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Resumo 

A educação à distância como parte do processo de ensino aprendizagem apresenta um 

grande avanço no Brasil, consequentemente as pesquisas e as discussões a respeito 

dessa nova modalidade de ensino acompanham esse crescimento. Neste sentido, o 

objetivo do presente artigo é apresentar os principais aspectos da Educação A Distância 

no Brasil, buscando abordar os aspectos dos antecedentes históricos da Educação A 

Distância, as diferenças existentes entre o ensino a distância com relação ao ensino 

presencial, o papel do tutor, assim como analogia entre professor/aluno/material 

didático, bem como descobrir se é possível um ensino a distância de qualidade nas 

diversas áreas, ressaltando as licenciaturas. O artigo aqui proposto tem como 

procedimento metodológico a pesquisa bibliográfica que abrange a leitura, análise e 

interpretação de livros, como também em sites eletrônicos. É notório perceber que a 

educação é um tema gerador de inúmeros debates e é bastante discutido nos diversos 

aspectos, sociais, políticos, dentre outros. No centro dessas discussões está os constantes 

avanços que envolvem o sistema educacional brasileiro e um dos pontos a ser 

destacados é a questão do crescimento do ensino à distância (EAD). Essa modalidade de 

ensino tem origem desde tempos antigos, iniciou-se assim com o estudo por 

correspondência, através de materiais impressos com tarefas e atividades que eram 

enviados pelo correio. Em meados da década de 70 surgem as primeiras Universidades 

Abertas com design e implementação sistematizadas de cursos a distância, utilizando, 

além do material impresso, transmissões por televisão aberta, rádio e fitas de áudio e 

vídeo. A partir da década de 90, com o surgimento da internet, a educação a distância 

vem se aprimorando cada vez mais, através de tecnologias que viabilizam mecanismos 

de comunicação tão eficazes capazes de suprir a distância geográfica entre aluno e 

professor. Contudo são inevitáveis as comparações entre o ensino presencial e o ensino 

à distância, algo que vem despertando o interesse de diversas áreas educacionais, tais 



como a Comunicação, a Informática, entre outras. Tais comparações se evidenciam nas 

questões institucionais, nos conteúdos trabalhados e no posicionamento dos professores 

e alunos que vivenciam essa nova realidade de ensino.  Desta forma, percebe-se que é 

preciso que as informações sobre o mesmo acompanhe esse crescimento a fim de 

romper com os paradigmas e os preconceitos ainda existentes, causados em sua maioria 

pela falta de informação.  
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Introdução 

A educação à distância como parte do processo de ensino aprendizagem 

apresenta um grande avanço no Brasil, consequentemente as pesquisas e as discussões a 

respeito dessa nova modalidade de ensino acompanham esse crescimento. Uma das 

indagações a serem destacadas é como surgiu a Educação A Distância? A educação à 

distância tem origem desde tempos antigos. Iniciou-se assim com o estudo por 

correspondência, através de materiais impressos com tarefas e atividades que eram 

enviados pelo correio. Em meados da década de 70 surgem as primeiras Universidades 

Abertas com design e implementação sistematizadas de cursos a distância, utilizando, 

além do material impresso, transmissões por televisão aberta, rádio e fitas de áudio e 

vídeo. A partir da década de 90, com o surgimento da internet, a educação a distância 

vem se aprimorando cada vez mais, através de tecnologias que viabilizam mecanismos 

de comunicação tão eficazes capazes de suprir a distância geográfica entre aluno e 

professor.  

Contudo são inevitáveis as comparações entre o ensino presencial e o ensino à 

distância, algo que vem despertando o interesse de diversas áreas educacionais, tais 

como a Comunicação, a Informática, entre outras. Tais comparações se evidenciam nas 

questões institucionais, nos conteúdos trabalhados e no posicionamento dos professores 

e alunos que vivenciam essa nova realidade de ensino.  Até mesmo os termos utilizados 

representam uma questão forte nas diferenciações. A exemplo disto podemos citar os 

polos de ensino, que geralmente funcionam como ponto de apoio presencial.  

