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Resumo: O advento da globalização provocou mudanças em termos 

econômicos, políticos e sociais que engendraram uma competitividade global, que 

demanda profissionais qualificados para lidar não só com a linguagem, mas 

também com as novas tecnologias em um ambiente em constantes mutações. 

Assim, nota-se um crescimento vultoso, no contexto universitário brasileiro, da 

modalidade de ensino a distância, com propósito de fornecer uma educação 

continuada, flexível e menos onerosa em termos financeiros. Esse crescimento 

norteou-nos a delimitar o tema da pesquisa por intermédio de duas indagações: 

Qual a situação atual do ensino a distância no contexto universitário? Como as 

instituições de ensino superior estão trabalhando as estratégias lingüísticas no 

ambiente virtual.  

Partindo dessa diretriz, este trabalho tem como objetivo abordar os aspectos 

positivo e negativo da conjuntura da EaD no ensino superior brasileiro, o papel 

dos interlocutores no ambiente virtual (aprendizes e mediadores), as estratégias 

lingüísticas, utilizadas pelos mediadores no processo de ensino/aprendizagem.      

A dissertação foi dividida em quatro capítulos: o Capítulo I tem o propósito de 

apresentar o papel social da educação na formação do indivíduo, por meio de um 

embasamento teórico alicerçado em Paulo Freire (1970; 1979), Libâneo (1985), 

Argumento (1985) e Tragtenberg (1974), as várias definições de EaD, segundo 

Peters (1973), Perriault (1996), Belloni (1999) etc, o panorama atual da educação 

a distância no Brasil, as modalidade de comunicação entre o mediador e o 

aprendiz e seus respectivos modelos; o Capítulo II pretende-se abordar o conceito 

de interação, segundo os autores Holmberg (1985), Barbera (2001), Quintana 

(2001) e as propostas metodológicas, que definem o papel do aprendiz e mediador 

no ambiente virtual; o Capítulo III analisa-se as contribuições de alguns teóricos 

Benveniste (1989: 1995), Koch (2004:2007) acerca da linguagem como forma de 

ação intersubjetiva e o Capítulo IV foi feito uma análise do ambiente virtual 

moodle, utilizada por uma universidade particular sediada em São Paulo, para 

ministrar o seu curso de graduação a distância, e também, foram analisadas as 

estratégias lingüísticas empregadas pelos mediadores no processo de interação 

entre os discentes.  



 

Palavras-chaves: Recursos Tecnológicos; Educação a Distância; Interação on 

line; Subjetividade na linguagem; Estratégias Lingüísticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract: The advent of globalization has provoked changings in economical, 

social and politic aspects that produced global competitive, which demands 

qualified professionals in order to deal not only with language abilities but also 

with new technology in an environment  in constant changings. So, realize a large 

growth, in the Brazilin University context, of E-Learning with focuses on offering 

lifelong education, flexible and less costly in financial terms. This growth guides 

us to delimitate the research’s theme through two questions: What is current 

circumstance  of  E-Learning  in the Brazilian University? How are universities 

working with linguistic strategies in the virtual environment?. From this 

guidelines, this research has a goal to focus negative and positive aspect of 

situation of Brazilian University E-Learning , the interlocutioner`s role in the 

virtual environment , linguistic strategies, used by mediators in the education 

process. 

The dissertation was divided in four Chapters: the Chapter (1) has a goal to 

approach social role of education in the development of human beings through   

Paulo Freire ( 1970; 1979), Libâneo ( 1985), Argumento ( 1985) and Tragtenberg 

(1974), several definitions of E-Learning, according to Peters (1973), Perriault       

(1996), Belloni ( 1999), presents overview of  E Learning in Brazil, the modalities 

of communication between mediator and apprentice and their standards; the 

Chapter II  intends approaching  the concept of interaction, according to Homberg 

( 1985), Barbera (2001), Quintana (2001) and methodology proposals, which 

defines the apprentice and mediator´s role  in the virtual environment; the 

Chapter(III) examines the contributions of some authors as Benveniste (1989; 

1995), Koch ( 2004; 2007) about language like intersubjective action and the 

Chapter (IV) was made an analysis of Moodle, used by a private university 

located in São Paulo, and the linguistic strategies used by mediators in the 

education process.  

 

Key-words: Technology Resources; E-Learning, Interaction on line, Subjective; 

Linguistic Strategies.  
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 Introdução 

 

Este trabalho tem por tema: Educação a distância no contexto 

universitário: os aspectos positivo e negativo do processo de ensino-aprendizagem 

no ambiente virtual.  

Primeiramente, o interesse pelo estudo do tema se dá por compreendermos 

que as mudanças sociais ocorrem em ritmo acelerado, sendo especialmente 

visíveis no espantoso avanço das tecnologias de informação e comunicação (TIC), 

as quais provocam mudanças profundas e desequilíbrios no campo da educação.   

Nesse contexto, Moran (1998) ressalta que a construção do conhecimento, 

a partir de um novo suporte como o processamento de multimídia, é menos 

rígida, com conexões mais abertas, que passam pelo sensorial, pelo emocional e 

pela organização do racional. Trata-se de uma organização provisória, que se 

modifica com facilidade, cria convergências e divergências instantâneas e precisa 

de processamento múltiplo instantâneo e de resposta imediata.    

Oliveira (2003) pondera que vivemos novas realidades, novas exigências 

dos novos tempos e espaços que exigem uma grande flexibilidade de nossa parte. 

Tal flexibilidade, porém só é possível quando abrirmos mão de nossas formas de 

ver a realidade e dispormo-nos a considerar uma outra maneira de entender o 

mundo e a educação.  

Dessa maneira, o papel da educação, na sociedade, está se transformando 

e estratégias vêm sendo modificadas de modo a responder às novas demandas, 

notadamente com a introdução de meios técnicos e de uma flexibilidade maior 

quanto às condições de acesso a currículos, metodologias e disciplinas, com o 

propósito de possibilitar ao discente uma aprendizagem autônoma, em outras 

palavras, uma educação como instrumento de emancipação. Belloni (1999, p.05) 

pondera que: 

 a educação como instrumento de emancipação do indivíduo e das 
nações e a partir de uma perspectiva de democratização das 
oportunidades educacionais, nas sociedades da “informação” ou do 
“saber”, onde a formação inicial torna-se rapidamente insuficiente, as 
tendências mais fortes apontam para a educação ao longo da vida 
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‘ lifelong education’, mais integrada aos locais de trabalho e às 
expectativas e necessidades dos indivíduos.  

Quanto à formação ao longo da vida, trata-se de um campo novo que se 

abre e requer a contribuição de todos os atores sociais e especialmente uma forte 

sinergia entre o campo educacional e o campo econômico no sentido de 

promover a criação de estruturas de formação continuada mais ligadas aos 

ambientes de trabalho.  

Tendo essa premissa, Gadotti (apud Behrens 2000) reforça que todos os 

atores sociais (discentes e docentes) devem trabalhar juntos para desenvolver 

quatro competências: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver 

juntos e aprender a se tornar ser criativo, autônomo, questionador, participativo e, 

principalmente, transformador da realidade social.  

Justifica-se este trabalho de dissertação, por duas razões: a primeira 

refere-se à importância que vem assumindo a modalidade de ensino a distância 

no sistema universitário brasileiro; a segunda, à necessidade de preparar os 

professores e discentes para atuarem de forma adequada nesse novo contexto.  

Partindo dessa diretriz pode-se observar, segundo o Anuário Brasileiro 

Estatístico de Educação Aberta e a Distância - ABRAEAD 2007 -, houve um 

crescimento de 36% de instituições autorizadas pelo Sistema de Ensino que 

praticam EaD e um aumento de 150% no número de alunos que participaram de 

processos de ensino/aprendizagem a distância entre o período entre 2004 e 2006. 

Os cursos de graduação a distância tiveram um crescimento de 74% entre 2004 e 

2005. No mesmo período, o número de vagas na graduação teve um crescimento 

de 274%.  

Os dados supra citados nos mostram que houve um crescimento vultoso de 

universidades que adotaram a modalidade de ensino a distância com o propósito 

de atender uma população cada vez maior e mais dispersa e de customizar os seus 

gastos com espaço físico e contratação de professores. Perante esse contexto, 

levou-me a seguinte definição do problema de pesquisa: 
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Qual a situação atual do ensino a distância no contexto universitário? 

Como as instituições de ensino superior estão trabalhando as estratégias 

lingüísticas no ambiente virtual?     

Partindo desse questionamento, considera-se relevante avaliar as condições 

de ensino-aprendizagem e as práticas didáticas, no ambiente virtual, que fazem 

das TIC um suporte para a concretização da interação entre o mediador e o 

aprendiz. 

 Deve-se salientar que a aula realizada no ambiente virtual, como todo 

processo didático, pode e precisa evoluir; logo, a contribuição desta pesquisa está 

em analisar as propostas metodológicas, as estratégias lingüísticas e as marcas de 

subjetividade da linguagem utilizadas no ambiente virtual, tendo como parâmetros 

as aulas de um curso de graduação a distância, ministrado por uma universidade 

privada, cuja sede fica em São Paulo.  

Contribui para a pesquisa analisar as bases existentes e praticadas pelas 

instituições de ensino e estudar os diálogos que ocorrem nas aulas “on line”, às 

vezes polifônicos (embates ou contratos), os quais envolvem diferenças sócio-

cognitivo-interacionais, já que cada grupo de estudo “on line” apresentará 

variações de classe social, hábitos lingüísticos de acordo com as diferentes regiões 

do Brasil, para que se possam construir bases teóricas didáticas que realmente 

sustentem uma prática orientada para a efetiva aprendizagem do aluno.  

OBJETIVO DA PESQUISA 

O objetivo geral da pesquisa é contribuir para a compreensão do processo 

de ensino-aprendizagem virtual, que ocorre em condições heterogêneas, em 

relação às estratégias e metodologias empregadas no ambiente virtual.   

Como objetivo específico, pretende-se analisar os seguintes aspectos: 

a) as concepções predominantes em EaD; 

b) panorama atual de EaD no contexto universitário; 
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c) níveis de linguagem observados nos cursos de graduação a distância, 

considerando o trato formal e informal no ensino-aprendizagem;  

d) estratégias lingüísticas utilizadas no ambiente virtual ;  

e) marcas de subjetividade da linguagem e   

f) as propostas metodológicas para o ambiente virtual.  

 

Partindo do problema de pesquisa e das considerações apresentadas nessa 

introdução, a dissertação foi desenvolvida da seguinte forma: 

O Capítulo I, Educação a distância no Brasil, nos subitens o papel social 

da educação, Breve histórico de EaD, Histórico de EaD no Brasil, o Panorama de 

EaD no Brasil, Conceito de ensino a distância, Modalidades de comunicação no 

ensino a distância e os Modelos de EaD. Esse capítulo tem o propósito de 

apresentar o papel social da educação na formação do indivíduo, as várias 

definições de EaD, segundo Peters (1973), Perriault (1996), Belloni (1999) etc, o 

panorama atual da educação a distância no Brasil, as modalidade de comunicação 

entre o mediador e o aprendiz e seus respectivos modelos. 

O Capítulo II, Papel do mediador e do Aprendiz na interação on line, nos 

subitens a Interação em educação a distância e as Propostas metodológicas para o 

ambiente virtual.  Neste capítulo, pretende-se abordar o conceito de interação 

segundo os autores Holmberg (1985), Barbera (2001), Quintana (2001) e as 

propostas metodológicas, que definem o papel do aprendiz e mediador, no 

ambiente virtual. 

O Capítulo III, Inter--ação pela linguagem e sua subjetividade no 

ambiente virtual, nos subitens a Concepção de linguagem, A inter-ação pela 

linguagem e A subjetividade na linguagem. Neste capítulo, analisam-se as 

contribuições de alguns teóricos Benveniste (1989: 1995), Koch (2004:2007) 

acerca da linguagem como forma de ação intersubjetiva. 

O Capítulo IV, Ambiente Virtual, nos subitens o Moodle e as Estratégias 

lingüísticas de interação. Neste capítulo, foi feito uma análise do ambiente virtual 

moodle, utilizada por uma universidade particular sediada em São Paulo, para 

ministrar o seu curso de graduação a distância, e também, foram analisadas as 
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estratégias lingüísticas empregadas pelos mediadores no processo de interação 

entre os discentes.  

A bibliografia desses capítulos compreendeu livros da área de tecnologia 

da informação, teses, dissertações, artigos de revista, artigos on line, em suma, 

todo o material escrito que pôde, de alguma forma, contribuir para o 

desenvolvimento dessa pesquisa.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                  

17 

 

 

CAPÍTULO I 

 

 

 

 

 

Educação a distância no Brasil  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                  

18 

 

CAPÍTULO I 

 

 

1. Educação a distância no Brasil  

 

O objetivo, deste capítulo, é analisar o  papel social da educação e a nova 

modalidade de educação, que emerge com o uso das TIC, ou seja, a  educação a 

distância : desde sua origem até a atualidade, as modalidades de comunicação e  

os modelos de EaD. 

  

1.1 O papel social da educação 

 

No decorrer da história, a educação , de acordo com os intelectuais de sua 

época, tinha o  seguinte papel social:  

• Protágora e Isócrates: fornecer condições para o 

desenvolvimento de cidadãos prudentes e eloquentes; 

• Sócrates e Platão: desenvolver indivíduos que valorizem a 

verdade acima de todos os outros valores; 

• Pedro Abelardo e Santo Tomaz de Aquino: propiciar o 

desenvolvimento de pessoas capazes de conciliar a 

aprendizagem com tudo que é de Deus; 

• Jesuítas: formar indivíduos cultos que não se deixem levar 

pelos desafios da reforma; 

• Comênio: a educação deve incorporar conhecimentos de outras 

ciências; 

• Pestalozzi: desenvolver cidadãos capazes de contribuir para 

uma nova ordem social; 

• Froebel: formar seres humanos com capacidade de integrar sua 

experiência individual no mundo externo e 
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• Herbat: desenvolver pessoas com capacidade de usar o que foi 

aprendido. 

 

Atualmente, segundo Rodrigues (2001), o papel da educação, entendida 

como o processo de formação humana, é atuar sobre os meios para a reprodução 

da vida, bem como cooperar para ampliar a aptidão do homem para olhar, 

perceber e compreender as coisas, para se reconhecer na percepção do outro, 

formar sua própria identidade, diferenciar as semelhanças e diferenças entre si e o 

mundo das coisas, entre si e outros sujeitos. Dessa maneira, pode-se depreender 

que a educação envolve todo esse instrumental de formas de percepção do mundo, 

de comunicação e de intercomunicação, de auto-conhecimento, e de conhecimento 

das necessidades humanas, possibilitando o desenvolvimento de educação como 

prática de liberdade, onde o educador, de acordo com Paulo Freire (1979, p.79), 

percebe que: 

já não é o que apenas educa, mas o que, enquanto educa, é educado, 
em diálogo com o educando que, ao ser educado, também educa. 
Ambos, assim, se tornam sujeitos do processo em que crescem juntos 
e em que os “ argumentos de autoridade” já não valem. Em que, para 
ser-se, funcionalmente, autoridade,  se necessita de estar sendo com as 
liberdades e não contra elas.       

 

Paulo Freire (1979, p.81) ressalta que “a educação como prática da 

liberdade, ao contrário daquela que é prática da dominação, implica a negação 

do homem abstrato, isolado, solto, desligado do mundo, assim como também a 

negação do mundo como uma realidade ausente dos homens”.  

Em contrapartida essa educação, não se desenvolve em um paradigma de 

educação bancária, segundo Paulo Freire (1979, p. 66), “a educação se torna um 

ato de depositar, em que os educandos são os depositários e o educador o 

depositante”.  Paulo Freire ( 1979, p.66) explica que esse método: 

 
em lugar de comunicar-se, o educador faz “ comunicados” e depósito 
que os educandos, meras incidências, recebem pacientemente, 
memorizam e repetem. Eis aí a concepção “ bancária “ da educação, 
em que a única margem de ação que se oferece aos educandos é a de 
receberem os depósitos, guardá-los e arquivá-los. Margem para serem 
colecionadores ou fichadores das coisas que arquivam. No fundo, 
porém, os grandes arquivados são os homens, nesta (na melhor das 
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hipóteses) equivocada concepção “bancária” da educação. 
Arquivados, porque, fora da busca, fora da práxis, os homens não 
podem ser . Educador e educando se arquivam na medida em que, 
nesta distorcida visão da educação, não há criatividade, não há 
transformação, não há saber.  
 

Na concepção de educação bancária, a educação é o ato de depositar, de 

transferir, de transmitir valores e conhecimentos. Essa concepção conduz o 

educador e o educando desempenhar, de acordo com Paulo Freire (1979, p. 67) os 

seguintes papéis: 

a) o educador é o que educa; os educandos, os que são educados; 

b) o educador é o que sabe; os educandos, os que não sabem; 

c) o educador é o que pensa; os educandos, os pensados; 

d) o educador é o que diz a palavra; os educandos, os que a escutam 

docilmente; 

e) o educador é o que disciplina; os educandos, os disciplinados; 

f) o educador é o que opta e prescreve sua opção; os educandos, os que 

seguem a prescrição; 

g) o educador é o que atua; os educando, os que têm a ilusão de que atuam, 

na atuação do educador; 

h) o educador escolhe o conteúdo programático; os educando, jamais 

ouvidos nesta escolha, se acomodam a ele; 

i) o educador identifica a autoridade do saber com sua autoridade 

funcional, que opõe antagonicamente à liberdade dos educandos; estes devem 

adaptar-se às determinações daquele e 

j) o educador, finalmente, é o sujeito do processo; os educandos , mero 

objetos. 

Libâneo ( 1985) denomina esse método com a expressão : a pedagogia dos 

conteúdos, que tem o propósito central “transmissão e assimilação dos conteúdos 

do saber escolar1” , em outras palavras, “a seleção e organização do saber 

                                                 
1 LIBÂNEO, J.C. Democratização da escola pública: a pedagogia crítico-social dos conteúdos. São Paulo, Loyola, 1985. 

(p.70) 
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objetivo disponível na cultura social numa etapa histórica determinada para fins 

de transmissão-assimilação ao longo da escolarização formal2”.  

Argumento (1985 apud GADOTTI 1987, pp.135/136) pondera que: 

as propostas educativas conteudistas transmitem um saber dominador, 
um saber que contém, dentro dele, elementos que legitimam a 
dominação, que inibem a possibilidade de os homens transformarem-
se em sujeitos de sua própria história. 
  

Argumento (1985)  ressalta que: 
 

Esse saber dominador faz dos homens instrumentos de outros homens, 
torna-se alheio, encobre a sua origem social. É um saber que foi 
expropriado e é devolvido aos seus criadores na forma de receitas, 
instruções, postulados. È um saber que cria ao mesmo tempo o 
homem culto, o doutor e o homem que não sabe nada; os homens que 
pensam e os homens que só poderão utilizar instrumentos ou decorar 
informações.    

