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Resumo 

 

Neste artigo são apresentados os conceitos referentes à Educação a Distância (EAD) e 

os potenciais que concebem a modalidade de ensino a partir das Tecnologias Digitais de 

Informação e Comunicação (TDIC). Nesse sentido, foi realizado um estudo 

bibliográfico para ancorar os fundamentos teóricos sobre as definições e conceituações 

existentes na EAD. Dentre as constatações, podemos ressaltar que o processo de ensino-

aprendizagem mediado pelas Tecnologias Digitais propicia a construção e reconstrução 

dos conhecimentos adquiridos nos professores e estudantes, por meio da interação dos 

atores atuantes de seu discurso, envolvidos num processo multidirecional. Sinaliza-se, 

por fim, a importância de se debater sobre a EAD, a fim de compreender a revolução 

existente no âmbito de se ensinar e aprender na escola contemporânea. 

 

Palavras-Chave: Educação a Distância; Tecnologias Digitais de Informação e 

Comunicação; Ensino-aprendizagem.  

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Mediante as inúmeras definições sobre a conceituação de Educação a 

Distância, a partir das últimas décadas do século XX aos dias atuais, embora muitas 
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delas atualmente não definam em sua totalidade a modalidade de ensino em questão, e 

devido ao processo de desenvolvimento das tecnologias, devemos levar em 

consideração o período histórico em que foi desenvolvido cada conceito.  

Sendo assim, analisamos conceitos e definições, considerando o pensamento 

inerente a este período até os dias atuais com o ensino potencializado a partir do 

advento das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC). 

Segundo Aretio (1994), “Ensino a distância é um sistema tecnológico de 

comunicação bidirecional”, quando o autor expõe esse pensamento ele estabiliza a 

possibilidade da construção de conhecimentos. O conhecimento fica retido entre aluno e 

professor, não avança para a construção de novos, deixando as informações percorrerem 

em detrimento do professor e do aluno.  

Nesse contexto de comunicação, na conceituação de Ensino a Distância, pensa-

se ser mais apropriado comunicação Multidirecional, dando assim, a possibilidade de 

maior ampliação do foco comunicativo, tendo em vista as contribuições que ambientes 

cooperativos de aprendizagem e de socialização trazem para a ampliação de concepções 

e possibilidades de construções. 

Para uma maior expansão dos conhecimentos produzidos nas discussões, 

voltando à citação de Aretio (1994), “que pode ser massivo e que substitui a interação 

pessoal”, essa interação pessoal no contexto comunicacional em que a sociedade se 

encontra deve ser entendida como algo que ocorre tanto no contexto presencial de corpo 

físico presente, quanto no contexto presencial no ambiente virtual de aprendizagem 

(AVA). 

Interação é parte (indissociável) fundamental no ensino à distância. Sem 

interação não há ensino a distância, mas sim, instrução que é diferente de ensino. Não é 

porque se está distante espacialmente que o contato interacional, pessoal ou cooperativo 

não ocorra. 

O presente artigo tem como objetivo discutir os conceitos embarcados para 

EAD através de uma pesquisa bibliográfica. Apresenta também a importância da 

interação dos atores presentes nesta modalidade de ensino a partir da intensificação das 

Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC‟s) no processo de ensino-

aprendizagem.   

Os pressupostos metodológicos do artigo são embasados na perspectiva da 

revisão bibliográfica em sintonia com a investigação, considerando os discursos das 
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TDIC como tecnologia mediadora que favorece no enriquecimento e potencialização da 

EAD. 

 

 

2 INTERAÇÃO NO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM NA EAD 

 

Com o desenvolvimento das tecnologias informacionais e o surgimento e 

popularização da internet foi possível ocorrer à interação entre atores da EAD, pois a 

intensificação no cotidiano das novas Tecnologias de Informação e Comunicação está 

cada vez mais presente em diversos campos, principalmente, na modalidade de ensino 

da EAD. Dessa forma, é possível conceber o quanto as TIC‟s propiciaram sensações 

cognitivas, instintivas e instrutivas que oportunizam ao educando dessa modalidade se 

sentir presente nessa rede de novos sistemas de comunicação e informação. 

