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RESUMO 
 
Este artigo tem como objetivo refletir as características da modalidade de ensino em nível superior, a Educação a 
Distância (EaD). Percebemos que está forma de ensino o garante uma educação em locais distintos, sendo que 
alunos/professores não se interagem ao mesmo tempo e comunicam-se por meio de tecnologias de informação e 
comunicação (computador, celular, tablet, entre outros) e plataformas como principal meio de comunicação. Ressalta-se 
que esse formato de ensino permite ao aluno a capacidade de aprender, sendo necessário apenas adaptar-se conforme a 
IES, ou seja, conforme o ensino ofertado as aulas acontecem via e-mail, vídeos-aulas e o contato com os 
professores/colegas e outros ocorrem geralmente em um dia específico na semana e/ou quinzenal e/ou apenas em dias 
de provas através dos polos regionais. Mas será que realmente esse ensino é de qualidade? Os professores instigam, 
promovem o conhecimento desses alunos? Á diálogos, trocas de informações, e retiradas de dúvidas com facilidade?. 
Dentre os referenciais teóricos utilizados para fundamentar esta pesquisa estão Almeida (1998), Aretio (1994), Belloni 
(1999), Coiçaud (2001), Pinto (2007), Romanowski (2004), dentre outros. 
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1. INTRODUÇÃO 

  

Durante o fim do século XIX e início do século XX, a sociedade era caracterizada pela 

produção em série, ou seja, uma sociedade industrial, a qual tinha como influência o modelo 

taylorista/fordista, sendo assim tudo era planificado, mecânico, cada indivíduo era treinado para 

desempenhar somente determinada função/tarefa. A partir disso, os indivíduos executavam suas 

funções de forma individual, sem diálogo, ou seja, os donos das fabricas ordenavam quais as tarefas 

e as mesmas eram supervisionadas até serem cumpridas.  

Desta forma, percebe-se uma forma hierarquizada de poder que somente passa a ser 

remodelada a partir do final do século XX e início do século XXI, a qual se começa a moldar uma 

sociedade do conhecimento, da informação, tendo o aceleramento das mudanças através das 

tecnologias. Então o processo mecânico, individualista do modelo taylorista/fordista se rompe, 

passando a se manifestar o modelo toyotista, na qual pôde auxiliar em uma nova construção de 

sociedade com indivíduos criativos, interativos, dialógicos, ou seja, sujeitos dialéticos e não 

lineares, pois há trocas de informações, conhecimentos etc (PINTO, 2007). 
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Deste modo, é perceptível que a partir destas transformações na sociedade, o avanço das 

tecnologias, o sistema de ensino também sofre mudanças, então surge-se a necessidade de formar 

cidadãos críticos, criativos, autônomos, transformadores do meio inserido. Assim, abre-se a 

discussão sobre o novo sistema de ensino superior, nas quais os indivíduos atualmente podem optar 

na hora de ingressarem na faculdade, sendo esta a Educação a Distância (EaD), a qual permite aos 

estudantes o conhecimento necessário para a inserção no mercado de trabalho.  

 

2. CARACTERISTICAS DA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA (EaD) 

 

A Educação à Distância, é uma modalidade educacional alternativa para transmitir 

informações e instruções aos alunos através de meios tecnológicos, e assim receber destes as 

respostas às lições propostas. Nesse sentido, esse ensino permite uma acessibilidade da educação 

aos indivíduos inseridos nas mais diversas realidades e mesmo assim têm o desejo de continuar 

estudando. Contudo, a associação de tecnologias tradicionais de comunicação como o rádio e a 

televisão, sendo meio de emissão rápida de informações, trouxeram um novo impulso à EaD – 

Educação á Distância, favorecendo a disseminação e a democratização do acesso à educação em 

diferentes níveis, permitindo atender grande massa de alunos (ALMEIDA, 2003). 

Desta forma, a EaD pode ser definida como o processo de ensino que ocorre quando o 

professor e o aluno estão separados em relação ao tempo e o espaço e a mediação didático 

pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorrem com a utilização de meios e 

tecnologias de informação e comunicação, com estudantes e professores desenvolvendo atividades 

educativas em lugares ou tempos diversos (BRASIL, 2007).  

