser o primeiro meio de contato do aluno com o curso.

Averbug (2003) chama a atenção para o fato de que, na EAD, o 
material didático é o canal mais importante na comunicação com o aluno. 
Muitas vezes confunde-se até mesmo com o próprio curso.  

Funções do material didático na EaD
Na Educação a Distância, o material didático substitui a aula 

tradicional. É através dele que o aluno estabelece o contato com o 
conhecimento. É como se ele fosse o substituto do do professor. Por isso, 
a sua produção para EaD deve levar em conta aspectos de interatividade 
que, por não poderem se realizar no mesmo modelo da educação 
presencial, precisam estar presentes no material didático.

Santos (2006), citando Neder & Prossari (2001) chama a 
atenção para as funções que um material didático assume nos cursos de 
EaD. São elas:

Assim é
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  o diálogo permanente, ou seja, o material didático deve ser 
elaborado, pensando-se em estabelecer um diálogo constante 
com o estudante;

   o estudante nas atividades de leitura, pesquisas e trabalhos 
que demandem interação com colegas, professores e tutores;

  a aprendizagem e ampliar os conhecimentos do aluno sobre 
os temas trabalhados;

   a compreensão crítica dos conteúdos, de modo que o aluno 
reflita sobre o que está aprendendo;

   a avaliação da aprendizagem, através do acompanhamento 
permanente do processo, por meio de atividades e exercícios 
de auto-avaliação. 

Aretio (1994, p. 177), vai mais longe, ao afirmar que, sobre o 
material didático 

se acumula a necessidade de reproduzir as condutas do professor 
na aula: devem motivar, informar, esclarecer e adaptar o ensino 
aos níveis de cada um, dialogar, relacionar as experiências do 
sujeito com a o ensino, programar o trabalho individual e em 
equipe e instigar a intuição, a atividade, assim como a criatividade 
do aluno, aplicando os conhecimentos às situações do contexto em 
que ele está inserido.

Mãos a obra
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Tipos de Materiais didáticos em EaD 
Vamos estudar agora três tipos de materiais didáticos, 

comumente utilizados na educação a distância: o impresso, o audiovisual 
e o material multimídia.                               

Impresso – apresenta-se de duas maneiras: o material produzido 
e direcionado para uma clientela específica, como é o caso desta aula, 
por exemplo; e o material adaptado, como é o caso dos textos escritos 

atividadeatividadeInteração e interaInteração e intera

Atenção!
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(artigos, capítulos de livros, papers, resenhas, manuais etc.), escolhidos 
para aprofundamento dos temas estudados. 
No caso dos primeiros, é necessário estar 
rigorosamente dentro dos padrões didáticos 
estabelecidos para a produção de materiais 
impressos, para que venham a cumprir com 
as funções estabelecidas inicialmente nessa 
aula. Os materiais impressos são os mais 
utilizados em programas ou curso de EaD, 
por serem compatíveis com as situações 
coletivas, individuais ou grupais de aprendizagem. Além do mais, 
ainda são os que podem ser produzidos ou reproduzidos a um custo 
relativamente baixo.

Audiovisuais – como os materiais impressos, também podem 
ser preparados materiais audiovisuais, exclusivamente com vistas a 
atender uma clientela específica, ou serem adaptados para situações 
em que o professor julgar oportunas. No caso dos primeiros, podemos 
listar as teleaulas, os vídeos instrucionais, os documentários produzidos, 
especificamente  para uma situação de ensino. Já os 
segundos podem ser filmes de ficção, adaptados para 
uma realidade específica, documentários, programas de 
TV, telejornais, peças publicitárias etc., que podem servir 
de apoio ao processo de ensino a distância. No caso da 
utilização desses últimos materiais, é necessário um 
material paralelo com orientações e questionamentos que 
levem o aluno a fazer a exploração adequada dentro de 
um programa de aprendizagem.

Multimídia – diz-se que um material é multimídia, quando 
ele apresenta uma composição que engloba o texto escrito, o áudio, o 
visual e o gráfico. Normalmente, os materiais 
multimídias têm como suporte físico o CD- 
Rom e, mais recentemente, podem também ser 
armazenados em pen-drives. A característica 
principal desse tipo de material é promover 
uma interação mais completa, porque são 
elaborados utilizando-se uma sofisticada 
tecnologia que permite a inserção de animação, 
jogos interativos, avaliação interativa, vídeos, áudios, fotografias etc. 

On-line – o material on-line tem uma grande semelhança com o 
material multimídia. A diferença é que, em geral, ele está disponível na 
internet para acesso em ambientes virtuais de aprendizagem (portais, 
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Nessa aula, você aprendeu sobre a importância do material 
didático para os processos de ensino e aprendizagem e, em particular, 
como eles são determinantes na EaD, chegando, muitas vezes, a se 
confundir com o próprio curso. Você aprendeu também quais as funções 
que os materiais didáticos exercem na Educação a Distância, quais os 
tipos de materiais e que, independentemente da tecnologia, os materiais 
didáticos devem ser o guia principal do aluno, orientando, motivando, 
avaliando, enfim, educando.

páginas, blogs etc.) e tem uma formatação específica e organizada de 
acordo com a linguagem do meio. Como o material multimídia, pode 
conter animação, jogos interativos, exercícios interativos, vídeos, 
fotografias, etc.

Por fim, os materiais didáticos têm características próprias que 
variam de acordo com o suporte tecnológico em que ele for veiculado. 
Porém, qualquer que seja ele, independente da tecnologia, deve ter um 
caráter autoinstrutivo ou autosuficiente, ou seja, deve conter orientações, 
incentivos motivacionais que não dependam da intervenção do professor 
para que seja compreendido e se constitua no principal meio de interação 
e diálogo para o aluno.  (ARETIO, 1994).

Mãos a obra 

Já sei!
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Indicamos a letra dessa música como texto complementar, você 
poderá visualizar e ouvir o clip desta música, no endereço

http://letras.terra.com.br/pato-fu/185867/ 

Estudar Pra Quê?

Quem mexe com interne

Fica bom em quase tudo

Quem tem computador

Nem precisa de estudo

Estudar pra quê?

Estudar pra quê?

Estudar pra quê?

Estudar pra quê?

Quem mexe com internet

Fica rico sem sair de casa

Quem tem computador

Não de precisa de mais nad

Estudar pra quê?

Estudar pra quê?

Estudar pra quê?

Estudar pra quê? 

Título: Estudar 
pra que?

Banda: Pato Fú
Composição: 

John

Um passo a mais
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Agora que você já sabe quais as funções do material didático na 
Educação a Distância e o que um bom material deve conter, faça uma 
avaliação do material didático que é utilizado pelo curso de Licenciatura 
em Espanhol com relação a sua eficácia didática. Utilize como critérios 
a listas de funções de Neder & Prossari (2001). Que você viu ao longo 
dessa aula.
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Nesta aula, você vai estudar sobre as mídias e ferramentas na 
EaD. De certa forma, já começamos a estudar essa temática na aula 
anterior, só que sob o enfoque da caracterização e da tipologia dos 
materiais didáticos. Aqui iremos ver como o uso das mídias na EaD 
evoluiu e como, atualmente, elas integram os processos de ensino e 
aprendizagem a distância. Esperamos que você esteja aproveitando 
bastante os estudos sobre Educação a Distância, pois, como já 
dissemos, eles são de fundamental importância para a formação de uma 
personalidade específica do aluno. Bons estudos!

Nesta aula deveremos alcançar os seguintes objetivos: 

1. Compreender, de acordo com cada época, o papel das mídias 
e ferramentas utilizadas na EaD.

2. Identificar e caracterizar as mídias de I, II, III e IV gera-
ções.

3. Entender como se dá o processo de interação dessas mídias 
e ferramentas no processo de ensino e aprendizagem a dis-
tância.

Aula 06
Mídias e Ferramentas na Educação a Distância

Apresentação e ObjetivosApresentação e Objetivos
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... e existe a convergência de múltiplas mídias...

Lembra que, na aula anterior, você estudou sobre 
materiais didáticos na Educação a Distância? E naquela 
aula você viu que eles podem ser impressos, audiovisuais, 
multimídia e on-line, não é mesmo? Lembra da características 
de cada um? Que tal retornar à aula e dar uma olhada na 
caracterização daqueles materiais? 

Agora vamos tratar das mídias e ferramentas de 
Educação a Distância que, de certa forma, confundem-se 
com os materiais didáticos. Vamos lá, então.

Para começarPara começar

As Mídias e ferramentas ou material didático? 

