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Capítulo 1

Visão geral do atual estágio da EaD

O mercado de Educação a Distância (EaD) cresce numa velocidade assus-
tadora, no Brasil e no mundo. O gráfico a seguir, por exemplo, representa 
o crescimento do número de cursos de EaD ofertados por ano em nosso 
país, até 2006.
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Há cada vez mais empresas, instituições, cursos, disciplinas, alunos e pro-
fessores envolvidos com EaD; novas tecnologias surgem a todo momento, e 
a publicação de artigos e revistas também tem aumentado consideravelmente 
nos últimos anos. Talvez nenhuma novidade tenha produzido um impacto 
tão intenso na história da educação quanto o desenvolvimento da educação 
à distância, especialmente o e-learning, nos últimos anos. 
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Mas o que significa exatamente educação a distância?

1.1 Definição

Vamos adotar aqui uma definição utilizada por Maia e Mattar no recém-
publicado ABC da EaD, em que, inclusive, este capítulo está baseado, e para 
o qual remetemos o leitor que deseje se aprofundar no tema:

	A EaD é uma modalidade de educação em que professores e alunos 
estão separados, planejada por instituições e que utiliza diversas 
tecnologias de comunicação.

Em geral, a sigla EaD é utilizada para as atividades de ensino e aprendi-
zagem em que o aluno e o professor estão separados fisicamente, o que as 
distingue do ensino presencial. Em EaD, ocorre uma separação geográfica 
e espacial entre o aluno e o professor, e mesmo entre os próprios alunos, ou 
seja, eles não estão presentes no mesmo lugar. A EaD prescinde, portanto, 
da presença física, em um lugar físico, para que ocorra a educação.

Em muitos casos, a EaD é mesclada com encontros presenciais, e quando 
esses encontros são constantes, esse modelo é chamado de semipresencial. Mo-
delo esse que muitos autores consideram o ideal, principalmente se os alunos 
e a instituição de ensino ainda não têm experiência com o e-learning.

Além da separação física, costuma-se também associar a EaD à separação 
temporal entre alunos e professores. Há atividades síncronas em EaD, em que 
professores e alunos precisam estar conectados na mesma hora, como chats, 
videoconferências interativas e, mais recentemente, plataformas virtuais 
como o Second Life. Entretanto, as atividades em EaD são principalmente 
assíncronas, nas quais professores e alunos estão separados no tempo.

O estudo à distância implica, portanto, não apenas a possibilidade de 
aprendizado sem que, no mesmo instante, os personagens envolvidos estejam 
participando das atividades, ao contrário do que ocorre normalmente no 
ensino tradicional e presencial. No entanto, esse distanciamento físico não 
implica um distanciamento humano, como veremos. 
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A EaD, portanto, possibilita a manipulação do espaço e do tempo em 
favor da educação. O aluno estuda onde e quando quer, onde e quando 
pode. Ele pode, por exemplo, passar algumas semanas sem se dedicar muito 
aos estudos, por diversos motivos, e durante uma ou duas semanas, então, 
dedicar-se com mais energia. Ou seja, o aluno se autoprograma para estudar, 
de acordo com o seu tempo e a sua disponibilidade. 

Ao contrário do auto-estudo espontâneo e individual, e de aulas par-
ticulares, a EaD é uma modalidade de ensino e aprendizagem planejada 
e apoiada por uma instituição de ensino. No caso do ensino superior, no 
Brasil, é preciso que uma instituição presencial seja credenciada pelo MEC, 
mas também existem outras iniciativas, como as universidades virtuais (a 
Universidade Aberta do Brasil é um exemplo disso), e também as univer-
sidades corporativas, que descobriram no e-learning uma eficiente forma 
de capacitar seus funcionários, reduzindo despesas de locomoção e mesmo 
de hospedagem.

Para superar a distância entre alunos e professores, no tempo e no espaço, 
a EaD utiliza-se de diversas ferramentas de comunicação, que muitos cha-
mam de NTICs (Novas Tecnologias de Informação e Comunicação). Assim, 
a relação entre os alunos e professores passa a ser mediada pela tecnologia.