Também conforme Alves (2011), o ensino a distância caracteriza-se como a mais democrática 

das modalidades de educação, já que é capaz de atender várias pessoas ao mesmo tempo e chegar 

até elas apesar das diferentes distâncias e horários. Assim, destaca-se que uma das características 

mais importante da EAD é sua flexibilidade temporal e espacial, pois possibilita implementar 

propostas educacionais organizadas e adequadas à realidade das pessoas que desejam continuar 

estudando (COIÇAUD, 2001; SOUSA, 2004). 

Nesse sentido, compreende-se que nesse formato de ensino o professor será visto como o 

tutor, ou seja, aquele que visa as orientações acadêmicas, o acompanhamento pedagógico e a 

avaliação da aprendizagem dos alunos. Este também deve possuir um papel profissional com 

capacidades, habilidades e competências inerentes à função. Assim, a partir das diferentes 



 

 

 

 

ferramentas pedagógicas o professor propiciará, facilitará o processo de construção do 

conhecimento do aluno, fazendo com que este tenha gosto por pesquisar, aprofundar, interar-se aos 

conteúdos trabalhados, colocando-o como sujeito participativo da sua própria aprendizagem.  

 Por este enfoque, é preciso que saibamos alguns pontos necessários na Educação á Distância 

a partir da visão de Aretio (1994), nas quais são essenciais na qualidade do processo de ensino 

aprendizagem dos alunos. O primeiro componente é o próprio aluno, pois este indivíduo é o 

elemento básico e central no processo educativo, então a se necessidade em acompanhá-lo em seu 

processo de formação, intervindo quando preciso, logo após o outro componente será o docente, 

pois é este quem auxiliará na formação do aluno a partir da sua eficácia/domínio no momento de 

expor seus conhecimentos. A comunicação é outro elemento presente na EaD, pois nesse formato 

de ensino é necessário um processo de comunicação entre professor/aluno, sendo assim a própria 

EIS é quem deverá selecionar profissionais capacitados e comunicadores a partir da realidade da 

demanda atendida. Por último pode-se mencionar a instituição, a qual necessita de uma boa 

estruturação e organização para que as atividades possam ser desenvolvidas com eficiência e 

eficácia.  

Segundo Peters (1973): 

 

Educação/ensino a distância 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 materias 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 (PETERS, 1973). 

 

 

Nesse sentido, Peters (1973), nos traz também que a educação a distância centra-se na 

utilização dos meios de comunicação, e na construção do conhecimento através do trabalho mútuo 

do educador e do educando, beneficiando-se do planejamento, direção e instrução da organização 

do ensino não presencial. 

 

3. ATRIBUIÇÕES DA PLATAFORMA MOODLE 

 

No decorrer deste estudo, vimos várias atribuições da EaD, portanto é preciso compreender 

um outro aspecto desta modalidade sendo este, o uso da Plataforma Moodle. Está plataforma se 
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caracteriza por uma aprendizagem a distância baseada em software livre, ou seja, existe uma 

fundação e uma empresa a qual fornecem, respectivamente, o apoio para o desenvolvimento do 

software e sua tradução para dezenas de idiomas, bem como apoio profissional à sua instalação. 

Atualmente o Moodle é um sistema consagrado, com uma das maiores bases de usuários do mundo, 

com mais de 25 mil instalações, mais de 360 mil cursos e mais de 4 milhões de alunos em 155 

países, sendo que algumas universidades baseiam toda sua estratégia de educação a distância na 

plataforma Moodle. 

Portanto, para a implementação desta plataforma, é essencial para que haja uma estrutura da 

universidade, este especificado por uma organização hierárquica de áreas, cursos, disciplinas e 

módulos de aprendizado, podendo ser repetida no Moodle, a partir de sua página inicial, que contém 

diversos elementos, como identificação visual da universidade virtual, boletim de últimas notícias, 

calendário mensal de eventos, catálogo de cursos e disciplinas, agrupados hierarquicamente, dentre 

outros.  

