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Resumo 

 

O artigo avalia o ensino a distância no Brasil, na perspectiva de utilização de recursos 

tecnológicos e conteúdos interativos que favoreçam a redução da distância transacional. 

Utiliza-se para a contextualização, aportes teóricos de Moran, Gee, Bauman e Prensky na 

compreensão das necessárias mudanças na educação a partir do uso de metodologias 

ativas de aprendizagem; e Moore e Tori, em seus estudos acerca de distância transacional. 

Como corpus da pesquisa, elege-se o censo EAD.BR em sua última versão anual de 2015, 

onde se pretende confirmar hipóteses que defendem a utilização de ferramentas redutoras 

da distância transacional.  Justifica-se o estudo ao considerar a evasão de cursos em 

prejuízo da formação de sujeitos autônomos, criativos e orientados para o aprendizado 

colaborativo e participativo, em resposta a aludida crise na educação no Brasil. 
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Introdução  

A integração das tecnologias digitais na contemporaneidade aliada ao debate em torno da 

necessária reconfiguração da educação em nosso país, fez consolidar a adoção de 

tecnologias digitais interativas no âmbito do ensino-aprendizagem. De fato, o debate em 

torno da busca de novas formas de ensinar e aprender se faz necessário, tendo em vista 

alguns indicadores que apontam para esse fenômeno. De acordo com o ranking do PISA 

de 20153, o Brasil ocupou a 63ª posição na área de ciências entre setenta países e no 

Relatório Sobre o Capital Humano4 de 2016, estudo do Fórum Econômico Mundial que 

avalia condições para o desenvolvimento pessoal e profissional, o país se posiciona em 

83º entre cento e trinta países.  

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Comunicação e Educação; DT6 – Interfaces Comunicacionais, do XVII Encontro dos 

Grupos de Pesquisa em Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Doutorando do Curso de Comunicação da ECA-USP; email: marcelovt@usp.br 
3 Disponível em: http://download.inep.gov.br/acoes_internacionais/pisa/resultados/2015/pisa2015_completo_final_ 

baixa.pdf. Acesso em 14/07/2017. 
4 Disponível em: https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/24985/210852PT.pdf. Acesso em 

14/07/2017. 

mailto:marcelovt@usp.br
http://download.inep.gov.br/acoes_internacionais/pisa/resultados/2015/pisa2015_completo_final_%20baixa.pdf
http://download.inep.gov.br/acoes_internacionais/pisa/resultados/2015/pisa2015_completo_final_%20baixa.pdf
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/24985/210852PT.pdf
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A crítica aos modos de ensinar baseados em métodos tradicionais, que privilegiam 

a transmissão de informações pelos professores, e que faziam sentido quando o acesso à 

informação era difícil, faz parte dos estudos do professor Moran (2015). O autor destaca, 

entre outras opções, a adoção de metodologias ativas para o aprendizado, com destaque 

para atividades apoiadas no uso de jogos digitais e suas características, dentre outras.  

Longe de esgotar o tema, o debate deixa de ser em torno da necessidade de 

utilização das tecnologias e passa a ser voltado para seus usos. Busca-se, portanto, 

compreender de que maneira, os variados formatos de ensino-aprendizagem têm se 

apropriado das novas tecnologias e das metodologias ativas na tentativa de tornar mais 

efetiva a aquisição de conhecimento e a formação de capital humano apropriado para as 

demandas desse século.  

O desafio, que delimita uma parte do problema, parece ser aprender de forma 

flexível numa sociedade altamente conectada. Nesse sentido, as palavras de Morán (2015, 

p. 16) são esclarecedoras: 

A escola padronizada, que ensina e avalia a todos de forma igual e exige 

resultados previsíveis, ignora que a sociedade do conhecimento é baseada em 

competências cognitivas, pessoais e sociais, que não se adquirem da forma 

convencional e que exigem pró-atividade, colaboração, personalização e visão 

empreendedora. 

 

Em entrevista concedida em fevereiro de 2014, Bauman5 alerta que “velhos 

modos de fazer as coisas não estão mais funcionando adequadamente, enquanto os novos, 

mais adequados e efetivos, ainda estão sendo procurados, experimentados, testados e 

rejeitados”. Esse cenário de mudanças, refletido em diversos segmentos da sociedade, 

parece enfrentar desafios maiores quando se transfere o olhar para o campo da educação.   