Precisamos, de fato, desmistificar a concepção de que só é possível ter 

interação e processo de aprendizagem se houver a presença física em um determinado 

espaço. O processo de ensino-aprendizagem acontece além dos muros da escola, ele não 

está presente somente nas salas de aulas convencionais. A interação se desenvolve a 

partir dos interesses dos atores que estão envolvidos no processo de comunicação e em 

pretensão de seu determinado conhecimento. 

E com a democratização da informação a partir das TIC‟s é possível perceber o 

quanto se obteve avanços na EAD, pois as possibilidades de interação entre professores 

e estudantes se tornaram favoráveis com a criação de ambientes virtuais de 

aprendizagem, que propiciam ao aluno trocar informações, experiências e realização de 

debates e trabalhos em grupos, tudo isso em tempo real, o que incentiva tornar a 

aprendizagem mais significativa na era da informação. 

De acordo com Rowntreeo: 

 

Ensino a Distância é um sistema de ensino em que o aluno realiza a 

maior parte de sua aprendizagem por meio de materiais didáticos 

previamente preparados com um escasso contato direto com os 

professores. Ainda assim, pode ter ou não um contato ocasional com 

outros alunos. (ROWNTREE, 1986, p. 16. Apud MUNHÓZ, 

2009). 
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Rowntree (1986) traz para conceituar a modalidade da palavra sistema que 

segundo o minidicionário Ediouro da Língua Portuguesa de Sergio Ximenes –“1. É um 

conjunto de elementos que guardam entre si alguma relação. 2. Disposição dos 

elementos que formam um todo organizado. 3. Método, plano. 4. Túnica empregada 

para um determinado fim (...)”.  

A definição de sistema relacionado a ensino pressupõe a aprendizagem como 

finalidade da modalidade a que nos referimos, o autor em sua definição diz que o 

contato entre professor e aluno é escasso, uma vez que entende que o mesmo se dá por 

meio de “materiais didáticos previamente preparados”. Contrariando o pensamento de 

Rowntree, o contato entre professor e aluno não pode ser escasso, pois sem ele o ensino 

não se configura como tal. É preciso que se perceba que para o estudante ter maior 

autonomia na busca/construção dos conhecimentos o professor é o grande responsável. 

Já que é o professor quem constrói os materiais didáticos impressos, assim 

como quem cria ambientes mais favoráveis para a aprendizagem, sem ele o ensino não 

se configura ensino, quando o aluno possui alguma dúvida, quem possibilita possíveis 

esclarecimentos senão o professor? Precisamos ampliar a visão que se tem do educador 

dessa modalidade. O autor Rowntreeem sua definição traz uma concepção de educação 

bancária, que para Freire: 

 

No momento em que o educador “bancário” vivesse a superação da 

contradição já não seria “bancário”. Já não faria depósitos. Já não 

tentaria domesticar. Já não prescreveria. Saber com os educandos, 

enquanto estes soubessem com ele, seria a sua tarefa. Já não estaria a 

serviço da desumanização. A serviço da opressão, mas a serviço da 

libertação. (FREIRE, 1987, p. 62).  

 

 

É preciso superar esse processo de educação firmado em concepções do tipo 

„bancária‟, pois não se sustentam mais tendo em vista os rumos que os processos de 

educação atuais estão inseridos. Os professores e estudantes se complementam na 

construção desse processo, que não suporta escassez de contato, de interação.  