A plataforma Moodle, conta com recursos que flexibilizam sobremaneira a implantação de 

diversas filosofias de avaliação dos alunos, como avaliações por acesso, ou seja, permite colocar em 

gráfico os acessos dos participantes ao site, também avaliações por participação, isto é todas as 

intervenções dos alunos são vistas no sistema, bem como seu perfil, e até permite que o professor 

encaminhe materiais/exercícios ao mesmo. Similarmente, trabalha com avaliações formativas e 

somativas, nas quais permitem enquetes, questionários de múltiplas escolhas, a serem respondidas 

pelos alunos por tempo determinado pelo tutor. Para tanto, os critérios de avaliação usados em cada 

disciplina e curso são definidos pelos professores responsáveis, e podem ser constituídos de uma 

mescla de todos os tipos acima. 

A metodologia de condução do curso, a de acompanhamento, como a forma dos alunos se 

inscreverem, varia conforme o tipo de aplicação do sistema Moodle, ou seja, nos cursos presenciais, 

por meio de um software específico, as listas de matriculados e as ementas de cada disciplina são 

importados e carregados na base de dados do Moodle, a partir do sistema de gestão acadêmica já 

existente na universidade. Já nos cursos telepresenciais é implementado um número maior de 

ferramentas, como também são colocados roteiros de estudos, ferramentas interativas e de 

avaliação, dentre outros aspectos. Também, os cursos oferecidos inteiramente pela Web, são 

colocados no site da disciplina do Moodle, e nesta modalidade, todos os recursos e ferramentas 

ficam disponíveis na AVA e os alunos participam, aprendem e colaboram apenas através dessa 

interface. 



 

 

 

 

Por conseguinte, a plataforma moodle é imprescindível, pois proporciona aos professores a 

possibilidade de criar e conduzir os cursos à distância, por meio de atividades que exigem ação do 

aluno, como responder, discutir. Também por meio de recursos, ou seja, materiais para consulta e 

estudo, estas organizadas a partir de um plano de ensino, auxiliam no processo de ensino 

aprendizagem dos alunos, simulando uma sala de aula, nas quais os alunos se encontram em 

espaços e tempos diferentes. 

                          

4. REGULAMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO Á DISTÂNCIA NO BRASIL  

 

As bases legais da Educação a Distância, no Brasil, foram estabelecidas pela Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional, Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996, pelo Decreto n° 2.494, de 

10 de fevereiro de 1998 (publicado no Diário Oficial da União - D.O.U.- de 11/02/1998), Decreto 

n° 2.561, de 27 de abril de 1998 (publicado no D.O.U. de 28/04/1998) e pela Portaria Ministerial 

n°301, de 07 de abril de 1998 (publicada no D.O.U. de 09/04/1998). Também em 03 de abril de 

2001, a Resolução n° 01, do Conselho Nacional de educação estabeleceu as normas para a Pós-

Graduação lato e stricto sensu. (BRASIL, 1999).  

Desta forma, nos cursos de Pós-Graduação a Distância fica imposto a necessidade em incluir 

provas presenciais, defesa presencial de monografia ou trabalho de conclusão de curso. Já os cursos 

de Especialização, Mestrado e Doutorado a distância, disciplinada pela Resolução n° 01, da Câmara 

de Ensino Superior (CES), do Conselho Nacional de Educação (CNE), em 03 de abril de 2001. O 

artigo 3 o , tendo em vista o disposto no § 1 o do artigo 80, da Lei n° 9.394, de 1996, determina que 

os cursos de Pós-Graduação lato sensu e strictu sensu a distância serão oferecidos exclusivamente 

por instituições credenciadas pela União para tal fim, obedecendo as exigências de autorização, 

reconhecimento e renovação de reconhecimento estabelecidas na referida resolução. Os cursos de 

pós-graduação lato sensu oferecidos a distância deverão incluir, necessariamente, provas presenciais 

e defesa presencial de monografia ou trabalho de conclusão de curso (BRASIL, 1999). 