Quando dizemos que as mídias e ferramentas em EaD confundem-
se, de certa forma, com os materiais didáticos, estamos querendo dizer 
que, sem os suportes físicos ou digitais através dos quais se opera a 
comunicação entre professor e alunos a distância, não 
haveria como pensar e desenvolver materiais  didáticos. 

Quando falamos em suportes físicos ou digitais, 
estamos nos referindo às tecnologias por meio das quais 
os professores e instituições colocam à disposição os 
conteúdos de um curso e as estratégias de estudo desses 
conteúdos. Por exemplo: o impresso é, ao mesmo tempo, 

Assim é
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uma mídia, uma ferramenta e um material didático. Ele é um suporte 
físico, porque se materializa, é feito de papel, ocupa um espaço e pode ser 
conduzido e manuseado pelo aluno em diversos lugares. Já um texto que 
se acessa pela internet não existe como suporte físico. Embora possa ser 
impresso, ele é fluxo como disse Lévy (1996), lembra? Você pode acessá-
lo, lê-lo, e, depois de desligado o computador, ele 
deixa de existir, pelo menos deixa de ser visível. 

E por que é importante, entender essa 
discussão? Porque cada uma dessas mídias e 
ferramentas tem linguagem própria, e maneira 
específica de apresentar o conhecimento, assim 
como de organizá-lo (BATES, 1995). E é preciso 
que, tanto professores como alunos de EaD, 
compreendam quais são as características dessas 
linguagens.

Mãos à obra
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As Quatro gerações 

Quando tratamos na aula 04 sobre a evolução histórica da 
EaD, citamos as cartas do apóstolo Paulo como a primeira forma de 
Educação a Distância, lembra? Pois, muito bem. Naquela época, Século 
II da Era Cristã, era improvável que se pensasse nos termos “mídias” 
ou “ferramentas”, aplicando-os ao processo de comunicação entre 
Paulo e seus irmãos espalhados pelo império romano. Mas as cartas 
já eram mídias e ferramentas  utilizadas para operar a comunicação 
naquela circunstância. Depois, vieram muitas outras e, hoje, a EaD se 
vale das mais variadas formas para melhorar a eficácia do processo de 
ensino e aprendizagem que Scheer (1999) classifica como tecnologias. 
Tecnologia do material impresso, tecnologias de 
Áudio, tecnologias computacionais e tecnologias de 
vídeo ou audiovisuais.

Essas tecnologias são as mídias e ferramentas 
de que estamos tratando nessa aula e classificam-
se segundo o que Rumble (2000) chama de sistemas 
gerações. Primeira, segunda, terceira e quarta 
gerações. Vamos ver cada uma delas.

 Sistemas de 1ª Geração – baseadas no 
texto impresso ou escrito à mão.  Encaixa-
se nessa classificação o ensino por correspondência. Esse 
sistema é utilizado desde a década de 20 do século passado 
e é assíncrona.

 Sistemas de 2ª Geração – baseadas na televisão e no áudio. 
Contavam com a televisão e o rádio para captar leituras ao 
vivo na sala de aula e transmití-las a outros grupos de alunos 
que algumas vezes usavam o telefone para se comunicar e 
tirar dúvidas com professores. Além do rádio e televisão, 
que começaram a ser usados na década de 50, temos outras 

tecnologias de comunicação que foram 
sendo incorporadas ao processo de 
ensino e aprendizagem, como as fitas 
cassetes e mais recentemente os CDs 
e as conferências de áudio. Podem ser 
assíncronas ou síncronas. 

 Sistemas de 3ª Geração – 
trouxeram os sistemas de primeira 
e segunda fase juntos, em uma 
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abordagem multimídia, com base em textos, áudio e 
televisão. Pode-se incluir nesse sistema as tecnologias do 
vídeo, as teleconferências e as videoconferências, todas 
bastante utilizadas atualmente.

 O vídeo foi por algum tempo utilizado através das fitas de 
videocassetes e mais recentemente estão sendo substituídas 
pelos DVDs. Em geral, essas são mídias de apoio ao material 
impresso.

As teleconferências via satélite são uma das formas de uso ainda 
bastante utilizadas. Têm como característica a comunicação assíncrona, 
pois existe um ponto emissor e vários pontos receptores espalhados por 
regiões diferentes que não interagem em tempo real. 

Já a videoconferência se parece com a teleconferência, por 
utilizar o som e a imagem na comunicação, mas difere, porque a 
comunicação se dá em tempo real. Na videoconferência, o professor 
interage com seus alunos como se estivesse numa sala de aula presencial, 
pois tanto ele, como seus alunos, se vêem no momento em que estão se 
falando. Por esse aspecto é que a videoconferência, em alguns casos, 
é considerada como um sistema semi-presencial. Ela pode ser ainda 
biponto, ou multiponto. Ou seja, pode ocorrer apenas entre dois pontos 
ou entre vários pontos ao mesmo tempo, como pode perceber na figura 
abaixo:

http://penta3.ufrgs.br/videoconferencia/manual/meeting.html
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 Sistemas de 4ª Geração – foram desenvolvidos em torno 
de comunicações mediadas por computador, tais como 
conferência por computador e correio eletrônico, associados 
ao acesso a bancos de dados, bancos de informação e 
bibliotecas virtuais, com a utilização da instrução orientada 
por computador, conferências na Internet 
e videoconferências por webconferencia 
(desktop). 

A classificação das mídias por sistemas de 
geração pode variar de autor para autor. Por exemplo, 
há autores que trabalham com uma abordagem que não 
inclui as mídias de quarta geração, pois elas já estão 
inclusas na terceira geração

Na antigüidade já podemos considerar tanto as cartas 
de Platão como as Epístolas de São Paulo como formas de educação 
a distância. Cada uma delas atendendo a seus objetivos específicos 
e a seus propósitos de formação do cidadão grego, para um; e de 
catequização, para outro.

A importância das mídias e ferramentas na EaD

Discutir as mídias e ferramentas na EaD é discutir a comunicação 
no processo de ensino e aprendizagem. E você já sabe que a comunicação 
é a pedra angular nesse processo, não é verdade? 

Porém, as tecnologias (mídias) só ganham significado nesse 
processo se houver, por um lado, o esforço de instituições e professores 
para dar significado a essas tecnologias e, por outro, compromisso 
dos alunos em estabelecerem uma comunicação permanente com esse 
esforço. 

Como sentenciam Kearsley e Moore (1996), em EaD, assim 
como em qualquer processo de ensino e aprendizagem, as tecnologias 
são suportes que não têm significação sem a atuação humana. 
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 A EaD, como já vimos, é uma 
modalidade antiga que incorporou 
os mais variados meios na busca 
de estabelecer uma comunicação 
cada vez mais eficiente e eficaz. 
Nas últimas décadas, com o avanço 
das TICs, ampliaram-se bastante as 
formas de se operar essa comunicação. 

Porém, a diversidade e a sofisticação dos 
meios, por si sós, não garantem essa eficácia, de modo 
que o enfoque principal ainda deve ser o humano, posto 
que essas tecnologias só têm significado mediante a 

intervenção social. Além do mais, o surgimento de formas altamente 
sofisticadas de comunicação não implicam o abandono total de meios 
mais antigos e tradicionais. É o caso, por exemplo, do material impresso 
que continua sendo o mais utilizado e mais eficaz meio de apresentação 
do conhecimento, ainda que necessite ser complementado por mídias 
mais modernas e sofisticadas.

A trajetória de 
evolução da EaD, vincu-
la-se com a história dos 
meios de comunicação de 
massa (ALVES, 2003).

Atenção!
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Leitura Complementar: Resumo do livro:  A 
Educação a Distância em Transição: Tendências e Desafios 
o professor Otto Peters dá uma contribuição importante 
para este domínio específico do conhecimento. Ele estende 
sua análise e discussão da pedagogia inerente à educação 
a distância e ambientes virtuais de aprendizagem; uma 
discussão que se iniciou com seu livro Learning and Teaching 
in Distant Education(1998, edição revista de 2001). Esta 
obra consiste de várias palestras que contêm as diretrizes 
básicas apresentadas em encontros de especialistas em 
Tübingen, Seul, Moscou, Xangai e Manilha nos últimos anos, 

Mãos à obra

Um passo a mais
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assim como de um artigo para um livro que tem o título programático 
de The Continuing Education Society, publicado na Alemanha em 2000  
Editora: UNISINOS  Ano: 2003

Nessa aula, você conheceu as principais mídias através das 
quais a EaD se realiza. Estudou, ainda, sobre os sistemas de gerações 
nos quais estão dispostas as várias mídias utilizadas no processo de 
ensino e aprendizagem na Educação a Distância e como elas se integram 
a esse processo. Por fim, aprendeu que a tecnologia é importante, porém 
mais importante do que o enfoque na tecnologia em si, é o enfoque nos 
sujeitos que fazem parte do processo de ensino e aprendizagem, que são 
o professor e o aluno. 