A reboque desse constructo, o ensino a distância se consolidou no país, 

beneficiando-se do uso de tecnologias de interfaces digitais para o ensino-aprendizagem. 

O fenômeno não é recente se considerarmos os tradicionais cursos por correspondência, 

mas na última década, a divulgação amplificada de ofertas de cursos e outros materiais 

no formato on-line se tornou mais evidente. O modo como essa atividade vem sendo 

desenvolvida no Brasil pode ser acompanhado através do censo EAD.BR, que 

anualmente, desde o ano de 2010, avalia algumas variáveis relacionadas a essa prática. 

                                                 
5 "A cultura é um campo de batalha e um parque de diversões". Entrevista concedida a Luis Antonio Giron em 

07/02/2014. Disponível em: http://epoca.globo.com/ideias/noticia/2014/02/bzygmunt-baumanb-cultura-e-um-campo-

de-batalha-e-um-parque-de-diversoes.html. Acesso em 14/07/2017. 

 

http://epoca.globo.com/ideias/noticia/2014/02/bzygmunt-baumanb-cultura-e-um-campo-de-batalha-e-um-parque-de-diversoes.html
http://epoca.globo.com/ideias/noticia/2014/02/bzygmunt-baumanb-cultura-e-um-campo-de-batalha-e-um-parque-de-diversoes.html
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Como parte da solução do problema apresentado - a crise na educação - fica 

evidente a vocação da atividade de ensino a distância em amplificar o número de alunos. 

Essa modalidade de aprendizagem parece favorecer o acesso a pessoas com necessidades 

especiais ou que moram longe dos centros urbanos (onde normalmente se encontram as 

instituições educacionais com maior oferta de cursos presenciais) como também beneficia 

aqueles que precisam de maior flexibilidade com relação aos dias e horários de estudo, 

por combinarem a necessidade de trabalhar com a de estudar.  

O ensino a distância, compreendido como aquele em que o aluno realiza seu 

aprendizado em local diferente da tradicional sala de aula, mediado por telas ou outras 

tecnologias, possibilita um aprendizado em qualquer lugar, a qualquer hora e com muitas 

pessoas diferentes.  

A partir da possível integração de espaços e tempos, o ensinar e aprender acontece 

numa interligação simbiótica, profunda, constante entre o que chamamos mundo 

físico e mundo digital. Não são dois mundos ou espaços, mas um espaço 

estendido, uma sala de aula ampliada, que se mescla, hibridiza constantemente. 

Por isso a educação formal é cada vez mais híbrida, porque não acontece só no 

espaço físico da sala de aula, mas nos múltiplos espaços do cotidiano, que 

incluem os digitais. (MORAN, 2015, p. 16) 

 

Com o advento da banda larga e dos dispositivos digitais de comunicação e 

informação, novas perspectivas se apresentam e dois modelos emergem nesse sentido, os 

cursos oferecidos totalmente a distância e os semipresenciais, que fazem uso de parte de 

suas aulas a distância, os quais caracterizam uma parcela de atividades contempladas na 

modalidade de ensino a distância. 

Nesse cenário de estímulos de aprendizado variados, onde se disputa cada vez 

mais a atenção dos alunos, interessa-nos investigar como os cursos oferecidos na 

modalidade de ensino a distância no Brasil se estruturam, na perspectiva de diminuir a 

separação (distância transacional) entre alunos e professores. 

Para alcançar esse objetivo, selecionamos como corpus de pesquisa o Relatório 

Analítico da Aprendizagem a Distância no Brasil 20156 (Censo EAD.BR), última versão 

disponível. Dessa forma, esse artigo resultará em pesquisa qualitativa, que faz uso de 

dados secundários e se apoia em aportes teóricos que abordam a interatividade, distância 

em ambientes virtuais e metodologias ativas de aprendizagem para amparar as análises 

que serão apresentadas. 

