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POSSIBILIDADES DO ENSINO A DISTÂNCIA 

 
 

RESUMO- Com a expansão da tecnologia de informação e comunicação, trouxe também inovações no 

âmbito da educação. Os estudantes estão cada vez mais imersos nesse meio, onde toda informação e 

conhecimento estão disponíveis através de apenas um click. Com isso, as metodologias de ensino 

precisaram se aprimorar e trazer para salas de aula o uso das tecnologias, mas não ficou só por aí, as salas 

de aulas saíram do um local físico e  começaram a estar presentes em todos os lugares, estando disponíveis 

através de telas de computadores e smartphones. Assim, nasce o ensino a distância, onde professores e 

estudantes por meio da tecnologia estão separados espacialmente e/ou temporalmente. Este trabalho 

baseou-se em uma pesquisa bibliográfica com objetivo de explorar as possibilidades do ensino a distância. 

Com base na pesquisa realizada, concluiu-se que o ensino a distância aumenta a possibilidade da 

continuação dos estudos, oferecendo meios de formação que podem ser contínuos e permanentes, 

aproximando as pessoas dos meios tecnológicos, ampliando espaços de construção da aprendizagem. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Tecnologia. Educação. Aprendizagem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 
1- INTRODUÇÃO 

 

O avanço tecnológico no momento em que vivemos, proporcionou diversas 

mudanças na forma em que as pessoas se relacionam, tem aumentando a rapidez com que 

as informações são transmitidas e também a quantidade de informações repassadas, e hoje 

não são somente os jovens que se encontram imersos nessa realidade, mas pessoas de 

todas as idades estão rodeadas de novas tecnologias. 

Estamos vivenciando intensas transformações a todo tempo, e isso traz a 

necessidade de buscarmos por novas alternativas que serão eficazes para colaborar com 

a formação de pessoas e enriquecer o conhecimento, transformando a forma de ensinar, 

tornando-a cada vez mais prática, produtiva e participativa.  

Quando nos lembramos das aulas que tivemos na juventude, temos a figura de um 

professor ensinando seus estudantes através da fala e de anotações em um quadro negro. 

Para Delors (1999), a forma de ensino que nos remete a lembrança, é mais comum 

aprendermos a conhecer algo, do que aprendermos a fazer algo, ou seja, muito vemos 

como acontece na teoria, mas não somos capazes de fazê-lo na prática.  Deste modo, tem-

se a necessidade de explorar outros instrumentos de aprendizagem para que se torne mais 

completa o modo de ensinar.  

De acordo com Machado e Mandelbaum (2010) os estudantes de hoje dificilmente 

recusam a utilização das Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC) na 

aprendizagem, para eles, as TICs não representam uma barreira à aprendizagem, pois são 

instrumentos que conhecem, apreciam e dominam com naturalidade. Por outro lado, os 

professores, em sua maioria foram formados em uma época em que não tiveram uma 

formação que inseria as tecnologias de informação, e isto dificulta na utilização desses 

em sala de aula.  

Para Santos (2008), a utilização das tecnologias pode ajudar a edificar o processo 

de pedagógico, proporcionando a execução de novas estratégias de ensino que favorecem 

para uma aprendizagem significativa e para a construção de um conhecimento 

complacente do estudante.  

Assim, é necessário que a educação acompanhe esse ritmo acelerado em que a 

internet está, pois se a tecnologia ganha cada dia mais espaço na sociedade, distanciar a 

educação dela, só faz que os estudantes percam ainda mais o interesse no estudo. Sendo 



 
 
 

 

 

inadmissível estarmos em uma sociedade que muda constantemente, a educação 

permanecer imutável. (MACHADO; MANDELBAUM, 2010). 

  Com o advento da tecnologia e a urgência da educação em buscar novos métodos 

e metodologias de ensino que alcançassem cada vez mais estudantes, surgiu o ensino a 

distância ou educação a distância (EAD), que vem ganhando muito espaço nos últimos 

anos, consistindo em um processo educacional que está mudando o ensino no país.   

 O ensino a distância de acordo com Moran (2002, p. 1) “é o processo de ensino-

aprendizagem, mediado por tecnologias, onde professores e estudantes estão separados 

espacial e/ou temporalmente”. 

 Assim, o ensino e aprendizagem ocorrem através da utilização de tecnologias, 

sendo mais comum o uso da internet para que haja essa conexão entre professores e 

estudantes, mas também pode ocorrer a utilização de outros meios, como a TV, o rádio, 

vídeo, entre outros. (MORAN, 2002).  