A respeito dos conteúdos, são abordados de forma mais direta e objetiva, com o 

intuito de suprir o distanciamento entre o professor e o aluno, a fim de possibilitar um 

maior entendimento por parte do aluno. Com relação ao professor, existe diferença no 

ensino a distância com relação ao ensino presencial? Primeiramente Educação A 

Distancia é: 

 



(...) uma forma de ensino que possibilita a auto-aprendizagem, com a 

mediação de recursos didáticos sistematicamente organizados, 

apresentados em diferentes suportes de informação, utilizados 

isoladamente ou combinados, e veiculados pelos diversos meios de 

comunicação.
1
 

  

Diante deste conceito percebe-se que a relação professor/aluno começa a ter uma 

nova linguagem, sendo esta realizada agora por fórum ou Chat e mensagens eletrônicas.  

No entanto, essa mudança provoca um distanciamento entre ambos, como também não 

possui uma ampla comunicação como ocorre no ensino presencial. 

 É evidente que o professor no ensino a distancia assume outro papel, o de tutor, 

visto que este irá orientar e estabelecer uma rede de comunicação por meio de 

tecnologia da comunicação. Com isso, este precisará conhecer previamente todas essas 

ferramentas. Neste sentido, o processo de ensino-aprendizagem tem em vista uma 

alteração no comportamento próprio do processo educativo. 

Uma das nossas indagações a respeito da Educação A Distância: é possível um 

ensino a distancia de qualidade nas áreas de licenciatura? A educação tem por finalidade 

inserir os indivíduos nas sociedades envolvidas por informação e saber, possibilitando-

os às habilidades de os tornarem capazes de criticar e conviver com diversas culturas.
2
 

A Educação A Distância, como uma modalidade de ensino, possibilita uma 

formação em diferentes tempos e espaços. Para que haja qualidade neste tipo de 

educação, são necessárias:  

 
(...) iniciativas que tenham como parâmetros os indicadores mínimos 

de qualidade estabelecidos pela legislação; que os elementos 

constituintes do sistema de educação a distância estejam em 

permanente articulação [...]; que todos estejam imbuídos e 

comprometidos com o projeto pedagógico do curso, isto significa 

qualificação para atuar na modalidade; que todos compreendam que a 

qualidade é um produto que irá emergir do permanente processo de 

interlocução, de transparência, de solidariedade, de participação[...]
3
.  

  

Portanto, abordaremos neste artigo aspectos como antecedentes históricos da 

Educação A Distância, diferenças existentes entre o ensino a distância com relação ao 

ensino presencial, o papel do tutor, assim como analogia entre professor/aluno/material 
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didático. Por fim, descobrir se é possível um ensino a distância de qualidade nas 

diversas áreas, ressaltando as licenciaturas. 

 

Antecedentes Históricos da Educação a Distância 

No século XV, Johannes Gutember, por meio da reprodução de livros que até 

então eram copiados manualmente, contribui para o primeiro grande salto à tecnologia 

da impressão e tipografia. Já no século XIX, William Rainey Rarper, cria um dos 

primeiros cursos a Distancia – O curso de Hebraico por correspondência. 

 Destacaremos abaixo alguns fatos importantes durante a trajetória da Educação a 

Distância: 

 1923 , a  Radio sociedade do Rio de Janeiro ,inicia a educação via rádio; 

 1941 – Instituto Universal Brasileiro, instituição privada pioneira na Educação A 

Distância, na modalidade de ensino, por correspondência;  

 1947 – Universidade do Ar Sesc e Senac , oferecia cursos comerciais 

radiofônicos; 

 1950/1960 – Movimento de Educação de Base, foi criado pela CNBB para 

alfabetizar e apoiar os primeiros passos na educação de jovens e adultos;  

 1969 – Open University, foi criada no Reino Unido e estabeleceu o primeiro 

modelo pedagógico válido em  EAD. 