 

Pode-se observar que tais concepções (bancária e pedagogia dos 

conteúdos) abordadas pelos autores supracitados, correspondem ao contexto da 

escola tradicional, onde a relação entre professor e aluno, é caracterizada pela 

existência de uma postura autoritária do docente, o qual é responsável pelo 

direcionamento e controle do processo educacional, ou seja, desde a escolha do 

conteúdo a ser ministrado em sala de aula até a forma de abordagem, ao discente 

cabe apenas uma postura passiva perante a exposição verbal dos conteúdos, que 

são apresentados de forma linear, estimulando a postura passiva do aluno, uma 

vez que ignora o diálogo e desvaloriza a troca de experiências e os conhecimentos 

prévios e de mundo do aluno.  

Tragtenberg (1974) descreve esse ambiente escolar como uma fábrica “no 

seu processo de trabalho”, o professor é submetido a uma conjuntura similar à do  

proletariado, na medida em que a classe dominante procura associar a educação 

com trabalho, acentuando a responsabilidade social do professor e de seu papel 

como guardião do sistema, que o obriga a disciplinar, reprimir e discriminar o 

aluno por intermédio de notas, provas e avaliações. Assim, favorecendo o 

desenvolvimento de uma pedagogia estática, sem questionamentos da realidade e 

                                                 
2 Idem, p.12; 1985 ( p. 90)   
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das relações existentes, já que não almeja qualquer transformação da sociedade e 

daí deriva o caráter abstrato do ser. 

  Retomando a posição de Paulo Freire (1970) mencionada, no começo 

deste capítulo, a pedagogia libertadora é o oposto da pedagogia tradicional, visto 

que defende uma postura ativa por parte de professores e alunos no contexto do 

processo de ensino/aprendizagem. Tal concepção, o conhecimento não está pronto 

e acabado, pelo contrário, está em um permanente processo de construção e 

reconstrução. Logo, o professor e aluno são sujeitos de um mesmo processo no 

qual, conforme  Paulo Freire (1997), ao formar, o docente é também formado , e o 

aluno ao se formar também forma.  

Pode-se ressaltar que, nessa concepção, o aluno detém um saber que 

necessita ser valorizado e utilizado como base para  que o docente atue na criação 

de oportunidades para aplicação do senso crítico sobre este conhecimento, de 

forma que, gradativamente, o conhecimento transite de um estado de consciência 

intransitiva , transitiva ingênua para um estado de consciência transitiva crítica. 

Paulo Freire (2003, p.34) define consciência intransitiva, transitiva ingênua e 

crítica da seguinte forma: 

 

• consciência intransitiva representa um quase incompromisso 

entre o homem e a sua existência. Por isso esta forma de 

consciência adstringe o homem a um plano de vida mais 

vegetativa. Circunscrevo-o a áreas estreitas de interesses e 

preocupações. É a consciência do homem, sobretudo, 

pertencente àquelas coletividades que Fernando de Azevedo 

chamou de “delimitadas” e “dobradas sobre si mesmas” 

(Azevedo, 1958ª: I 34);  

• consciência transitiva ingênua caracteriza-se pela simplicidade 

na interpretação dos problemas. Pela tendência a julgar que o 

tempo melhor foi o tempo passado. Pela transferência da 

responsabilidade e da autoridade, em vez de sua delegação 

apenas. Pela subestimação do homem comum. Por uma forte 
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inclinação ao “gregarismo”, característico da massificação. Pela 

impermeabilidade à investigação, a que corresponde um gosto 

acentuado pelas explicações fabulosas. Pela fragilidade da 

argumentação. Por forte teor de emocionalidade. Pela 

desconfiança de tudo o que é novo. Pelo gosto não propriamente 

do debate, mas da polêmica. Pelas explicações mágicas. Pela 

tendência ao conformismo;      

•  consciência transitiva crítica caracteriza-se pela profundidade na 

interpretação dos problemas. Pela substituição de explicações 

mágicas por princípios causais. Por procurar testar os “achados” 

e dispor-se sempre a revisões. Por se despir ao máximo de 

preconceitos na análise de problemas. Na sua apreensão, 

esforçar-se por evitar deformações. Por negar a transferência da 

responsabilidade. Pela recusa de posições quietistas. Pela 

aceitação da massificação como um fato, esforçando, porém, 

pela humanização do homem. Por segurança na argumentação. 

Pelo gosto do debate. Por maior dose de racionalidade. Pela 

apreensão e receptividade a tudo o que é novo. Por se inclinar 

sempre a arquições.  

     Dessa forma, pode-se corroborar que essa transição somente ocorrerá 

em ação educativa pautada pelo diálogo, como sendo uma exigência para o 

conhecimento da realidade do aluno, pela valorização do conhecimento prévio e 

de mundo e pelo estímulo à criticidade acerca do mundo que o cerca, 

possibilitando, assim, o desnudamento do mundo e sua transformação. Essa 

concepção educativa vem ao encontro dos parâmetros curriculares nacionais 

(PCN), que tem o propósito de articular conteúdos e estratégias de aprendizagem 

que capacitem o ser humano à realização de atividades nos três domínios da ação 

humana: a vida em sociedade, a atividade produtiva e a experiência subjetiva, 

visando à integração de homens e mulheres no tríplice universo das relações 

políticas, do trabalho e da simbolização subjetiva.  
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1. 2  Breve Histórico acerca de EaD : 

 

A EaD baseou-se, nas últimas décadas, em modelos teóricos oriundos da 

economia e da sociologia industriais sintetizados, segundo Belloni (1999), nos 

paradigmas fordismo e pós-fordismo. Segundo Raggat (1993, p.23), fordismo 

pode ser conceituado como: 

um sistema de produção industrial caracterizado por: um elenco 
limitado de produtos estandardizados; métodos de produção de massa; 
automação usando máquinas dedicadas à produção de um produto 
determinado; força de trabalho segmentada responsável por tarefas 
fragmentadas e especializadas; controle centralizado; e organização 
hierárquica e burocrática. A relação positiva de custo/eficiência deriva 
das economias de escala obtidas através de longos ciclos de produção, 
da quase uniformidade de serviços e de reduções nos custos do 
trabalho.   
  

O pós- fordismo , em virtudes das sucessivas crises e mutações do sistema 

capitalista do século XX, aparece , de acordo com Belloni (1999, p.12), “como 

uma forma do capitalismo do futuro, “mais justo e democrático”, e propõe 

também nos dois primeiros fatores: alta inovação do produto e alta variabilidade 

do processo de produção”.   

  Peters3, durante os anos setenta, desenvolveu análises das características 

de EaD a partir de comparações e analogias com a produção industrial de bens e 

serviços que identificaram nos processos de ensino a distância, os principais 

elementos do modelo fordista de processos de produção industrial: racionalização, 

divisão do trabalho, mecanização, linha de montagem, produção de massa, 

planejamento, formalização, estandardização, mudança funcional, objetivação, 

concentração e centralização. 

Belloni (1999, p.9) pondera que: 

esses modelos (criados para descrever formas específicas de 
organização da produção econômica) têm influenciado não apenas a 
elaboração dos modelos teóricos, mas as próprias políticas e práticas 
de EaD, no diz respeito tanto às estratégias desenvolvidas como à 
organização do trabalho acadêmico e de produção de materiais 
pedagógicos.  

 

                                                 
1 Otto Peters, reitor da universidade Aberta de Hagen, na Alemanha,  e especialista em EaD. 
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Segundo Peters (1983), a EaD apareceu, em meados do século passado, 

com o desenvolvimento dos meios de transportes e comunicação, cuja 

regularidade e confiabilidade possibilitaram o aparecimento das primeiras 

experiências de ensino por correspondência na Europa e nos Estados Unidos.  

Dentre os princípios do modelo fordista, Peters identifica três como os mais 

particularmente importantes para a compreensão de EaD: racionalização, divisão 

do trabalho e produção de massa. Além disso, o processo de ensino vai sendo 

gradualmente reestruturado por meio de uma crescente mecanização e automação.  

Peters (1983, p.111) define educação a distância como: 

 
um método racionalizado (envolvendo a definição de trabalho) de 
fornecer conhecimento que (tanto como resultado da aplicação de 
princípios de organização industrial, quanto pelo uso intensivo da 
tecnologia que facilita a reprodução da atividade objetiva de ensino 
em qualquer escala) permite o acesso aos estudos universitários a um 
grande número de estudantes independentemente de seu lugar de 
residência e ocupação. 

 

Segundo Moore & Kearsley (1996), há três gerações de EaD: a primeira 

geração, denominada geração textual em virtude do estudo por correspondência, 

concernente ao período que vai até 1970; a segunda geração, conhecida como 

geração analógica, corresponde ao período de 1970 a 1985. Nesse período, 

surgiram as primeiras universidades abertas, que utizaram rádio, fitas de áudio e 

de vídeo, com interação por telefone, satélite e TV a cabo.  A terceira geração que 

vai de 1985 até 1995, denominada geração digital, representa a EAD que surge 

como resultado do uso de redes de conferência por computador e estações de 

trabalho multimídia. 

Deve-se salientar que a geração digital, segundo Quevedo & Crescitelli 

(2005, p.48), “ajuda a fazer com que essa modalidade educacional deixe de ser 

um ensino de “segunda categoria” para ter o mesmo nível e potencial de 

educação presencial.”. 

Quevedo & Crescitelli (2005, p.48) corroboram que:  

a propagação dos computadores pessoais e o advento da internet são 
marcos da passagem da segunda para a terceira geração. Nessa última, 
há o surgimento de ferramentas de comunicação que vão promover 
interação síncrona (chat, vídeo e teleconferência) e assíncrona (e-mail, 
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fóruns, listas de discussão, blogs) entre os participantes de uma 
comunidade virtual. Vislumbra-se, dessa maneira, um novo cenário 
para a EAD, a despeito dos preconceitos de que ainda é alvo. 

 

Haveria uma quarta geração, de acordo com Sherron & Boettcher (1997), 

que vai de 1995 até os dias atuais, caracterizada pelo crescente uso de tecnologia 

de banda larga que possibilita, entre outras coisas, que o discente participe de 

experiências de vídeo interativo.  

Martinez (2003, p. 49) refere-se a quarta geração como uma etapa onde “o 

conhecimento e a informação, assim como o uso massivo das novas tecnologias 

de informação e comunicação se convertem no fundamento de um novo contexto 

educativo, a educação virtual (...) e tem início a partir do uso incessante dos 

computadores e da internet”. 

 Como se pode observar, a quarta geração é marcada pelo uso intensivo 

das TIC, de processos interativos, da digitalização e da comunicação por 

intermédio dos PC (Personal Computers) e a comunicação via VOIP4, a qual 

começa a se tornar realidade, diminuindo as distâncias e obstáculos na 

comunicação a distância. 

O mesmo raciocínio encontra apoio em Rodriguez Diegues (2003), no 

momento em que ratifica que a EaD vive, atualmente, uma revolução, pautada 

principalmente pelos avanços nos meios eletrônicos , na digitalização e na criação 

de ambientes que, segundo Rodriguez Diegues (2003, p.04), “não estão sujeitos a 

um meio físico e neles a informação  situa-se  em um espaço não real ao que 

muitos denominam “ciberespaço” ou” espaço virtual”; deste modo, dispõe-se de 

possibilidades de transmissão de informação quase instantânea e em âmbito 

global”. 

Fica evidente que a EaD passou e passa por um processo de mutações 

constantes, uma vez que se apropria dos avanços das TIC, que propiciam 

alterações econômicas, sociais, políticas e culturais, em âmbito global, visto que 

possibilitam as instituições novas maneiras de ensinar e customizar os seus gastos 

                                                 
4 VOIP: Tecnologia de comunicação por voz e de telefonia via protocolos TCP/IP que substitui os sistemas de telefonia 

convencional, tanto em termos de adaptabilidade e preço, quanto de qualidade  
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em termos de contratação de profissionais e a locação espaço físico para ministrar 

as aulas.        

Levando em consideração essas alterações, pretende-se, nos próximos 

subitens, discutir o surgimento da EaD no Brasil, o panorama atual e suas 

implicações.    

 

1.3 Histórico de EaD no Brasil 
 

Até o final do século XX, a história da educação brasileira mostra que a 

maioria das instituições de ensino superior, segundo Vianney et al (2002, p.18),  

“não tinha envolvimento com a educação a distância” e corrobora que  

que a primeira geração de EaD surge, no país, em 1904, com o ensino 
por correspondência: instituições privadas ofertando iniciação 
profissional em áreas técnicas, sem exigência de escolarização 
anterior. Esse modelo consagra-se na metade do século com a criação 
do Instituto Monitor ( 1939) e do Instituto Universal Brasileiro ( 1941) 
e outras organizações similares, responsáveis pelo atendimento de 
mais de 3 milhões de alunos em cursos abertos de iniciação 
profissionalizante até o ano 2000 pela modalidade de ensino por 
correspondência.   

  Fundações privadas e organizações não governamentais, na década de 

1970 e 1980, começaram a ofertar cursos supletivos a distância, no paradigma de 

teleducação: com aulas vias satélite complementadas por kits de materiais 

impressos, demarcando a chegada da 2 ª geração de EaD ao país. Garcia (2000 

apud COELHO 2002, p. 13) ressalta que a educação a distância , na década de 70, 

foi impulsionada com o apoio ao Projeto Minerva, o qual visava, por meio de 

programas de radiofusão, a alfabetizar milhões de jovens e adultos que não tinham 

acesso à escolarização. Deve-se salientar que outros projetos foram iniciados 

nesse período: O Logos  (1977), o Telecurso 2 º grau ( 1978) , o Mobral ( 1979), 

por meio de correspondência, rádio e televisão.   

Em 1981 e 1982 , iniciou-se , no Brasil,  a implantação do programa de 

informática por intermédio do primeiro e segundo Seminário Nacional de 

Informática em Educação, realizados respectivamente na Universidade de Brasília 
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e na Universidade Federal da Bahia. Esses seminários estabeleceram um programa 

de atuação que originou o Educom, que apresentava, segundo Almeida (2000), o 

seguinte propósito: 

o papel do computador é o de provocar mudanças pedagógicas 
profundas ao invés de "automatizar o ensino" ou preparar o aluno para 
ser capaz de trabalhar com o computador. Todos os centros de 
pesquisa do projeto EDUCOM atuaram na perspectiva de criar 
ambientes educacionais usando o computador como recurso 
facilitador do processo de aprendizagem. 

Oliveira (2003, p.35), ressalta que a oferta de programas de teleducação 

tem o propósito de “buscar formas alternativas concretas para, ao lado do 

sistema convencional, garantir que a educação seja direito de todos e facilitar 

uma inovação cultural em toda a sociedade, visando diminuir as desigualdades 

sociais”. 

Não obstante, Belloni (2002, pp.124/125), desmistifica esse propósito 

ponderando que: 

as políticas públicas do setor têm um caráter tecnocrático, autoritário e 
centralizador que as destina necessariamente a resultados medíocres, 
senão ao fracasso, ao passo que a iniciativa privada vai ganhando 
terreno, construindo competência e obtendo verbas públicas. No 
Brasil, é difícil pesquisar sobre os aspectos propriamente técnicos ou 
pedagógicos das experiências de uso educativo de tecnologias como a 
televisão, o computador, a telemática, ou mesmo o rádio, porque 
esbarramos sempre nas determinações econômicas e políticas.   As 
propostas são tecnocráticas no sentido em que, às vezes válida do 
ponto de vista puramente técnico, não levam em consideração as 
condições (sociais, e políticas, micropolíticas) de realização, o “chão 
social”.  

A autora  ressalta que: 

as condições concretas de implementação das políticas propostas, aí 
incluídos os interesses políticos em jogos, não apenas prejudicam sua 
efetividade como obnubilam a compreensão do processo de inovação 
tecnológica na educação, mascaram as avaliações, escondendo 
fracassos e canalizando os eventuais sucessos da ação educacional 
como dividendos para interesses eleitorais. (BELLONI, 2002, pp. 
124/125) 

E Oliveira (2003, p.34) corrobora os argumentos apresentados por Belloni 

(2002) ponderando que: 
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a Ead interessa a muitos, principalmente ao Estado, para expandir 
rapidamente a formação universitária em todo o país; às universidade 
públicas, como forma de ampliar seus serviços sem precisar construir 
novas instalações; às instituições privadas de ensino, atraídas pela 
possibilidade de reduzir seus custos operacionais com uma grande 
demanda de alunos virtuais; e finalmente, aos fabricantes de 
equipamentos e softwares, que comemoram um novo mercado. Do 
ponto de vista dos estudantes, principalmente os que trabalham e/ou 
residem em locais distantes das grandes metrópoles, a EaD 
democratiza o acesso ao ensino superior, quebrando as barreiras 
geográficas. .    

Nesse contexto de interesses político e econômico, na década de 90, a 

maior parte das instituições de ensino superior (IES) mobiliza-se para a EaD com 

o uso de NTIC, novas tecnologias da comunicação e da informação. Em 1994, 

teve início a expansão da internet no ambiente universitário, deste modo, 

demarcando a chegada  da 3ª geração de EaD ao país5. 

 Dois anos depois, são criadas as bases legais para a modalidade de 

educação a distância, estabelecidas pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional  (Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996), que foi regulamentada pelo 

Decreto nº 5622 no D.O.U de 20/12/2005 (que revogou o Decreto nº 2494, de 10 

de fevereiro de 1998, e o Decreto nº 2561, de 27 de abril de 1998) com 

normatização definida na Portaria Ministerial nº 4361, de 2004 (que revogou a 

Portaria Ministerial nº 301, de 07 de abril de 1998). Em abril de 2001, a 

Resolução nº 1, do Conselho Nacional de Educação, estabeleceu as normas para a 

pós-graduação lato e stricto sensu, e  o Ministério da Educação publicou a portaria 

2.253, que permite às universidades, centros universitários, faculdades e centros 

tecnológicos oferecer até 20% da carga horária de cursos já reconhecidos  na 

modalidade a distância6. 

Assim, com a Lei 9.394/96, a EaD obteve status de modalidade 

plenamente integrada ao sistema de ensino, e o Estado tornou-se responsável 

dessa modalidade de ensino, a partir do momento que atribuiu, em seu art. 80, o 

papel de “incentivar o desenvolvimento de programas de ensino a distância, em 

todos os níveis e modalidades  e de educação continuada”. Além disso, a lei 

estabelece que o governo federal, MEC, credenciará instituições e definirá 
                                                 
5 Veja a  cronologia completa de EaD no Brasil no anexo I 
6 Veja a  portaria 2.253 de 18 de outubro de 2001 no anexo II 
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requisitos com propósito de realizar exames e registros de diplomas concernentes 

a cursos de educação a distância. 