Recentemente, a EaD passou a utilizar, com maior intensidade, tec-
nologias de telecomunicação e transmissão de dados, som e imagens que 
convergem cada vez mais para o computador. Hoje, são bastante utilizadas 
em EaD mídias eletrônicas e, principalmente, a Internet, mas isso não faz 
parte da definição mais ampla de EaD: pode ocorrer educação a distância, 
por exemplo, com material impresso enviado pelo correio. Portanto, é 
importante distinguir a EaD em geral, que pode envolver qualquer tipo de 
tecnologia de comunicação para mediar a relação entre alunos, professores, 
conteúdo e instituições, da EaD on-line (uma de suas divisões), que é tam-
bém denominada e-learning, on-line learning, virtual learning, networked 
learning ou web-based learning.
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EaD

EaD clássica EaD on-line

• Correio tradicional
• Rádio
• Televisão
• Satélite
• CD e DVD

• e-learning
• On-line learning
• Virtual learning
• Networked learning
• Web-based learning

EaD clássica x EaD on-line

1.2 Educação presencial ou EaD: o que é melhor?

Embora essa questão seja extremamente polêmica e complexa, muitos estu-
dos concluem que não há diferença significativa nos resultados da aprendi-
zagem dos alunos, quando comparamos a EaD com a educação presencial. 
Isso quer dizer tanto que a EaD não é inferior ao estudo presencial, quanto 
apenas estudar à distância não garante melhores resultados para o aluno.

Um dos pontos que ao longo deste livro abordaremos com maior inten-
sidade é a importância do “ambiente educacional” no processo de ensino-
aprendizagem. O relativo distanciamento que alunos e professores sentem 
nos atuais recursos tecnológicos na EaD, deve-se também à falta de um 
ambiente de ensino apropriado, adequado e prazeroso.

Discutiremos com maior profundidade esse aspecto educacional quando 
abordarmos o processo de interação no ensino. Uma das teses polêmicas 
que defenderemos é que o atual e-learning estaria “definhando”, pois com 
todos os ferramentais existentes ainda não se conseguiu criar um “lugar de 
aprendizagem” instigador para o aprendiz. Como complemento dessa tese, 
defenderemos que o Second Life poderá superar essa limitação ao criar 
“espaços educacionais” inovadores, que podemos chamar de Learning Shops 
(com base na palavra Workshop). 

Thomas Russell aborda essa discussão em seu famoso livro, The No Signi-
ficant Difference Phenomenon: a Comparative Research Annotated Bibliography 
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on Technology for Distance Education, e mantém um site1 reunindo artigos 
que, desde 1928, comparam a EaD com a educação presencial. No site, por 
exemplo, é possível tanto submeter pesquisas para publicação quanto fazer 
buscas no banco de dados dos artigos. 

A pergunta que Russell se propõe a responder é: “Fazer um curso à dis-
tância diminui as chances de sucesso de um aluno, comparando-se com os 
resultados desse mesmo aluno, fazendo o mesmo curso, no formato presen-
cial?” Segundo a avaliação do autor, a conclusão da maioria dos artigos que 
se propõem a responder a essa questão é que “não há diferença significativa” 
(NSD – no significant difference), ou seja, os resultados não são nem me-
lhores nem piores em EaD, em comparação com o ensino presencial. Não 
haveria, portanto, diferenças importantes entre estudar à distância ou em 
uma sala de aula, ou seja, o modo pelo qual o aluno estudasse não modifi-
caria sensivelmente os resultados da sua aprendizagem.

Alguns artigos, entretanto, mostram que o uso da tecnologia gera 
melhores resultados de aprendizagem quando um curso é redesenhado 
para se adaptar à tecnologia. Isso poderia ser explicado justamente pela 
reestruturação do conteúdo, e não pelo simples uso da tecnologia. Ou seja, 
a tecnologia não traria, por si só, nenhum benefício implícito para a edu-
cação. No entanto, se examinarmos o aspecto dos “espaços educacionais” e 
das ferramentas disponíveis na Web 2.0, que a grande maioria dos autores 
ainda não se preocupou em analisar, aí sim, a tecnologia teria muito a ajudar 
no processo ensino-aprendizagem. A tecnologia tem muito a nos ensinar e 
também a contribuir para o ensino, e essa é outra de nossas teses.