Enfim, como percebemos no esquema acima, essa modalidade de ensino é 

conhecida desde o século XIX. Entretanto, somente nas últimas décadas passou a fazer 

parte das atenções pedagógicas. Surgiu da necessidade do preparo profissional e cultural 

de milhões de pessoas que, por vários motivos, não podiam freqüentar um 

estabelecimento de ensino presencial, e evoluiu com as tecnologias disponíveis em cada 

momento histórico, as quais influenciam o ambiente educativo e a sociedade. 

 

Diferenças existentes no ensino a Distância com relação ao ensino presencial 

A educação é um tema gerador de inúmeros debates e é bastante discutido nos 

diversos aspectos, sociais, políticos, dentre outros. No centro dessas discussões está os 

constantes avanços que envolvem o sistema educacional brasileiro e um dos pontos a 

ser destacados é a questão do crescimento do ensino à distância (EAD). 

Decorrentes desse avanço surgem grandes questionamentos em virtude das 

comparações entre o ensino presencial e o ensino a distância, as diferenças na postura 

do professor, no material didático, na metodologia de ensino, na duração dos cursos e na 



credibilidade do diploma oferecido. São questões presentes para evidenciar as 

diferenças existentes nas duas modalidades de ensino.  

 Para melhor explanação do tema, abordaremos alguns dos principais aspectos 

do perfil de ambas as modalidades, destacando alguns pontos determinantes nas 

diferenciações. 

 

 SISTEMATIZAÇÃO E METODOLOGIAS 

Em relação ao sistema da Educação A Distância a principal diferença do sistema 

de ensino presencial diz respeito primordialmente a não necessidade dos alunos e dos 

professores se fazerem presentes num local pré-determinado, específico.   

Dentro dos assuntos que envolvem as metodologias utilizadas a altercação entre 

as modalidades deve ser a mínima possível, o indicado é adequar às metodologias 

trabalhadas no ensino presencial ao utilizado no à distância. Ocorrendo alterações 

apenas nas estratégias e potencialidade do uso das tecnologias como foco de seus 

métodos de ensino.  

Contudo as indagações a respeito da educação à distância acompanham o seu 

forte crescimento assim também acontece com as comparações entre as modalidades, o 

que é inevitável, já que a educação centrava-se na obrigatoriedade presencial, tanto por 

parte dos educadores, como dos alunos. E a Educação à Distância trás outra visão a 

respeito da educação, utilizando as tecnologias como parte integrante do seu sistema, a 

fim de suprir a “falta”, do professor. 

 

 TECNOLOGIAS APLICADAS AO ENSINO 

A utilização das tecnologias de forma educacional apresenta um forte 

crescimento seja no ensino presencial ou à distância. Este avanço tecnológico dentro de 

ambientes educacionais é resultante do momento vivido pela sociedade atual, onde a 

busca pelo inovador, o tecnológico se faz cada vez mais presente.  

A dimensão com que isto é trabalhado é que se apresenta de forma diferenciada 

entre as modalidades de ensino a distância em relação aos presenciais. No ensino 

presencial essas tecnologias, modernas ou não, chegam à sala de aula com a função de 

facilitar, de inovar, de tornar o ensino mais dinâmico, estas não assumem o papel de 

professor, são utilizadas como um recurso pedagógico.  

Já na EAD o uso de objetos tecnológicos, cada vez mais modernos, assume outro 

papel, pois é através deste meio tecnológico que o aluno estará interligado aos 

conteúdos, ao professor e aos demais alunos se necessário. A tecnologia neste caso 



torna-se uma ferramenta indispensável, uma vez que esta estará habilitada para suprir a 

ausência física entre o educador e do educando. 