Prosseguindo analisemos o pensamento de Moore quando diz que: 

 

Educação a distância pode ser definida como a família de métodos 

instrucionais nos quais os componentes de ensino são executados em 

separado dos comportamentos de aprendizagem, incluindo que numa 

situação presencial contigua seriam desempenhados na presença do 
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aprendente de modo que a comunicação entre o professor e o 

aprendente deve ser facilitada por dispositivos impressos, eletrônicos, 

mecânicos e outros. (MOORE, 1973, apud BELLONI, 2009). 

 

 

Em outro momento o autor define que: 

 

Educação à distância é uma relação de diálogo, estrutura e autonomia 

que requer meios técnicos para midiatizar esta comunicação. 

Educação a distância é um subconjunto de todos os programas 

educacionais caracterizados por: grande estrutura, baixo diálogo e 

grande distância transacional. Ela inclui também a aprendizagem. 

(MOORE, 1973, apud BELLONI, 2009). 

 

 

Reflitamos, na primeira conceituação o autor separa os comportamentos de 

ensino e de aprendizagem. Nessa modalidade de ensino, docente e discente se 

comunicam ou devem se comunicar constantemente, de maneira que a separação dos 

procedimentos de ensino e aprendizagem se misturem de forma que ambos, professores, 

tutores e alunos interajam possibilitando a todos o ensino e a aprendizagem. Lembrando 

que é fundamental nesse processo os procedimentos de sistematização dos métodos de 

ensino/planejamento. 

Os meios (recursos) materiais a exemplo de textos impressos servem de 

subsídios, pesquisa e consulta no ensino a distância, o foco está no professor como 

mediador e no aluno como aprendiz, sendo este último o maior responsável pela sua 

formação acadêmica. 

Na segunda definição percebe-se uma evolução no conceito do autor, embora a 

junção dos conceitos por ele definido formaria um conceito mais abrangente. 

Considerando o ano de sua definição para a época e até para os dias atuais é um 

conceito aceitável, salvo algumas observações a exemplo do “baixo diálogo”, e quando 

diz que “inclui também a aprendizagem”. 

No ensino a distância o diálogo, seja entre professor x aluno, alunos x tutores, 

aluno x aluno, é imprescindível, deve ser constante, se não há diálogo, não existe ensino 

a distância. Quando o autor diz “inclui também a aprendizagem” é como se não fizesse 

parte do processo educacional da modalidade, e, a aprendizagem em qualquer que seja a 

modalidade de ensino deve ser o objetivo, a finalidade a ser alcançada. 
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Em 1991 Sarramon apud Landim (1999), conceitua EAD como “uma 

metodologia de ensino”, e a partir disso podemos questionar o que é metodologia de 

ensino? São procedimentos, regras e/ou técnicas em que o decente se baseia para dar 

norte a sua prática pedagógica de ensino. 

 

 

3 COMPREENSÃO DA MODALIDADE DE EAD COMO PRÁXIS DE ENSINO 

 

O ensino a distância não pode nem deve ser considerado como metodologia, o 

ensino a distância é uma modalidade que como outras, precisa de metodologias para 

nortear as práticas de ensino usadas. E para isso retornamos o questionamento do que é 

modalidade de ensino? São aspectos e/ou formas de um processo de ensino-

aprendizagem.  

Segundo Peters a respeito do entendimento sobre EAD destaca que: 

 

Educação a distância é um método de transmitir conhecimentos, 

competências e atitudes que racionalizado pela aplicação de princípios 

organizacionais e de divisão do trabalho, bem como pelo uso intensivo 

de meios técnicos, especialmente como objetivo de reproduzir 

material de ensino de alta qualidade, que torna possível instruir um 

maior número de estudantes, ao mesmo tempo, onde quer que eles 

vivam. É uma forma industrializada de ensino e aprendizagem. 

(PETERS, apud BELLONI, 1999, p. 27). 