Organize um quadro demonstrativo de duas mídias que considera 
mais  utilizadas no seu curso de Licenciatura em espanhol, classificando-
as quanto à geração. Descreva sucintamente em que medida o uso dessas 
mídias contribuiu para sua aprendizagem.

AutoavaliaçãoAutoavaliação

Já sei!
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Chegamos à nossa sétima aula, em que aprenderemos sobre 
os ambientes virtuais de aprendizagem a distância.  De certa forma, 
esta aula é uma continuação das duas últimas, nas quais estudamos e 
aprendemos sobre os materiais didáticos e as mídias e ferramentas na 
Educação a Distância, lembra? Os ambientes virtuais de aprendizagem 
(AVA) são também mídias e ferramentas através das quais se realizam 
o ensino e a aprendizagem a distância. Durante o nosso curso, você 
vai usar esses ambientes para interagir conosco e com os seus colegas 
através da Internet. Por isso, é muito importante entender o que são 
os AVA e como eles se estruturam. Isso facilita a compreensão de seu 
significado num curso de EaD. Bons estudos. 

Nesta aula deveremos alcançar os seguintes objetivos: 

 Conceituar os Ambientes Virtuais de 
Aprendizagem.

 Identificar as principais características 
de um ambiente virtual de 
aprendizagem. 

  Conhecer alguns AVAs e avaliá-los, 
segundo os critérios apresentados na 
aula. 

Aula 07
Ambientes Virtuais de Aprendizagem 

na Educação a Distância

Apresentação e ObjetivosApresentação e Objetivos

Virtuais de 

terísticas 
al de 

aliá-los, 
dos na 
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O que é Virtual?

Antes de começarmos a falar sobre os ambientes virtuais de 
aprendizagem na Educação a Distância, vamos discutir um pouco sobre 
o que significa virtual.

Provavelmente, você já ouviu 
muita referência a esse termo em 
expressões como “com o desemprego, 
meu salário tornou-se virtual”, ou ainda, 
“em tal município, mais de 20% dos 
eleitores era virtual”. 

Perceba que nos dois exemplos 
o termo virtual é utilizado para designar 
uma coisa fictícia, inexistente. Ou seja: nem o salário existe para 
o desempregado, nem havia a quantidade de eleitores indicada no 
município, isto é, eles eram fantasmas. Mas... será  mesmo que esse é o 
significado do termo? Vamos ver. 

O sociólogo Pierre Lévy (1996, p.15), define virtual como 
aquilo que não se opõe ao real, mas ao atual. “Virtual é o que existe em 
potência e não em ato”. 

A palavra virtual vem do latim, virtualis que deriva de 
virtus, força, potência. Lévy toma como exemplo uma semente que é 
virtualmente uma árvore, porque esta está presente na semente. Ou seja, 
o virtual carrega em si sempre uma possibilidade de transformação, de 
invenção e reinvenção através da atualização. A atualização da semente 

é sua transformação em árvore.

Se transpusermos essa idéia 
para os processos educacionais, podemos 
pensar que cada vez que interagimos com 
outros sujeitos, objetos ou coisas, estamos 
criando um campo de possibilidades 
de realizações e descobertas que estão 
contidos potencialmente nessa relação 
e que se atualizam, porque já existem 

Para começarPara começar
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potencialmente. Por exemplo: uma aula, antes de acontecer, existe em 
potencial. Mas só quando acontece, se atualiza, é que ela ocorre de fato.  

Você deve estar pensando: onde queremos chegar? De fato, essa 
discussão parece virtual demais, não é mesmo? Mas ela é necessária 
para entendermos os AVA enquanto ferramentas atualmente cada vez 
mais utilizadas na Educação a Distância.

De acordo com as idéias expostas por Lévy (1996), 
podemos afirmar que uma caixa de fósforos contém 
virtualmente 40 chamas! Isso significa que as chamas 
existem em potência e não em ato.

996),
tém 

mas

Mãos à obraM à bMãos à obra
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O que são Ambientes Virtuais?

Você já sabe o significado da palavra 
virtual, agora vamos ver qual o conceito de 
ambientes virtuais de aprendizagem.  

O termo ambiente virtual de 
aprendizagem é muito utilizado por 
educadores, comunicadores, técnicos em 
informática, grupos de estudos da educação 
sobre a mediação tecnológica entre educação 
e comunicação, para designar a relação entre 
pessoas e as redes telemáticas da informação 
e da comunicação. (SANTOS e OKADA, 2007) .

Normalmente, ao nos referirmos a esses ambientes, estamos 
indicando alguns espaços criados por especialistas em telemática para 
servirem de ponto de encontro onde ocorrem as relações e interações 
entre pessoas situadas em lugares diversos, com a finalidade de trocarem 
idéias, produzirem e transmitirem conhecimentos. Desse modo, podemos 
afirmar que “um ambiente virtual é um espaço fecundo de significação 
onde seres humanos e objetos técnicos interagem, potencializando, 
assim, a construção de conhecimentos, logo a aprendizagem.” (SANTOS 
e OKADA, 2007, p. 2). Eles podem ser usados tanto na educação 
presencial, quanto na EaD.

Os AVAs surgem com o desenvolvimento da rede mundial de 
computadores, a Internet, que possibilita 
a criação do que se costuma chamar de 
ciberespaço. E o que é o isso?

Lembra da aula 01, quando 
falamos nas tecnologias da informação e da 
comunicação? Falamos na redefinição do 
conceito de espaço e de tempo, não foi? Pois 
bem, aqui, estamos tratando de um espaço 
que não pode ser visualizado como fazemos 
tradicionalmente com os lugares em que 
vivemos ou freqüentamos. O ciberespaço 

Ciberespaço

Palavra inventada por 
William Gibson, na obra 
Neuromante (1984). Nessa 
obra, essa palavra significa o 
conjunto de redes digitais onde 
se trava uma batalha entre 
multinacionais que disputam a 
primazia da informação e do 
poderes.

Assim é
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é uma possibilidade real de atuação, onde não existe delimitação de 
fronteiras ou volumes de informação. É bem mais do que um meio de 
comunicação ou uma mídia. 

Ciberespaço e sociedade da Informação

A sociedade não deve reproduzir o pensamento 
advindo da era da informação, mais sim, reconstruí-lo 
e ampliá-lo, utilizando-o de acordo com seus objetivos. 
Acreditamos que ela encaminha-se para entender as 
características demonstradas e afloradas por uma 
cibercultura, que pode ser entendida como a porta-voz 
das novas enunciações. A cibercultura é a busca da 
compreensão do fenômeno das novas comunicações, do 
transversal, do interativo, da cooperação. Ela expressa 
o surgimento de um novo universal (LEVY, 1999). 
Em suma, é o contexto onde está presente o dilúvio de 
informações. 

Dentro dessa linha de discussão, percebe-se que estamos envoltos 
em um ciberespaço, este seria o espaço sem fronteiras, onde saberes se 
interconectam. Possuindo como pontos peculiares a mutabilidade e a 
amplitude do todos para todos; a flexibilidade, a universalidade e a infinita 
variabilidade, enfim, é a terra do saber (LÉVY, 1993). Ciberespaço, 
ou espaço virtual para Lévy (1999, p. 92): “é um único computador 
cujo centro está em toda a parte e a circunferência em nenhuma, um 
computador hipertextual, disperso, vivo, pululante, inacabado, enfim, 
um computador de Babel”.

Dentro desse panorama, vários são os fatores que injetam 
necessidades de reformulação nos centros de capacitação: a diversidade 
dos meios de comunicação, a rapidez e a legibilidade na comunicação, 
o ganho de tempo e o encurtamento dos espaços são apenas alguns dos 
indícios que revelam quais as competências que precisam ser adquiridas 
para que se forme um homem comprometido com a contemporaneidade. 
O cenário atual é de troca de informações, de aproximação de 
localidades; antes, seguimos uma primeira ordem, analógica: copiando e 
reproduzindo. Hoje, seguimos uma segunda ordem, digital: além do que 
fazemos na primeira. Hoje, acessamos e distribuímos em uma velocidade 
autêntica e real. 
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::Então um AVA éEntão um AVA é

Características dos Ambientes Virtuais de 
Aprendizagem

Os ambientes virtuais 
de aprendizagem têm como 
características agrupar um conjunto 
de ferramentas de interação 
síncrona e/ou assíncrona e integram 
múltiplas mídias, linguagens e 
recursos que funcionam com 
objetivos definidos e permitem que se 
desenvolvam atividades em tempos 
e ritmos diferentes, de acordo com a 
característica e o estilo dos sujeitos 
interagentes. Um AVA se compõe de elementos t é c n i c o s 
(computadores, modem, conectores, servidores web, softwares, conjunto 
de sites), todo o conjunto de elementos físicos, biológicos e humanos 
(associados, membros, colaboradores, mediadores, programadores) e os 
seus feixes de relações que produzem e os constituem ao gerar as suas 
próprias dinâmicas de produções (SANTOS e OKADA, 2007).