O decreto nº 5.662, de 19 de dezembro de 2005, regulamenta o art 80 da 

Lei nº 9394, de 20 de dezembro de 1996, caracteriza a EaD 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.     

No entanto, a lei preconiza que há obrigatoriedade de momentos 

presenciais para: I – avaliações de estudantes; II- estágios obrigatórios quando 

previstos na legislação pertinente; III – defesa de trabalhos de conclusão de curso, 

quando previstos na legislação pertinente e IV – atividades relacionada a 

laboratórios de ensino.  

Segundo o Art 2º do decreto 5.622 de 19 de dezembro de 2005, o ensino a 

distância poderá ser ofertada nos seguintes níveis e modalidades educacionais: 

educação básica, educação de jovens e adultos (EJA), educação especial, 

educação profissional, e os cursos e programas: técnicos de nível médio e 

tecnológico, de nível superior contemplando os seguintes cursos e programas: 

seqüenciais, de graduação, de especialização lato e stricto sensu (mestrado e 

doutorado), estes estão sujeitos às exigências de autorização, reconhecimento e 

renovação de reconhecimento previstas na lei, em contrapartida, os de 

especialização lato sensu independem de autorização, reconhecimento e 

renovação , desde que oferecidos por instituições credenciadas para atuarem nesse 

nível educacional. 

A Portaria Normativa nº 2  de 10 de janeiro de 2007  regulamenta a criação 

de pólos - unidade operacional para o desenvolvimento descentralizado de 

atividades pedagógicas e administrativas referentes aos cursos e programas a 

distância -, como abrangência para atuação da instituição de ensino superior na 

modalidade de educação a distância, com a finalidade promover encontros 

presenciais obrigatórios.  
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Considerando a legislação que norteia a modalidade de ensino a distância, 

pode-se inferir que a Lei de Diretrizes e Base da Educação 9.394/96, de acordo 

com Fragale Filho (2007, p 01), “constrói um quadro normativo que se apresenta 

de modo ainda disperso e impreciso”, isto é, há muitas dúvidas acerca da 

normatização de EaD, uma vez que a regulamentação dessa modalidade de ensino, 

no país, ainda é um processo em construção. 

Antes de finalizar este subitem, deve-se salientar que, atualmente, o 

Ministério da Educação e Cultura, MEC, com o mesmo propósito do projeto 

Minerva (1970), passou a usar os meios de comunicação como veículo para 

alcançar as regiões longínquas do país por meio da  teledidática , com a finalidade 

de realizar programas permanentes de alfabetização, educação continuada e 

capacitação de professores, a saber: Um salto para o futuro (1991), Telecurso 

2000 (1995), TV Escola (1996), Proinfo (1997), Proformação (1999). 

 Dando continuidade a esse projeto, em 2005, é criado um programa do 

Ministério da educação: a UAB, Universidade Aberta do Brasil, constituída por 

instituições públicas de ensino superior, que se comprometem a levar ensino 

superior público de qualidade aos municípios brasileiros. A UAB tem como 

prioridade a capacitação de professores da educação básica com a oferta de cursos 

de licenciatura e de formação continuada, porém o sistema Universidade Aberta 

do Brasil disponibiliza vários outros cursos superiores nas mais diversas áreas do 

saber.  

Deve-se ressaltar que, em 2007, a UAB atingiu um total de 291 pólos 

educacionais, em pleno funcionamento, deste modo, permitindo a abertura de 46 

mil vagas de ensino superior. Apesar dessa conquista, o programa continua em 

plena expansão, segundo os dados disponíveis no sítio da UAB, estão previstos 

mais três editais para os próximos dois anos, os quais abrirão mais 750 pólos 

presenciais. Com isso, o principal objetivo do MEC é  chegar a 2010, com mais de 

mil pólos em funcionamento, e, assim, atingir um total de 300 mil novas vagas no 

sistema de educação superior.   
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1.3.1 Panorama de EaD  no Brasil 

De acordo com Anuário Brasileiro Estatístico de Educação Aberta e a 

Distância - ABRAEAD 2007-, houve um crescimento de 36% de instituições 

autorizadas pelo Sistema de Ensino que praticam EaD e um aumento de 150% no 

número de alunos que participaram de processos de ensino/aprendizagem a 

distância entre o período entre 2004 e 2006. Os cursos de graduação a distância 

tiveram um crescimento de 74% entre 2004 e 2005. No mesmo período, o número 

de vagas na graduação teve um crescimento de 274%.  

Em 2008, nota-se um processo ascendente de EaD no contexto 

universitário brasileiro, graças ao aumento das instituições privadas quanto 

públicas que adotaram a modalidade de ensino a distância. Tal assertativa é 

comprovada com os dados apresentados nas tabelas e gráficos abaixo: 

Tabela: Instituições credenciadas para o ensino a distância  

                                                            Natureza  

Região   Estado  Particular  Pública  

Parana 

  Centro Universitário de Maringá    Universidade Estadual de Maringá  

 

  Instituto Superior de Educação do Paraná   Universidade Estadual do Centro Oeste  

 

  Universidade Norte do Paraná  Universidade Estadual de Ponta Grossa  

 

 Faculdade Educacional da Lapa Universidade Federal do Paraná   

  

 Faculdade Internacional de Curitiba   

   

 Faculdade São Judas Tadeu de Pinhais   

   
 
 
 
  

 
 
 
 Universidade Paranaense   

SUL       

  
     Centro Federal de Educação 

Tecnológica de Pelotas  Rio Grande 
do Sul    

  Universidade Luterana do Brasil    Universidade Federal de Pelotas   

 

  Pontifícia Universidade Católica do Rio  Universidade Federal do Rio Grande do 
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Grande do Sul  Sul   

 

 Centro Universitário Feevale     
 Universidade Regional do Noroeste do 

Estado do Rio Grande do Sul  

   Universidade de Caxias do Sul  

   
   Universidade Federal de Santa Maria 

   Universidade Federal do Rio Grande  

     

        

Santa 
Catarina    Centro Universitário Leonardo Da Vinci     Universidade Federal de Santa Catarina  

 

  Instituto Superior Tupy Organização  Universidade do Contestado   

    Universidade do Estado de Santa Catarina  

    Universidade do Sul de Santa Catarina  

     Universidade do Vale do Itajaí  

            

      

Sudeste  
Escola Brasileira de Administração 

Pública e de Empresas Universidade do Estado do Rio de Janeiro 

 
Rio de 
Janeiro  

  IBMEC 
Universidade Estadual do Norte 

Fluminense 

  Instituto  A Vez do Mestre Universidade Federal do Estado do RJ 

  

  PUC –RJ Universidade Federal do Rio de Janeiro 

  Universidade Castelo Branco  Universidade Federal Fluminense 

  Universidade Salgado de Oliveira  
Universidade Federal Rural do Rio de 

Janeiro 

      

      

      
      
      

      

      

  Centro Universitário Claretiano Universidade Federal de São Paulo 

  
Centro Universitário Herminio Ometto de 

Araras Universidade de São Paulo 

  Centro Universitário Nove de Julho   

  Faculdade de Tecnologia de Rio Claro   

  Instituto de Ensino Superior COC   

  Universidade Braz Cubas   

 Universidade Anhembi Morumbi   

 São Paulo Universidade Cidade de São Paulo   

  Universidade de Ribeirão Preto   

  Universidade de Santo Amaro   

  Universidade Metropolitana de Santos   

  Universidade Metodista    

  Universidade Paulista   

  Universidade de Franca    
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 Centro Universitário do Sul de Minas Universidade Estadual de Montes Claros 

 
Minas 
Gerais Centro Universitário Newton Paiva  Universidade Federal de Juiz de Fora    

  
Faculdade de Estudos Adminstrativos de 

MG Universidade Federal de Minas Gerais  

  Pontificia Universidade Catolica  Universidade Federal de Ouro Preto  

  Universidade de Uberaba    

  
Universidade do Noroeste de Minas 

Gerais   

  Universidade FUME   

      

           

   Universidade Federal do Espírito Santo 

 
Espírito 
Santo     

      

            

      

      

Norte       

           

 Amazonas  
Centro Universitário Nilton Lins 

Organização  Universidade Federal do Amazonas  

      

      

           

 Pará    Universidade Federal do Pará Organização  

      

           

 Roraima    Faculdade Roraimense de Ensino Superior 

      

           

 Tocantis  Universidade do Tocantins    

      

            

      

Nordeste            

 Bahia  Faculdade Baina de Ciências Contábeis Universidade do Estado da Bahia 

  Faculdade de Tecnologia de Ciências Universidade Estadual de Santa Cruz 

  Universidade Católica de Salvador Universidade Federal da Bahia 

  Universidade Salvador   

      

           

 Ceara Faculdade Integrada da Grande Fortaleza Universidade Estadual do Ceará 

    Universidade Federal do Ceará 

      

           

 Maranhão Centro Universitário do Maranhão Universidade Federal do Maranhão 

  Faculdade do Maranhão Universidade Estadual do Maranhão 
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 Alagoas   Universidade Federal de Alagoas 

      

           

 Sergipe   Universidade Tiradentes 

      

           

 Pernambuco   Universidade de Pernambuco 

    Universidade Federal Rural de Pernambuco 

      

           

 Universidade Potiguar 
Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte 

 
Rio Grande 

do Norte       

            

      
Centro-
oeste      

           

 
Distrito 
Federal Universidade de Brasília  Faculdade de Administração de Brasília  

    Universidade Católica de Brasília  

      

           

 Centro Universitario da Grande Dourados  
Universidade Federal do Mato Grosso do 

Sul  

 

Mato 
Grosso do 

Sul  Universidade Catolica Dom Bosco   

  
Universidade para o Desenvolvimento da 

Região do Pantanal    

           

 
Mato 
Grosso    Universidade do Estado de Mato Grosso  

    Universidade Federal do Mato Grosso  

      

           

  Góais      Universidade Federal de Goiás  

Fonte: http/: www.mec.gov.br/seed 

 

O gráfico que segue indica a proporcionalidade das Universidades pública 

e particular  distribuídas pelo território nacional: 
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Observando os dados em epígrafe, deve-se ponderar que essa expansão da 

EaD, apresenta , no contexto universitário, aspectos positivo e negativo. Para 

elucidar a afirmativa acima, segue uma tabela comparativa dos aspectos positivo e 

negativo: 

Aspecto positivo Aspecto negativo 

Eliminação ou redução das barreiras de 
acesso aos cursos ou nível de estudos. 

Limitação em alcançar o objetivo da 
socialização, pelas escassas ocasiões 
para interação pessoal dos alunos com 
o docente e entre si. 

Diversificação e ampliação da oferta 
de cursos. 

Limitação em alcançar os objetivos da 
área afetiva, assim, como os objetivos 
da área psicomotora, a não ser por 
intermédio de momentos presenciais 
previamente estabelecidos para o 
desenvolvimento supervisionado de 
habilidades manipuláveis. 

Oportunidade de formação adaptada às 
exigências atuais, às pessoas que não 
puderam freqüentar a escola 
tradicional 

Empobrecimento da troca direta de 
experiências proporcionada pela 
relação educativa pessoal entre 
professor e aluno. 

Ausência de rigidez quanto aos 
requisitos de espaço, assistências às 
aulas tempo e ritmo. 

O feedback e a retificação de possíveis 
erros podem ser mais lentos, embora os 
novos recursos tecnológicos reduzam 
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esses inconvenientes. 

 

Permanência do aluno em seu 
ambiente profissional, cultural e 
familiar.  

Necessidade de um rigoroso 
planejamento a longo prazo, com as 
desvantagens que possam ocasionar, 
apesar da vantagem de um repensar e 
de um refletir por mais tempo. 

 

Formação fora do contexto da sala de 
aula. 

O perigo da homogeneidade dos 
materiais instrucionais – todos 
aprendem o mesmo conteúdo, por um 
só pacote instrucional, conjugado 

O discente, centro do processo e agente 
ativo de sua formação, sente-se 
respeitado em relação ao  seu ritmo de 
aprender.  

A necessidade de o aluno possuir 
elevado nível de compreensão de 
textos e saber utilizar os recursos da 
multimídia. 

Conteúdos instrucionais elaborados 
por especialistas e a utilização de 
recursos da multimídia.  

Alto índice de desistência dos alunos 
nos cursos matriculados.  

Comunicação bidirecional freqüente, 
garantindo uma aprendizagem 
dinâmica e inovadora. 

Custos iniciais muito altos para 
implantação de cursos a distância, que 
se diluem ao longo de sua aplicação,. 

Capacitação para o trabalho e 
superação do nível cultural de cada 
aluno. 

Os serviços administrativos são, 
geralmente, mais complexos que no 
ensino presencial. 

Aluno ativo: desenvolvimento da 
iniciativa, de atitudes, interesses, 
valores e hábitos educativos. 

 

Redução de custos em detrimento aos 
sistemas presenciais de ensino, ao 
eliminar pequenos grupos, ao evitar 
gastos de locomoção de alunos, ao 
evitar o abandono do local de trabalho 
para o tempo extra de formação, ao 
permitir a economia em escala que 
supera os altos custos iniciais.   

 

                                          Fonte: Landim ( 1997 apud GARCÍA ARETIO 1994) 
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Esses percentuais e os respectivos aspectos positivo e negativo em relação 

a EaD suscitam inquietações e reflexões sobre os novos desafios, que emergem 

com a modalidade de ensino a distância, tanto aos docentes quanto aos discentes, 

de acordo com Limo (2008, p.58), pode-se citar a necessidade de:  

a) superar a passividade dos estudantes, reflexo de anos de uma 

pedagogia transmissiva; 

b) de aprender a lidar com uma nova demanda comunicacional, 

provocada pela evolução da tecnologia e convergência das 

mídias; 

c) de promover o desenvolvimento de comunidades; 

d) de buscar a construção coletiva de conhecimentos; 

e) de (re) significar processos e práticas educativas e 

f) de quebrar vários paradigmas além de procurar novas formas 

de avaliação. 

Além dessas necessidades, segundo Dias e Leite (2007), o Estado e as 

instituições privadas não podem ignorar os alunos que são excluídos digitalmente 

devido à falta de acesso ao computador , à internet e a ausência de capacitação dos 

profissionais da educação para lidar com as novas tecnologias, empregadas como 

suporte no processo de ensino/aprendizagem, e as metodologias voltadas ao 

ambiente virtual.   

Essa ausência de profissionais qualificados incitou-nos a proceder, nos 

próximos subitens, uma revisão de literatura atual acerca de EaD abrangendo os 

seguintes itens: definição de EaD, as modalidades de comunicação e os seus 

modelos, com o propósito de compreender o novo ambiente no qual ocorre o 

processo de ensino/aprendizagem.    
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1.4  Conceito de ensino à distância:  

 

A revisão da literatura atual a respeito de EaD abrange os principais 

atributos que caracterizam o ensino a distância e a diversidade de conceitos 

formulados por autores de renome, os quais tiveram importância decisiva em 

momentos distintos do processo de evolução de EaD. Com o propósito de 

verificar a presença de aspectos comuns ou discordantes nos modos de conceber a 

Educação a Distância, segue abaixo um quadro com os diferentes conceitos 

formulados por autores conceituados e seus principais atributos: 

 

Quadro 1: Diferentes conceitos acerca de EaD 

Autor Ano Definição 

 
 
 
 
 
 

Otto Peters  

 

 

 

 

1973 

 

Educação/ensino a distância é um método 
consciente de transmissão do conhecimento, 
habilidades e atitudes, por meio da aplicação da 
divisão do trabalho e de princípios organizacionais, 
tanto quanto pelo uso extensivo de meios técnicos, 
especialmente com o propósito de reproduzir 
materiais educativos com alta qualidade, os quais 
tornam possível instruir um grande número de 
estudantes ao mesmo tempo, onde quer que eles 
vivam. È uma forma industrializada de ensinar e 
aprender. (Peters 1973 apud, Belloni, 2003).  

 
 
 
 
 

Michael G. 
Moore.    

 

 

 

 

1973 

Em uma situação de aprendizagem e ensino a 
distância, o professor executa as tarefas de ensinar 
de maneira às vezes similar e outras de forma 
diferente das utilizadas em uma situação presencial. 
Similarmente, o aprendiz executa as atividades de 
aprendizagem, utilizando uma grande variedade de 
técnicas para facilitar a criação de uma relação entre 
os dois, visando a diminuição das distâncias. As 
técnicas usadas para permitir a articulação entre o 
aprender e o ensinar incluem livros, programas da 
correspondência, televisão, rádio, textos, 
computadores, telefones. (Moore 1973, pp 664/665)  

 

 

 

 

Ensino a distância pode ser definido como a família 
de métodos instrucionais, onde as ações dos 
professores são executadas à parte das ações dos 
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Michael G.Moore 

 

1973 

alunos, incluindo aquelas situações continuadas que 
podem ser feitas na presença dos estudantes. No 
entanto, a comunicação que acontece entre o 
professor e o aluno pode ser facilitada por meios 
impressos, eletrônicos, mecânicos ou outros (Moore 
1973 apud Belloni 2003). 

 

 

Borje Holmberg  

 

 

 

1977 

O termo educação a distância cobre distintas formas 
de estudo, em todos os níveis que não se 
apresentam sob a contínua e imediata supervisão 
dos tutores presentes com seus alunos em salas de 
aula, mas que, no entanto, se beneficiam do 
planejamento, orientação de uma organização 
tutorial. (Holmberg, 1977 apud Belloni, 2003).    

 

 

 

 

R. Flinck 

 

 

 

 

 

1978 

A educação a distância é um sistema de 
aprendizagem onde as ações do professor estão 
separadas das ações dos alunos. Nesse modelo, o 
aluno trabalha separadamente ou em grupo guiado 
por meio de materiais de estudo previamente 
preparados pelos professores, que juntamente com o 
tutor estão localizados em um lugar diferente ao dos 
alunos. Nesse modelo, a comunicação é feita por 
diferentes meios, como correspondência, telefone, 
rádio. Para que a educação aconteça, pode ser 
combinada com diferentes formas de encontros 
presenciais.     

 
Charles A. 

Wedemeyer 

 

1981 

É uma modalidade de educação na qual o aprendiz 
encontra-se a distância do professor grande parte do 
tempo ou todo o tempo durante o processo de 
ensino/aprendizagem. ( Charles A.Wedemeyer 1981 
apud Guioti 2007).  

 

Hilary Perraton 

 

1982 

Educação a distância é um processo educativo no 
qual uma parte considerável do ensino é oferecido 
por alguém que está distanciado no espaço ou no 
tempo. (Perraton 1982 apud Guioti 2007).  