  Desse modo, o EAD é de grande importância para a maioria das pessoas, e merece 

espaço para que todos conheçam sua funcionalidade e abrangência. Conhecer algo novo 

nos faz capaz de opinar sobre seus limites e possibilidades. Com isso, o objetivo desse 

trabalho é trazer através de uma revisão bibliográfica informações sobre as possibilidades 

que a educação a distância traz para a sociedade atual e futura.  

 

2- METODOLOGIA 

 

Este trabalho baseou-se em uma pesquisa exploratória por meio de pesquisa 

bibliográfica de acordo com os pressupostos de GIL (2008), realizando consulta a livros 

e artigos científicos, tendo como critério de inclusão textos que abordavam as 

possibilidades que o ensino a distância oferece a sociedade. A pesquisa bibliográfica foi 

realizada entre os meses de agosto de 2018 a fevereiro de 2019. Nos meses de março, 

abril e maio foram descritos os resultados.  

 
3- DESENVOLVIMENTO 

 

3.1- BREVE HISTÓRICO DO ENSINO A DISTÂNCIA 

 

Desde o século XVIII há relatos de experiências de ensino a distância, que veio 

se consolidar a partir do século XIX, devido à necessidade de mão de obra qualificada e 

especializada diante do cenário da industrialização. Porém até esse período, eram 



 
 
 

 

 

disponibilizados como aperfeiçoamento para trabalhadores que buscavam melhores 

colocações no trabalho, ou oferecidos por empresas que queriam funcionários com maior 

domínio na sua função. A partir do século XX foi que o estudo a distância ganhou espaço 

nos cursos superiores, desde então o crescimento vem sendo exponencial, alcançando 

ainda mais crescimento depois dos anos de 1970. (JORGE, 2013). 

 Somente após o ano de 1996, no qual foi promulgada a Lei 9394/96 conhecida 

como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB, que a educação a 

distância - EAD se tornou uma modalidade educacional no Brasil. (JORGE, 2013). 

 
Hoje temos a educação presencial, semi-presencial (parte 

presencial/parte virtual ou a distância) e educação a distância (ou 

virtual). A presencial é a dos cursos regulares, em qualquer nível, onde 

professores e alunos se encontram sempre num local físico, chamado 

sala de aula. É o ensino convencional. A semi-presencial acontece em 

parte na sala de aula e outra parte a distância, através de tecnologias. 

(MORAN, 2002, p.1). 
 

O ensino a distância pode trazer momentos presenciais com os estudantes ou não, 

mesmo que estejam separados fisicamente no tempo e no espaço, nada impede que 

professores e estudantes estejam juntos e troquem conhecimento e experiências utilizando 

as tecnologias de telecomunicação que temos nos dias de hoje e cada vez mais vem 

crescendo e tornando a realidade virtual mais próxima das pessoas, diminuindo distância 

e fortalecendo laços. (MORAN, 2002).  

A Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação - MEC e a 

Secretaria de Educação a Distância são responsáveis no Brasil por normatizar os cursos à 

distância. Deste modo, têm-se normatizações, regras que definem a criação de novos 

cursos à distância e sua manutenção no país. (GARCIA; JUNIOR, 2015). O Decreto 

5.622, de 19.12.2005 define:  

... caracteriza-se a educação a 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 alunos e professores desenvolvendo 

atividades educativas em lugares ou tempos diversos. 

 
3.2- CARACTERÍSTICAS DO ENSINO A DISTÂNCIA 

 

De acordo com Garcia e Junior (2015, p. 212) no EAD “o professor tem seu papel 

ampliado de simples transmissor de informações para outros como: gestor do processo, 



 
 
 

 

 

criador de material instrucional, facilitador do processo, conselheiro, guia, etc.” Do 

mesmo modo o estudante “passa de um receptor de informações para um agente ativo da 

construção e reelaboração de conhecimento, com autonomia dos sujeitos.” (p. 212). 

A separação de espaço e tempo que ocorre entre professores e estudantes no 

ensino a distância (GARCIA; JUNIOR, 2015) pode ser compensando pela forma de 

disponibilização das informações, onde os estudantes podem receber impresso o material 

que será utilizado nas disciplinas, são aplicadas tarefas e atividades constantes para que 

possa ser verificado o rendimento dos estudantes e a assimilação dos conceitos. (DE 

ALMEIDA, 2003). 