Atenção!
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Três aspectos são determinantes para o funcionamento de um 
ambiente virtual de aprendizagem: a interatividade, a hipertextualidade 
e a conectividade. Vejamos o que caracteriza cada um desses 
elementos.

 A interatividade – um ambiente virtual de 
aprendizagem deve ser concebido visando a 
garantir a ótima comunicação entre os seus 
usuários. Ele só existe em função da interação entre 
os seus participantes e seus componentes (aspectos 
técnicos, quantidade e qualidade das mensagens etc.), 
podendo se expandir ou se reduzir em função disso.  

 A hipertextualidade – é a capacidade de construção de redes 
entre textos que se complementam ou interagem e que são 
acessados a partir de um link ou uma âncora que permite 
o acesso a outros ambientes ou textos. A hipertextualidade 
facilita a interação colaborativa entre participantes para 
fins de aprendizagem.

 A conectividade – garante, em qualquer tempo e de qualquer 
lugar, o acesso rápido à informação e à comunicação inter-
pessoal, e possibilita o desenvolvimento de projetos em 
colaboração e a coordenação das atividades.

As Ferramentas dos AVAs

Agora que você já sabe o que é um ambiente virtual de 
aprendizagem e sabe quais as suas características, vamos estudar sobre 
as ferramentas que podem fazer parte dele. 

Vamos refletir. Numa escola, quais são os equipamentos para se 
acessar quando se está em atividade? Pense. 

Podemos enumerar alguns: sala de aula, corredores, biblioteca, 
videoteca, cantina, laboratório... e por aí vai, não é mesmo? E num 
ambiente virtual, quais são as ferramentas? 

As ferramentas nos ambientes virtuais de aprendizagem variam 
muito de acordo com o design e com o tipo de interação que se quer 
construir. Vamos ver algumas dessas ferramentas:

 Fóruns de discussão - são espaços de interação assíncrona e 
discussões coordenadas a partir de determinadas temáticas 
ou questões geradoras, onde intervêm  todos os participantes; 

alidade 
es
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 Chats - são salas virtuais de bate-papo entre participantes 
conectados ao mesmo tempo, por isso é considerado uma 
ferramenta de interação síncrona, porque funciona em tempo 
real;

 E-mail - ou correio eletrônico, que você provavelmente já 
conhece e também é um meio de interação assíncrona; 

 Softwares para trabalho colaborativo (groupwares) - que 
são ambientes de trabalho implementados em redes de 
computadores para permitir que grupos de pessoas trabalhem 
colaborativamente a distância, no mesmo documento/projeto; 

 Listserv - um sistema de correio eletrônico grupal, que 
permite a qualquer membro de um grupo predeterminado 
(uma lista de usuários) enviar mensagem para todos os 
outros membros da lista;

 Biblioteca virtual - é o acervo de textos e outras mídias 
accessíveis pela Internet ou outras redes; 

 Laboratório virtual - é um software educacional que simula 
experiências normalmente praticadas em laboratórios ou 
oficinas. 

É claro que existem muito mais ferramentas que podem compor 
um ambiente virtual de aprendizagem, mas, nesta aula, nós nos ateremos 
a essas.

Virtual de Aprendizagem

Já vimos, acima, os três aspectos 
mais importantes que um AVA precisa ter, 
para que funcione de maneira eficiente: 
a interatividade, a hipertextualidade e 
a conectividade. Agora vamos ver quais 
são os aspectos que, na construção de 
um ambiente virtual, garantem esses três 
aspectos. 

Santos e Okada (2007) apresentam 
três outros aspectos que são definidores de um bom 
AVA. São eles: o layout, a estética e a contextualização.

ctos
er, 
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 O layout – deve ser simples, de modo que permita que o 
participante aprenda a utilizá-lo enquanto participa do curso.

 A estética – um bom AVA é um ambiente limpo, não poluído 
de informações; apresenta um design harmonioso, com 
equilíbrio de cores, tipo de fontes, uma boa relação entre 
fundo e figuras, animação; uma boa navegabilidade, que 
permita o acesso fácil e rápido às informações; uma boa 
padronização, de modo que seja fácil diferenciar as páginas 
que não fazem parte do AVA. 

 A contextualização – possibilita ao participante compreender 
o contexto em que o ambiente foi criado, a compartilhar o 
significado entre participantes internos e externos e construir 
a identidade do ambiente, conhecendo mais uns aos outros. 

É muito importante 
saber que os AVA, em geral, são 
elaborados para possibilitar o 
estudo individualizado e autônomo. 
Entretanto, eles não podem 
dispensar a figura do mediador 
pedagógico que é o professor ou o 
tutor. É ele que ordena, orienta e 
disciplina o trabalho e as discussões, 
principalmente em cursos a 
distância, como o nosso. 

 Aqui encerramos nossa décima aula. Agora, você já sabe o 
que é um ambiente virtual de aprendizagem. Em um curso a distância, 
eles são fundamentais na definição da interatividade entre professores, 
alunos, tutores e convidados. Na próxima aula, trataremos de tutoria, 
interatividade e afetividade na EaD. 
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Um passo a maisUm passo a mais

Leitura Complementar:

Leitura Complementar: o texto de Santos e Okada (2007) é 
a sugestão de leitura para que você aprofunde a temática tratada 
nessa aula. Ele discute com profundidade todas as questões sobre AVA 
abordadas na aula, desde o conceito de virtual até a importância da 
mediação pedagógica. 

SANTOS, Edméa Oliveira dos, e OKADA, Alexandra Lilavati 
Pereira. A construção de ambientes virtuais de aprendizagem: por 
autorias plurais e gratuitas no ciberespaço. Disponível em:

(www.lpp-uerj.net/olped/documentos/0504.pdf)

Mãos a obra
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Já sei!Já sei!

Nessa aula você conheceu as principais mídias através das quais 
a EaD se realiza. Estudou, ainda, sobre os sistemas de gerações nos 
quais estão dispostas as várias mídias utilizadas no processo de ensino 
e aprendizagem na Educação a Distância e como elas se integram a 
esse processo. Por fim, aprendeu que a tecnologia é importante, porém 
mais importante do que o enfoque na tecnologia em si, é o enfoque nos 
sujeitos que fazem parte do processo de ensino, e como esses aprendem 
utilizando um ambiente virtual e aprendizagem. 

Abaixo, você tem uma lista de ambientes virtuais de 
aprendizagem que, embora você não possa acessar integralmente, por 
não estar vinculado a nenhum curso, pode navegar como visitante. 
Acesse pelo menos dois desses ambientes e faça uma breve avaliação 
comparativa entre deles tendo como referência dois dos três aspectos 
propostos por Santos e Okada (2007): o design e a estética.

FirstClass Colaborative Classroom; Learning Space Forum; 
Team Wave Workplace; WebBoard; WebCT; AulaNet; Teleduc; Curso a 
distância do proinfo; Eureka; Moodle. 

Acesso através da página: 

<www.redeescolarlivre.rs.gov.br/EAD_Amb_Aprend.html>

AutoavaliaçãoAutoavaliação
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Nesta aula, você vai estudar sobre aspectos da Educação a 
Distância que já abordamos de maneira superficial em aulas anteriores, 
quando tratamos do papel dos alunos e dos professores na EaD, lembra? 
Pois bem... Iremos aprender sobre o papel do tutor que é, acima de tudo, 
o professor que manterá um contato mais constante e sistemático com 
você.

E, por falar em contato constante e sistemático, estudaremos 
também a importância da interatividade e da afetividade para a 
aprendizagem a distância. É imprescindível que você compreenda essa 
discussão, pois todo o processo de aprendizagem estará comprometido 
se não houver uma boa interatividade entre todos os sujeitos que fazem 
esse curso: entre você e os tutores; entre você e a equipe administrativa 
do curso e entre você e seus colegas presenciais e a distância.  Boa Aula!

Nesta aula deveremos alcançar os seguintes objetivos: 

1. compreender o papel da tutoria na EaD; 

2. compreender a importância da interatividade e da afetividade 
para a EaD;

3. identificar as posturas e atitudes que 
contribuem para o estabelecimento da 
afetividade e da interação no processo de 
ensino e aprendizagem a distância.