Outros estudos coletados por Russell, entretanto, mostram que o uso da 
tecnologia gera piores resultados, ou seja, alunos que estudam presencial-
mente teriam vantagens em relação aos alunos que estudam à distância. 

Por fim, podem também ser encontrados no site artigos que indicam 
resultados mistos, em que algumas variáveis mostram melhor qualidade de 
aprendizagem quando um curso é ministrado à distância, enquanto outras 
indicam melhor qualidade quando um curso é ministrado presencialmente. 

�	 NSD	–	No	Significant	Difference	phenomenon.	Disponível	em:	<http://nosignificantdifference.wcet.info/index.asp>.
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A metodologia para estudos comparativos desse tipo é bastante complexa, 
e esta é uma das principais críticas que são feitas a esses artigos, indepen-
dente de seus resultados. Para garantir a validade dos resultados, deveriam 
ser isoladas variáveis como o currículo, o aluno (e suas preferências), os 
materiais utilizados, o método de ensino, o professor (e a sua facilidade ou 
preferência por algum modelo de educação) e mesmo o design instrucional, 
o que não é uma tarefa simples. 

As últimas estatísticas do Enade (Exame Nacional de Desempenho de 
Estudantes) em nosso país, por exemplo, parecem indicar que os alunos de 
educação a distância podem ter um melhor aproveitamento do que os alunos 
presenciais. Mas isso não pode ser motivo para comemorações exageradas, 
justamente pela complexidade desse tipo de comparação. O aluno que es-
colhe um curso à distância, por exemplo, já é, quando entra na instituição, 
um aluno mais maduro e experiente, portanto mais habilitado ao estudo 
autônomo, o que por si só já invalidaria qualquer tentativa de concluir 
que a EaD funciona melhor do que a educação presencial. É preciso tomar 
cuidado com as estatísticas, para não tirar conclusões equivocadas!

1.3 Interação

Michael Moore, um destacado teórico da EaD, desenvolveu o importante 
conceito de “distância transacional”.

A separação entre professores e alunos, na educação a distância, afeta, 
sem dúvida, o processo de ensino e aprendizagem. A partir dessa distância 
“física”, e mesmo “temporal”, surge, entretanto, um novo “espaço” pedagó-
gico e psicológico, quando comparado à educação tradicional e presencial, 
em que ocorre uma forma diferente de comunicação, uma nova “transação”. 
Esse novo espaço, criado pela EaD, denomina-se “distância transacional”. 

Para a perspectiva da distância transacional não interessa a distância física 
entre professor e aluno, nem mesmo entre os alunos, mas sim as relações pe-
dagógicas e psicológicas que se estabelecem em EaD. Portanto, independente 
da distância espacial ou temporal, os professores e os alunos podem estar 
mais ou menos distantes em EaD, do ponto de vista transacional. Assim, a 
distância transacional variaria consideravelmente em EaD. 
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Nesse sentido, três variáveis pedagógicas (e não físicas) afetam diretamente 
a distância transacional: a interação entre alunos e professores, a estrutura dos 
programas educacionais, e a natureza e o grau de autonomia do aluno.

Distância transacional

Distância espacial
e temporal

• Interação entre professor e aluno
• Estrutura dos programas educacionais
• Autonomia do aluno

AlunoProfessor

Distância Transacional

Terry Anderson é o autor de “Modes of interaction in distance education: 
recent developments and research questions”, um artigo muito interessante, 
como a grande maioria dos artigos do Handook of Distance Education. O 
artigo é uma ampliação de uma reflexão anterior, proposta por Michael 
Moore, num artigo publicado em 1989 no importante American Journal 
of Distance Education, “Three types of interaction”, em que ele aborda as 
relações entre Alunos (A), Professores (P) e Conteúdo (C). 