                                                 
6 Disponível em: http://abed.org.br/arquivos/Censo_EAD_2015_POR.pdf. Acesso em 16/05/2017. 

http://abed.org.br/arquivos/Censo_EAD_2015_POR.pdf
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Estruturalmente, o texto se organiza em quatro tópicos, incluindo essa introdução. 

Iniciamos o percurso contextualizando o ensino a distância (Ead) no Brasil; partimos para 

estudos acerca da percepção de distância nessas atividades, onde buscamos avaliar a 

proposta de utilização de metodologias ativas; e finalizamos com considerações finais, 

que longe de esgotar o tema, delineam percursos futuros. Metodologicamente, optou-se 

em apresentar os resultados da pesquisa ao longo do texto, servindo de ilustração para o 

embasamento teórico que será proposto para abordar o problema.  

 

Ead no Brasil em 2015 – contextualização 

O Relatório Analítico da Aprendizagem a Distância no Brasil 2015 (Censo EAD.BR) visa 

colocar à disposição, para todos os interessados, informações quantitativas e qualitativas 

sobre as atividades de ensino a distância no país. Contempla todos os níveis educacionais 

do sistema formal de ensino, iniciativas de ensino não formal e atividades de instituições 

que fornecem produtos e serviços para o segmento.  

Divide as empresas em dois grupos: formadoras (aquelas que oferecem cursos) e 

fornecedoras (aquelas que fornecem soluções – tecnologia, material, etc.); e categoriza 

dois tipos de ação dessas empresas: ações diretas e indiretas na modalidade Ead.  

Ações diretas são aquelas que atendem especificamente ao público interessado em 

Ead, como em cursos totalmente a distância7, semipresenciais8, Ead livres9 e Ead livres 

corporativos10.  

Para fins desse estudo, focaremos as ações diretas relacionadas aos cursos 

totalmente a distância e os semipresenciais, por entender que os mesmos se encontram na 

lógica da reconfiguração da educação, na superfície do que foi tratado na introdução desse 

artigo. 

As ações indiretas pressupõem iniciativas que geram produtos (objetos de 

aprendizagem, textos, conteúdos brutos ou pedagogicamente tratados, entre outros) ou 

                                                 
7 São oferecidos por instituição credenciada ou autorizados/reconhecidos por órgão normativo federal, estadual ou 

municipal, cuja presencialidade é exigida apenas para fins de avaliação da aprendizagem. 
8 De acordo com a legislação vigente (Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, art. 81 – Brasil, 1996, Decreto n. 5.622, de 19 de dezembro de 2005 – Brasil, 2005, Portaria n. 4.059, de 10 

de dezembro de 2004 – Brasil, 2004), são aqueles oferecidos com até 20% da sua carga horária na modalidade à 

distância. 
9 São cursos a distância, não regulamentados por órgão educacional, oferecidos livremente para público em geral 

vinculado, ou não, a uma instituição. 
10 São cursos não regulamentados por órgão educacional, elaborados para atender às necessidades de capacitação de 

funcionários de organizações ou de seus clientes. 
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serviços (hospedagem de sites, tutoria, produção de conteúdo, entre outros) que 

viabilizam ou tornam efetivas as ações diretas.  

Por ser realizada com instituições que participam de forma voluntária, a pesquisa 

que dá origem ao documento é abrangente, e não estabelece um mapa completo da 

modalidade no Brasil, o que dificulta algumas comparações com anos anteriores, em 

números absolutos, dada a volatilidade da amostra. Na versão de 2015, foram contatadas 

1.145 instituições, porém foram validados 339 questionários de instituições formadoras, 

que realizam ações diretas. Também compuseram a amostra final, 69 instituições 

fornecedoras, que realizam ações indiretas, das quais 40 também são formadoras.  

Trabalharemos, portanto, com a amostra disponível, cujos dados estabelecem os 

limites da análise, as quais apresentam um retrato das tendências do mercado quanto ao 

tipo de instituições que oferecem Ead, aos tipos de cursos ofertados, ao público 

beneficiado, à forma de execução da Ead e à sua organização administrativa e aos desafios 

característicos dessa modalidade educacional.  