 
 
 
 

Miguel Casas  
 

Armengol 
 
 

 

 

 

1982 

 

 

 

El termino educación a distancia cubre amplio 
espectro de diversas formas de estúdio y estratégias 
educativas, que tienen en común el hecho de que 
ellas no se cumplen mediante la tradicional 
contiguidad física continua, de profesores y 
alumnos en locales especiales para fines educativos; 
esta nueva forma educativa incluye todos los 
métodos de enseñanza e los que debido a la 
separación existente entre estudiantes y profesores, 
las fases interactiva y preactiva de la enseñanza son 
conducidas mediante la palabra impresa, y/o 
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 elementos mecânicos o electrónico.          
 

 

Cropley e Kahl  

 

1983  

A educação a distância favorece a muitos alunos a 
possibilidade de estabelecerem seu próprio ritmo de 
aprendizagem, de fazerem a própria auto-avaliação, 
buscarem metas e se tornarem capazes de auto-
dirigirem seu aprendizado.(Cropley e Kahl 1983 
apud Guioti 2007) 

 
 
 
 

MALCOM 
TIGHT 

 

 

 

1988 

 

 

Educação a distância se refere àquelas formas de 
aprendizagem organizada, baseadas na separação 
física entre os aprendentes e os que estão 
envolvidos na organização de sua aprendizagem. 
Esta separação pode aplicar-se a todo o processo de 
aprendizagem ou apenas a certos estádios ou 
elementos deste. Podem estar envolvidos estudos 
presenciais e privados, mas sua função será 
suplementar ou reforçar a interação 
predominantemente a distância. ( Malcom Tight 
1998 apud Belloni 1999) 

 

 
 
 

Michael G. Moore 

 

 

1990 

Educação a distância é uma relação de diálogo, 
estrutura e autonomia que requer meios técnicos 
para mediatizar 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, 1990 apud 
Belloni 2003). 

 

 

Perriault 

 

 

 

1996 

 

 

Educação a distância é um termo genérico que 
inclui o elenco de estratégias de ensino e 
aprendizagem referidas como “educação por 
correspondência”, ou  estudo por correspondência” 
em nível pós-escolar de educação, no Reino Unido; 
como” estudo em casa”, no nível pós-escolar, e” 
estudo independente”, em nível superior, nos 
Estados Unidos; como “estudos externos”, na 
Austrália; e como “ensino a distância”. Pela Open 
University. Na França é referido como “tele-
ensino” ou ensino a distância;  e como “estudo a 
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distância e “ensino a distância”, na Alemanha; “ 
educação a distância”  em espanhol, e 
“teleeducação”, em português 

 
 

Maria Luisa 
Belloni 

 

 

1999 

A EaD é entendida como uma modalidade 
importante dos sistemas de formação, da mesma 
forma que o uso intenso e inovador das tecnologias 
de informação e comunicação e a disponibilização 
de recursos educacionais (mediatecas, centros de 
recursos técnicos, monitorias e tutorias) de forma 
ampla e democrática.  

 
 

Lorenzo García 
Aretio 

 

 

2001 

La enseñanza a distancia es un sistema tecnológico 
de comunicación bidireccional (multidireccional), 
que puede ser masivo, basado em la acción 
sistemática y conjunta de recursos didácticos y el 
apoyo de una organización y tutoria, que, separados 
fisicamente de los estudiantes, propician en éstos un 
aprendizaje independiente (cooperativo). 

 

Decreto 

5.622/2005 

 

2005 

Modalidade educacional na qual a mediação 
didático pedagógica, nos processos de 
ensino/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 de forma colaborativa.  

 

Embora haja várias definições a respeito de EaD, Keegan (1991, p.38) 

ressalta seis atributos elementares da modalidade do ensino não presencial:  

a) separação física entre professor e aluno, que distingue o Ead do ensino 

presencial; 

b) influência da organização educacional (planejamento, sistematização, plano, 

projeto e organização rígida), que a diferencia da educação individual; 

c) uso de meios técnicos de comunicação, usualmente impressos, para unir o 

professor ao aluno e transmitir os conteúdos educativos; 

d) comunicação de mão-dupla, onde o estudante pode beneficiar-se da iniciativa 

no diálogo; 

e) possibilidade de encontros ocasionais com propósitos didáticos e de 

socialização e  
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f) participação de uma forma industrializada de educação, potencialmente 

revolucionária.   

O quadro acima foi  apresentado em ordem cronológica, com o propósito 

de mostrar que a evolução dos conceitos de EaD ocorre em virtude do 

desenvolvimento  dos recursos tecnológicos. Dessa forma, pode-se ponderar que 

os primeiros conceitos de EaD: Otto Peters (1973), Michael G. Moore (1973) , 

Homberg   (1977),  Charles A. Wedemeyer ( 1981) ,  são primários e respaldados 

em teorias administrativas de Taylor e Ford e tendências behavioristas, visto que é 

possível notar ,nessas definições, as seguintes características: divisão de trabalho, 

método de instrução, condutas dos docentes e discentes e a distância espacial e 

temporal.  

Na década de 90, com as definições de Michael G. Moore (1990), Perriault 

(1996), Belloni ( 1999), observa-se a  preocupação com a interatividade entre os 

atores envolvidos no processo de ensino/aprendizagem, com o planejamento   

estratégico de EaD e com o uso das novas tecnologias de comunicação e 

informação, NTIC.   

O uso intensivo das NTIC, no século XXI, corrobora a assertativa que a 

evolução dos conceitos está atrelada ao desenvolvimento tecnológico, uma vez 

que se percebe nas definições de Lorenzo Garcia Aretio (2001) e no Decreto 

5.622 de (2005), a influência da transição da geração da web 1.0, onde a interação 

ocorre por meio de interfaces criadas pela instituição de ensino e, assim, o acesso 

é restrito aos conteúdos produzidos por técnicos especializados, para web 2.07, em 

que a interação ocorre de forma contextualizada, estimulando a aprendizagem 

colaborativa, uma vez que o professor e o aluno tornam-se agentes na construção 

do conhecimento.  

 

        

                                                 
7 É um termo utilizado para descrever  a segunda geração da World Wide Web, tendência que reforça o conceito de troca 

de informações e  colaboração de internautas com sites e serviços virtuais. A idéia  é que o ambiente on line torne-se 
mais dinâmico e que os usuários colaborem para a organização dos conteúdos 
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1.4.1 Modalidade de comunicação no ensino a  distância: 

Todo ato que se refere a ensino-aprendizagem constitui um ato de 

comunicação, por esse motivo, é passível de uma análise de tipo comunicacional. 

Por outro lado, toda forma de comunicação tem como base um sistema de 

representação, uma vez que não há comunicação que não seja midiatizada.  

A idéia de midiatização, segundo Peraya (2002, p. 26), sugere uma 

referência implícita a dois outros conceitos, que possibilitam demarcar e 

compreender as diferentes interpretações. Trata-se: 

• do médium, essa intermediação obrigatória que torna mediata a 

comunicação entre professor e os aprendizes: trata-se sempre de 

documentos impressos ou eletrônicos, de imagens e de textos, de 

planos visuais considerados erroneamente, na maioria das vezes, 

como simples ilustrações, etc., portanto, como representações 

materiais; assim, não se pode falar de comunicação midiatizada sem 

se referir às teorias psicológicas da representação, de um lado, e às 

teorias de sentido e da significação (a semiopragmática), de outro; 

• das mídias, no sentido de meios de comunicação de massa. Essa 

interpretação, quase espontânea, pode ser compreendida, porque, 

historicamente, o uso educativo da mídias- em particular o rádio e a 

televisão – e a criação de uma metodologia e de um estilo educativo 

didático- é que deram origem ao conceito de comunicação educativa 

midiatizada. 

Peraya (2002, p.27) corrobora que: 

essas duas referências explicam por que a denominação comunicação 
midiatizada acabou impondo-se em detrimento da comunicação 
mediata ou mediada, respeitada por algum tempo (Sansot, 1985). Isso, 
para não mencionar a denominação inglesa da telemática: Computer 
mediated communication (CMC) – fórum, listas de distribuição, news, 
chat – cuja tradução literal – comunicação midiatizada pelo 
computador (CMC) deveria pesar na consagração da terminologia 
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atual.     

      O uso da comunicação pedagógica midiatizada, no ensino a distância, é 

imprescindível, já que ocorre a dissociação dos atos de ensino-aprendizagem, a 

ruptura da simultaneidade de presença dos atores da comunicação pedagógica e 

seu caráter de diferimento. Segundo Peraya (2002, p.27), “ensinar a distância é 

ensinar em tempo diferido - tornam obrigatório recorrer a formas midiatizadas 

de comunicação: utilização de impressos, da fita cassete, da televisão, do 

software e, hoje, do ciberespaço.”. 

 Considerando o ciberespaço como um dispositivo midiático e como um 

dispositivo tecno-semiopragmático, segundo Peraya (2002, p.29), “um conjunto 

de interações promovidas por toda mídia, toda máquina de comunicar, toda 

tecnologia e da comunicação (TIC) entre os universos técnico, semiótico e ainda 

social ou relacional”.  Torna-se necessário, dessa maneira, identificar cada um 

dos aspectos do dispositivo: contexto e práticas de produção, canal, suporte de 

armazenamento, dispositivo técnico de restituição, modalidade de comunicação, 

tipos de representação e sistema semiótico, gêneros de textos e tipo de discurso e 

contexto e práticas de recepção, como demonstra o quadro abaixo (cf Peraya      

(2002, pp.33/34)): 

 
Quadro: os diferentes aspectos de um dispositivo TSP8: 

 

 
Contexto e práticas de produção 

 
 
 

Prática de produção individual e 
coletiva, institucional ou privada, 
intenção, objetivo da comunicação, 
concepção das tecnologias e de seu 
papel, discurso técnico dominante, 
operações técnicas e habilidades etc. 

 
Canal  

Vetor físico e/ou técnico de 
transmissão e de difusão: condução 
aérea, ondas hertzianas, cabo etc., 
assim como os dispositivos anexos de  
codificação/decodificação.    
   

 

                                                 
8 O termo TSP corresponde a  dispositivo técnico-semipragmático. 
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Suporte de armazenamento  

Suporte material a partir do qual é 
possível tomar conhecimento da 
representação: suporte-papel, tela de 
projeção, tela de computador, alto-
falante, etc.. Trata-se de objetos 
técnicos que permitem a estrita 
restituição, a função display e, 
portanto, as operações de visualização 
e de audição da mensagem por seu 
destinatário.   

 
 
 

Modalidades de comunicação 

As formas e os graus de interatividade: 
a comunicação pode ser uni, bi ou 
multidirecional, pode-se desenrolar em 
tempo real ou tempo diferido, etc.; 
os diferentes atributos, tais como 
simultaneidade de presença, o grau de 
visibilidade e de audição dos parceiros, 
o grau de diafonia, a sincronia das 
mensagens recebidas e emitidas, etc.  

 
 
 

Tipo de representação e sistema 
semiótico  

Formas de representação, de 
“linguagem” (quer se trate de signos 
arbitrários, linguagem verbal, 
linguagem de fórmulas matemáticas ou 
de diferentes signos analógicos, 
fundados em uma relação de 
semelhança, fotografia, gráfico, 
esquema etc.).   

 
 

Gênero de textos e tipos de discurso 
 
 
 

Organização particular do sistema de 
representação – da linguagem – 
determinada pelo uso social e pelos 
usuários e caracterizada por temáticas, 
estruturas formais e dispositivos 
relacionais particulares. Fala-se sempre 
em gênero de textos e tipos de discurso 

 
Contexto e práticas de recepção 

Lugar de interação social, contexto 
material, humano, institucional e 
sociocultural (enciclopédia de inter-
pretação), práticas cotidianas. 

 
De acordo com a configuração apresentada dos dispositivos do TSP9, 

Peraya (2002, p. 38) corrobora que há uma “impossibilidade tanto teórica quanto 

                                                 
9 Idem p.46 
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metodológica de considerar o ciberespaço como uma mídia global, homogênea 

do ponto de vista de suas características técnicas, sociorrelacionais, 

comunicacionais e cognitiva, de suas funções e de suas práticas pedagógicas”.   

Devido a essa heterogeneidade que compõe o ciberespaço, podemos 

classificar as formas de interação que podem ocorrer no EaD, tendo como base o 

tipo de comunicação, natureza de comunicação e suporte tecnológico, conforme o 

quadro abaixo: (cf. Moura et al 1998, p.3).  

 

Tipo de comunicação Natureza de 

comunicação 

 Suporte tecnológico 

Um-para-Um Síncrona Telefone, videofone. 

 

Um-para-Um  

 

Assíncrona 

E-mail, transferência de 

arquivo, homepages. 

 

Um-para-Muitos 

 

Síncronas 

Transmissão direta via 

satélite com interação 

 

Um-para-Muitos 

 

Assíncrona 

Lista de discussão e 

transferência de arquivo 

 

Muitos-para Muitos 

 

Síncrona 

Transmissão direta via 

satélite com interação: 

Chat, Blog10 e Wiki11. 

 

Muitos-para- Muitos 

 

Assíncrona 

Reuniões por intermédio 

do computador. 

      

 

A interação, no modo assíncrono, entre os interlocutores – docentes e 

discentes-  apresenta as seguintes  vantagens, segundo Moura et al (1998, pp.3/4):  

                                                 
10 Abreviatura de weblog pode ser definido como um diário de anotações ou memórias on line. É composto por blocos de 

textos e imagens, que são apresentados em uma mesma página de maneira cronológica. 
 
11 É um ferramenta tecnológica  colaborativa que  possibilita a construção de um texto coletivo, onde cada participante 

fornece seu contributo e/ou  revê o texto em construção.  



 

                                                                                                                                  

48 

 

 

• Flexibilidade – o acesso ao material didático, especialmente na 

internet, pode ser feito em qualquer horário, dia da semana e de 

qualquer lugar. 

• Tempo para reflexão – tanto o instrutor quanto os participantes têm 

a oportunidade de amadurecer mais as idéias e consultar fontes 

antecipadamente, favorecendo o preparo para discussões mais 

produtivas; 

• Aprendizado “local” – como a tecnologia possibilita o acesso em 

diferentes locais: casa ou trabalho. O aprendiz pode facilmente 

integrar idéias ao seu ambiente de atuação e 

• Custo mais razoável – sistema assíncrono baseados em texto exige 

pequena largura de banda e computadores menos sofisticados, 

facilitando o acesso global e reduzindo custos;  

 

No modo síncrono, a interação entre os interlocutores ocorre on line, em 

outras palavras, em tempo real. Segundo Moura e al (1998, p.4), apresentam as 

seguintes vantagens: 

 

• Motivação – sistemas síncronos enfatizam a sinergia do grupo, 

motivando os participantes a se manterem nos grupos e continuarem 

os estudos; 

• Telepresença – o clima estabelecido pela interação em tempo real 

favorece o desenvolvimento de uma maior coesão no grupo e um 

sentimento por parte do aprendiz de estar fazendo parte de uma 

“comunidade de aprendizes”; 

• Bom feedback – sistema síncronos favorecem um rápido feedback e 

o atingimento de consenso no grupo e 

• Melhor acompanhamento – eventos síncronos encorajam os 

estudantes a se manterem atualizados com o curso e favorecem uma 
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disciplina para o aprendizado, ajudando os estudantes a priorizarem 

seus estudos. 

Deve-se salientar que a interação tanto no modo síncrono quanto 

assíncrono apresentam desvantagens. Moura e al (1998, p.4) ponderam que: 

sistemas síncronos são mais caros, exigem tecnologia mais sofisticada, 
estão mais condicionados ao desempenho do suporte tecnológico e 
podem ser menos flexíveis, devido à necessidade de interação on-line. 
Por isso, a maior parte dos sistemas de EaD atuais exploram o modo 
assíncrono, embora exista uma tendência de se combinarem os dois 
sistemas de interação, buscando-se aumentar a produtividade de EaD.   
 

Nunes (1992) reafirma que na interação assíncrona os repasses de 

conhecimento tende a ser estático e orientado ao armazenamento, por outro lado, 

nos sistemas síncronos o repasse é “vivo”, dinâmico e ativo. Por outro lado, 

Nunes (1992) ressalta que o discente interagindo de forma assíncrona poderá 

realizar atividades como visualizar vídeos-clips, ouvir instruções, navegar por 

meio de links, copiar e imprimir textos, abrir e manipular gráficos, enviar 

mensagens via e-mail para os docentes, armazenar informações para o uso futuro; 

no modo síncrono, além dessas atividades, o aprendiz poderá visualizar vídeos em 

tempo real, ou seja, on-line, ouvir e falar com outros interlocutores, assistir a uma 

demonstração do instrutor, questionar, compartilhar informações e respostas 

imediatas. No entanto, tal interação somente será possível se o aluno for pró-ativo, 

dinâmico e autônomo em detrimento ao seu aprendizado no ambiente virtual.  

Collins (1996) identifica , no ambiente virtual,  quatro elementos de 

comunicação: 

(1) Exposição: no modo assíncrono pode ser viabilizada por 

intermédio de textos impressos ou mesmo por meio de páginas 

disponíveis na internet, incluindo textos convencionais, artigos 

e trabalhos originais; 

(2) Questionamento: pode ser viabilizado por mensagens via e-mail 

ou vídeo-conferência, utilizando o sistema de Chat em tempo 

real ou qualquer sistema de áudio e 

(3) Resposta: pode ser viabilizada por sistemas assíncronos ou de 

forma mais imediata e direta por sistemas síncronos e 
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(4) Discussão: ou trabalho em grupo envolvendo pequenos grupos 

de estudantes que poder viabilizado por vídeo-conferências.             

        

Esses elementos de comunicação, segundo Institute for Distance Education 

of Marland University – IDE (1997 apud BARCIA & RODRIGUES 200012), 

compartilham com os cursos presenciais os seguintes elementos: apresentação de 

conteúdo, interação com professores, alunos e suporte, aplicações práticas e 

avaliação os quais permitem delimitar os modelos de EaD. Tais modelos serão 

analisados no próximo subitem.   

 
1.5 Modelos de EaD  
 

Segundo o IDE (1997 apud RODRIGUES & BARCIA 2000)., há três 

modelos de Ead, conforme demonstra a tabela 1 abaixo: 

Tabela 1: Modelos de cursos a distância 
 

      Classe Distribuída 
 

O uso de tecnologias de comunicação interativas permite 
expandir cursos baseados em sala de aula para outras 

localidades. Os professores e a instituição controlam o ritmo e 
o lugar. 

Aprendizado Independente 

Este modelo não requer que o aluno esteja em determinado 
lugar em horário previamente estabelecido. Recebe material 

para estudo individual e acompanhamento de um responsável 
indicado pela instituição. 