No ato de educar é necessário o envolvimento de dois participantes essenciais: o 

estudante e o professor, a ligação entre eles é a interação. Essa interação que é essencial 

para o crescimento e desenvolvimento do estudante, antes muito praticada dentro da sala 

de aula no ensino presencial, hoje pode ser também praticada no ensino a distância. Deste 

modo, a relação professor, estudante e interação podem ocorrer mesmo cada participante 

estando em locais diferentes. (GARCIA; JUNIOR, 2015). 

Os estudantes têm suporte de tutores que ajudam a solucionar eventuais 

problemas, tirar dúvidas sobre atividades e tarefas, há professores também disponíveis 

para tirar dúvidas sobre o conteúdo, e que possuem o papel de envolver o estudante, para 

que crie uma rotina de estudos, participe ativamente de todas as atividades propostas, e 

assim despertando a motivação para que ele siga com seus estudos e construa uma 

aprendizagem efetiva. (DE ALMEIDA, 2003). 

 

3.3- POSSIBILIDADES DO ENSINO A DISTÂNCIA 

 

Uma grande pergunta que ocorre em relação ao ensino a distância é: por que cada 

vez mais essa modalidade de ensino vem sendo procurada pela população? A resposta 

será elucidada ao longo dessa seção.  

O estudante passa a ter mais autonomia no seu modo de aprendizagem, 

investigando qual é o melhor caminho a percorrer para construção do seu próprio 

conhecimento, estando conectado aos meios digitais e utilizando novos meios de ensino, 

que substituem o quadro e o giz, e dá espaço a aparelhos digitais, interfaces interativas, 

metodologias ativas e desenvolvimento da linguagem contemporânea, efetivando assim 

o ensino e a aprendizagem. (GARCIA; JUNIOR, 2015). 



 
 
 

 

 

O ensino a distância traz muitas possibilidades, dentre elas é a oportunidade de 

que pessoas que antes não tinha condições de frequentar um ensino regular, devido a 

vários fatores, como: tempo, locomoção, não ter uma rotina de horários fixo no trabalho, 

entre outros fatores associados, e agora podem realizar um curso superior à distância, 

pois é o próprio estudante que determina seus horários e sua rotina de estudos. (DE 

ALMEIDA, 2003; VIANNA; ATAIDE; FERREIRA, 2015). 

O crescimento do ensino a distância é constante, estando aliado ao 

desenvolvimento tecnológico (NOGUEIRA, 1996) que permite que o estudante esteja 

em uma cidade, estado ou país distante do professor, no qual 

 
...possibilita a supressão de distâncias geográficas, econômicas, sociais, 

culturais e até mesmo psicológicas. (...) Essa modalidade de ensino 

permite nos trabalhar com uma sala de aula virtual, sem limitações 

físicas e cronológicas e que possibilite ao estudante organizar o seu 

tempo de estudo, atendendo assim não só o cidadão que, embora resida 

vizinho à escola não tenha condições de frequentá-la diariamente, como 

também aquele que se encontre a milhas de distância. (NOGUEIRA, 

1996, p. 36). 

 

Com a grande proporção que vem ganhando os cursos à distância, um detalhe 

muito importante é a qualidade dos cursos que as instituições estão oferendo. 

Especialistas afirmam que os cursos possuem alta qualidade, pois são desenvolvidos 

sendo pensado cada detalhe para que não haja falhas, esses cursos passam por testes antes 

de serem levados até aos estudantes. (NOGUEIRA, 1996). 

Os professores para cada disciplina são especialistas, mestres ou doutores na área 

da disciplina que vai lecionar. Tutores, técnicos educacionais, designs educacionais, 

técnicos e assistentes audiovisuais trabalham minunciosamente para que tudo saia 

perfeito para o estudante, que aprendizagem seja efetiva e a relação professor-estudante 

seja cada vez mais próxima. (NOVA; ALVES, 2003). 

O professor no ensino a distância, assume além do papel de lecionar, acompanha 

o processo de desenvolvimento do estudante, gerencia, supervisiona e avalia, 

características que também estão no ensino presencial. (MORAN, 2004). 

Os relatos dos estudantes em relação ao funcionamento dos cursos são de muita 

valia para o crescimento e construção dos cursos à distância. Cada crítica é levada em 

consideração para o melhoramento e desenvolvimento do ensino a distância. (NOVA; 

ALVES, 2003; SILVA et al., 2015). 