Com relação aos cursos oferecidos, no recorte estabelecido para esse estudo, no 

ano de 2015 foram 2.601 cursos regulamentados totalmente a distância e 2.170 cursos 

semipresenciais. 

No perfil do corpo discente (Gráfico 01), contabilizou‑se 1.108.021 alunos que 

frequentam cursos regulamentados totalmente a distância e semipresenciais − um 

aumento sensível com relação ao ano anterior, que contabilizou 996.323 alunos em cursos 

regulamentados. Por outro lado, vale pontuar que no ano de 2014, a amostra de 

instituições respondentes era menor que a de 2015 (254 instituições formadoras e 32 

instituições fornecedores, sendo 17 delas também formadoras) o que reforça ainda mais 

a diminuição da oferta de cursos totalmente a distância que eram 519.839 em 2014 e 

foram 498.683 em 2015.  

                  Gráfico 01 – Alunos beneficiados por cursos regulamentados totalmente a distância ou  

                       semi-presenciais segundo o Censo EAD.BR (2014 e 2015 – em números absolutos) 

 

Fonte: censo EAD.BR (2015) 
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Mesmo não sendo objeto desse estudo, vale pontuar que os cursos livres 

corporativos e não corporativos foram os que mais receberam matrículas, segundo as 

instituições respondentes do censo EAD.BR 2015. Os destaques ficaram para a iniciação 

profissional e treinamento operacional, com 1.880.165 e 1.001.819 matrículas, 

respectivamente.  O total de beneficiados em cursos livres, segundo os registros deste 

censo, é de 3.940.891, índice superior aos dados de 2014, que contabilizaram 2.872.383 

alunos.  

Essa contabilização de matrículas revelou que a Ead movimentou em 2015, no 

mínimo, 5.048.912 alunos, nas mais variadas áreas de conhecimento, níveis acadêmicos 

e tipos de cursos. Em 2014, foram 3.868.706 alunos. 

Com relação a evasão, 40% dos cursos totalmente a distância revelam que entre 

26% e 50% dos alunos deixam os cursos antes do término; no caso dos semipresenciais, 

37,76% reportam taxas entre 11% e 25% dos alunos.  Para avaliar os motivos da evasão, 

o questionário apresenta questões baseadas na escala Likert11 (de 1 a 4), fornecendo 

apenas 4 motivos: falta de tempo, restrições financeiras, falta de adaptação a modalidade 

ou a metodologia do curso e escolha errada.  Desta forma, por não ser uma abordagem 

direta aos alunos, não é possível avaliar outras motivações, tais como a experiência e 

sensação de presença ao longo das possíveis interações com professores, tutores e outros 

alunos no mesmo ambiente. Podemos, contudo, inferir que o motivo “falta de adaptação 

a modalidade ou a metodologia do curso” seria um indicador para estudar esse aspecto. 

Sendo assim, de que maneira a Ead no Brasil oferece a esses alunos uma 

experiência de aprendizado que motive sua permanência e conclusão dos cursos? 

 

Ead na perspectiva da distância transacional 

O espaço psicológico e comunicacional que se apresenta entre professores e alunos nos 

formatos de ensino-aprendizagem, sejam presenciais, totalmente a distância ou 

semipresenciais, é objeto de estudo para compreender possíveis usos de tecnologias 

interativas, conteúdos e outras ferramentas digitais. Moore (2002 apud TORI, 2010) 

denomina “distância transacional” essa separação que define o sentimento de 

pertencimento do aluno à proposta educacional.  

                                                 
11 A escala Likert ou escala de Likert é um tipo de escala de resposta psicométrica usada habitualmente em 

questionários, e é aescala mais usada em pesquisas de opinião. Ao responderem a um questionário baseado 

nesta escala, os perguntados especificam seu nível de concordância com uma afirmação. 
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Segundo Tori (2010, p. 60) “há níveis variáveis de distância transacional, em 

razão de diversos fatores, tais como estratégia e tecnologia utilizadas, ou ainda aspectos 

psicológicos e ambientais”. O autor apresenta três variáveis que influem diretamente na 

extensão da distância transacional: diálogo, estrutura do programa e autonomia do aluno.  