 

 DINÂMICA DAS AULAS 

Como já foi ressaltado as aulas no ensino à distância acontecem por meio de 

tecnologias, em um ambiente virtual - são softwares que auxiliam na montagem 

de cursos acessíveis pela Internet. Elaborados para ajudar os professores no 

gerenciamento de conteúdos para seus alunos
4
- onde o aluno tem a oportunidade de 

escolher o seu horário, seu local de estudo, propiciando assim um desenvolvimento 

maior de autonomia entre os alunos. 

Em contra partida do ensino presencial onde o aluno tem normas a cumprir com 

relação a horário, pontualidade, já que as aulas acontecem de forma expositiva, o que 

exige um comportamento receptivo por meio do aluno. 

 

  PROFESSOR  

No ensino presencial o professor segue um sistema tradicional, onde o mesmo é 

o responsável por passar o conhecimento, o transmissor, e os alunos assumem o papel 

de receptor. Já no ensino a distância o professor tem o papel de pesquisador, facilitador, 

fazendo com que seu aluno seja sujeito mais ativo na construção do conhecimento. 

 Existe no Brasil um grande número de pessoas que são excluídos do acesso a 

escola, mas a Educação a Distância é apontada por alguns estudiosos como a 

democratização do acesso a mesma, como também uma possibilidade do ensino 

continuado (PAIVA; LIMA, 2009) Com a ampliação da Educação A Distância em 

todos os níveis de ensino com base na lei 9394/96, exige ao professor um novo papel – 

o de tutor - visto que este será desempenhado em salas de aulas virtuais. 

 No século XV numa universidade nasceu à tutoria como método, visto que 

utilizava como orientação de caráter religioso aos estudantes. Já no século XX e 

estende-se até os dias de hoje, o tutor adquiriu o papel de orientador e acompanhante 

dos trabalhos acadêmicos (SÁ, 1998)
5
 Na Educação A Distância, o tutor tem a função 

de provocar o processo de ensino-aprendizagem, mediando as ações pedagógicas entre o 

professor com o aluno e o aluno com o material didático. É válido ressaltar que, seja 

qual for a tecnologia de comunicação e informação utilizada pelo tutor é fundamental 
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que esta proporcione ao educando um intercâmbio satisfatório com a projeto sugerido 

pelo curso. 

 Outro ponto a ser destacado é com relação ao tempo, pois é fundamental que o 

tutor acompanhe o aluno para que ocorra a comunicação entre eles com mais eficácia. É 

importante também que o tutor procure meios para chamar atenção do aluno no sentido 

de animá-lo, dá-lo estímulo para prosseguir no curso escolhido.  

  

 RELAÇÃO PROFESSOR/ALUNO 

 Em um primeiro momento podemos nos deparar com situações “frias” entre a 

relação professor/aluno no ensino a distância devido ao método utilizado. É claro que a 

relação de ambos no ensino presencial possui mais detalhes, como por exemplo, as 

expressões, os gestos, a postura, visto que estas ações não são possíveis de serem 

vivenciadas tendo o computador como mediador. 

 No entanto, é possível ocorrer vínculos entre eles através de telefone, fax 

videoconferências, tendo uma comunicação bidirecional onde promove uma maior 

interação e assim promovendo o processo de construção do conhecimento.     

  

 RELAÇÃO PROFESSOR/ALUNO/MATERIAL DIDÁTICO 

O material utilizado na Educação a Distância se diferencia do ensino presencial 

pelo fato deste levar em consideração o contexto sócio-histórico, como também a sua 

linguagem é de fácil entendimento e obedecendo aos níveis de estudo de cada aluno, 

seja ele da graduação, pós-graduação, etc. Enfim, sua função é de deixar o assunto de 

forma que o aluno tenha um fácil entendimento sobre este. 

 Portanto, a relação professor/aluno/ deve se comportar como um diálogo por 

meio do material didático. Ou seja, os três necessitam estar interagidos para que o 

material didático sirva para suprir a falta física dos colegas e do educador no novo 

ambiente escolar.  