 

5. CARACTERISTICAS DO PROFESSOR NA EDUCAÇÃO Á DISTÂCIA 

 

O avanço das tecnologias tem-se refletido em todos os campos da sociedade, bem como na 

vida do ser humano, principalmente em sua formação acadêmica e profissional. Nesse sentido, e 
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escola sendo o espaço de construção do conhecimento/identidade do aluno, deverá oportunizar aos 

seus profissionais e estudantes o uso das ferramentas tecnológicas disponíveis no ambiente escolar, 

visando o controle, domínio, e a qualidade no processo de ensino e aprendizagem dos alunos. 

Assim, para que os professores consigam instigar o conhecimento e cumprir com o conteúdo, 

é preciso criar aulas dinâmicas, inovadoras permitindo aos alunos a curiosidade em aprender e em 

buscar novas informações/conhecimentos. E na Educação á Distância isso não é diferente, mesmo 

com a praticidade do educando em poder fazer seus horários de estudos de acordo com sua carga 

horária e/ou preferências, o professor também precisa estar capacitado para cumprir com a proposta 

da instituição de ensino e assim cumprir com seu papel de tutor dos alunos, pois é este quem 

elabora as propostas e os materiais do curso, além de ser o articulador e o parceiro no 

acompanhamento do aprendizado dos educandos, utilizando assim das tecnologias para inovador a 

aprendizagem (ROMANOSKI 2004), por isso é necessário que o professor esteja sempre se 

atualizando/aperfeiçoando através de cursos de formação continuada e outros meios de 

aprendizagem.  

A prática pedagógica nos processos de Educação a Distância caracteriza-se através de alguns 

pontos importantes, segundo Aretio (1994) e Martins (2002): 

 

O uso dos meios didáticos, considerando as novas tecnologias e processos comunicativos; o 
assessoramento aos alunos na elaboração de seus planos de estudo e definição de currículos 
de curso; habilidade na utilização de ferramentas diferenciadas que permitam uma 
aprendizagem diversificada e singular, contemplando as diferenças culturais dos alunos; a 
organização das atividades de ensino, considerando as novas culturas da aprendizagem e da 
escolarização, dentre outros. (ARETIO, 1994 e MARTINS, 2002). 

 

 

6. PONTOS POSITIVOS DA EDUCAÇÃO Á DISTÂNCIA 

 

Existem vários aspectos positivos da EaD, como a flexibilidade no horário dos estudos, a 

oportunidade do acesso aos indivíduos que ainda querem estudar, a inclusão de pessoas com 

necessidades especiais, ou seja, os indivíduos que por algum tipo de deficiência física ou mental 

que não consiga frequentar instituições de ensino convencionais podem, através da EAD, também 

outro ponto positivo é a democratização do acesso ao ensino, pois com o ensino à distância, as 

pessoas que moram isoladas, afastadas ou ainda aqueles que por algum motivo não podem se 

deslocar as instituições. Esse ensino também é voltado as pessoas que trabalham e por decorrência 



 

 

 

 

não conseguem se adequar ao horários de aulas convencionais, tendo assim o acesso a aulas em 

horários alternativos e/ou através da internet, dentre outros benefícios (PETERS, 1973). 

  

6.1 PONTOS NEGATIVOS DA EDUCAÇÃO Á DISTÂNCIA 

 

O processo de aprendizagem é autônoma, e o estudante não é objeto ou produto, mas sujeito 

ativo que realiza sua própria aprendizagem e abstrai o conhecimento aplicando-o em novas 

situações (BELLONI, 1999). Nesse sentido, a autora nos coloca que o aluno necessita de uma 

dimensão de autodireção e autodeterminação e que isso não é facilmente realizada por estudantes de 

EaD, pois sem o auxílio direto do professor, o aluno precisa estudar sozinho e ser o responsável por 

seu processo de aprendizagem.  

Desta forma, Belloni (1999), também apresenta as vários problemas existentes nesse meio, 

isto é, para determinados profissionais da área educacional sobre tudo, por exemplo, apesar de a 

EAD focar uma metodologia voltada para a descontiguidade, é importante o convívio diário entre 

aluno e professor no ambiente da sala de aula, pois, não se deve deixar esse tipo de contato em 

segundo plano e tampouco negligenciá-lo, porquanto para que haja a enriquecedora influência 

mútua entre as pessoas, não se pode menosprezar esse contato aluno/professor (BELLONI, 1999). 