No caso específico em Ead, o diálogo não se estabelece exclusivamente por conta 

de ferramentas disponíveis, mas a existência das mesmas pode ser compreendida como 

um bom indicador. Destacamos, nesse ponto, a importância do professor/ tutor com 

habilidade para fazer uso dessas ferramentas no intuito de promover interações. O diálogo 

também é impactado em função da estruturação dos cursos, sendo que os mais rígidos, 

aqueles em que o aluno tem pouca interferência, são os menos favoráveis ao 

estabelecimento de uma comunicação dialógica. Sendo assim, a estruturação impacta a 

autonomia do aluno, dependendo da abordagem utilizada. Cursos menos estruturados 

tendem a conferir maior autonomia ao aluno, enquanto os que se baseiam em mecanismos 

de instrução programada, com o máximo de controle do processo de ensino-aprendizagem 

por parte do professor, tendem a limitar essa autonomia (TORI, 2010). 

Objetivando reduzir a distância transacional, deve-se, preferencialmente, ampliar 

o diálogo entre alunos e professores, a partir de cursos com estruturação mais flexível e 

que confiram autonomia ao sujeito-aluno. 

Tori (2010) identifica três componentes primárias de distância que podem existir 

em uma atividade educacional, que são a distância espacial, distância temporal e distância 

interativa, e que expandem a compreensão acerca da componente dialógica da distância 

transacional.  

A distância espacial se refere à existência de separação geográfica entre aluno e 

professor. A componente temporal, se refere a atividades realizadas de forma assíncrona 

(como o uso de correspondência, convencional ou eletrônica) ou síncrona (como num 

chat ou numa videoconferência). A distância interativa, se refere a existência de 

possibilidade de interações e a qualidade das mesmas. Em todos os casos, cada 

componente pode contribuir para o aumento da distância transacional, e tais impactos 

podem ser minimizados pelo uso de técnicas pedagógicas adequadas e também pelo uso 

de tecnologias interativas (TORI, 2010).  

No contemporâneo hiperconectado, podemos também considerar como fator que 

potencializa a percepção de distância, o ambiente onde o aluno desenvolve suas atividades 

de aprendizagem. Além da disciplina exigida no cumprimento das tarefas, a concorrência 
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de outras mídias e impactos variados pode dispersar o aluno, desviar sua atenção e 

comprometer a imersão exigida no processo educativo. 

Alguns indicadores, presentes no censo EAD.BR dão pistas para compreensão da 

distância transacional, tais como quantidade adequada de alunos por professor, a 

organização das turmas, material utilizado e oportunidades para participação, que se 

materializam em ferramentas de atendimento e comunicação.  

Com relação ao número de profissionais envolvidos na docência, no geral, as 

empresas respondentes mencionaram 18.769 docentes e 29.380 tutores, além de outras 

funções de suporte. Sendo assim, na impossibilidade de separar os cursos regulamentados 

totalmente a distância e os semipresenciais, temos a média de 105 alunos por 

docente/tutor.  

Com relação a estrutura dos cursos, dados obtidos se referem a carga horária. Dos 

cursos regulamentados oferecidos totalmente a distância, 46,62% apresentaram carga 

horária superior a 700 horas; 26,44% entre 360 e 699 horas e 42,91% de cursos com 

menos de 360 horas. Com relação aos cursos semipresenciais, 37,19% perfazem mais de 

60 horas; 27,82% entre 41 e 60 horas; 36,18% entre 21 e 40 horas; e 17,29% com menos 

de 20 horas. 

A distribuição da carga horária dos cursos aponta para o uso de metodologia 

adequada para manter a distância transacional em nível razoável para reter a atenção dos 

alunos e levá-los a conclusão do curso. 

Com relação ao agrupamento dos alunos por turma de curso, a maioria das 

instituições organiza os alunos em grupos de 31 a 50 alunos -  31,66% das instituições 

que ofereceram cursos regulamentados totalmente a distância e 40,29% das que ofertaram 

cursos semipresenciais.  