 
 
 

 

 

Outras vantagens do ensino a distância (MORAN, 2015) são: a facilidade na 

ampliação e diversidade na oferta dos cursos superiores, facilidade de acesso para aqueles 

que não tiveram a oportunidade de acompanhar o ensino regular no período correto, 

diminuição de barreiras de acesso ao nível superior, o ritmo de aprendizagem do estudante 

é respeitado, formação interdisciplinar, recursos altamente tecnológicos de ultima 

geração, e sempre pensado para que o estudante independente da idade e conhecimento 

de informática consiga realizar suas atividades sem dificuldades. Tudo isso propicia ao 

estudante lidar com diversas situações preparando-o para o mercado de trabalho, 

desenvolvendo atitudes, hábitos e valores. (ARETIO, 1994; RODRIGUES, 2014). 

Um ponto que é levado muito em conta no ensino a distância são os valores 

reduzidos das mensalidades dos cursos, quando o mesmos não são ofertados 

gratuitamente. Visto que, os custos para a produção das disciplinas de inicio são mais 

elevados, porém depois tem um retorno alto, podendo assim, as instituições oferecerem o 

curso com valores reduzidos sem perder a qualidade de ensino. Deste modo, o estudante 

paga por uma mensalidade mais acessível que um curso presencial, e ainda não tem gasto 

de locomoção para se deslocar até a instituição (ressalvo as vezes que há atividades 

presenciais), que para alguns estudantes o deslocamento seria dentro da cidade, outros, 

entre cidades, e até estado, podendo assim economizar além do deslocamento, os gastos 

com estadia. (ARETIO, 1994; RODRIGUES, 2014). 

Segundo Moran (2015, p. 6) 

                         
Para profissionais adultos que buscam cursos de aperfeiçoamento, 

costumam dar mais certo cursos muito flexíveis, que não exigem muito 

tempo simultâneo, mas que utilizem alguns recursos de comunicação 

assíncrona, como listas e fórum. Sentem-se mais livres para organizar 

os tempos de trabalho e de aprendizagem, poder viajar e ao mesmo 

tempo acompanhar as atividades previstas.  

 

 De acordo com Garcia e Junior (2015, p. 210) os cursos à distância “...sempre foi 

valorizado pelo fato do estudante ter flexibilidade do tempo (horários não convencionais 

de aula) e por ser realizado pelo estudante em qualquer lugar que esteja o que exige, do 

estudante, disciplina e boas estratégias de estudo”.  

 O ensino a distância pode ter um alcance muito amplo, atingindo um número alto 

de pessoas, pois com o avanço tecnológico é possível levar a longas distâncias 

conhecimento através de um profissional pela tela do computador. Essa dimensão do 

EAD permite com que pessoas de diferentes locais, façam interação, construção de 



 
 
 

 

 

conhecimento, aumente sua capacidade crítico e reflexiva, desenvolvendo suas 

habilidades em determinada área, e o mais importante é que isso tudo pode acontecer em 

tempo real. (SILVA et al., 2015). 

 Hoje em dia é comum o uso de smartphones, o acesso à internet, e a maioria das 

pessoas possuem um computador ou notebook em casa, assim facilita o alcance dos 

cursos à distância. E com tecnologias integradas, cada vez mais rápidas, onde tudo está 

disponível apenas com um click, e esses eventos transformam também a forma de como 

ensinar e de aprender. (MORAN, 2004). Deste modo, é necessário adequar-se a nova era. 

4- CONCLUSÃO  

 

A cada ano que passa, desde o seu inicio o EAD vem aperfeiçoando suas 

metodologias, pois é continuo o crescimento dessa modalidade de ensino, valorizando a 

qualidade de ensino e disponibilidade do estudante. A busca por cursos à distância, fez 

com que faculdades, universidades e também colégios começassem a adotar esse novo 

método de ensino, assim o EAD ganhou mais visibilidade na mídia, principalmente na 

internet.  

 Deste modo, é notável o avanço de ferramentas que auxiliam no ensino a distância 

e de profissionais que buscam especializações na área, fato que propicia ao estudante um 

modelo de educação inovador e atrativo, pois é baseado em um ensino mais acessível, 

interativo e flexível.  

 O ensino a distância traz a possibilidade de formar estudantes críticos e reflexivos, 

que precisam ter uma organização e uma rotina de estudos para que consigam trilhar sua 

caminhada de construção do conhecimento, constituindo uma aprendizagem 

independente. 

 Diante disso, o ensino a distância é um ambiente inovador que permite grandes 

transformações e mudanças nas metodologias de ensino, no qual o estudante investe na 

sua formação, apropria-se do conhecimento, constrói uma relação interativa entre 

professores-estudantes, onde a interatividade forma uma rede de colaboração.  
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