Aula 08
A Tutoria na Aprendizagem a Distância: Interatividade e 

Afetividade

Apresentação e ObjetivosApresentação e Objetivos

atitudes que 
lecimento da
processo de
cia.
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Quem é o tutor?

Você já deve ter ouvido falar bastante nessa palavra “tutor”, 
não é mesmo? Que tal, antes de começarmos a falar sobre o tutor, você 
fazer uma rápida busca de seu significado no dicionário?

Tradicionalmente, o termo tutor sempre foi empregado com 
o significado de protetor, responsável pela condução de alguém que 
fosse incapaz de conduzir sua própria vida. Na maioria dos casos, 
o tutor substitui os pais, quando esses se separam dos filhos em 
definitivo. O papel do tutor, nesse caso, é cuidar dos interesses 
materiais, emocionais e educacionais do protegido. 

Mas... Quem é o tutor na Educação a Distância? Qual 
o seu papel? Que importância ele tem no processo de ensino e 
aprendizagem a distância? Isso é o que vamos estudar agora.

Para começarPara começar

O Tutor na EaD

Diferente do primeiro significado do termo tutor que trabalhamos 
no início da aula, quando pensamos em tutoria aplicada aos processos 
de ensino e aprendizagem a distância ou presencial não estamos 
nos referindo à figura do protetor, que ampara, protege, defende, 
dirige ou que tutela alguém, mas aquele que é um professor/
educador. (EMERENCIANO et alli, 2007). 

Os primeiros tutores a atuarem como orientadores 
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educacionais surgiram já no século XV nas primeiras universidades. 
Naquele momento, a orientação era de caráter religioso e tinha o 
objetivo de propagar a fé e a conduta moral. Depois, no século XX, os 
tutores passam a assumir a função de orientadores, de acompanhantes 
das atividades acadêmicas e, com esta função, eles foram incorporados 
aos programas de educação a distância. 

Na visão tradicional da EaD, o tutor era aquele que orientava, 
guiava, dirigia, mas não ensinava o aluno. A função de ensinar era dos 
materiais didáticos e o papel do tutor era somente acompanhar, de modo 
funcional, o processo de aprendizagem. Para efetivar a interação eles 
usavam os meios de comunicação acessíveis na época, como a carta, por 
exemplo.

Entretanto, com o aperfeiçoamento dos 
sistemas de EaD e com a introdução das novas 
tecnologias da informação e da comunicação aos 
processos de ensino e aprendizagem a distância, a 
figura do tutor ganhou uma nova dimensão. 

De acompanhante dos processos de 
aprendizagem, o tutor passou a ser o responsável 
direto pela mediação pedagógica, de modo que, 
atualmente, a figura do tutor se confunde com a do 
professor. Ou melhor: o tutor é um professor. Mais do 
que isso, atualmente, na EaD o tutor  deve ser um educador.

O uso de uma linguagem clara e direta é importante entre 
alunos, professore e tutores... Sugerimos sempre explicar bem o que se 
quer dizer, não adianta abrilhantar e não comunicar.

1. Se quer considerar a utilização de um pedaço de madeira – 
Nem a pau!

2. Creditar o primata – Pagar Mico!

3. Deglutir o batráquio – Engolir Sapo!

4. Situar o prolongamento caudal em meio aos membros 
inferiores – Colocar o rabo entre as pernas!

5. Derrubar com intenções mortais – Cair matando!

6. Colóquios flácidos para acalentar bovino – Conversa mole 
para boi dormi!

7. Retirar o filhote de equino da perturbação pluviométrica - 
Tirar o cavalinho da chuva!

Para Paulo 
Freire (1999), a afe-
tividade no processo 
acadêmico faz parte de 
um processo vivo de con-
strução de uma educa-
ção engajada, politizada, 
ética e, portanto, critica.
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8. Sequer considerar a possibilidade da fêmea bovina expirar 
fortes contrações laringo-bucais  - Nem que a vaca tussa!

9. Derramar água pelo chão através do tombamento violento e 
premeditado de seu recipiente - Chutar o balde!

O que faz um tutor na EaD.

Como você já viu, a função do tutor na EaD mudou ao longo do 
tempo. De mero acompanhante do processo de aprendizagem, ele passou 
a ter um papel que hoje é determinante para a eficiência de um curso 
ou programa de EaD. Ao discutir sobre a figura do tutor na Educação a 
Distância, Gonzalez (2005, p.45) afirma que: 

No cenário da Educação a Distância, o papel do tutor 
extrapola os limites conceituais impostos na sua 
nomenclatura, já que ele, em sua missão precípua, é 
educador como os demais envolvidos no processo de 
gestão, acompanhamento e avaliação dos programas. 
É o tutor o tênue fio de ligação entre os extremos do 
sistema instituição-aluno. O contato a distância impõe 
o aprimoramento e o fortalecimento permanente desse 
elo, sem o que, perde-se o foco.

Mãos à obra
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Como você pode observar, ficaria difícil - se não, impossível 
- que um processo de EaD se efetivasse, atualmente, se não existisse 
a figura do tutor. Mas... na atual conjuntura da EaD, quais seriam as 
atribuições de um tutor?  

Conforme Niskier (1999:393), o papel do tutor 
é:

1. comentar os trabalhos realizados pelos alunos;

2. corrigir as avaliações dos estudantes;

3. ajudar os alunos a compreender os materiais 
do curso através das discussões e explicações;

4. responder às questões sobre a instituição;

5. ajudar os alunos a planejarem seus trabalhos;

6. organizar círculos de estudo;

7. fornecer informações por telefone, fac-símile e e-mail;

8. supervisionar trabalhos práticos e projetos;

9. atualizar informações sobre o progresso dos estudantes;

10. fornecer feedback aos coordenadores sobre os materiais  dos 
cursos e as dificuldades dos estudantes; e

11. servir de intermediário entre a instituição e os alunos.

Além dessas habilidades, o tutor, segundo Gonzalez (2005) 
ainda deve ter: facilidade para se comunicar, dinamismo, criatividade e 
liderança; iniciativa para realizar com eficácia o trabalho de facilitador 
junto ao grupo de alunos sob sua tutoria; conhecer a realidade de seus 

alunos em todas as dimensões: (pessoal, social, familiar e 
escolar); ter competência individual e de equipe para analisar 
realidades, formulando planos de ação coerentes com os 
resultados de análises e de avaliação e; ter atitudes que sejam 
eticamente irrepreensíveis, evitando impor os seus valores, 
favorecendo a ampliação. 

Todas essas competências estão na base dos dois 
princípios que ajudam, decisivamente, a manter o equilíbrio 
e a motivação necessários à permanência do aluno em um 
programa ou curso a distância: a interatividade e a afetividade.
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A interatividade e a afetividade

Como já falamos no encerramento da sessão anterior, a 
interatividade e a afetividade são os princípios 
fundamentais para o funcionamento da EaD. 
Você sabe muito bem que, na educação presencial, 
estamos o tempo todo nos relacionando com 
nossos professores, nossos colegas de turma, de 
escola, com a equipe administrativa (porteiro, 
zelador, secretárias, diretores etc.), não é 
verdade? Essas relações que estabelecemos com 
esses outros atores são permeadas por laços de 
afetividade que construímos a cada dia. Mas... 
e na EaD? Como é possível estabelecer uma 
interatividade e construir esses laços afetivos? 
Eis aí um dos grandes desafios da de Educação 
a Distância. 

No ensino presencial, estamos em contato físico direto e 
permanente com os sujeitos com os quais convivemos. Na EaD, temos 
que buscar mecanismos para superar as dificuldades criadas pela 
separação entre os sujeitos envolvidos. Assim, a interatividade tem 
que ser estabelecida nas seguintes dimensões: no material didático; na 
comunicação mediada pela tecnologia; na relação dos alunos com os 
professores e tutores a distância e presenciais; na relação com a equipe 
administrativa; na relação do aluno com os seus colegas e na relação do 
aluno com o seu meio. 

Todo material deve ser projetado para dar a impressão de que o 
tutor está sempre presente:

Mãos à obra
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O material didático tem que motivar os alunos através do 
estabelecimento de um diálogo permanente, da proposição de atividades 
que instiguem a busca pela descoberta e pela pesquisa e que estejam 
relacionadas com o contexto de vida do aluno; tem que ser atraente e 
proporcionar ao aluno o prazer de manuseá-lo. Na EaD, como já vimos, 

o material didático é o substituto direto do professor. 