Os dados coletados apontam para a existência de turmas de 500 a 1.000 alunos, 

oferecidas por instituições privadas com e sem fins lucrativos (2,01% e 1,54% 

respectivamente) e por instituições do SNAS12 (1,09%) que foram as que mais ofereceram 

agrupamentos alternativos. Há que se avaliar se turmas com esse dimensionamento 

oferecem condições para redução da distância transacional, pois “a sensação de 

interatividade é suficiente para fazer com que todos se sintam interagindo, mesmo que a 

interação ocorra apenas em alguns momentos e com alguns alunos (TORI, 2010, p. 89).  

                                                 
12 Integram o Sistema S, instituições como Senai, Sesc e Senac. 
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As instituições avaliadas apresentaram tendência a produzir seus conteúdos 

textuais de forma autônoma, como se observa na Tabela 01. 

  

Tabela 01 – Formas de produção de conteúdo textual, por curso (%) 

 Produção 

autônoma 

pela 

instituição, 

SEM 

terceirização 

Produção 

autônoma 

pela 

instituição, 

COM 

terceirização 

Textos 

gratuitos 

COM 

adaptação 

Textos 

gratuitos 

SEM 

adaptação 

Produção 

terceirizada 

COM 

supervisão 

da 

Instituição 

Aquisição de 

textos de 

fornecedores 

especializados 

CURSOS 

TOTALMENTE A 

DISTÂNCIA 

55,87 44,17 26,27 25,06 13,97 5,69 

CURSOS 

SEMIPRESENCIAIS 

63,01 17,22 29,08 36,07 12,97 6,57 

Fonte: Censo EAD.BR 2015 – Adaptado pelo autor 

 

A produção de conteúdo em áudio e vídeo, conforme se observa na Tabela 02, 

também foi baseada na elaboração autônoma de materiais com essas finalidades.  

                       

  Tabela 02 – Formas de produção de conteúdo audiovisual, por curso (%) 

 CURSOS 

TOTALMENTE A 

DISTÂNCIA 

CURSOS 

SEMIPRESENCIAIS 

Materiais audiovisuais produzidos 

autonomamente pela instituição 

SEM terceirização de processos  

51,38 53,78 

Materiais audiovisuais produzidos 

autonomamente pela instituição 

COM terceirização de processos 

27,77 12,54 

Aquisição de materiais audiovisuais 

gratuitos COM adaptação da 

instituição 

27,44 11,21 

Aquisição de materiais audiovisuais 

gratuitos SEM adaptação da 

instituição 

24,11 33,24 

Produção terceirizada COM 

supervisão da instituição 

14,99 17,87 

Aquisição de materiais audiovisuais 

de fornecedores especializados 

4,29 6,83 

                                  Fonte: Censo EAD.BR 2015 – Adaptado pelo autor 

 

Os recursos tecnológicos mais complexos (Tabela 03), que envolvem animações, 

simulações, jogos ou recursos adaptativos, também foram produzidos, em sua maioria, de 
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forma autônoma, a despeito de o número de instituições que informaram tê‑los produzido 

ter sido proporcionalmente menor (18% e 44%). Também houve uma alta incidência, 

entre os cursos regulamentados totalmente a distância, de utilização de recursos gratuitos 

sem customização (15,4%). O tipo de curso que mais se caracterizou pela compra de 

recursos elaborados por fornecedores especializados foram os livres corporativos 

(16,35%). Os cursos presenciais foram os que menos promoveram a produção ou 

aquisição desses recursos. 

 

                                Tabela 03 – Formas de produção de recursos tecnológicos por curso (%) 

 CURSOS 

TOTALMENTE A 

DISTÂNCIA 

CURSOS 

SEMIPRESENCIAIS 

Recursos tecnológicos produzidos 

autonomamente pela instituição 

SEM terceirização de processos  

34,23 36,39 

Recursos tecnológicos produzidos 

autonomamente pela instituição 

COM terceirização de processos 

18,41 9,2 

Aquisição de Recursos tecnológicos 

gratuitos COM adaptação da 

instituição 

19,6 13,39 

Aquisição de Recursos tecnológicos 

gratuitos SEM adaptação da 

instituição 

15,4 28,61 

Produção terceirizada COM 

supervisão da instituição 

10,4 10,41 

Aquisição de Recursos tecnológicos 

de fornecedores especializados 

4,47 6,96 

                                  Fonte: Censo EAD.BR 2015 – Adaptado pelo autor 

 

Em combinação com tecnologias que contribuam para a diminuição da distância 

transacional, sugere-se, no contexto da crise da educação, que se faça uso de metodologias 

ativas, compreendidas como aquelas que colocam o estudante como protagonista no 

processo de aprendizagem. 