 

Aprendizado Independente + Aula 

Esta alternativa utiliza material impresso e outras mídias para 
que o aluno possa estudar no seu próprio ritmo, consorciado 

com encontros presenciais ou usando mídias interativas com o 
professor e colegas. 

                                                 
12 Programa de pós-graduação em engenharia de produção. Universidade  Federal  de Santa Catarina.  
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Mason (1998) classifica, conforme demonstra a tabela 2 abaixo, os cursos 

a distância, segundo a possibilidade de interferência do aluno no processo de 

ensino/aprendizagem: 

Tabela 2. Modelos de cursos segundo a possibilidade de interferência do 
aluno. 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
Conteúdo + Suporte 

A  base é a separação entre a equipe que planeja e 
produz o curso e as equipes que interagem com os 
alunos (outros professores ou tutores). Mesmo 
que os alunos possam direcionar as atividades e 
discussões para questões que são de seu interesse 
pessoal e/ou profissional.  
A estrutura básica do curso, normalmente 
produzido em larga escala, deve ser seguida pelo 
aluno. A possibilidade de contextualização se dá 
essencialmente por meio da interação com os 
professores assistentes ou tutores. Em relação ao 
curso como um todo, o tempo dos alunos em 
discussões on-line não representa mais do que 
20% do total de dedicação. 

 
 
 
 
 
     
        Wrap Around  

Esta categoria consiste em criar uma parte do 
curso (guias de estudo, atividades, discussões) 
que é construída sobre uma base de materiais já 
existentes (livros, CD-ROMs, tutoriais). Esse 
modelo tende a incentivar os alunos a pesquisar, 
com o propósito de desenvolver no aluno o senso 
de  liberdade e responsabilidade. O papel do 
professor ou tutor é mais intenso, porque uma 
parcela menor do curso é pré-determinada, de 
modo que ajustes são feitos a cada vez que o 
curso é implementado.  
Atividades síncronas, trabalhos em grupo e a 
incorporação de novas referências é possível 
nesse modelo. O tempo dedicado a discussões, 
em relação ao total do curso, gira em torno de 
50%. 
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Integrado 

Este modelo é oposto ao primeiro. A base do 
curso são atividades colaborativas, pesquisa 
intensiva e projetos em pequenos grupos. O 
conteúdo é fluido e dinâmico e determinado, em 
grande parte, pelas atividades individuais ou do 
grupo. De certa forma, desaparece a distinção 
entre conteúdo e suporte.  

 

De acordo com Rodrigues & Barcia (2000), independente do modelo 

adotado, o estádio de planejamento de cursos a distância deve considerar, de 

acordo com o IDE, as questões elementares a todos os modelos de cursos, 

conforme demonstra a tabela 3 que segue abaixo; (cf. RODRIGUES & BARCIA 

(2000)).   

 

Tabela 3: Questões elementares a todos os Modelos de Cursos: 

 

 
 

Suporte 
Logístico 

distribuição de materiais;  
 a) estrutura de avaliação de aprendizagem que 
assegure a identificação e segurança dos testes;  
 b) ressarcimento aos professores e equipe de 
suporte de custos com comunicação ou 
deslocamento para atendimento aos alunos. 

 
Suporte aos 

Alunos 

a. orientação acadêmica;  
b. atendimento individualizado;  
c. acesso a bibliotecas, laboratórios e 

equipamentos de informática.  

 
 

Suporte aos 
Professores 

a. treinamento da tecnologia e metodologia 
do curso  

b. reconhecimento financeiro e/ou 
acadêmico do trabalho em EAD;  

c. assessoria de especialistas na produção 
de materiais e acesso às ferramentas 
apropriadas;  

d. seleção e contratação de bons 
professores.  

 
 
 

b. avaliação adequada dos professores;  
c. a estrutura de suporte técnico e  
d. administrativo deve ser avaliado pelos 
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Avaliação de  
processo 

alunos e professores. A avaliação deve 
fazer distinção entre o desempenho dos 
professores e os demais sistemas de 
suporte;  

e. avaliação dos treinamento e suporte dos 
professores.  

 
 
 
 
 

Laboratório  

a. desenvolvimento de kits para uso 
individual;  

b. demonstração de experimentos por 
videoconferência;  

c. gravação e edição dos experimentos, 
usando gráficos e colocando questões;  

d. utilizar simulações por computador 
disponíveis no mercado ou 
especialmente elaboradas;  

e. encontros presenciais intensivos em 
locais com equipamento adequado.  

 
Tendo-se em conta um novo contexto cada vez mais dominado pelo uso 

intensivo das TIC e ampliado de forma significativa pela virtualidade, torna-se 

evidente que as questões elementares elencadas na tabela supra citada são 

imprescindíveis para colaborar no processo de aprendizagem do discente. Além 

desses fatores emerge a questão da interação entre os interlocutores, mediador e 

aprendiz, no ciberespaço, constituindo um desafio entre os profissionais da 

educação, devido à ausência de um embasamento teórico e prático sobre as três 

dimensões que seguem abaixo: 

A dimensão pedagógica refere-se às atividades de orientação, 
aconselhamento e tutoria e inclui o domínio de conhecimentos 
relativos ao campo específico da pedagogia, isto é, aos processos de 
aprendizagem e de conhecimentos oriundos da psicologia, ciências 
cognitivas, ciências humanas, tendo como enfoque as teorias 
construtivistas e as metodologias ativas e como finalidade desenvolver 
capacidades relacionadas com a pesquisa e a aprendizagem autônoma, 
que o professor precisa experimentar em sua própria formação para 
desenvolver com seus alunos. (BELLONI, 1999, p.89) 

A segunda, dimensão tecnológica abrange as relações entre 
tecnologia e educação em todos os seus aspectos; a utilização dos 
meios técnicos disponíveis, que inclui a avaliação, a seleção de 
materiais e a elaboração de estratégias de uso, bem como a produção 
de materiais pedagógicos utilizando estes meios, isto é, o 



 

                                                                                                                                  

54 

 

conhecimento das suposições metodológicas que a utilização destes 
meios implica e a capacidade de tomar decisões sobre o uso e a 
produção de tais materiais. (BELLONI, 1999, p. 88) 

A dimensão didática, enfim, diz respeito à formação específica do 
professor em determinado campo científico e à necessidade constante 
de atualização quanto à evolução da disciplina, atualização esta que 
deve estar relacionada com a dimensão tecnológica, pois deve referir-
se também ao uso de materiais didáticos em suportes técnicos. 
(MARTINS RODRIGUEZ, 1994 apud BELLONI, 1999). 

 Com o propósito de compreender a questão da interação e as bases em que 

ela se fundamenta, pretende-se no próximo capítulo, discutir acerca de seus 

fundamentos e o papel do mediador e aprendiz na interação on-line.   
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CAPÍTULO II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Papel do mediador e do aprendiz na 
interação on line 
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CAPÍTULO II 

 
 
2.1 Papel do mediador e do aprendiz na interação on line   
          

Pretende-se, neste capítulo, abordar o processo de interação no ensino a 

distância e as propostas metodológicas em relação ao papel do mediador e do 

aprendiz no ambiente virtual.  

 
2.2 Interação em Educação a distância.  
 
 

A interação, na EaD, ocorre em condições de tempo e espaço diferentes, 

permitindo, de acordo Holmberg (1985), a “comunicação não contínua” que 

envolve “a comunicação real”, intercâmbio entre professor e estudantes, e a 

“comunicação simulada” do estudante com os materiais didáticos.  Coelho (2002, 

p. 24) pondera que a comunicação simulada é: 

um método de conversação didática guiada, orientada para a 
aprendizagem. Por meio da interação dos alunos com os cursos pré-
produzidos, há uma conversação simulada constante entre autores e 
alunos, e, por intermédio da comunicação escrita, telefônica e 
interativa com os professores, uma  conversação real.     
 

Deve-se ressaltar que o material padronizado dificilmente propiciará por si 

só condições de se adequar  às necessidades do aprendiz. Cabe, nesse contexto, ao 

mediador, que não sendo mais um mero transmissor de mensagens, proceder os 

ajustes necessários com o objetivo de cobrir as lacunas deixadas pelo sistema, 

dessa maneira, “provendo o apoio necessário para facilitar o ajuste entre o novo 

conteúdo a ser aprendido e os conhecimentos já existentes do aprendiz.”                 

(Barbera  2001, pp 61/62). 

  A teoria da interação e da comunicação de Holmberg  está estruturada em 

forma de “um triângulo de construção do conhecimento” em que estão envolvidos 

os três elementos essenciais no processo de aprendizagem mediado: o aprendiz, as 

informações (ou conteúdos) e o professor.  Tendo como premissa essa concepção, 

Quintana (2001), professor da Universidade de Barcelona, desenvolve um modelo 
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de interação entre o professor, os estudantes e o conteúdo programático. Esse 

modelo segue um enfoque sócio-construtivista no qual podem ser encontrados três 

tipos de relações:  

• a primeira relação é estabelecida entre o professor e o conteúdo 

programático que está mediatizada pelos meios, conteúdos, recursos 

tecnológicos, avanços científicos e pelas relações entre ciência, arte, 

tecnologia, sociedade etc, assim representada: 

Professor<=meios=> conteúdo programático. 

• a segunda relação é estabelecida entre o conteúdo programático e os 

estudantes, orientada pela mediação dos professores. Representada 

da seguinte forma:  

Conteúdo<= mediação dos professores=> Estudantes 

• a terceira relação é estabelecida entre o professor e os estudantes, 

que está mediada pelos meios tecnológicos, pela afetividade, 

expectativas, vivência em classe etc. Essa relação é do tipo 

individual e grupal, podendo ser vista na representação a seguir: 

Professor<=recursos tecnológicos=> estudantes 

Quintana (2001) salienta que, ao se estabelecerem essas relações, é 

construída uma rede de interações que pode proporcionar um processo formativo 

tendo como enfoque as práticas curriculares denominadas sócio-construtivistas, 

que o autor define como: 

um sistema aberto centrado na construção de conhecimentos a partir 
do seu significado, interesse e utilidade, o desenvolvimento 
contextualizado de procedimentos informacionais, uma metodologia 
variada ligada a múltiplos contextos e com conceito de professores 
mediadores e facilitadores. (Quintana, 2001, pp.67/68).  

 
 

Pode-se observar que as bases epistemológicas, nos processos 

demonstrados acima, têm a mesma concepção formativa de Paulo Freire (1979), 

ou seja, defende a idéia de que o processo de ensino/aprendizagem não pode 

acontecer de forma bancária, mas de maneira dialogizada entre os homens, 

mediado pelo meio no qual está inserido.  Dessa forma, é possível estabelecer 

uma relação com o conceito de aprendizagem colaborativa de Freire (1979) e a 
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necessidade de um processo interativo - pautado pelo diálogo - como o propósito 

de articular um ambiente, em que o docente e discente, de forma colaborativa, 

tornem-se agentes na construção do conhecimento.   

Por esse prisma, Almeida (2003, pp 203/204) corrobora com essa visão, ao 

defender que “a interação(diálogo) diz respeito à ação recíproca com mútua 

influência nos elementos inter-relacionados e caracteriza-se pela ação de ouvir, 

ver, ler as informações veiculadas”. Seguindo o mesmo raciocínio, Barberá e 

Badia (2004, p.26) afirmam que a interação - “um diálogo que possibilita a 

construção de conhecimento, enquanto a participação supõe simplesmente << 

estar ali e intervir>>, mas não precisa de uma resposta condizente, nem 

necessariamente estimula” -, é de fato um dos fatores mais importantes e que, de 

certa forma, é a chave para o êxito em um curso a distância, ou seja, virtual.   

A questão da interação com vistas ao processo de aprendizagem em que a 

interação entre o mediador e o discente acontece de forma individual ou coletiva. 

Segundo Masetto (2003, p.48): 

se destaca como fundamental no processo de aprendizagem e se 
manifesta na atitude de mediação pedagógica por parte do professor, 
na atitude de parceria e co-responsabilidade pelo processo de 
aprendizagem entre aluno e professor e na aceitação de uma relação 
entre adultos assumida pelo professor e aluno. 

 
Na visão de Belloni (2003, p.58), a interação pode ser definida como 

“ação recíproca entre dois ou mais atores onde ocorre intersubjetividade, isto é, 

encontro de dois sujeitos que pode ser direta ou indiretamente (mediatizada por 

algum veículo técnico de comunicação, por exemplo, carta ou telefone)”. 

A interação, no ambiente virtual, exige o repensar da prática docente, do 

papel do professor enquanto educador/formador, e, por conseguinte, leva o 

docente a questionar-se acerca de sua formação anterior, e perceber que deverá 

“ultrapassar seu papel autoritário, de dono da verdade, para se tornar um 

investigador, um pesquisador do conhecimento crítico e reflexivo” 13. Behrens        

(2000, p.71) ressalta que: 

                                                 
13 BEHRENS, M.A. Projetos de aprendizagem colaborativa num paradigma emergente. In: MORAN, J.M; MASETTO, 

M.T. Novas tecnologias e mediação pedagógica. Campinas, SP: Papirus, 2000. p.71  
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o docente precisa ser criativo, articulador e, principalmente, parceiro 
de seus alunos no processo de aprendizagem. Nesta nova visão, o 
professor deve mudar o foco do ensinar para reproduzir conhecimento 
e passar a preocupar-se com o aprender e, em especial, o “aprender a 
aprender”, abrindo caminhos coletivos de busca e investigação para a 
produção do seu conhecimento e do seu aluno”. 

 

Além disso, o professor deverá desenvolver competências em áreas como 

a cultura técnica, a comunicação, a capacidade de trabalhar com método e de fazer 

mediação pedagógica.  

Como se pode observar nas referências anteriores, os estudiosos da área 

são unânimes em afirmar que é necessário um perfil bem específico do professor 

para atuar em EaD. No entanto, não é o que se constata na prática, em virtude, 

segundo Guioti (2007, p.84),  da:  

ausência de uma preocupação clara com a formação de professores 
para atuarem a distância , e como, conseqüência, a maioria deles 
reproduzem o modelo utilizado no ensino presencial. Ou ainda, como 
vem sendo feito em alguns programas ou propostas de formação, são 
escolhidos professores com experiência na utilização das TIC, 
desconsiderando a importância da base pedagógica que dá sustentação 
para uma ação mais efetiva em que o aluno participa diretamente da 
construção do conhecimento.  
 
 

Por sua vez, o aluno deve ultrapassar o papel de passivo, de escutar, ler, 

decorar e de repetidor fiel dos ensinamentos do docente e tornar-se criativo, 

pesquisador, crítico e atuante, para produzir conhecimento de forma autônoma. 

Essa nova realidade implica uma nova postura em relação às propostas 

metodológicas, isto pode ser notado pelos trabalhos realizados pelos autores 

Belloni (2001), Silva (2002), Moraes (2002), Almeida (2004) e Valente 

(2003;2006) acerca dessas propostas. Tais propostas serão objeto de análise do 

próximo subitem. 

 

 



 

                                                                                                                                  

60 

 

2.3  Propostas metodológicas para o ambiente virtual 

 

Valente (2003), pesquisador de relevância nacional na área do uso das 

novas tecnologias nas escolas e em EaD, diz que não é qualquer abordagem de 

EaD que permite uma formação adequada, assim, o autor ressalta que o uso 

indiscrimanado das TIC nos processos de EaD - como uma ferramenta de ensino 

de via única impossibilita a participação ativa do aluno em seu processo de 

construção de conhecimento - é anacrônico e visa apenas atender às questões de 

marketing e do mercado.    

Para Valente (2003), o ensino mediado pelo computador pode ser descrito 

em três modalidades metodológicas: a primeira modalidade é a broadcast, em que 

a informação é enviada ao aprendiz e não há nenhuma forma de interação entre 

ele e o docente.   

                     
 

 

 

 

 

 

Figura 1 Abordagem Broadcast: Valente 
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Nota-se, na figura 1, que as TIC quando empregadas dentro de uma 

abordagem instrucionista, não possibilita ao discente construir conhecimento, mas 

perpetuar o modelo de Educação bancária denunciado por Freire (1979), no qual o 

aprendiz é visto como um ser passivo, segundo Guioti (2001), desprovido de 

conhecimento e que, portanto deve ser instruído, “preenchido” de saber”. 

A segunda modalidade é definida como virtualização da sala de aula 

tradicional, que possibilita uma interação mínima entre o mediador e o aprendiz, 

baseada na solicitação e correção de atividades, esta abordagem assemelha-se ao 

que ocorre em sala aula no ensino presencial. 

Figura 2- Virtualização da sala de aula tradicional: Adaptado de Valente 2006 

 

A terceira abordagem é classificada pelo Valente (2003) como “estar junto 

virtual”, visto que envolve uma ampla variedade de formas de interação no 

sentido do acompanhamento e assessoramento do aprendiz pelo professor.  

Segundo Valente (2003, p.31), as interações: 

A 

P 

R 

E 

N 
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Z 

                                                                                              Professor 
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criam meios para o aprendiz aplicar, transformar e buscar outras 
informações e, assim, construir novos conhecimentos. Nesse sentido, 
essa abordagem, diferentemente da broadcast ou da virtualização do 
curso tradicional, não tem como objetivo tornar disponível a 
informação e verificar se ela foi retirada.   

 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

            Figura 3 – Estar junto virtual: Adaptado Valente (2006)  

Como se pode observar, na figura 3 acima, o autor aborda a utilização das 

TIC de forma contextualizada e significativa, tanto o professor quanto o aluno 

participam, ao mesmo tempo, como produtores e atuantes do seu próprio processo 

de construção de conhecimento. Essa abordagem é conhecida como 

construcionista, uma vez que se baseia no fato de que o saber não é algo que pode 

ser transmitido de uma indivíduo para outro, assim como não se origina no sujeito 

tampouco no objeto, porém na interação. 

Valente (2003) com o propósito de exemplificar sua concepção de 

construcionismo, elaborou uma representação gráfica, em que apresenta a 

conjectura estabelecida entre o aluno e professor – processo de aprendizagem 

mediado pelo computador. Segue a representação gráfica abaixo: 
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         Figura 4 – Ciclo da construção do conhecimento (Valente 2006) 

Seguindo o raciocínio do ciclo da aprendizagem, no processo de EaD, o 

aprendiz utiliza o computador como meio para sua aprendizagem e, por 

intermédio da internet, consulta o professor a respeito de uma determinada dúvida 

ou questão a ser resolvida. Segue abaixo a representação gráfica que exemplifica 

esse ciclo: 

 

 

 

                                               Figura 5: Ciclo – Adaptado de Valente (2006) 
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Com o questionamento em mão, o professor verifica a necessidade do 

aluno, e após refletir acerca dela, formula uma resposta ou até mesmo um nova 

indagação e a encaminha ao aluno de maneira a auxiliá-lo na resolução da sua 

dúvida ou questão inicial. 