A comunicação mediada pela tecnologia deve ser 
constante e a mais rápida possível, para que não se criem 

hiatos entre professores, tutores, instituição e o aluno que 
dêem margem à desmotivação. Por isso, deve-se buscar 
os mais variados meios de comunicação, síncronas e 

assíncronas: chats, e-mails, blogs, telefone, videoconferência 
etc

A relação entre professores/tutores e equipe administrativa 
deve ser a mais intensa possível e permeada por um sentido positivo, 
produtivo e propositivo. A ética e o colaboracionismo devem ser os 
princípios norteadores dessa relação. 

O aluno deve estar em constante interação com os seus colegas 
de curso. Tanto os presenciais, que convivem com ele nas atividades do 
pólo, quanto com alunos de outros pólos. Deve estabelecer uma relação 
amigável e baseada no espírito de cooperação, visando o crescimento 
individual e coletivo.

A interação do aluno com o meio em que ele está inserido é 
também um elemento importante. O conhecimento do contexto em que ele 
está inserido, e da história de sua comunidade, ajuda no desenvolvimento 
de um espírito crítico e investigativo sobre os problemas e as soluções. 

A afetividade tem sido objeto de questionamento na EaD. 
Muitos acham impossível estabelecer vínculos afetivos a distância, 
porque, por mais interativa que seja a relação entre alunos e professores, 
existe, entre essa relação, a frieza das tecnologias. Entretanto, há quem 
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discorde. A afetividade para alguns pode ser construída à medida que 
entre o professor/tutor e o aluno a distância se estabeleça uma relação de 
confiança e cumplicidade da forma mais cordial e colaborativa possível 
e só pode ser desenvolvida se houver grande interatividade, quando os 
sujeitos passam a se conhecer não apenas no que diz respeito às suas 
capacidades intelectuais, mas no que diz respeito a gostos, preferências, 
valores pessoais, humores etc.

Como você pode perceber, a responsabilidade na EaD, não se 
restringe apenas ao manuseio adequado das ferramentas definidas para 
promover a aprendizagem. É preciso que haja um esforço muito grande 
para estabelecer uma relação que motive os sujeitos a se relacionarem. 
Na aula que vem trataremos da aprendizagem colaborativa. 

Um passo a maisUm passo a mais

    O fragmento do texto da professora Cláudia Landim é 
uma boa leitura para entender melhor a questão da interatividade e 
complementar os conhecimentos adquiridos nesta aula. 

Texto: Interatividade na educação a Distância. (in) LANDIM, 
Cláudia M. Educação à Distância: algumas considerações. Rio de 
Janeiro: Biblioteca Nacional, 1997 Disponível em:

<www.penta2.ufrgs.br/edu//tecnoeduc/eduinter.htm> 
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 Nessa aula, você aprendeu sobre a importância e o papel da 
tutoria: tanto a presencial, quanto a tutoria a distância. Aprendeu também 
que não é somente a utilização das tecnologias e ferramentas que fazem 
a EaD. Ao contrário, sem a busca constante de uma interatividade que 
permita a construção de laços afetivos entre quem faz a Educação a 
Distância, ela não se realiza. Viu também que as responsabilidades são 
múltiplas: de professores/tutores/equipe administrativa e, principalmente, 
dos alunos.

Com base no que estudamos sobre os papéis do tutor na EaD, 
analise a atuação das tutorias a distância e presencial, tendo como 
critérios as habilidades discutidas para um tutor na Ead e conclua, 
avaliando em que medida a atuação desses tutores está contribuindo 
para facilitar a interatividade no curso.

Já sei!Já sei!

AutoavaliaçãoAutoavaliação
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Até aqui você já estudou muitos aspectos da Educação a Distância 
que, com certeza, contribuíram para que você tenha construído uma 
visão mais sistemática e crítica dessa modalidade de ensino. Nesta aula, 
iremos abordar um dos componentes fundamentais na EaD, pois está 
no centro de todo processo de funcionamento de um curso ou programa 
a distância: a avaliação. Como estudante, você deve ter vivido várias 
experiências com a avaliação, não é mesmo? Pois, nesta aula, iremos 
ver como se organiza a avaliação na EaD.  Boa Aula!

Nesta aula deveremos alcançar os seguintes objetivos: 

Conceituar a avaliação da aprendizagem.

 Conceituar a avaliação da aprendizagem.

 Diferenciar as modalidades da 
avaliação da aprendizagem.

  Compreender a avaliação da 
aprendizagem na EaD e o seu papel 
nos processos avaliativos.

Aula 09
A Avaliação na Educação a Distância

m.
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O que é avaliação?

Como estudante, você deve ter vivido muitas experiências com 
a avaliação, não é mesmo? Provavelmente quando você escuta esse 
termo vem logo a idéia daquela prova com questões de múltipla escolha 
e questões discursivas que servia para avaliar se você tinha aprendido os 
conteúdos trabalhados durante o bimestre. Essas provas eram decisivas 
na sua vida escolar, pois a nota que você alcançava, credenciava para 
mudança de nível, lembra? Mas… será mesmo que a avaliação pode ser 
resumida a uma prova escrita no final do bimestre escolar? É claro que 
não!

Para começarPara começar

Assim éAssim é

Quando falamos em avaliação em um processo de ensino e 
aprendizagem - seja presencial ou a distância -, estamos nos referindo a 
um instrumento diagnóstico de uma realidade específica que nos permite 
aprimorar esse processo. É o que Belloni (1999, p.52) chama de:

[...] forma institucionalizada e como um espaço de reflexão 
sistemática, com vistas à elaboração de subsídios para a 
tomada de decisão. Uma cultura de reflexão e ação constante, 
na qual vamos efetivamente tomar nas próprias mãos a 
responsabilidade da gestão da instituição e do sistema

Observe que o conceito formulado pela autora propõe um 
nível de realização da avaliação que vai bem mais além da prova de 
conhecimentos, aquela com as famosas “perguntas de almanaque.” 
Nesse caso, avaliar ganha significado de “refletir sobre” para tomar 
novas decisões que irão redirecionar um determinado processo. Perceba 
que a autora nos convida para tornarmos o ato avaliativo como uma 
cultura.
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Ou seja, a avaliação é um instrumento que deve permear todo 
o processo de ensino e aprendizagem e, para funcionar plenamente, 
deve acontecer o tempo todo, em todas as etapas. Pois só dessa forma 
é que permite um controle bem mais eficaz de um sistema, porque se 
dá de maneira cotidiana e permite a reflexão sobre cada passo dado no 
processo.

Tipos de avaliação

Agora que você já sabe que a avaliação é bem mais do que 
aquela “provinha” que você estava acostumado a fazer como aluno no 
sistema presencial, vamos ver como podemos classificá-la.

A avaliação pode ser formativa e/ou somativa. Vejamos, então, 
quais as diferenças entre essas duas modalidades:

1. Avaliação formativa – “é a modalidade avaliativa que 
acompanha permanentemente o processo de ensino-aprendizagem, 
sendo fundamental para a qualidade do mesmo.” (OLIVEIRA, et 
ali, 2007, p. 42). Ela privilegia o processo e preocupa-se 
mais com o aluno, com o seu desempenho e motivação, 
o seu estilo de aprender e a sua capacidade de manter-
se motivado para a resolução das tarefas. Depende, 
sobretudo, do nível de interação entre o professor e o 
aluno e do feed-back que lhe é fornecido, sempre no 
sentido de motivá-lo, de estimulá-lo.

A avaliação formativa acompanha todo o processo de ensino 
e aprendizagem e permite que o professor esteja constantemente 

redirecionando esse processo, conforme os rumos que ele 
vá tomando: adaptando tarefas, re-planejando atividades, 

adequando situações antigas, acomodando situações novas 
etc.

Nesse sentido, a avaliação formativa ajuda o 
aluno a monitorar o seu aprendizado em cada unidade 

e a observar suas atitudes em relação ao processo 
como um todo. Portanto, esse tipo de avaliação tem um 

caráter mais diagnóstico, pois, ao acompanhar passo a 
passo a aprendizagem, vai diagnosticando os problemas 
e buscando a solução para eles.

dizagem, 
IRA, et 

vá to
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Mãos a obraM bMãos a obra

2. Avaliação Somativa – diferente da formativa, a avaliação 
somativa se atém mais aos resultados da aprendizagem final. Por 
isso, ela é também conhecida como avaliação de rendimento e é 
classificatória, ou seja, está ligada à retenção ou à progressão do aluno. 
É também por isso, que ela é designada como 
“um instrumento de certificação social, na 
medida em que permite seriar os alunos de 
acordo com o seu mérito social, constituindo 
a função social da avaliação” (OLIVEIRA, 
et ali, 2007, p. 42).