Segundo Moran (2015, p. 18), “desafios e atividades podem ser dosados, 

planejados e acompanhados e avaliados com apoio de tecnologias. Os desafios bem 

planejados contribuem para mobilizar as competências desejadas, intelectuais, 

emocionais, pessoais e comunicacionais”. O autor propõe a criação de desafios, 

atividades, jogos que realmente trazem as competências necessárias para cada etapa, que 

solicitam informações pertinentes, que oferecem recompensas estimulantes, que 
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combinam percursos pessoais com participação significativa em grupos, que se inserem 

em plataformas adaptativas, que reconhecem cada aluno e ao mesmo tempo aprendem 

com a interação. 

Os jogos e as aulas roteirizadas com a linguagem de jogos estão cada vez mais 

presentes no cotidiano escolar. Gee (2003) e Prensky (2012) já propõe o uso de jogos em 

ambientes educacionais a partir de suas características únicas de interação, imersão e 

desenvolvimento de habilidades cognitivas.  

Para gerações acostumadas a jogar, a linguagem de desafios, recompensas, de 

competição e cooperação é atraente e fácil de perceber. Os jogos colaborativos e 

individuais, de competição e colaboração, de estratégia, com etapas e habilidades 

bem definidas se tornam cada vez mais presentes nas diversas áreas de 

conhecimento e níveis de ensino.  (MORAN, 2015, p. 18) 

 

Com relação ao suporte de conteúdo (Tabela 04), os materiais utilizados para 

apresentação nos cursos a distância são bastante variados e, mais uma vez, foram os 

cursos regulamentados totalmente a distância que exploraram maior variedade de 

materiais.  

 

                                  Tabela 04 – Tipos de conteúdo utilizados, por modalidade de curso (%) 

 CURSOS 

TOTALMENTE A 

DISTÂNCIA 

CURSOS 

SEMIPRESENCIAIS 

Textos digitais que não sejam livros  80 75,97 

Vídeos de diferentes gêneros, que 

não sejam teleaulas 

72,62 68,22 

Livros eletrônicos 57,33 53,49 

Objetos de Aprendizagem digitais 52,67 45,74 

Livros impressos 50 46,51 

Áudios 40 40,31 

Impressos que não sejam livros 36 34,88 

Simulação online 28 22,48 

Jogos Eletrônicos 18 18,6 

Recursos adaptativos 16,67 15,5 

Teleaulas 14 13,95 

                                  Fonte: Censo EAD.BR 2015 – Adaptado pelo autor 

 

A influência do potencial de interatividade na percepção de distância, ou de 

proximidade, em ações de aprendizagem, podem ser observadas nos formatos de 

comunicação e atendimento oferecidos aos alunos. 
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Com relação ao atendimento ao aluno (Gráfico 02), considerando os cursos 

totalmente a distância e os semipresenciais, todas as instituições estudadas oferecem 

atendimento presencial e a distância, exceto as ONGs que ofereceram atendimento apenas 

on-line.  

Entre os cursos regulamentados totalmente a distância, 12,5% das instituições do 

SNAs ofereceram atendimento apenas presencial, o que sugere uma possível 

oportunidade de melhoria no sentido de encurtar a distância transacional – se o curso é 

totalmente a distância, por que o atendimento tem de ser exclusivamente presencial? 

 

Gráfico 02 – Formas de atendimento ao aluno, por categoria administrativa (%) 

 

Fonte: Censo EAD.BR (2015) 

 

Dentre os meios de comunicação do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) 

utilizados para a comunicação com os alunos, observamos que as instituições 

apresentaram uma tendência a utilizar todas as opções de comunicação que tinham a sua 

disposição. Não foi observada grande variação por parte das categorias administrativas. 