     

 

 

 

 

                                                                     Figura 6: Ciclo-Adaptado de Valente (2006)  

Após a análise e reflexão sobre as contribuições oferecidas pelo professor, 

o aluno pode ou não auferir as informações de que necessita para solucionar seu 

problema. Se o aluno não conseguir, entrará em contato novamente com 

professor, dessa forma, estabelecendo um ciclo, em que o professor e aluno 

participam da construção do conhecimento de forma ativa e engajada.  
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Observa-se que a construção do conhecimento de forma ativa e engajada, 

proposta por Valente (2003), somente terá êxito se estiver embasada em uma 

aprendizagem colaborativa, onde o aluno e professores são considerados agentes 

no processo de ensino/aprendizagem. Essa perspectiva de aprendizagem, segundo 

Alcântara et al (2004), apresenta quatro elementos básicos: a interdependência 

positiva (responsabilidade de todos sobre a produção final do conteúdo que está 

sendo construído); interação face a face; a contribuição individual (o sujeito deve 

ter consciência de que sua participação no processo de ensino/aprendizagem é 

imprescindível); o desenvolvimento de habilidades interpessoais e de atividade de 

grupo.   

Para que essa aprendizagem tenha êxito no ambiente virtual, o professor 

deverá , de acordo com Mercado (1999), ser : 

• Comprometido com as mutações social e política e com o projeto 

político pedagógico assumido pela escola; 

• Reflexivo sobre a prática cotidiana de sala de aula; 

• Autônomo, em outras palavras, capacitado para conectar-se com o 

saber pedagógico acumulado, para diagnosticar os problemas de 

seus discentes e as necessidades educativas de seu contexto; 
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• Competente evidenciando uma sólida cultura geral que lhe 

possibilite uma prática interdisciplinar contextualizada e o domínio 

das novas tecnologias educacionais; 

• Crítico para  revelar por meio de sua postura, suas convicções, seus 

valores, sua epistemologia e a sua utopia, fruto de uma formação 

permanente; 

• Aberto a mudanças , isto é, ao diálogo, ao novo, à ação cooperativa, 

aos novos paradigmas da sociedade, às novas propostas de melhoria 

da qualidade de produtos e serviços; 

• Sensível para conquistar o espaço junto ao aluno, em uma relação  

de reciprocidade e cooperação que provoque mudanças mútuas nele 

próprio e no aluno e 

•   Interativo: trocar conhecimento com outros profissionais da mesma 

área e com os alunos; promover situações de aprendizagem em 

equipe e possibilitando ao discente, o desenvolvimento das suas 

dimensões cognitiva, afetiva, social, moral, física, estética, ou seja, a 

sua educação integral. 

Belloni (2001, p.82) ressalta que o docente deverá tornar-se parceiro dos 

discentes no processo de construção do conhecimento, deste modo, pondera que: 

...esta nova situação, o professor terá a necessidade muito acentuada 
de atualização constante, tanto em sua disciplina específica, quanto 
em relação às metodologias de ensino e novas tecnologias. A 
redefinição do papel do professor é crucial para o sucesso dos 
processos educacionais presenciais ou a distância.     

 

Para Aretio (1994), o professor, instrumento possibilitador da 

aprendizagem autônoma e independente do discente, deverá ser especialista nos 

conteúdos e na produção de materiais didáticos; ser responsável por orientar a 

aprendizagem do aluno; ser tutor o qual incentive a aprendizagem do discente e 

ajude-o a resolver os problemas surgidos no decorrer do curso. 

Pode-se perceber tanto nos ciclos das propostas metolodológicas 

apresentadas por Valente quanto ao papel do docente, no processo de 

aprendizagem, a importância da interação, ou seja, “a ação recíproca entre dois 
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ou mais sujeitos que ocorre de forma direta ou indireta14“.   Por outro lado, Moore 

(1990) ressalta que não devemos nos esquecer que os processos de 

ensino/aprendizagem via computador têm como uma das suas características 

essenciais: o fato de decorrerem de uma ação dialógica que promove 

aprendizagem.  

Ao  descrever essas propostas metodológicas, somos levados a inquirir: os 

alunos de graduação estão preparados para construir o conhecimento por 

intermédio do computador de forma autônoma?  Perante essa indagação, devo-me 

posicionar dizendo que é muito difícil um aluno de graduação construir o seu 

conhecimento de forma autônoma, devido a sua formação acadêmica, a qual foi 

alicerçada na devolução de informações, ausência de reflexão e criticidade sobre 

os tópicos ministrados em sala de aula e a convivência com professores 

autoritários e donos do saber que não incitaram seus alunos a construírem o seu 

conhecimento e planejar o seu tempo disponível para a realização das tarefas.  

Belloni (2003, p.45) corrobora minhas inferências dizendo que: 

o aprendente autonômo é um mito e muitos estudantes encontram 
dificuldades para responder às exigências de autonomia em sua 
aprendizagem, dificuldades de gestão de tempo, de planejamento e de 
autodireção colocados pela aprendizagem autônoma. Muitos se acham 
despreparados, têm problemas de motivação, tendem a se culpar pelos 
insucessos e têm dificuldades de automotivação.        

 Retomando a posição de Moore (1990) que o ensino via computador tem 

como característica principal a ação dialógica, que propicia a interação entre os 

interlocutores no ambiente virtual, pretende-se, no próximo capítulo, discutir, o  

papel da linguagem e suas estratégias lingüísticas  no ambiente virtual.          

 

 

                                                 
14 BELLONI, M.P. Educação a Distância. 3 ed. Campinas: Autores Associados, 2003. 
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Inter-ação pela Linguagem e sua Subjetividade no 

ambiente virtual 
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CAPÍTULO III 

 

3. Inter-ação pela Linguagem e sua Subjetividade no ambiente 

virtual 

Este capítulo tem a finalidade de apresentar as contribuições de alguns 

teóricos como Benveniste (1989;1995), Koch (2004;2007), Kerbrat-Orecchioni 

(1980) e Nunes (2002) a respeito da subjetividade e da  linguagem como forma de 

ação e interacionismo. 

3.1  Concepção da Linguagem  

Segundo Koch (2007, p.07), a linguagem humana foi concebida, na 

trajetória da História, de maneiras diversas:  

a) como representação (“espelho”) do mundo e do pensamento; 

b) como instrumento (“ferramenta”) de comunicação e 

c) como forma (“lugar”) de ação ou interação.    

Na primeira concepção, o homem representa para si o mundo por 

intermédio da linguagem e, assim, a função da língua é representar seu 

pensamento e seu conhecimento de mundo; a segunda concepção considera a 

língua como um código por meio do qual um emissor comunica a um receptor 

determinadas mensagens e a terceira concepção encara a linguagem como 

atividade, como forma de ação inter-individual orientada, segundo Koch (2007 

pp.7/8): 

como lugar de interação que possibilita aos membros de uma 
sociedade a prática dos mais diversos tipos de atos, que vão exigir dos 
semelhantes reações e/ou comportamentos anteriormente inexistentes. 
Trata-se, como diz W.Geraldi (1991), de um jogo que se joga na 
sociedade, na interlocução, e é no interior de seu funcionamento que 
se pode procurar estabelecer as regras de tal jogo.   
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Pode-se ressaltar que a linguagem como atividade para as relações entre a 

língua e seus usuários e, portanto, para a ação que se realiza na e pela linguagem 

está, atualmente, criando condições para o surgimento de uma lingüística de 

discurso, ou seja, uma lingüística que se ocupa das manifestações lingüísticas        

- constituídas por uma só palavra, de uma seqüência de dois ou mais lexemas ou 

de uma frase mais ou menos longa -, que são produzidas por indivíduos concretos 

em situações concretas, sob determinadas condições de produções, com “o intuito 

descrever e explicar a inter-ação humana por meio da linguagem, a capacidade 

que tem o ser humano de interagir socialmente por meio da língua, das mais 

diversas formas e com os mais diversos propósitos e resultados15”. Levando em 

consideração a lingüística de discurso, pretende-se, no próximo subitem discutir a 

inter-ação pela linguagem no ambiente virtual. 

 

3.2  A inter-ação pela linguagem no ambiente virtual 

As manifestações lingüísticas produzidas, no ambiente virtual, permitem 

observar que o contato entre os interlocutores (docente e discente), segundo 

Belloni (1999, p.3), “tem um efeito de descontextualização (com relação ao 

mundo local vivido) e de recontextualização num mundo globalizado”. Perante 

essa conjuntura, “o professor deve definir quais os objetivos pretendidos e como 

fazer para alcançá-los, de modo a promover a interação, a constituição de cada 

aluno em sujeito de sua aprendizagem e a construção do conhecimento16”.  

Assim, os objetivos do docente devem abarcar, segundo Couthard (1977), 

quatro movimentos:  

a) de estruturação: movimentos que auxiliam a criar um contexto propício 

para a discussão de um determinado tópico; 

                                                 
15 KOCH, I.G.V. A inter-ação pela linguagem. 10 ed 1º reimpressão. São Paulo: Contexto, 2007. p.10 

 
16 CRESCITELLI, M.F.C, MARQUESI. S.C, ELIAS, V.M.S. “ Ensino de língua portuguesa via internet”, In BASTOS, 
N.M(Org). Língua portuguesa: uma visão em mosaico. São Paulo: EDUC,2002. 
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b) de solicitação: movimentos que visam a obter dos participantes da 

interação uma determinada posição (resposta cognitiva, verbal ou física) diante de 

um pedido ou comando; 

c) de resposta: movimentos que consistem em um retorno ao que foi 

solicitado e 

d) de reação- movimentos que consistem em comportamentos gerados por 

qualquer um dos três anteriores, porém não são necessariamente extraído deles.  

Esse processo de interação ocorre por intermédio de textos, que, segundo 

Bronckart (1999), são produtos da atividade humana, seja em ambientes virtuais 

ou não e estão organizados, segundo as necessidades e os interesses de 

funcionamento das formações sociais no seio das quais são produzidos. Bronckart 

(1999, p.72) pondera que:  

Sendo os contextos sociais muito diversos e evolutivos, 
consequentemente, no curso da história, no quadro de cada 
comunidade verbal, foram elaborados diferentes “modos de fazer” 
textos, ou diferentes espécies de textos. Essa noção de espécie de texto 
designa todo conjunto de textos que apresentem características 
comuns. A emergência de uma espécie de texto pode estar relacionada 
ao surgimento de novas motivações sociais (cf. as condições de 
elaboração do romance no fim da Idade Média ou as da emergência 
dos artigos científicos no curso do século XIX, etc.), pode ser 
consecutiva ao aparecimento de novas circunstâncias de comunicação 
(cf. os textos comerciais ou publicitários) ou ao aparecimento de 
novos suportes de comunicação (cf. os artigos de jornal, as entrevistas, 
radiofônicas ou televisuais, etc.). 

 

Crescitelli et al (2002, p.264) ressaltam que os textos na internet são:  

caracterizados pela escrita hipertextual, a qual contempla, em sua 
constituição, inúmeros textos, demandando portanto, no processo de 
sua escrita e leitura, conhecimentos acerca do texto e da textualidade, 
bem como do modo os indivíduos interagem na e pela linguagem, 
constituindo-se como sujeitos ao dizerem algo e ao se posicionarem 
em relação ao dito.    

 

 E Holmberg (1995, p. 96) assevera que os textos produzidos pelos 

mediadores para o ambiente virtual devem conter as seguintes características: 

a) apresentação acessível do conteúdo: linguagem clara e simples voltada 

para o nível coloquial, com moderada densidade de informação; 
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b) conselhos e sugestões para o estudante acompanhados de justificativas, 

tais como o que deve fazer e o que deve evitar, em que trecho deve focalizar 

atenção;  

c) convites para mudar de idéia, questionar, julgar o que pode ser aceito e 

o que deve ser rejeitado; 

d) tentativas de envolver o estudante emocionalmente, de modo que se 

sinta pessoalmente interessado nos assuntos tratados e nos problemas 

apresentados e 

e) estilo pessoal, incluindo o uso de pronomes pessoais e possessivos. 

Dessa maneira, percebe-se que os quatro movimentos mencionados por 

Coulthard (1977) e as características de Holmerg (1995) são imprescindíveis para 

o desenvolvimento de atividades didáticas no ambiente virtual, uma vez que 

permitem ao docente iniciar o processo de modo a focalizar atenção do aluno 

sobre o tópico ou problema a ser discutido em cada aula.  

O discente, por sua vez, no processo de interação, cabe-lhe atuar sobre o 

material lingüístico de que dispõe com o propósito de construir um sentido, e 

desta forma, produzir inferências acerca do material disponibilizado no ambiente 

virtual. Em relação à produção de inferências ,  Koch (2007, p.25) pondera que: 

a produção de inferências desempenha um papel particularmente 
relevante. Nenhum texto apresenta de forma explícita toda a 
informação necessária à sua compreensão: há sempre elementos 
implícitos que necessitam ser recuperados pelo ouvinte/leitor por 
ocasião da atividade de produção de sentido. Para tanto, ele produz 
inferências:isto é, a partir dos elementos que o texto contém, vai 
estabelecer relações com aquilo que o texto implícita, preenchendo as 
lacunas que ele apresenta, recorrendo para tanto: a) ao seu 
conhecimento de mundo (conhecimento “enciclopédico” armazenado 
na memória sob forma de frames ou scripts; b) aos conhecimentos 
comuns (“ partilhados”) entre ele e seu interlocutor. 

 

Desse modo, pode-se depreender que o aluno de um curso a distância 

não pode ter um postura passiva, ou melhor, de mero receptor de conhecimento, já 

que o resultado a ser auferido em EAD depende da iniciativa individual do aluno e 

da sua habilidade de trabalhar por si próprio, com certa autonomia na construção 

do conhecimento.  
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3.3  A subjetividade na linguagem 

 

Partindo do pressuposto que “ é na linguagem e pela linguagem que o 

homem se constitui como sujeito17”,  nota-se que a subjetividade diz respeito à 

capacidade de o enunciador se propor como sujeito de seu enunciado.  Benveniste 

(1995, p.289) assevera que “a linguagem de algum modo propõe formas vazias 

das quais cada locutor em exercício de discurso se apropria e as quais refere à 

sua pessoa, definindo-se ao mesmo tempo a si mesmo como eu e a um parceiro 

como tu” e ressalta que eu e tu alternarão papéis, sendo que o tu, em um 

determinado momento, será eu e vice-versa. 

O primeiro ponto de apoio “para revelação da subjetividade na 

linguagem são os pronomes pessoais18“,  os quais distingue em pronomes de 

primeira e segunda pessoa – que designam os interlocutores, os sujeitos 

envolvidos na interlocução-, dos pronomes de não- pessoa, ou seja, terceira pessoa 

– que designam os referentes (seres do mundo extralingüístico de que se fala), e , 

por isso, não devem pertencer a mesma classe dos primeiros. Benveniste (1995, p. 

228) salienta que esses pronomes dependem: 

por sua vez outras classes de pronomes, que participam do mesmo 
status. São os indicadores da dêixis, demonstrativos, advérbios, 
adjetivos, que organizam as relações espaciais e temporais em torno 
do “sujeito” tomado como ponto de referência: “isto, aqui, agora” e 
suas numerosas correlações” isso, ontem, no ano passado, amanhã” 
etc.  
 

Os advérbios , de acordo com Nunes (2000), podem ser modificadores – 

ao afetarem o significado do elemento com o qual se relacionam-, e não 

modificadores –  quando não  afetarem o significado de tal elemento. Segundo 

Nunes (2000, pp.236/241), o seu valor semântico pode ser: 

a) de modo: qualificam uma ação, um processo ou um estado expresso 

pelo verbo ou pelo adjetivo; 

b) de intensidade: intensificam um adjetivo, um verbo ou um advérbio; 

                                                 
17 BENVENISTE, E. Problemas de lingüística geral I. 4 ª ed. Tradução Maria da Glória Novak e Maria Luisa Néri. 
Campinas: Pontes. 1995. p 286 
 
 
18 Idem, p.58; (1995), p.288 
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c) modalizadores: modalizam um conteúdo expresso pelo enunciador; 

segundo Nunes (2000, p. 244), “constituem uma das estratégias para marcar essa 

atitude do falante em relação ao que ele próprio diz”, modalizando quanto ao 

valor de verdade, ao dever, à restrição de domínio, à atitude, à avaliação da 

própria formulação lingüística. Esses advérbios podem ser: 

a) epistêmicos ou asseverativos – expressam uma avaliação do falante, 

sua expectativa acerca do que está sendo dito, com base em seu conhecimento (ex: 

certamente, provavelmente, possivelmente); 

b) delimitadores delimitam os limites nos quais um enunciado deve ser 

interpretado (ex historicamente, tecnicamente); 

c) deônticos – apresentam uma necessidade como sendo essencial, uma 

obrigação (ex: obrigatoriamente, necessariamente) e.  

d) afetivos ou atitudinais indicam um estado de espírito do enunciador 

diante de uma asserção (ex: infelizmente, francamente).  

Os adjetivos podem ser modificadores, segundo Nunes (2000), quando 

atribuírem ao substantivo a que se referem uma característica “mais ou menos 

subjetiva” ou classificadores – quando subcategorizarem os substantivos sobre os 

quais incidem, trazendo indicação objetiva sobre eles. Quanto ao seu valor 

semântico, Neves (2000, pp.188/192) classifica-os como: 

 a) de modalização epistêmica – expressam conhecimento ou opinião do 

falante, imprimindo no enunciado efeito de certeza ou asseveração ou, ainda, de 

eventualidade (ex: óbvio, claro, provável); 

b) de modalização deôntica – expressam necessidade ou obrigatoriedade 

(ex: necessário, obrigatório); 

c) de avaliação – expressam emoções do falante em relação ao que 

anuncia. Essa avaliação pode ser:  

• psicológica: ocorre quando o adjetivo expressa propriedades que 

definem o substantivo na sua relação com o falante, expressa por 

adjetivos tais como fantástico, lamentável, espantoso etc. 
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• de propriedades intencionais: ocorre quando o adjetivo expressa 

propriedades que descrevem o substantivo de modo positivo, 

negativo ou neutro (ex: bonito, feio, razoável); 

• de termos lingüísticos – ocorre quando o adjetivo qualifica um 

termo lingüístico como um termo légítimo em seu uso ou como 

um termo que tem sua aplicabilidade relativizada, sendo seu uso 

considerado apenas aproximado. Tal avaliação é expressa por 

adjetivos como: clássico, genuíno e perfeito.       

 Kerbrat–Orecchioni (1980) também aborda a subjetividade na 

linguagem e a possibilidade de investigá-la por intermédio de alguns fatores tais 

como: seleção e organização de informações e escolhas lexicais, que permitem ao 

sujeito deixar suas marcas ou não, nos enunciados que produz.   