Outro aspectos negativos da EaD seria a dependência da tecnologia, a qual poderá contar com 

eventuais problemas nos equipamentos, bem como vindo a comprometer a aula.  

Como ponto negativo estruturante é a maior necessidade de comprometimento do aluno, pois 

o curso fornecido pela EAD necessita de muita dedicação por parte do aluno, uma vez que 

geralmente são poucas aulas por semana e para compensar a falta de aulas o curso exige uma 

grande quantidade trabalhos complexos e discussões, e se o aluno não se empenhar ele não 

absorverá o conteúdo e ira se prejudicar no curso.  

Também encontramos muitos trabalhos analisando a EaD como inferior por muitas das vezes 

ofertar cursos com grande diferença de valores comparados ao ensino presencial, sendo necessário 

expor que esse valores são mais baixos por conta de fatores como a infraestrutura diferenciada das 

instituições presenciais, pois no ensino a distância é preciso apenas credenciar os pólos de apoio ao 

aluno, com isto não há necessidade de construir prédios, salas de aulas e outras infraestruturas que 

são comuns nas faculdades presenciais.  

O grande número de alunos por curso também auxilia nessa baixa dos valores das 

mensalidades, o menor número de professores, uma vez que as aulas são transmitidas via satélite ou 
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pela internet a partir de uma central de distribuição para os polos e para todos os alunos no país 

inteiro, e o custo operacional reduzido da instituição, ou seja, por ser uma EaD a instituição não 

obtêm tantos gastos como por exemplo com energia, recursos humanos etc. Desta forma, ressalta-se 

que são esses e outros pontos negativos da Educação á Distância. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No decorrer deste artigo pôde-se compreender sobre Educação á Distância e o modo como a 

mesma está associada com a modernidade, bem como a forma com que se introduz na 

educação/escola, consequentemente ao professor e seus alunos. Também a partir dessa revolução 

tecnológica tem-se a necessidade de que o indivíduo possa dominar/reinventar os recursos e 

tecnologias de última geração, estes presentes nas situações cotidianas dos sujeitos. Desta forma, 

diante tanta informação, descobertas, as cobranças estas principalmente no setor educacional, torna-

se frequente e necessária, pois é preciso capacitar os professores para que possam vir a superar o 

desafio de subutilização dos recursos disponíveis.  

Contudo, é necessário unir esforços entre toda a comunidade escolar, a fim de potencializar os 

recursos tecnológicos disponíveis de maneira a contribuir para efetivação do aprendizado, este por 

meio de programas de formação continuada, investindo na formação de equipes multidisciplinares 

que tenham o comprometimento de disseminação do uso das tecnologias no processo de ensino e 

aprendizagem.  

Ressalta-se também a discussão da qualidade do ensino EaD, e como se dá sua metodologia 

de ensino em uma IES. As atribuições dos professores, visto como tutores dos alunos, nas quais 

partirão de seu conhecimento e da proposta institucional do curso ao disponibilizar as atividades de 

estudos aos alunos. Por este enfoque, a Internet e os meios de comunicação pertencentes a esta, são 

essenciais nos métodos de ensino tradicionais, bem como nos contemporâneos. 

Apresentamos os pontos positivos e negativos do ensino EaD, discussões sobre as 

regulamentações desse ensino, a postura do docente e do aluno, bem como o que buscam com essa 

proposta de ensino e onde a mesma se expande.  

É preciso saber preparar os estudantes, para ultrapassarem os seus medos e ensinar-lhes as 

técnicas necessárias para aproveitarem todos os recursos oferecidos pela Internet e quando visto 

necessário o professor deverá intervir nas dificuldades dos alunos e se necessário vir a modificar 

sua metodologia de ensino, de modo que possa permitir ao aluno o seu desenvolvimento integral e 



 

 

 

 

que o mesmo possa inserir-se no mundo do trabalho e que seja capaz de modificar o meio inserido 

com qualidade, tornando um cidadão crítico, criativo, democrático e transparente. 
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