É importante saber que as duas 
avaliações não se opõem, ao contrário, se 
complementam. Como a avaliação somativa é 
mais global e está mais distante do momento 
em que a aprendizagem ocorre, é complementada pela formativa, que 
permite uma qualificação mais imediata do processo.
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Avaliação da aprendizagem na EaD

Você já deve estar ansioso para saber como 
é que se realiza a avaliação na Educação a Distância, 
não é mesmo?

Um dos componentes determinantes no bom 
funcionamento de um curso ou programa de EaD é a 
avaliação, pois é a principal responsável pelo estímulo 
da aprendizagem do aluno e pelo desenvolvimento de 
sua autoconfiança, uma vez que o aluno é informado 
o tempo todo sobre o seu progresso, não apenas 
naqueles momentos formais de avaliação (provas 
escritas, seminários, pesquisas, monografias etc.), mas durante todo 
o processo. Ou seja, a avaliação faz parte da metodologia de ensino 
e aprendizagem e pode ser efetivada, inclusive, através do material 
didático. Como você pode ver, a avaliação formativa é, sem dúvida, a 
mais indicada para cursos ou programas a distância. 

Na EaD, existem três formas de avaliação: totalmente a 
distância, presencial (ou supervisionada) e mista. 

a) Totalmente a distância – ocorre de forma programada, 
segundo um cronograma de atividades a serem realizadas pelo aluno, 
segundo critérios rígidos, previamente definidos no guia de estudos.

b) Presencial ou supervisionada – consiste na realização de 
uma avaliação, determinada rigidamente num tempo e num espaço. 
Nesse modelo, há uma supervisão da atividade por um representante 
da instituição (tutor, coordenador), que atua no local de realização, 
controlando o processo.

c) Mista – pode ser realizada através da realização de um teste, 
apresentação de um trabalho ou execução de atividades definidas, em 
cujo contexto são armazenados os dados por meios quantitativos ou 
qualitativos. (OLIVEIRA, et ali, 2007).

Por fim, a avaliação da aprendizagem a distância deve 
ter como metas:

 fazer o acompanhamento individual de cada aluno;

 identificar os alunos que apresentam 
dificuldades, visando o planejamento de formas 
de apoio específicos para esses alunos;

eve

o;



A Avaliação na Educação a Distânciap08 Aula 09

 verificar se os objetivos inicialmente planejados foram 
alcançados ao longo do processo;

 captar dados para o aprimoramento dos materiais e do 
trabalho pedagógico de apoio ao curso ou programa.

Veja como a avaliação é determinante na Educação a Distância. 
Aliás, ela é determinante em qualquer processo de ensino e aprendizagem. 

Ocorre que, na EaD, a avaliação deve servir como instrumento 
permanente de retro-alimentação de informações, permitindo e 
facilitando cada vez mais o seu aprimoramento. Isso também é 
função da avaliação no ensino presencial. O que diferencia a avaliação 
da aprendizagem num e noutro sistema de ensino são as estratégias 
metodológicas adotadas. Entre as afinidades dos dois sistemas, podemos 
ressaltar a importância do professor, que é o mediador e facilitador do 
processo de aprendizagem do aluno e é responsável, na avaliação, pelas 
decisões importantes que a definem.

Mãos a obra
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A avaliação do sistema

Até agora, você estudou a temática 
da avaliação da aprendizagem na EaD. Mas 
existe um tipo de avaliação que é igualmente 
importante para a eficácia e consistência de 
um curso ou programa, que é a avaliação 
do sistema. Na Educação a Distância, além 
da avaliação da aprendizagem que é parte 
das metodologias adotadas, é necessário 
que se defina, desde os primeiros momentos 
de planejamento do curso, métodos de 
avaliação do sistema.

Você deve estar se perguntando: o que vem a ser essa 
avaliação, não é verdade? Pois bem, avaliar o sistema significa estar 
permanentemente recolhendo dados sobre as respostas dadas a cada 
ação efetivada em todos os componentes de um curso como, por 
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exemplo; o material didático, as ferramentas de 
interação entre professores/tutores e alunos; o 
relacionamento e a comunicação entre alunos 
e equipe gestora e entre essa e os professores; o 
atendimento ao aluno e a relação da instituição 
com o meio no qual ela está inserida.

Essa avaliação é o que determina os rumos 
de um curso, programa ou instituição e permite 
antecipar algumas ações no sentido de evitar o 

aumento de evasão ou reprovações que são um dos maiores problemas 
na EaD atualmente.

Atenção!
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Já sei!Já sei!

Nessa aula, você aprendeu que a avaliação da aprendizagem é 
um instrumento de diagnóstico para o aperfeiçoamento de um processo 
de ensino e aprendizagem. Viu que ela pode ser formativa e diagnóstica 
e somativa e que as duas modalidades se complementam. Aprendeu que 
na Educação a Distância, é um dos pilares que garantem a eficácia de 
um programa ou curso e que ela pode se dar de três formas: totalmente 
a distância, presencial ou supervisionada e mista. Ainda estudou as 
metas da avaliação na EaD e que, além da avaliação da aprendizagem, 
é preciso  estar constantemente avaliando o sistema como um todo e que 
em ambos os processos é decisiva a sua participação de maneira ativa e 
colaborativa.

Um passo a maisUm passo a mais

Leitura complementar

O texto do professor MORAN que sugerimos como leitura 
complementar dessa aula é resultado de vivências práticas do autor com 
avaliação da aprendizagem em cursos semi-presenciais e a distância e 
aborda aspectos da avaliação da aprendizagem que não foram possíveis 
de serem estudados na nossa aula, como, por exemplo, as experiências 
com avaliação da aprendizagem, utilizando-se os ambientes virtuais de 
aprendizagem. 

 Texto: MORAN, José Manuel. O que aprendi sobre avaliação 
em cursos semi-presenciais. IN: SILVA, Marco & SANTOS, Edméa 
(Orgs). Avaliação da Aprendizagem em Educação Online. São Paulo: 
Loyola, 2006.
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Com base no que estudamos sobre avaliação da aprendizagem 
em EaD, elabore uma lista de procedimentos avaliativos que você já 
vivenciou até agora no curso de Licenciatura em língua espanhola a 
distância, e classifique-os, quanto à modalidade: se formativos ou 
somativos. Em seguida, discuta com seu grupo de estudo e faça uma 
avaliação dos métodos de avaliação adotados pelo curso, tendo como 
referência as metas estabelecidas para a avaliação da aprendizagem 
estudadas nessa aula. Não esqueça de enviar isso ao seu tutor, pois é 
importante para a equipe de administração do curso.

ReferênciasReferências

MORAN, José Manuel. O que aprendi sobre avaliação em 
cursos semi-presenciais. IN: SILVA, Marco & SANTOS, Edméa (Orgs). 
Avaliação da Aprendizagem em Educação Online. São Paulo: Loyola, 
2006.

OLIVEIRA, Eloiza da Silva Gomes de.  Uma experiência 
de avaliação da aprendizagem na educação a distância. o diálogo 
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Chegamos à nossa última aula. Acreditamos que você já tenha 
uma compreensão da Educação a Distância bem mais apurada do que 
quando começou há semanas atrás e que todas as discussões feitas por 
nós durante o curso tenham servido para ajudá-lo a construir o real 
sentido de ser aluno de um curso a distância. A partir de agora, torcemos 
para que você atue com ainda mais responsabilidade nas atividades de 
cada disciplina. 

Nesta última aula, serão colocadas duas visões distintas sobre 
a EaD e você deverá ler e refletir sobre cada uma delas, confrontá-
las e tirar suas próprias conclusões. O debate sobre essas duas visões 
acontecerá através da nossa interação por e-mail. Vamos então à aula!

Nesta aula deveremos alcançar os seguintes 
objetivos: 

 Compreender a dimensão dialética da 
EaD no contexto da problemática 
educacional brasileira;

 Identificar os pontos de 
confrontos entre as duas visões 
sobre a EaD apresentadas;

 Posicionar-se diante das duas 
visões. 

Aula 10
Acessibilidade na Educação a Distância

Apresentação e ObjetivosApresentação e Objetivos
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O que é acessibilidade ?

Acessibilidade à rede significa que todas as pessoas que 
possuam alguma necessidade especial sejam capazes de usar os portais 
da Internet. Significa entre outras coisas que devemos pensar em uma 
Web projetada de modo que estas pessoas possam perceber, entender, 
navegar e interagir de  maneira efetiva.