AA

AP

AC

A P C
Interação: Michael Moore

Em seu artigo, Anderson inclui mais três tipos de interação: professor-
professor, professor-conteúdo e conteúdo-conteúdo. 

PCAP

AC

A P C
PP CCAA

Interação: Terry Anderson
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Interação é um conceito complexo em educação. Tradicionalmente, 
incluía o diálogo entre alunos e professores em sala de aula, mas com a 
EaD foi expandido para discussões síncronas (áudio e videoconferências) e 
assíncronas, além das respostas de programas (computador e televisão, por 
exemplo). 

Anderson inicialmente faz uma revisão das definições de interação uti-
lizadas em EaD, que incluem não apenas interações entre seres humanos, 
mas também com máquinas. Em seguida, define os três pilares pelos quais 
abordará a questão: alunos, professores e conteúdo. E explica ainda que não 
considerará como tipos distintos de interação: (a) a aquisição de habilidades 
técnicas e de comunicação, apesar de sua importância; (b) a interação vicária, 
em que o aluno processa ativamente os dois lados de uma interação direta 
entre dois alunos, ou entre um aluno e o professor, pois elas seriam apenas 
variações dos modelos de interação que ele discutirá. Ele ainda destaca que 
seu modelo é simplificado, pois exclui interações com a família, o trabalho 
e as comunidades, que também influenciam diretamente o aprendizado.

Vejamos então os modelos de interação que Anderson avalia:

1.	 Aluno-professor	(AP)

 A interação com o professor fornece motivação e feedback aos alunos. 
O custo desse tipo de interação cresce proporcionalmente ao número 
de alunos, conseqüentemente o papel do design instrucional é essencial 
no planejamento dessas atividades, assim como o treinamento dos 
professores.

2.	 Aluno-aluno	(AA)

 A interação aluno-aluno caracteriza o que se denomina aprendizado 
colaborativo e cooperativo, que envolve o aspecto social da educação. 
Ela gera motivação e atenção por parte dos alunos, enquanto aguar-
dam o feedback dos colegas. Essa interação também gera a criação 
contínua de novas categorias mentais e uma consciência implícita de 
múltiplas visões, abrindo novas perspectivas, bem como desenvolve 
a capacidade para trabalhar em equipe. 
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3.	 Aluno-conteúdo	(AC)

 Com as tecnologias modernas e particularmente a Internet, pode-se 
desenvolver conteúdo em diversas formas: som, texto, imagens, vídeo 
e realidade virtual. Pode-se também avaliar a interação dos alunos com 
o conteúdo em função da mídia e da tecnologia utilizadas. Muitos 
autores, por exemplo, acreditam no potencial dos repositórios de 
objetos de aprendizado para a educação a distância. Além disso, o 
aluno pode hoje customizar o conteúdo com o qual deseja interagir, 
e inclusive contribuir para o aperfeiçoamento do material utilizado 
nos cursos.

4.	 Professor-conteúdo	(PC)

 O desenvolvimento e a aplicação de conteúdo por professores têm se 
tornado elementos essenciais em EaD. Objetos de aprendizagem devem 
ser desenvolvidos por professores, que devem desempenhar um papel 
primordial no design instrucional dos cursos. A tendência é que os sis-
temas para produção de conteúdo tornem-se cada vez mais amigáveis, 
diminuindo o tempo e o esforço para o trabalho dos professores.

5.	 Professor-professor	(PP)

 As redes têm possibilitado oportunidades sem precedentes para a 
interação entre professores, que encontram nos colegas fonte de 
assistência e insights pedagógicos, constituindo assim comunidades 
físicas e virtuais.

6.	 Conteúdo-conteúdo	(CC)

 Alguns programas são hoje semi-autônomos, proativos e adaptativos, 
utilizando recursos de inteligência artificial. Esses aplicativos podem 
recuperar informações, operar outros programas, tomar decisões e mo-
nitorar recursos na rede. Como exemplo, um programa pode atualizar 
automaticamente as referências sobre determinado tema. No futuro, 
professores criarão e usarão recursos de aprendizagem que se atualizam 
continuamente através de sua interação com agentes inteligentes.
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Esses tipos de interação podem ocorrer síncrona e assincronamente, e através 
de diversos gêneros de comunicação. A combinação planejada entre essas dife-
rentes formas de interação pode gerar resultados muito ricos para a EaD.