 

A qualidade do ensino a distância 

Com a abordagem referente às diferenças existentes no ensino a distância com 

relação ao ensino presencial, procuramos pesquisar bibliograficamente sobre se é 

possível um ensino a distância de qualidade nas diversas áreas, dando ênfase aos cursos 

de licenciaturas.  

Para a autora Andrea Versuti (2004), para que se tenha qualidade na Educação A 

Distância, o foco deve estar no aprendiz. A experiência com cursos presenciais não é 



suficiente para assegurar a qualidade dos ambientes virtuais de aprendizagem, bem 

como a produção de materiais adequados aos mesmos. É essencial definir o componente 

pedagógico do material, de forma que as ferramentas escolhidas possam acrescentar 

valor na construção de uma aprendizagem significativa dos sujeitos. 

Neste sentido, ainda para essa autora, faz-se necessário preocupar-se na 

Educação a Distância com três elementos, como os materiais pedagógicos, a 

metodologia e o formato do ambiente virtual.  

 

(...) disponibilizar os conteúdos de forma que estes privilegiem a 

construção do conhecimento pelo aluno, levando em consideração o 

seu estágio de conhecimento autônomo, seus diferentes estilos de 

aprendizagem e as diversas dimensões que implicam na definição de 

uma estratégia para a aprendizagem significativa construtiva. Esta 

estratégia pode ser resumidamente descrita em uma proposta que 

contemple as seguintes dimensões: psico-afetiva, representacional, 

operatória, social e reflexiva.
6
  

 

Outra questão importante, segundo Versuti (2004), refere-se à inclusão de 

elementos estéticos que motivem o lado emocional dos sujeitos (o ambiente tem que ser 

amigável e agregar valor ao processo de aprendizagem). Isto ocorre porque tais 

ambientes são a interseção de aspectos sociais e técnicos e exigem a constante revisão 

dos designs das ferramentas, visando assim facilitar a interatividade. 

Para melhorar a qualidade do ensino, é importante reduzir a distância entre 

professores e alunos, num ambiente o qual o aluno possa desenvolver seu aprendizado 

com autonomia, crítica e criatividade, aumentando o potencial para avaliar o 

desempenho de estudantes e professores.
7
 

Existem alguns indicadores para medir a qualidade de um curso de Educação A 

Distância, como: conteúdo: clareza, hipertextualidade, hipermodalidade; tutoria: 

coaching, orientação, disponibilidade, integração; ambiente colaborativo: chat, pesquisa 

à biblioteca virtual, fóruns, encontros presenciais; desenvolvimento de competências: 

leitura, comunicação escrita, análise e síntese de ensaios. 

Um dos aspectos fundamentais para a qualidade de um processo de ensino e 

aprendizagem em Educação A Distância, assim, a instituição tem que:  
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Estabelecer o processo de seleção dos alunos; informar, quando 

houver, a existência de um módulo introdutório – obrigatório ou 

facultativo - que leve ao domínio de conhecimentos e habilidades 

básicos, referente à tecnologia utilizada e/ou ao conteúdo 

programático do curso [...]; definir como será feita a avaliação da 

aprendizagem do aluno, tanto no processo como as finais – estas, 

presenciais, conforme exige a legislação em vigor; [...]; considerar 

como será feita a avaliação de alunos que têm ritmo de aprendizagem 

diferenciado e a possibilidade de avaliar as competências e 

conhecimentos adquiridos em outras oportunidades; [...] desenhar um 

processo contínuo de avaliação quanto: a) à aprendizagem dos alunos; 

b) às práticas educacionais dos professores ou tutores; c) ao material 

didático (seu aspecto científico, cultural, ético e estético, didático-

pedagógico, motivacional, de adequação aos alunos e às TIC e 

informação utilizadas, a capacidade de comunicação, dentre outros) 