Entretanto, em termos de tipo de curso, os regulamentados totalmente a distância 

demonstraram tendência a explorar os recursos disponíveis com maior frequência: 

89,09% das instituições usaram e‑mail, 72,04% usaram fórum, 58,88% usaram chat, 

44,73% usaram mural de avisos, 29,26% usaram rede social interna, 24,57% usaram 

avisos automáticos, e 17,75%, o sms. Os cursos semipresenciais também usaram todos 
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esses recursos, respectivamente nos seguintes percentuais: 70,48%, 74,43%, 59,06%, 

44,8%, 17,6%, 30,82%, e 19,49%.  

Em termos de ferramentas externas ao AVA, nota-se a utilização, por cursos 

oferecidos totalmente a distância de: email ou listas/ grupos de email (87, 97%), redes 

sociais (55,03%), chat (29,43), ferramentas de videoconferência (25,09%), sms (20,78%) 

e fóruns externos ao AVA (9,21%). No caso dos cursos semipresenciais, os percentuais 

são respectivamente: 65,79%, 28,45%; 32%, 26,16%, 20,95% e 17,34%. 

Pelo exposto, evidencia-se, a importância do papel do professor como de curador 

e de orientador, na escolha de conteúdo relevante, e na oferta de estímulos e desafios que 

mantenham o aluno motivado a seguir com o aprendizado. Em outras palavras, de nada 

adianta um ambiente com todas as ferramentas interativas a disposição se os professores 

não fizerem uso delas. E mesmo assim, imaginando um ambiente adequado em termos de 

tecnologias e um professor que promova interações, não há garantia de que o aluno esteja 

totalmente imerso no ambiente e na proposta de aprendizagem. As taxas de evasão 

norteiam esse debate. 

Encontramos nas instituições educacionais um número razoável de professores 

que estão experimentando estas novas metodologias, utilizam aplicativos 

atraentes e compartilham o que aprendem em rede. O que predomina, no entanto, 

é uma certa acomodação, repetindo fórmulas com embalagens mais atraentes, 

esperando receitas, num mundo que exige criatividade e capacidade de enfrentar 

desafios complexos. Há também um bom número de docentes e gestores que não 

querem mudar, que se sentem desvalorizados com a perda do papel central como 

transmissores de informação e que pensam que as metodologias ativas deixam o 

professor em um plano secundário e que as tecnologias podem tomar o seu lugar. 

(MORÁN, 2015, p. 27) 

 

Entre os valores pagos aos profissionais dos cursos a distância, a maioria dos 

tutores (68%) recebeu entre R$ 31 a R$ 45 por hora, assim como os professores e 

produtores de conteúdo, em menor proporção (52% em ambos os casos). Entre os 

coordenadores, 41% ganharam entre R$ 31 a R$ 45 por hora, e 21%, de R$ 46 a R$ 55 

por hora.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O objetivo dessa pesquisa era compreender como as instituições brasileiras que 

ofereceram cursos regulamentados totalmente a distância e cursos semipresenciais se 

apropriaram de tecnologias interativas para reduzir a distância transacional entre 

professores e alunos. 
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Entendemos que o objetivo foi alcançado e o corpus selecionado para a pesquisa 

contribui com dados que permitiram as análises realizadas. Pode-se afirmar que a 

modalidade de ensino a distância no Brasil, a partir de interfaces digitais, deixa de ser 

uma tendência e se consolida como modelo educacional que pode contribuir para 

minimizar os efeitos da crise que o país ainda enfrenta na educação. 

As tecnologias utilizadas parecem estar em alinhamento com estudos teóricos que 

sugerem a redução de distâncias, porém uma pesquisa com os alunos complementaria a 

análise. Dessa forma, há oportunidades de aprimoramento e ajustes, ainda mais quando 

se considera os altos índices de evasão dessa modalidade. 

Nas palavras de Moran (2015) também deve-se atentar para o foco no aluno e no 

professor; aluno mais ativo, participativo, envolvimento profundo e não burocrático, 

autonomia; professor orientador e não simplesmente transmissor.  

Vale ressaltar que a separação legal, a partir de órgãos reguladores, e real, nas 

próprias instituições, entre ensino presencial e ensino a distância prejudicam avanços 

apoiados na falta de integração de processos. 
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