Podemos ainda lembrar da interação (não de menor importância) com 
as equipes de suporte em EaD, que Anderson não aborda em seu artigo. 
Mas também, principalmente, da interação do trinômio aluno, professor e 
conteúdo com o “ambiente de aprendizagem” utilizado. Ou seja, é possível 
ampliar ainda mais o modelo de interação de Anderson.

PCAP

AC

A P C
PP CCAA

Ambiente

Interação com ambiente

Nas experiências executadas pelos autores deste livro com o Second Life, 
verificou-se a importância desse “espaço de ensino” que os autores tradicio-
nais não abordam. A possibilidade de criar locais de aprendizagem mais ricos 
provoca nos alunos uma interação mais intensa e prazerosa no seu caminho 
para o saber. Pudemos verificar que a tecnologia, quando consegue propiciar 
ambientes de aproximação entre os componentes vivos da educação, torna-se 
mais rica como forma de compartilhar o conhecimento. É praticamente o 
mesmo fenômeno cultural que ocorre com os passageiros do trem urbano, 
meio de transporte popular, que saem correndo e vão pegar a baldeação com 
o metrô, meio de transporte mais vip. Simplesmente pelo fato de passarem 
por ambientes diferentes, ocorrem mudanças significativas, e as pessoas têm 
comportamentos distintos em cada lugar.

Lembro-me da minha infância, enquanto ficava estudando na cozinha, 
na mesa de comida, aquele ambiente era para mim muito incômodo: a 
iluminação inadequada, barulho da limpeza e os aromas culinários. No 
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entanto, quando recebi uma escrivaninha somente para mim, num quarto 
novo, numa casa nova, as coisas mudaram. Meu aproveitamento e visão de 
estudo mudaram.

Outro ponto importante nessa discussão é a própria palavra “conteúdo”. 
Realmente ela fica bem próxima do conceito de educação bancária de Paulo 
Freire. As cabeças dos alunos estariam “vazias”, e teríamos um “conteúdo” 
para preenchê-las. Acreditamos que seja mais adequado, até do ponto de 
vista da andragogia, que a letra “C” de conteúdo, seja substituída por “C” 
de conhecimento.

Nós, mestres, queremos que o nível de conhecimento de nossos alunos 
seja ampliado, mas não através de simples depósitos em suas cabeças. Portan-
to, não queremos apenas nos apropriar ou criar um conteúdo para repassar 
ou depositar no aluno. Interessante que o processo tradicional de avaliação 
normalmente passa por esse mesmo caminho, ou seja, o professor verifica 
se o conteúdo repassado é o mesmo que o aluno decora para uma prova, e 
qualquer distorção na recepção do depósito diminui a nota do aluno.

Uma proposta que consideramos mais adequada para o ensino do nosso 
século é o modelo apresentado na próxima figura. O professor, com base 
em sua experiência e vivência, complementadas por sua percepção dos 
interesses dos alunos, propõe a construção do conhecimento (conteúdo) 
pelos próprios alunos.

PC

APA PC PP

CC

AA

AC

Interação: Mattar e Valente
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Nesse modelo, os alunos procuram o conhecimento com base nas orien-
tações do professor, em seus próprios ambientes físicos, lógicos, virtuais etc. 
Tudo que está ao seu redor no mundo.

A relação CC, nesse contexto, se altera, passando a representar o apri-
moramento do conhecimento implementado pelos próprios alunos, mais 
as relações existentes entre eles, na troca de informações, podendo também 
significar o crescimento desse conhecimento com as interações feitas, ao 
longo de vários anos, por vários alunos. Dessa maneira, a interação con-
teúdo-conteúdo não é mais pensada apenas técnica ou automaticamente, 
mas socialmente.