 

 

O autor possui uma visão um tanto mecânica a respeito do processo 

educacional, considera o ensino a distância como “método de transmitir conhecimentos, 

competência e atitudes” que na realidade não é, como já exposto anteriormente que 

EAD ou Ensino à Distância – é uma modalidade e não um método. Sendo assim, é 

preciso esclarecer que não se transmite competências e atitudes a ninguém, pois são 

ações que podemos esperar a partir de um processo sistematizado, de planejamento, 

onde os métodos de ensino usados possam possibilitar ou permitir o desenvolvimento 

das competências, atitudes ou habilidades esperadas após ou durante o processo de 

ensino. 

Nesse esclarecimento percebe-se que método faz parte do processo educacional 

de quaisquer modalidades de ensino, portanto não se deve intitular um processo 

educacional, uma modalidade de ensino como um método ou metodologia, pois o reduz 
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a parte de um todo, de um processo quando na realidade é o próprio processo composto 

por todas as partes necessárias por designar sua ação. 

Em seu conceito de educação massiva, Peters traz a possibilidade de instruir 

muitas pessoas ao mesmo tempo desconsiderando as barreiras espaciais, o autor possui 

uma visão mercadológica de educação à distância. Bem como uma “forma 

industrializada de ensino e aprendizagem”, pois segue princípios de produtividade, 

divisão do trabalho e produção em massa, como no modo da indústria fordista.  

Tudo bem em fazer essa comparação, mas o que o autor Peters talvez tenha 

deixado de transparecer seja as questões subjetivas humanas, processo que envolve 

educação, se preocupou demais em ver a educação por uma lógica econômica e social 

industrial, que se esqueceu de humanizar seu pensamento em relação ao processo 

educativo. Foi fundamental ver essa lógica mercadológica que ele traz, contribuiu muito 

para a evolução de o próprio pensar em EAD na contemporaneidade, o que faltou para o 

autor foi considerar as relações que se constroem num processo de EAD. 

Cirigliano (1994) define educação à distância como: 

 

[...] um ponto intermediário de uma linha continua em cujos extremos 

se situam, de um lado, a relação presencial professor-alunos, e, de 

outro, a educação autodidata, aberta, em que o aluno não precisa de 

ajuda do professor. Na Educação a Distância, ao não haver contato 

direto entre educador e educando, requer-se que os conteúdos sejam 

tratados de um modo especial, ou seja, tenham uma estrutura ou 

organização que os torne passiveis de aprendizado à distância. [...]. 

(CIRIGLIANO, Apud ARETIO, 1994, p. 36). 

 

 

Essa definição do autor traz uma contradição quando diz “que o aluno não 

precisa de ajuda do professor”, da mesma forma que em qualquer outra modalidade de 

ensino, o aluno precisa sim da ajuda do professor, pois é quem o auxilia e dar 

indicativos, nortes a serem pensados e analisados, não existe educação sem a interação 

entre esses atores, pois se dizemos que é um processo, este precisa em sua composição 

de partes para configurar-se como tal. O professor auxilia os alunos desde a construção 

do material didático a ser utilizado na busca pela aprendizagem até as orientações de 

leituras e de atividades.  

O autor ainda faz uma colocação um tanto infeliz ao expor “ao não haver um 

contato direto entre educador e educandos” justificando seu parecer na forma especial 
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de tratamento dos conteúdos abordados. De fato, a intencionalidade e aprofundamento, 

que os matérias didáticos trazem são só mais uma forma de mostrar o importante papel 

que o educador tem na formação dos alunos.   

O autor se contradiz novamente, tendo em vista, o contado que se exerce entre 

eles, o contato direto não pode nem deve ser entendido como algo quem tem que ser 

fisicamente corpóreo, é direto quando de forma virtual ou não existe um diálogo, uma 

comunicação exercida de modo a se materializar entendimento do que pretende como 

meta, objetivo. Não é por que se está distante temporalmente ou espacialmente que o 

contato, o diálogo, a comunicação entre esses atores não existiria de modo direto ou 

indiretamente, precisamos evoluir esse conceito que ainda se tem sobre contato e 

interatividade. 