“De acordo com o Decreto nº 5.296 (DECRETO nº 5.296 DE 
2 DE DEZEMBRO DE 2004, 2004), acessibilidade se relaciona com as 
condição dera utilização, com segurança e autonomia, total ou assistida, 
dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, 
dos serviços de transporte e dos dispositivos, sistemas e meios de 
comunicação e informação, por pessoa portadora de deficiência ou com 
mobilidade reduzida. No mesmo documento, barreiras são definidas 
como qualquer entrave ou obstáculo que limite ou impeça o acesso, a 
liberdade de movimento, a circulação com segurança e a possibilidade 
de as pessoas se comunicarem ou terem acesso à informação (DECRETO 
nº 5.296 DE 2 DE DEZEMBRO DE 2004, 2004)”.

Para começarPara começar

...EaD ame-a ou deixe-a...? 

Lembra-se que, nas primeiras aulas, 
ao tratarmos da introdução das tecnologias 
da Informação e da Comunicação falamos 
em “apocalípticos e integrados”, fazendo 
referência a uma tese defendida por Umberto 
Eco? 

ECO, Umberto. 
Apocalípticos e integrados 
. São Paulo: Perspectiva, 
1993, 5ª ed
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 E aí? Relembrou? Pois bem. Assim como na relação 
com as novas tecnologias existem aqueles que acreditam que elas são a 
panacéia para todos os males, há, também, os que têm aversão a elas. E 
isso também é uma postura que ocorre na EaD. 

 E aí? Relembrou? Pois bem. Assim como na relação 
com as novas tecnologias existem aqueles que acreditam que elas são a 
panacéia para todos os males, há, também, os que têm aversão a elas. E 
isso também é uma postura que ocorre na EaD. 

Vamos ver, nos fragmentos de textos abaixo, e observar como 
se expressam esses antagonismos. 

Vamos conhecer o Texto 01, cuja autoria é de Waner Braga 
Batista.

Waner Braga Batista (2002), expõe que a educação a 
distância tem sido invocada como solução para as carências 
educacionais. Novos implementos técnicos potencializam 

o ensino a distância, reforçando esta idéia. Sugerem a 
intensificação do esforço educacional e a ampliação 
do seu alcance social. As tecnologias educacionais dão 
a crer que possam atenuar disparidades educacionais 

em várias partes do mundo. Ensejando tal perspectiva, 
projetos de ensino a distância são inseridos em políticas 
educacionais autodenominadas inclusivas. Propostos 

por instituições distintas, projetos de ensino a distância 
revelam ambigüidades. 

 Promovido por agências financeiras 
multilaterais, por organismos públicos ou por 
empresas privadas, o ensino a distância 
reveste-se de características diversas. 
Tecnologias educacionais, potencialmente 
aptas a fornecer maior amplitude à 
educação pública, convertem-se em 
barreiras para segmentos da população 
com pouca ou nenhuma familiaridade com seu 
manejo. Apropriadas por investidores privados, tornam-se instrumentos 
da comercialização do ensino. Favorecem, deste modo, a expansão do 
mercado educacional e o surgimento de restrições socioeconômicas 
impostas pelo ensino pago.

distânc
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Apresentado como solução para problemas educacionais, 
o ensino a distância converte-se em domínio no qual 

se imiscuem interesses políticos e econômicos de 
caráter restrito. Na atual conjuntura, a prevalência 
de interesses privados instrumentaliza a educação 
e distorce projetos de publicização do ensino a 
distância.

O discurso em prol da democratização do 
ensino, das oportunidades de acesso ao sistema educacional 

e da justiça social mascara o sentido de investimentos privados. É 
empregado como expediente ideológico que viabiliza a aceitação e a 
expansão do ensino pago. A rede privada amplia-se mediante programas 
de ensino a distância.

Apregoada como canal da democratização do ensino, a 
educação a distância está sujeita às formas de apropriação típicas 
da economia de mercado. A apropriação privada dos implementos 
técnicos, dos canais de acesso e de veiculação do ensino a distância 
comprometem sua destinação social. A apropriação privada distorce 
proposições formais de universalização do ensino através das novas 
tecnologias educacionais. Submetido ao controle privado, ao invés de 
proporcionar o acesso indiscriminado à educação, o ensino a distância 
tende a refinar a exclusão social (BATISTA, 2002). 

Vamos conhecer o Texto 02, cuja autoria é de Arnaldo NISKIER.

“A EAD tornou-se modalidade fundamental de aprendizagem 
e ensino, no mundo inteiro. Antes cercada de mistério, hoje até mesmo 
reivindicada por sindicatos poderosos, no Brasil, onde seu prestígio 
cresce de forma bastante visível.

Parte-se de um conceito extremamente simples: alunos e 
professores estão separados por uma certa distância e, às vezes, pelo 
tempo. A modalidade modifica aquela velha idéia de que, para existir 
ensino, seria sempre necessário contar com a figura do professor em 
sala e de um grupo de estudantes. 

O melhor canal de interação de educandos e educadores, hoje 
em dia, é a EAD. Pelo menos é o mais eficiente, pois as mensagens 
emitidas podem ser selecionadas e ainda terão ajuda de elementos 
auxiliares de aprendizagem que são riquíssimos. 

[...] O emprego da EAD é muito mais do que o uso puro e 
simples de tecnologia numa sala de aula. A visão que temos 

o 
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é muito mais ampla, a ela associando-se a interatividade, 
numa correspondência biunívoca de ensino e resposta, em 
que o lucro é a apreensão de conhecimentos. [...] Sem entrar 
no mérito da questão epistemológica, sem dúvida a EAD 
pode ser apresentada como [...] a tecnologia da esperança. 
Há uma expectativa positiva de que possa representar um 
reforço considerável à política de recursos humanos de nações 
interessadas no progresso e que dependerão dessa tecnologia 
educacional para alcançar uma aprendizagem construtiva.” ( 
NISKIER, 1999. p. 19, 49 e 50) .
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O acesso as tecnologias de Informação e 
comunicação... e o acesso a EaD?

Como você pode ver, a EaD, longe de ser unanimidade, é um 
tema que, analisado à luz do contexto educacional brasileiro, torna-
se bastante controvertido. Muitos aspectos ainda estão em processo de 
consolidação e amadurecimento e há uma gama variada de visões sobre 
essa modalidade de ensino que começa a se tornar uma realidade e a 
ocupar seu lugar no sistema nacional de educação brasileiro.

 Com essa reflexão, encerramos nosso curso. Esperamos 
que você tenha aproveitado bastante e que ele sirva de referência durante 
todo o seu trajeto acadêmico no Curso de Licenciatura em espanhol.

Fig. 01 
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Um passo a maisUm passo a mais

Leitura complementar

Recomendamos como leitura complementar o texto do professor 
Antonio A. S. Zuin, “Educação a Distância ou Educação Distante? O 
Programa Universidade Aberta do Brasil, o tutor e o professor virtual”. 
Esse texto vai ajudá-lo a conceber a EaD de maneira crítica, sem 
apologias ou ceticismo. Um outro mérito do texto é que discute algumas 
questões da interação na UAB.

ZUIN, Antonio A. S. Educação a Distância ou Educação 
Distante? O Programa Universidade Aberta do Brasil, o tutor e o 
professor virtual Educ. Soc. v.27 n.96 Campinas oct. 2006 Educ. 

Disponível em: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010
173302006000300014&lng=&nrm=iso&tlng=

Fig. 02 
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Já sei!Já sei!

Nessa aula, você teve oportunidade de conhecer duas visões que 
estão presentes no debate sobre EaD no Brasil. Uma visão que privilegia 
a análise política mais crítica e uma que faz a defesa da EaD de maneira 
mais apologética. As duas visões permitem conhecer a dimensão política 
que é inerente à EaD no Brasil. Você, como estudante de um curso a 
distância, deve ter clareza desse debate e se posicionar, sempre que for 
necessário.

A partir da leitura do texto recomendado nas leituras 
complementares, faça uma crítica às visões de BATISTA e NISKIER 
e se posicione em relação à questão da EaD na atual conjuntura da 
realidade educacional brasileira.

AutoavaliaçãoAutoavaliação
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BATISTA, Wagner Braga. Educação a distância e o refinamento 
da exclusão social. Conect@ - número 4 - fevereiro/2002. Disponível 
em:

http: / /www.revistaconecta.com/conectados/wagner_
refinamento.htm

ZUIN, Antonio A. S. Educação a Distância ou Educação 
Distante? O Programa Universidade Aberta do Brasil, o tutor e o 
professor virtual Educ. Soc. v.27 n.96 Campinas oct. 2006Educ. 

NISKIER, Arnaldo. Educação a distância: a tecnologia da 
esperança. São Paulo: Edições Loyola, 1999.

Ilustrações

 Figura 01: http://blog.brasilcasamento.com.br/2009/05/

 Figura 02: http://www.serpro.gov.br/imprensa/publicacoes/
Tema/tema-197/materias/materia-capa
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