1.4 EaD hoje

Atualmente, dezenas de países, independentemente do seu grau de desen-
volvimento econômico, atendem milhões de pessoas utilizando a educação a 
distância em todos os níveis, utilizando sistemas mais ou menos formais.

São inúmeras as instituições que oferecem cursos nessa modalidade, desde 
disciplinas isoladas até programas completos de graduação e pós-graduação. 
Em alguns casos, esses cursos são oferecidos por instituições que também 
oferecem cursos presenciais, mas, em outros casos, temos instituições de 
ensino voltadas exclusivamente para o ensino à distância. Destacam-se as 
universidades virtuais, que não possuem campus, apenas um banco de dados 
de colaboradores e uma oferta de cursos à distância, as click universities, em 
oposição às tradicionais brick universities (universidades de tijolo).

As universidades abertas européias oferecem cursos à distância. Fora da 
Europa, também há um grande número de instituições especializadas em EaD, 
fundadas em geral nas décadas de 1970 e 1980. Nos Estados Unidos, a EaD 
também alcançou grande desenvolvimento pioneiramente com as Internatio-
nal Correspondence Schools (ICS), direcionadas para os estudos em casa.

Deve-se destacar, também, a intensa utilização da EaD pelas empresas, o 
que caracteriza o que se chama de EaD Corporativa, que deu origem, na década 
de 1990, às universidades corporativas, que analisaremos mais adiante.
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Além disso, inúmeras associações, organizações e consórcios procuram 
direcionar os esforços em educação a distância, como: 

■ ICDE – International Council of Open and Distance Education; 

■ COL – Commonwealth of Learning, uma instituição intergoverna-
mental; 

■ CADE – Canandian Association for Distance Education; 

■ EADTU – European Association of Distance Teaching Universities; 

■ EDEN – European Distance and E-Learning Network;

■ EuroPACE; 

■ AAOU – Asian Association of Open Universities; 

■ AVU – African Virtual University; 

■ ODLAA – Open and Distance Learning Association of Autralia; dentre 
outras.

No Brasil, a educação a distância surge oficialmente com a Lei de Dire-
trizes e Bases da Educação Nacional, de 1996. 

Várias instituições de ensino superior brasileiras já estão credenciadas para 
a oferta de diversos cursos de graduação, seqüenciais e pós-graduação lato 
sensu à distância, cuja lista pode ser conferida no site do MEC. Mestrados 
e doutorados à distância estão ainda apenas em fase experimental.

Assim como no governo anterior, a educação a distância parece desem-
penhar papel primordial no projeto educacional do governo de Luiz Inácio 
Lula da Silva. Investindo em softwares, equipamentos e telecomunicações, 
o governo espera obter uma maior integração das iniciativas de educação a 
distância, visando a melhor utilização dos recursos e tornando os resulta-
dos das experiências das instituições compartilhados. Um dos objetivos do 
governo, com esse investimento, é aumentar significativamente o número 
de vagas em universidades públicas.
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Há um alto percentual de adultos sem graduação e de jovens sem acesso 
à universidade no Brasil, problemas sociais que a EaD poderia ajudar a 
corrigir. Nesse sentido, a EaD seria mais democrática que a educação pre-
sencial, já que o aluno não precisaria residir em um grande centro para ser 
educado. Traria também facilidades para os alunos adultos que trabalham. 
Para muitas pessoas, não apenas no Brasil como no mundo todo, não há 
professores suficientes para educar as pessoas que desejam estudar; assim, 
a EaD poderia ajudar a oferecer educação a partes da população que, pelo 
esquema presencial, não teriam acesso à educação de qualidade, ou nem 
mesmo a qualquer tipo de ensino.

O Brasil já foi sede de diversos eventos nacionais e internacionais de 
educação a distância. Em 2006, por exemplo, o Rio de Janeiro sediou a 
22ª Conferência Mundial de Educação a Distância do ICDE. Possuímos 
uma Associação Brasileira de Educação a Distância (ABED). Existe hoje, 
no MEC, uma Secretaria de Educação a Distância (SEED).