[...]; d) ao currículo (sua estrutura, organização, encadeamento lógico, 

relevância, contextualização, período de integralização, dentre outros); 

e) ao sistema de orientação docente ou tutoria [...]; f) à infra-estrutura 

material que dá suporte tecnológico, científico e instrumental ao 

curso; g) ao projeto de educação a distância adotado [...]; h) à 

realização de convênios e parcerias com outras instituições; i) à meta-

avaliação (um exame crítico do processo de avaliação utilizado: seja 

do desempenho dos alunos, seja do desenvolvimento do curso como 

um todo); considerar as vantagens de uma avaliação externa; avaliar a 

participação dos alunos em avaliações nacionais como Provão, SAEB, 

ENEM. (NEVES, 2003, p.13-14) 

  

Para concluir se um curso de Educação A Distância melhora a qualidade de 

ensino é preciso que cumpra alguns requisitos, como a utilização de objetos de 

aprendizado, a interação entre professores e alunos, incentiva o uso de bibliotecas 

virtuais para otimizar o aprendizado, a permissão para que um grande número de alunos 

acesse um conteúdo de qualidade comprovada e o aumento das oportunidades de acesso 

ao ensino
8
.  

 Partindo desses argumentos apresentados, será que é possível um ensino a 

distância de qualidade nas áreas de licenciaturas? Para tentar responder esta indagação, 

procuraremos descrever algumas diferenças entre a didática aplicada nos cursos de 

licenciaturas presenciais e nos cursos à distância.  

 Ao analisar, percebe-se que no ensino presencial o professor é visto pelo aluno 

como o modelo para a sua futura prática educativa, pois será a partir do contato físico 

que o educando irá vê a maneira que um professor se comporta na sala de aula, o tom da 

voz, as estratégias didáticas e dentre outras. Todavia, no ensino a distância não há esse 

tipo de interatividade presencial, mas apesar dessa carência, os cursos desempenham 
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outras habilidades nos alunos, uma delas é com relação a autonomia do aluno que 

consequentemente irá desenvolver sua própria didática.  

 De acordo com os textos lidos, conclui-se que só haverá diferenças na formação 

nas duas modalidades de ensino se o aluno não se desempenhar. Tanto no presencial 

quanto a distancia apresentam falhas em seu processo de ensino-aprendizagem, portanto 

a qualidade do curso é feita pelo educando a partir do momento que este vai em busca 

de respostas e constrói o próprio conhecimento.  

 

Considerações finais  

A partir das ideias apresentadas neste artigo a respeito do ensino à distância - 

EAD - podemos compreender a historicidade e a funcionalidade desta modalidade que 

apresenta um crescimento notável, tanto institucional, quanto no aumento na procura 

dos estudantes por estas instituições. 

 Um dos pontos destacados foi às diferenças existentes entre o ensino presencial 

e o ensino à distância, um tema norteador de grandes discussões nos meios educacionais 

decorrente das constantes comparações entre as duas modalidades de ensino, algo já 

esperado uma vez que quando um novo sistema surge, trás consigo a responsabilidade 

de obter os mesmos ou os melhores resultados comparados ao sistema já existente. 

 Outro aspecto abordado foi as indagações a respeito da qualidade do ensino 

oferecido pelas instituições que trabalham com educação à distância. Neste sentido, 

pontuamos aspectos e especificidades da EAD, dentre elas aparece o perfil do professor 

que ganha outro conceito, deixa de ser o dono do conhecimento para ser um facilitador 

ajudando ao aluno a desenvolver o próprio conhecimento, dando-lhe maior autonomia, 

já que o processo de ensino aprendizagem é mediado por tecnologias. 

Por fim pode-se concluir que o crescimento dessa modalidade é nítido, mas é 

preciso que as informações sobre o mesmo acompanhe esse crescimento a fim de 

romper com os paradigmas e os preconceitos ainda existentes, causados em sua maioria 

pela falta de informação. Assim, através das idéias apresentadas neste artigo tanto o 

ensino presencial como o ensino a distância oferecem falhas, mas cabe ao aluno cumprir 

com o seu papel e construir seu próprio conhecimento.  
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