Desse modo, dependendo do grau de envolvimento do sujeito com o seu 

ato enunciativo, nota-se que na constituição do discurso objetivo, os traços do 

enunciador são apagados e ,no discurso subjetivo, em contrapartida, há a presença 

marcante do enunciador em seu enunciado. Em relação ao discurso subjetivo, 

Kerbrat- Orecchioni (1980) destaca dois tipos de subjetividade: a explícita, onde o 

enunciador responsabiliza-se pelo o que diz; e a implícita, em que prefere não se 

comprometer com o que é dito. 

A análise de discurso, segundo Kerbrat-Orecchioni (1980), deve iniciar-

se pela definição do “aparelho formal da enunciação”, dessa forma, define-se o 

estatuto lingüístico do locutor e investiga-se o grau e a modalidade de sua 

presença no enunciado. Nesse processo de investigação, devem ser considerados 

três tipos de presença19 : 

a) presença explícita – em que há intervenção direta por meio do 

pronome “eu” ou variantes e também por meio de desinências que remetam a essa 

pessoa do discurso; 

                                                 
19 KERBRAT-ORECCHIONI, C. La enunciación de la subjetividad en el  lenguaje. 3ª edición. Buenos Aires: Edicia. 

1980, p. 203 
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b) presença indireta – em que o enunciador revela-se por meio de 

expressões afetivas, interpretativas, avaliativas, moralizadoras e  

c) presença que se revela por intermédio de escolhas estilísticas e do 

“arranjo” que o sujeito imprime em seu discurso.     

A autora para complementar a definição do aparelho formal da 

enunciação, sugere definição do estatuto lingüístico do alocutário, o qual 

evidencia como sendo responsável pela confirmação da alocução e que pode ser 

resgatado, na cena enunciativa, por intermédio de alguns procedimentos a saber: 

vocativos, verbos no imperativo ou perguntas, ou seja, no discurso do locutor, 

reflete-se, de alguma forma, a figura daquele para quem a palavra é dirigida. 

Dessa maneira, pode-se depreender que, em uma análise enunciativa, é 

necessário observar quem fala, como fala e para quem fala e também analisar a 

forma como os interlocutores imprimem-se no enunciado, levando em 

consideração o grau de subjetividade ou objetividade presente em seus discursos. 

Neste capítulo, foram apresentadas as contribuições essenciais de alguns 

teóricos que sustentam a possibilidade de estudar a interação em textos escritos, 

por intermédio de marcas lingüísticas e as estratégias de interação no ambiente 

virtual com a finalidade de proporcionar subsídios para analisar o ambiente virtual 

no próximo capítulo.   
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CAPÍTULO IV 

 

 

 

 

 

 

AMBIENTE VIRTUAL 
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CAPÍTULO IV 

4.  Ambiente virtual 

Tendo como suporte o embasamento teórico do capítulo anterior, este 

capítulo tem a finalidade de descrever o ambiente virtual, moodle, e apresentar as  

marcas lingüísticas de subjetividade e as estratégias de interação utilizadas pelo 

mediador no processo de ensino/aprendizagem a distância.     

4.1  Moodle  

O Moodle como sistema de gestão de ensino e aprendizagem apresenta 

funcionalidades com forte componente de participação, comunicação e 

colaboração entre formandos, formadores e pares. 

Por ser um software educativo, o moodle tem o componente de avaliação 

(assessment and inquiry). São oferecidas ferramentas de avaliação específicas de 

diversas atividades, como a possibilidade de classificar (pelos professores ou 

pares), por meio de escala elaborada para o efeito de avaliação: discussões de 

fórum, trabalhos enviados ou realizados on-line, lições com questões, entradas de 

glossário, etc. 

 As principais funcionalidades são:  

Fórum – é uma ferramenta de discussão por natureza, mas pode ter outro 

tipo de uso, como por exemplo: uma mailing list, um blog, um wiki ou mesmo um 

espaço de reflexão sobre um determinado conteúdo. Os fóruns do Moodle podem 

ser estruturados de diversas maneiras (discussão geral, uma única discussão etc.) e 

podem permitir classificação de cada mensagem, (inclusivamente pelos alunos). 

As mensagens podem incluir anexos, (imagem, pdf, doc, vídeo, audio, zip). 

Trabalho - os trabalhos permitem ao professor classificar e comentar na 

página Moodle materiais submetidos pelos alunos, ou atividades off-line como por 

exemplo apresentações (texto, powerpoint, gráficos/desenhos, etc.). As notas são 
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do conhecimento do próprio aluno e o professor pode exportar os resultados para 

uma folha em Excel. 

Chat – facilita a comunicação síncrona, por intermédio de pequenas 

mensagens, entre professores e alunos, e também pode ser útil como espaço de 

esclarecimento de dúvidas. 

Diálogo – permite a comunicação privada entre dois participantes da 

disciplina. O professor pode abrir um diálogo com um aluno, o aluno pode abrir 

um diálogo com o professor, e podem existir diálogos entre dois alunos. 

Glossário - possibilita aos participantes da disciplina criar dicionários de 

termos relacionados com a disciplina, bases de dados documentais ou de ficheiros, 

galerias de imagens ou mesmo links que podem ser facilmente pesquisados. Cada 

entrada permite comentários e avaliação. 

Lição - associa a uma lógica de “delivery” um componente interativo e de 

avaliação. Consiste num número de páginas ou dispositivos, que podem ter 

questões intercaladas com classificação e em que o prosseguimento do aluno está 

dependente das suas respostas. Um conceito baseado na “aprendizagem 

programada de Skinner”. 

Teste - o professor pode construir uma base de dados de perguntas e 

respostas. Os testes podem ter diferentes formatos de resposta (verdadeiro ou 

falso, escolha múltipla, resposta curta ou numérica, correspondência, etc.) e é 

possível escolher perguntas aleatoriamente, corrigir respostas automaticamente e 

exportar os dados para Excel. 

Questionário - permite construir inquéritos quer a participantes de uma 

página, quer a participantes do Moodle. É possível manter o anonimato dos 

inquiridos, e os resultados podem ser exportados para Excel.  

Wiki - torna possível a construção de um texto (com elementos 

multimídia) por vários participantes, onde cada um fornece o seu contributo e/ou 

revê o texto.  

Esses atributos podem ser observados nas telas do curso de graduação 

abaixo: 
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Como se pode observar, o ambiente virtual, moodle, está dividido em três 

partes, do lado esquerdo, encontra-se o atendimento - espaço reservado para os 

tutores e professores –, abaixo do atendimento há um espaço para os participantes 

e atividades  como : fóruns, chat  e questionário. 



 

                                                                                                                                  

81 

 

Ao clicar no ícone fórum, o aprendiz  tem acesso à atividade proposta. Tal 

atividade tem a finalidade de promover um diálogo entre o mediador e o aprendiz 

por meio de uma pergunta elaborada pelo professor.    

O ícone chat , neste curso de graduação, é utilizado como plantão de 

dúvidas, e o ícone questionário é utilizado para as avaliações, constituídas com 

cinco questões cada um com cinco alternativas. Seguem abaixo : a figura 1 que 

demonstra o fórum;  a figura  2 , o chat  e  a figura 3, o questionário.      

 

Figura 1: 
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Figura 2: 

 
 

Figura 3: 
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Essa divisão permite-nos fazer uma analogia ao paradigma do modelo de 

produção industrial fordista e pós-fordista, visto que se encontram a 

racionalização, a divisão, o planejamento, objetivação e concentração com o 

propósito de produzir o conhecimento em massa. Peters (1983, p.111) corrobora 

minhas inferências, definindo a educação à distância como: 

 
um método racionalizado (envolvendo a definição de trabalho) de 
fornecer conhecimento que (tanto como resultado da aplicação de 
princípios de organização industrial, quanto pelo uso intensivo da 
tecnologia que facilita a reprodução da atividade objetiva de ensino 
em qualquer escala) permite o acesso aos estudos universitários a um 
grande número de estudantes independentemente de seu lugar de 
residência e ocupação. 
 
 

4.2  As estratégias lingüísticas de interação  

Tendo como base a aula da disciplina: Introdução aos Estudos Históricos I 

de um curso de graduação on line, pretende-se analisar as marcas de subjetividade 

da linguagem e as estratégias de interação. Deve-se salientar que, no ambiente 

virtual, na parte central do ambiente virtual há um espaço com a agenda do curso, 

onde o professor responsável pela disciplina apresenta um panorama sobre as 

atividades e a metodologia, utilizada no transcorrer do curso , com propósito de 

situar o aprendiz a respeito do contexto em que está inserido a disciplina.  

Segue a abaixo a descrição da agenda do curso :    

 Introdução aos Estudos Históricos I                                  

     

 “ Ciência dos homens”, dissemos. É ainda vago demais.  
É preciso acrescentar: “dos homens no tempo”.  

O historiador não apenas pensa “humano”.  
A atmosfera que seu pensamento respira  
naturalmente é a categoria da duração”.  
( Marc Bloch em Apologia da História) 
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  Fórum de notícias  

  Manual do Aluno Documento PDF  

  Apresentação da disciplina   

  Calendário   

  Pausa para o café Fórum  

  Plantão de dúvidas Introdução aos Estudos Históricos I Chat  

 

Segue abaixo a descrição de cada ícone:  

 

• Fórum de notícias: o mediador apresenta a finalidade da disciplina: 

tornar  o aprendiz criterioso com a escolha de bibliografia de 

estudo e fontes de pesquisa, como demonstra o Fórum de notícias 

abaixo:       

 

 

• Manual do aluno, encontram-se informações claras e objetivas 

acerca do curso e a metodologia, com o propósito que o aprendiz 

possa compreender a metodologia de ensino e aprendizagem 

adotada, assim como o sistema integrado de EaD- SIEAD, sistema 

integrado de educação a distância , utilizada pela Instituição e que 
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será utilizada como ambiente virtual de aprendizagem . O curso 

está estruturado da seguinte forma: vídeos- aulas = 20% da carga 

horária que é realizado nos pólos conveniados para que o aprendiz 

assista aos vídeos-aulas e participe de exercícios práticos em dias e 

horários pré-determinados no calendário, mediatização =  40% da 

carga horária e interatividade = 40% da carga horária. 

 

• Apresentação da disciplina contém as seguintes informações:  

 

Introdução aos Estudos Históricos I 

EMENTA:  

Reflexão sobre o campo de pesquisa e os objetos de estudo da História e 
da historiografia; fontes primárias e secundárias; documentos e memória. 

UNIDADES:  

UNIDADE I – História: Conceitos e Trajetórias 

Objetivos: 

A unidade I pretende trabalhar os conceitos básicos de História e a sua 
trajetória, abordando a função da História e as ciências auxiliares. 

Conteúdo: 

Aula 1: O que é História I – conceitos. 

Aula 2: O que é História II – trajetória. 

Aula 3: História e a Modernidade. 

Aula 4: História na Atualidade. 

Aula 5: História e as ciências auxiliares I 

Aula 6: História e as ciências auxiliares II 
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UNIDADE II – História e Produção 

Objetivos: 

A Unidade II busca explicar como se dá a produção histórica e a 
metodologia empregada para tal. Análise de documentos e definição do objeto de 
estudo da História, situado no processo de investigação, exercício profissional do 
historiador. 

Conteúdo: 

Aula 7: Fontes Históricas 

Aula 8: Análise do Documento Histórico 

Aula 9: O Objeto da História 

Aula 10: O Fato Histórico 

Aula 11: A Produção Histórica 

UNIDADE III – A Construção do Conhecimento Histórico 

Objetivos: 

A unidade III, já propõe uma análise mais aprofundada das relações entre a 
Ciência História e a memória na construção do conhecimento histórico, 
localizando tempo e espaço. 

Conteúdo: 

Aula 12: História e Memória I – Tradição Oral 

Aula 13: História e Memória II – Trajetória 

Aula 14: História e Conhecimento 

Aula 15: Ensinando História no Brasil 

Aula 16: Afinal, História é Ciência? 
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METODOLOGIA:  

As aulas desenvolvidas por meio de recursos como: vídeo-aulas, fóruns, 
atividades individuais, atividades em grupo. O desenvolvimento do conteúdo 
programático dar-se-á por leitura de textos, indicações e exploração de sites, 
atividades individuais, colaborativas e reflexivas entre alunos e os professores. 

AVALIAÇÃO:  

A avaliação dos alunos contínua, considerando-se o conteúdo 
desenvolvido e apoiada nos trabalhos e exercícios práticos propostos ao longo do 
curso, como forma de reflexão e fixação dos conceitos trabalhados na parte 
teórica. Prevê ainda a realização de atividades propostas em momentos específicos 
e Prova Final. A participação nas atividades e fóruns serão consideradas na 
avaliação. Como critério objetivo, a Prova Final terá valor 5,0 (cinco inteiros) as 
demais atividades interativas 2,5 (dois inteiros e cinco décimos), as avaliações a 
distância 2,5 (dois inteiros e cinco décimos) que somarão até 10 (dez inteiros). 
Para promoção, o aluno deverá obter aproveitamento escolar, no mínimo, 5,0 
(cinco inteiros). 

• Calendário: situa o aluno em relação às datas das atividades a 

distância e presencial e sobre a participação nos fóruns. 

Seguem, abaixo, os dados: 

 

 



 

                                                                                                                                  

88 

 

• Pausas para café fórum  tem a finalidade de promover um 

diálogo entre o mediador e o aprendiz, como demonstra a 

imagem  do ambiente virtual abaixo:  

 

 

 

• Plantão de dúvidas da disciplina Introdução aos Estudos 

Históricos I: espaço para o aluno solucionar suas dúvidas a 

respeito do conteúdo abordado.  
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Após, essa breve descrição é apresentado o texto da aula1 em formato 

pdf.  O conteúdo do texto segue abaixo: 

Aula 1:  

Temática : O que é História – conceitos 

No nosso primeiro encontro, vamos abordar alguns conceitos de História e 

seus desdobramentos.  

Para facilitar o nosso primeiro encontro, vamos imaginar uma situação bem 

corriqueira do nosso cotidiano? 

Vamos lá... 

Pense numa criança, ainda em fase de alfabetização, ouvindo a mãe dizer: 

- Agora vou contar uma historinha pra você dormir. 

O que será que se passa na cabeça dessa criança? 

O que ela espera ouvir? 

Qual é a imagem que ela projeta ao ouvir a narrativa da mãe? 

Pois bem. Agora, pense um pouco o que representa cada uma dessas palavras 

para você: 

Lenda 

Fábula 

Parábola 
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Conto de fadas 

história  

História    

Percebeu alguma coisa estranha? Percebeu alguma palavra repetida? Sabe, de 

verdade, o significado de cada uma? Qual a diferença entre elas? 

Pois é... 

O que vamos tratar aqui não é da história ficção, da história fantasia. Vamos, 

sim, trabalhar a História ciência. Está História com a letra H maiúscula.  

A origem da palavra História é grega. O latim foi responsável pela sua 

divulgação em vários idiomas modernos. Seu significado passa pela questão 

do fato: sua exposição, seu estudo e o próprio fato em si. Hoje, a palavra 

História é empregada no sentido subjetivo e objetivo. Ao falarmos em 

História como estudo, processo de pesquisa ou conhecimento do passado da 

humanidade, estamos trabalhando o seu sentido subjetivo. Como exemplo, 

podemos dizer: “ A História Medieval é bastante complexa”. Por outro lado, 

quando empregamos a palavra História para designar os acontecimentos do 

passado, estamos usando o sentido objetivo, isto é, estamos pensando no 

objeto do estudos históricos que é o próprio fato. 

A memória da humanidade é conservada nos arquivos da história. As origens 

da sociedade, a evolução dos povos antigos, o auge e a decadência das 

civilizações, os feitos de personagens ilustres, os antecedentes de 
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acontecimentos e situações contemporâneas e a trajetória do homem ao longo 

do tempo são temas históricos que constituem uma parte fundamental da 

cultura individual e coletiva. O vocabulário grego história, que significa “ 

conhecimento por meio de uma indagação”, deriva de hisor : “sábio” ou  “ 

conhecedor”. O termo latino história foi adotado por quase todos os idiomas 

ocidentais, com exceções o alemão ( Geschichte). 

Na atualidade, as definições podem dar margem a dúvidas e infinitos debates. 

Uma linha pode localizar a História como uma ciência por trabalhar com 

documentos e ter a preocupação de indicar causas e conseqüências dos 

eventos do passado humano. 

Vejamos algumas definições para a História: 

“A História é a ciência dos atos humanos do passado e dos vários fatores que 

neles influíram, visto na sua sucessão temporal”. 

“ Exposição verídica dos principais acontecimentos do passado da 

humanidade, considerados em suas causas e conseqüências”. 

“ A História é o conhecimento do passado humano”. 

“ A ciência histórica estuda e expõe os fatos do desenvolvimento do homem 

nas suas manifestações com ser social no tempo e no espaço”. 

“ A História estuda  ações dos homens, procurando explicar as relações entre 
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seus diferentes grupos”. 

“ Narrativa de fatos notáveis ocorridos na vida dos povos, em particular, e da 

humanidade em geral”. 

Do elenco de enfoques acima citados, podemos destacar algumas referências 

relevantes: 

1. Exposição se refere ao trabalho criterioso de investigação e o 

conhecimento de seus resultados.  

2. A questão de ser verídica, tal exposição, está voltada para uma 

investigação fundamentada em fontes fidedignas. 

3. “ Os principais acontecimentos”, ou “fatos notáveis”, podem levar o 

historiador a desprezar todo um contexto de entorno, fazendo uma História 

segmentada, privilegiando os heróis e desonsiderando outros agentes. 

4. O termo “ passado” não pode ser entendido apenas como remoto, muito 

distante, mas também como um passado próximo. Essa questão do tempo 

histórico, será abordada em outras oportunidades futuras. 

5. As causas e conseqüências também nos levam ao entendimento de algo em 

processo, dinâmico e não estático. 

6. O homem, como agente da História, e seu objeto de estudo, em seus 

diferentes grupos estão situados nas relações sociais em permanente 
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movimento. 

Lucien Febvre, historiador francês ( 1878-1986), qualifica como um estudo 

cientificamente conduzido e não como uma ciência, porque considera ciência 

como somas de resultados. História é a necessidade de recomeçar, refazer, de 

repensar quando preciso. Os resultados adquiridos são readaptáveis. 

O homem é único objeto da História, uma disciplina humana, ao lado de 

outras. Uma História que se interessa por homens com múltiplas funções, 

aptidões variadas, que entram em conflito e chegam a um modo de vida. 

Acredito que agora podemos propor uma reflexão em 3 momentos: 

Será que a História que aprendemos na escola passa por uma abordagem 

cientìfica? 

Consigo perceber a complexidade das várias definições expostas? 