No final de 2006, havia 256 instituições credenciadas pelo Sistema de 
Ensino, que inclui o Ministério da Educação (cursos de graduação e pós-
graduação) e os Conselhos Estaduais de Educação (EJA – Educação de Jovens 
e Adultos, básico e profissionalizante), para ministrar EaD no Brasil.
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Número de alunos a distância em instituições autorizadas pelo 
Sistema de Ensino a ministrar EaD no Brasil (2004-2006)
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Número de alunos por tipo de curso e nível de credenciamento 
(2005 – 2006)

Tipo de Curso / Credenciamento 2005 2006

Graduação,	Tecnológico	e	Pós-Graduação	–	credenciamento	Federal 300.826 575.709
EJA	(Educação	de	Jovens	e	Adultos),	Fundamental,	Médio	e	Técnico	
–	credenciamento	Estadual 203.378 202.749

Total de alunos 504.204 778.458

O crescimento, de 2005 para 2006, se dá em função dos cursos de 
ensino superior, já que o número de alunos em cursos de credenciamento 
estadual recuou.

Instituições com maior número de alunos em EaD no Brasil (2006)

Universidade	de	Brasília	–	Centro	de	Educação	a	Distância	–	DF 75.683

Universidade	do	Norte	do	Paraná	–	PR 68.260

Serviço	Social	da	Indústria	–	SESI	–	SP 55.746

Universidade	Luterana	do	Brasil	–	ULBRA	–	RS 50.�67

Fundação	Universidade	do	Tocantins	–	UNITINS	–	TO 40.�54

Fundação	Demócrito	Rocha	–	CE 34.506

Faculdade	de	Tecnologia	Internacional	–	Fatec	Internacional	–	PR 33.72�

Faculdade	de	Tecnologia	e	Ciências	–	FTC	EaD	–	BA 26.5�7
Fundação	Centro	de	Ciências	e	Educação	Superior	à	Distância	do	
Estado	do	Rio	de	Janeiro	CECIERJ	–	RI 25.367

Centro	Universitário	Leonardo	da	Vinci	–	UNIASSELVI	–	SC 25.000

A pós-graduação lato sensu e os cursos de extensão, aperfeiçoamento e 
qualificação são os mais oferecidos em EaD no Brasil, seguidos pelos cursos 
de graduação.Várias redes importantes têm inclusive se formado em nosso 
país nos últimos anos, para a oferta de EaD, como o CEDERJ, a UNIRED, 
o Projeto Veredas, o RICESU, a UVB e a UAB.

1.5 Aplicações da EaD

Há diversos modelos e aplicações para a EaD; vejamos os principais.
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1.5.1 Educação fundamental e básica

O uso de computadores na educação de crianças é um tema interessante em 
função da aplicação da tecnologia à educação. Ao contrário do que muita gente 
imagina, a educação a distância é também utilizada na educação básica.

O prestigiado MIT – Massachusetts Institute of Technology, por exemplo, 
desenvolveu o Scratch, um software para crianças a partir dos oito anos cria-
rem seus próprios games e animações, e compartilhá-los na web. A linguagem 
de programação foi desenvolvida pelo Lifelong Kindergarten Group, no 
MIT Media Lab, em colaboração com a UCLA GSE&IS Graduate School 
of Education and Information Studies. O site do projeto tem uma página 
com vários links para apresentar as idéias pedagógicas por trás do software. 
Esse é um bom exemplo do uso de tecnologia para crianças.

Scratch

Nos países de língua inglesa, como os Estados Unidos, o Reino Unido, o 
Canadá, a Austrália e a Nova Zelândia, é forte o movimento de home scho-
oling, home study ou home education, em que as crianças são educadas em 
casa por pais ou tutores, ou seja, sem freqüentar escolas. A educação em casa 
pode ser guiada por uma filosofia pedagógica mais livre, mas muitas escolas 
oferecem um currículo definido, material didático, padrões de tempo para 
que o conteúdo seja ministrado, avaliações e inclusive algumas atividades 
presenciais, cumprindo assim os requisitos legais para que uma criança seja 
educada à distância nesses países. 
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Nos Estados Unidos, é também crescente a oferta de cursos à distância, 
em geral on-line, para alunos de high school (que corresponde ao nosso 
ensino médio), a ponto de já existirem publicações específicas para a área: 
Bears’ Guide to Earning High School Diplomas Nontraditionally: a guide to 
more than 500 diploma programs and schools (desde 2003) e Complete Guide 
to Online High Schools: distance learning options for teens & adults, ambas 
de Thomas Nixon. 