 

3.1 O Uso de Tecnologias na EAD 

 

Percebemos de fato a evolução da conceituação e do entendimento do que é 

Educação à distância nos textos trazidos por decretos e portarias, a exemplo podemos 

analisar o decreto 5.622 que em seu art. 1° traz uma caracterização desse processo com 

o seguinte texto: 

 

Para os fins deste Decreto, caracteriza-se a educação à distância como 

modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos 

processos de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios 

e tecnologias de informação e comunicação, com estudantes e 

professores desenvolvendo atividades educativas em lugares ou 

tempos diversos. (BRASIL, MEC, 2005). 

 

 

De acordo com os estudos realizados podemos intensificaras TIC‟s como 

facilitadoras no processo de ensino-aprendizagem, pois através delas é possível 

impulsionar a mediação do professor com seus alunos a partir do didático-pedagógicos 

em sala de aula no EAD. O esquema abaixo demonstra a revolução nas formas de 

ensinar e como as TIC‟s enriquecem todo esse processo de ensino na EAD.  
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Figura 1 

 

Fonte: Cavalcante, 2017. 

 

Dessa maneira, notamos que é possível a interação dos sujeitos (professores, 

tutores e alunos) neste processo representado pela figura 1 acima, porque a revolução 

que vem surgindo na escola contemporânea permite democratizar o acesso e o ensino 

através das TIC‟s. Assim, as novas formas de ensinar proporcionam aos estudantes 

possibilidade de integração e interação através do uso das tecnologias. E a construção de 

novos conhecimentos é possível a partir das práxis que acontecem na EAD. 

Para tanto, isso só é possível se tivermos as tecnologias digitais disponíveis ao 

nosso favor e se considerarmos que o processo de ensino-aprendizagem seja 

democrático à população que as procuram, devido às suas necessidades de 

aprendizagens. Dessa forma, podemos ancorar uma educação significativa para o 

processo cultural, social e profissional, sendo mediadas as novas formas comunicativas.   

Vejamos a definição de Moran sobre EAD: 

 

Educação a distância é um processo de ensino-aprendizagem onde 

professores e alunos não estão normalmente juntos, fisicamente, mas 

podem estar conectados, interligados por tecnologias, principalmente 

as telemáticas, como a Internet. Mas também podem ser utilizados o 

correio, o rádio, a televisão, o vídeo, o CD-ROM, o telefone, o fax e 

tecnologias semelhantes. (MORAN, 2002, p. 1). 

 

 

O autor traz em seu conceito um elemento novo, a inserção das tecnologias 

telemáticas, para definir o processo se ensino-aprendizagem na atual conjuntura, essas 
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como já citadas são as que permitem a interatividade nos ambientes virtuais de 

aprendizagem de maneira mais instintiva, significativa. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste artigo podemos enriquecer e analisar as compressões do discurso da EAD 

a partir do estudo bibliográfico, uma temática de fundamental importância, pois a partir 

das novas tecnologias digitais compreendemos o quanto pode ser usada ao nosso favor 

para enriquecer novas formas de ensino e oportunizar uma modalidade de ensino 

democrática.  

As formas mais convenientes a realidade do estudante torna a EAD 

indispensável para a sociedade e escola contemporânea, o intuito de propiciar um 

processo educativo de ensino-aprendizagem de forma significativa, é oportunizar atores 

como professores, tutores e estudantes o conhecimento para além dos muros da escola, a 

construção e reconstrução mediado por um processo multidirecional que o torna 

enriquecedor nos âmbitos da educação. 

Tendo como objetivo alcançado a partir do debate de autores, conduzidos pelos 

conceitos da EAD, consideramos a importância de promover novas coreografias 

didáticas digitais para novo cenário educacional, com intuito de propiciar um âmbito de 

ensino de qualidade, que reconstrua o processo de ensino-aprendizagem de forma 

significativa.  
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