A educação a distância pode ser utilizada, com restrições, na educação 
básica no Brasil, que inclui o Ensino Fundamental (até o 14 anos) e Médio 
(dos 15 aos 17 anos), e a educação de adultos nesses níveis. As instituições 
que oferecem Educação de Jovens e Adultos (EJA) no ensino fundamental, 
médio e mesmo profissional de nível técnico, devem ser credenciadas pelos 
Conselhos Estaduais de Educação. Instituições de destaque no cenário 
nacional nessas modalidades, pelo número de alunos que atendem, são: o 
SESI (Serviço Social da Indústria) e a Fundação Bradesco, que atuam na 
educação de jovens e adultos, e a Fundação Demócrito Rocha, que oferece 
cursos técnicos.

Durante o MoodleMoot07, Heloísa Argento, Laura Coutinho e Heloisa 
M.F. Padilha apresentaram o trabalho: “Cyber Pesquisa: utilização do Moo-
dle para ensino de competências do pesquisar no Ensino Fundamental II”, 
em que as autoras descreveram um trabalho realizado no Colégio São Bento, 
no Rio de Janeiro. Foi implementada a pesquisa na Internet para alunos 
de História e Geografia da 6ª série, um fórum foi utilizado para a coleta 
dos dados, e um ambiente wiki para a construção em grupo dos textos. No 
final, os alunos apresentaram os trabalhos em bancas, para três professores. 
O processo todo despertou muito interesse e interação entre os alunos.

1.5.2 Ensino superior

A maior concentração de cursos credenciados à distância no Brasil ocorre, 
como já comentamos, no ensino superior.

Mesmo os cursos superiores mais técnicos podem funcionar à distância, 
utilizando, por exemplo, laboratórios próximos ao local de residência do 
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estudante. Perde-se em convívio social e humano, sem dúvida, mas isso é 
compensado de diversas formas: algumas instituições só abrem suas classes 
à distância quando é formado um grupo de estudos em determinada região, 
o qual se reunirá com certa freqüência e inclusive receberá periodicamente 
a visita de alguns professores; outras instituições exigem que parte das ati-
vidades seja realizada no seu campus.

São hoje credenciados no Brasil cursos superiores à distância nas seguintes 
modalidades: seqüenciais, tecnológicos, graduação e pós-graduação. 

1.5.3 Universidades abertas

As Open Universities, ou Universidades Abertas, são outro modelo de EaD 
para o ensino superior, que deram origem à expressão Open and Distance 
Learning – ODL (aprendizagem aberta e à distância). Aberta, nessa ex-
pressão, tem um sentido bastante amplo, envolvendo a abertura a pessoas, 
lugares, tempo, métodos e conceitos.

As universidades abertas surgiram numa fase posterior à educação por 
correspondência e anterior à EaD on-line, e por isso utilizaram inicialmente 
material impresso, além de rádio, televisão, cassetes e vídeos como suas 
mídias principais. Um de seus ícones é a Open University britânica.

A UAB – Universidade Aberta do Brasil, entretanto, desde seu nascimento 
tende a combinar diversos materiais, como impressos, áudios, vídeos, mul-
timídia, Internet e videoconferências. O Sistema Universidade Aberta do 
Brasil foi criado em 2005 e oficializado pelo Decreto 5.800, de 8 de junho 
de 2006, como um consórcio de instituições públicas de ensino superior, 
Estados e Municípios, coordenado pela Secretaria de Educação a Distância 
do Ministério da Educação. Para muitos, a UAB será um marco na história 
da EaD brasileira. 