Qual é a verdadeira dimensão do “passado” para a História? 

Fato histórico, tempo histórico e fontes históricas serão os temas das nossas 

próximas aulas. Conto com sua participação. 
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 Situando a análise do conteúdo da aula 1,  pode-se  identificar : 

 Marcas  lingüísticas de subjetividade: 

-  o sujeito que enuncia e que se enuncia  com o outro: 

• Uso de verbos na primeira pessoal do plural: 

No nosso primeiro encontro, vamos abordar alguns conceitos de História e seus 

desdobramentos. 

• Uso de verbos no imperativo: 

Pense numa criança, ainda em fase de alfabetização, ouvindo a mãe dizer....... 

• Uso de pronomes possessivos: 

Para facilitar o nosso primeiro encontro, vamos imaginar uma situação bem 

corriqueira do nosso cotidiano?. 

 Estratégias de interação: 

• Afirmação:  

“  A   História é a ciência dos atos humanos do passado e dos vários fatores que 

neles influíram, vistos na sua sucessão temporal”. 

• Convite:       

Vamos lá... 

     Conto com sua participação!  
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Além das marcas de subjetividade e estratégias de interação encontradas 

no texto da aula1, pode-se observar que a estrutura da disciplina, proposta pelo 

mediador, no espaço da agenda do curso, assemelha-se a segunda modalidade da 

proposta metodológica do Valente (2003), virtualização da sala de aula 

tradicional, que possibilita uma interação mínima entre o mediador e o aprendiz, 

já que é baseada na solicitação e correção de atividades. Essa metodologia 

corresponde à educação bancária que, segundo Paulo Freire (1979, p.66), “o 

educador faz” comunicados” e depósitos que os educandos, meras incidências, 

recebem pacientemente, memorizam e repetem”.   

  Deve-se ressaltar que, embora haja fóruns de discussão e plantão de 

dúvidas para propiciar a interação entre os interlocutores, as ferramentas são 

subutilizadas, já que os mediadores não as exploram de forma eficiente sua 

potencialidade.  Tal assertativa pode ser corroborada, ao verificar que nos fóruns, 

estabelecidos por meio de uma indagação do mediador, a interação é assíncrona, 

assim, impossibilita, segundo Nunes (1992), questionar, compartilhar informações 

e respostas imediatas, uma vez que , na interação assíncrona, ocorre um repasse de 

conhecimento que tende a ser estático e orientado ao armazenamento de 

informações.      

Assim, pode se inferir que a forma que a Universidade emprega as TIC 

para articular o processo de ensino/aprendizagem entre o mediador e o aprendiz 

permite a perpetuação , no ambiente virtual , da educação, segundo Paulo Freire 

(2003), “vertical, autoritária, fundada numa autoridade externa que, desta forma, 

não pode “introjetar-se” no educando brasileiro, dando surgimento à autoridade 

interna, ou à razão, ou à consciência transitivo-crítica, indispensável à nossa 

formação democrática”.           

Neste capítulo, foram analisados as funcionalidades, as ferramentas do 

moodle e o material linguístico produzido para o ambiente virtual como  as 

marcas lingüísticas de subjetividade e as estratégias de interação on line.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Considerações finais 

Neste estádio do trabalho, é o momento de retomar a indagação central que 

forneceu as diretrizes para essa investigação,  com o propósito de trazer , à tona, 

uma análise crítica e reflexiva acerca de todos os elementos reunidos ao longo da 

pesquisa realizada . A questão  central com a qual me comprometi  no início dessa 

pesquisa foi a seguinte: 

Qual a situação atual do ensino a distância no contexto universitário?. Como 

as instituições de ensino superior estão trabalhando as estratégias lingüísticas 

no ambiente virtual?.     

Em relação a primeira pergunta, notou-se , durante a pesquisa realizada,  

que houve um crescimento vultoso das instituições tanto públicas como 

particulares que adotaram a modalidade de ensino a distância, pode-se justificar 

esse crescimento por dois prisma: o primeiro é o advento da globalização, que 

provocou metamorfoses em termos econômicos, políticos e sociais , engendrando 

uma demanda por profissionais qualificados, deste modo, a EaD torna-se um 

suporte ao trabalhador intelectual ao fornecer uma educação continuada de forma 

rápida, acessível e menos onerosa em termos financeiros;  o segundo está atrelado 

à necessidade de , segundo Oliveira ( 2003, p. 35), “ buscar  formas alternativas 

concretas para, ao lado do sistema convencional, garantir que a educação seja 

direito de todos e facilitar uma inovação cultural em toda a sociedade, visando 

diminuir as desigualdades sociais”.  

No entanto, percebe-se que essa expansão está associada mais diretamente 

a fatores econômicos, visto que as universidades tanto públicas como privadas 

adotaram a EaD como forma de expandir seus serviços sem necessitar construir 

novas instalações, possibilitando customizar os gastos com professores e custos 

operacionais. Dessa forma, percebe-se que há uma oferta massiva de cursos a 

distância sem o devido planejamento, apoio pedagógico e formação de 

professores e tutores adequada a nova conjuntura e, por conta disso, as instituições 

acabam adotando a virtualização da sala de aula tradicional, a segunda proposta 

metodológica de Valente (2003), uma vez que ocorre o envio de informações 
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previamente elaboradas , padronizadas e uma interação mínima entre o mediador 

e o aprendiz , já que é baseada na solicitação e correção de atividades, deste 

modo, perpetuando o modelo de educação bancária denunciado por Freire (1979). 

Esse modelo de educação impossibilita  o verdadeiro papel da educação, 

de acordo com Rodrigues ( 2001), é atuar sobre os meios para a reprodução da 

vida, bem como cooperar para  ampliar a aptidão do homem para olhar, perceber e 

compreender as coisas, para se reconhecer na percepção do outro, formar sua 

própria identidade, diferenciar as semelhanças e diferenças entre si e o mundo das 

coisas, entre si e outros sujeitos, possibilitando, assim, a educação como prática de 

liberdade que, segundo Paulo Freire ( 1979, p.81) , “implica a negação do homem 

abstrato, isolado, solto, desligado do mundo, assim como também a negação do 

mundo como uma realidade ausente dos homens”.  

Em detrimento da segunda pergunta, pode-se ponderar que as instituições 

utilizam, nos textos produzidos para interação entre os interlocutores no ambiente 

virtual, os elementos mencionados por Holmberg (1995) e Couthlard (1977). 

Porém, percebe-se, nos textos, uma ausência de interação pautada pelo diálogo, 

que incite  explorar os conhecimentos prévio e de mundo de seus alunos , uma vez 

que está direcionada apenas no envio de informações , ou seja, um método de 

conversação didática guiada, orientada para um estudo pré-moldado, desta forma, 

impossibilitando que o discente atue sobre o material didático  com a finalidade 

de construir um sentido, produzir inferências e estabelecer uma aprendizagem 

colaborativa, onde o mediador e o aprendizes tornam-se agentes no processo de 

ensino/aprendizagem.        

Para encerrar este trabalho, deixo aqui a minha contribuição pessoal em 

termos de sugestão: o ensino a distância não deve ser considerado uma segunda 

opção de aprendizagem, para suprir as lacunas do ensino presencial, mas uma 

possibilidade de propiciar o desenvolvimento cognitivo de forma colaborativa, 

reflexiva por meio atividades didáticas que possibilitem a ruptura de ensino 

vertical e autoritário, alicerçado na ausência de diálogo.  
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Anexo I 

Cronologia de EaD no Brasil20 

ano Iniciativa/Agente Descrição 
  

 

1904 

 

Cursos por correspondência: 

Escolas Internacionais EUA 

 

Cursos pagos por correspondência 
em anúncios de jornais na cidade do 
Rio de Janeiro, oferecidos por uma 
representação no Brasil e uma 
escola norte-americana. Cursos 
inicialmente em espanhol. De um 
catálogo de 75 cursos em 1971, dez 
deles já estavam traduzidos para o 
português.As escolas 
internacionais, na década de 70, 
atendia demandas das empresas 
Nestlé, Duratex, Singer, Companhia 
Siderúrgica Belgo-Mineira e Ford-
Willys do Brasil  

 

 

1923 

 

 

Rádio Educativo                
Edgard Roquete Pinto 

 

Criação da rádio sociedade do Rio 
de Janeiro pelo médico Edgard 
Roquete Pinto. A rádio começou a 
funcionar nas instalações da Escola 
Politécnica, com a finalidade de 
“levar a cada canto um pouco de 
educação, de ensino e alegria”. 
Oferta de cursos de português, 
francês, silvicultura, literatura 
francesa, esperanto, radiotelegrafia 
e telefonia. 

1927 Cinema Educativo Criação da Comissão de Cinema 
Educação do Rio de Janeiro  

1932 Ginástica via rádio           
Oswaldo Diniz Magalhães  

Aulas de ginástica via rádio, com 
suporte de mapas impressos para 
orientar as posições dos exercícios. 
Cidade do Rio de Janeiro. 

 

1932 

 

Manifesto “ Pioneiros da Escola 
Nova” 

Lançamento do manifesto “ 
Pioneiros da Escola Nova”, em que 
os educadores propõem o uso dos 
recursos tecnológicos do rádio, 
cinema e impressos à educação 
brasileira  

  Criação da rádio-escola municipal – 
Rio de Janeiro. Emissões 

                                                 
20   Elaborada por Vianney et al  (2002)  
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1934 Rádio Escola Municipal Edgard 
Roquete Pinto 

radiofônicas consorciadas com 
folhetos e esquemas de aulas. 
Interação com os aluno por meio de 
correspondência. Programas diários 
com três seções  distintas: Hora 
Infantil, com 402 irradiações em 34, 
jornal dos professores com 288 
irradiações e suplemento musical          
( discotheca municipal) 

1936 Inst. Cinema Educativo 
Ministério da Educação 

Criação do Instituto Nacional do 
Cinema Educativo, absorvido em 
1966 pelo Instituto Nacional de 
Cinema. 

 

1936 

 

Rádio Min.da Educação Edgard 
Roquete Pinto/MEC  

Doação da Rádio Sociedade ao 
Ministério da Educação e Saúde, 
sob a condição de ser utilizada 
somente com a finalidade 
educativa. Surge, assim, a Rádio 
Ministério da Educação 

1937 Radiofusão Educativa Ministério 
da Educação 

Criação do Serviço de Radiofusão 
Educativa do Ministério da 
Educação 

 

1939 

 

Instituto Monitor          Cursos 
Profissionalizantes 

Criação do primeiro instituto 
brasileiro para a oferta sistemática 
de cursos de iniciação 
profissionalizante a distância. 
Modalidade de ensino por 
correspondência. Os primeiros 
cursos oferecidos foram no ramo da 
eletrônica, formando radiotécnicos. 

 

1941 

Instituto Universal Brasileiro - 
Cursos Profissionalizantes 

Criação do Instituto que viria a ser 
o maior difusor de cursos 
profissionalizantes a distância no 
Brasil no século XX, pela 
modalidade de ensino por 
correspondência 

1941 Universidade do Ar - RJ Emissões radiofôncias para a 
formação de professores leigos 

 

1943  

 

A Voz da Profecia - RJ 

Instituição de EaD voltada à 
evangelização. Produção de sete 
cursos por ensino por 
correspondência com 25.000 
matrículas acumuladas até 1977 

  Curso radiofônico da Universidade 
do Ar. Primeira experiência do 
SENAC com técnicas de educação 
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1947 

 

Universidade do Ar     SENAC – 
SESC/SP 

a distância, em parceria com o 
Serviço Social do Comércio 
(SESC). Treinamento de 
comerciários e de comerciantes em 
técnicas comerciais. Em 1950, 
chegou a alcançar mais de 90 mil 
alunos, em 318 cidades cobertas por 
estações de rádio durante o período 
de 1947 a 1962, quando foi 
desativada. 

1950 Projeto de TV Educativa Edgar 
Roquete Pinto 

Elabora projeto para criar a 
primeira TV Educativa do Brasil. 
Projeto não efetivado por falta de 
verba. 

 

1957 

 

Radioeducação -SIRENA 

Instituição do SIRENA – Sistema 
Radioeducativo Nacional. Produção 
de programas veiculados por 
emissoras espalhadas em todo o 
país. 

 

1957 

 

Escola Líder - SP 

Criação da instituição. Oferta de 
cursos profissionalizantes. Ensino 
por correspondência  

 

1958 

 

Escolas Radiofônicas -Igreja 
Católica 

A igreja católica em Natal, Rio 
Grande do Norte, inicia 
experiências de educação popular 
via rádio, com o serviço de 
assistência rural – SAR. Início das 
Escolas radiofônicas, em Natal - 
RN 

1959 Escola Radiofônica de Aracaju  

Diocese de Aracaju 

A diocese de Aracaju inicia 
experiência de implantação de 
escolas radiofônicas na região, em 
convênio com o  SIRENA.  

 

 

1960 

 

Movimento de Educação de Base 
– MEB 

MEC/CNBB 

Contrato da conferência nacional 
dos Bispos do Brasil (CNBB) com 
o Sistema de Rádio Educativo 
Nacional  ( SIRENA), para estender 
o modelo das escolas radiofônicas 
do RN para outros estados do 
Nordeste, e para as regiões norte e 
centro-oeste. Surge o MEB, 
movimento de educação de base, 
como um serviço de educação a 
distância não-formal.  

 Alfabetização de adultos-
Fundação João Batista do Amaral  

Programa de alfabetização de 
adultos, com veiculação pela TV 



 

                                                                                                                                  

113 

 

1961 Rio até 1965 
 

1961 

Violão e Guitarra-Cursos 
especializados ultramodernos - RJ 

Escola de educação aberta por 
correspondência com técnicas de 
iniciação musical. Cursos para o 
aprendizado de violão e guitarra 

 

 

1961 

 

 

Movimento de Educação de Base 
- MEC/CNBB 

Início efetivo do serviço 
radiofônico com apoio de material 
impresso e grupos de apoio locais, 
para programas de alfabetização, 
conscientização, politização, 
educação sindicalista, 
instrumentalização das 
comunidades e animação popular, 
fundado numa “pedagogia 
popular”. Até 1965, último ano de 
operação do MEB, desativado  
oficialmente por conflito com a 
orientação política do governo 
militar instaurado em 1964, 4522 
grupos de alunos estavam 
organizados em “escolas 
radiofônicas”. 

 

1962 

 

Curso de Detetive-Instituto de 
Investigações Científicas e 

Criminais - RJ 

Oferta de cursos para a formação de 
detetives e de corretores de seguro. 
Ensino por correspondência. 
Entrega de diploma e carteira de 
detetive ao final do curso. 
Documento não reconhecido pelas 
instituições oficiais. Matrículas de 
anuais em torno de 5.000 alunos na 
década de 70. 

1962 Aperfeiçoamento de Professores 
Primários-Fundação João Batista 

do Amaral 

Programa veiculado pela TV Rio 
com conteúdos para o 
aperfeiçoamento de professores 
primários 

 

1962 

 

Universidade de Cultura Popular 
- Gilson Amado 

Um dos grandes incentivadores e 
criadores de programação televisiva 
para suporte à educação, Gilson 
Amado lança a idéia de se criar uma 
Universidade de Cultura Popular. A 
idéia ganha corpo em 1966, por 
meio do programado veiculado pela 
TV Continental.   

 

1964 

Canais de TV Educativa-
Ministério da Educação 

MEC solicita e obtém reserva para 
a criação de 48 canais de VHF e 
cinqüenta de UHF para implantação 
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de emissoras de televisão educativa. 
 

1965 

Planejamento da Radioeducação 
- Ministério da Educação  

Formalização da comissão para 
estudos e planejamento da 
radiofusão educativa. 

 

 

1965 

 

Divisão de Ensino a Distância- 
Ministério do Exército 

Foi criada na escola de Comando e 
Estado Maior ( ECEME) a Divisão 
de Ensino a Distância (DED), 
encarregada de preparar oficiais 
candidatos para ingressar na Escola, 
de organizar e aplicar provas de 
Concurso de Admissão à ECEME e 
manter atualizados os oficiais que 
concluem os diferentes cursos.  

1965 Rádio e TV Educativa – RS- 
Estado do Rio Grande do 

Sul/MEC 

Convênio criando o serviço de rádio 
e televisão educativos - SERTE 

 

1965 

 

 

 

Criação do CETEB-Fundação 
Brasileira de Educação - 

FUBRAE 

O atual Centro de Ensino Técnico 
de Brasília (CETEB) foi criado na 
cidade do Rio de Janeiro, em 1965, 
pela Fundação Brasileira de 
Educação, com o nome de Centro 
de Ensino Tecnológico. Inicia 
atividades educacionais presenciais 
em 1968, e a partir de 1973/74 
desenvolve uma ampla gama de 
produtos de educação a distância. 

1967 Criação da FUNTEVE-
Ministério da Educação 

Criação da Fundação Centro 
Brasileiro de Televisão Educativa ( 
FUNTEVE), no Rio de Janeiro ( 
atual TVE) 

 

1967 

 

Criação da TV Cultura-Governo 
do Estado de São Paulo 

Criação da Fundação Padre 
Anchieta(atual TV Cultura –SP), 
mantida pelo governo do estado, 
para a promoção de atividades 
educativas e culturais por 
intermédio do rádio e da televisão.  

 

 

 

1967 

 

 

 

Fundação Padre Landell de 
Moura - RS 

Criação da FEPLAM, em Porto 
Alegre, RS, paraa a promoção de 
programas de educação 
profissionalizante. Utilizou, 
inicialmente, a mídia rádio, com o 
Colégio do Ar, produziu impressos 
e realizou programas de televisão. 
Consolidou-se em seguida como 
um instituto de iniciação 
profissionalizante a distância, e 
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como fornecedora de metodologia e 
materiais instrucionais para 
programas governamentais na 
década de 70.  

 

1967 

 

Parapsicologia -Associação 
Mens Sana-SP 

Criação de atividades de educação a 
distância na área de parapsicologia 
pela Associação Mens Sana, com 
uso de materiais impressos ( ensino 
por correspondência).  

 

1967 

 

Instituto Brasileiro de Adm. 
Municipal - RJ 

Criação de programas a distância 
para atender demandas de 
funcionários de prefeituras 
municipais. Ensino por 
correspondência( fascículos) 

 

1967 

Cursos Guanabara de Ensino - 
RJ 

Criação da instituição, para oferta 
de cursos profissionalizantes. 
Ensino por correspondência. 

 

1968 

 

Dom Bosco Escolas Reunidas - 
SP 

Criação da Dom Bosco Escolas 
Reunidas. Oferta de cursos 
profissionalizantes. Ensino por 
correspondência. Matrículas de 
6.900 alunos em 1970 e de 5.200 
alunos em 1971 

 

1969 

Inauguração da TV Cultura  

Fundação Padre Anchieta 

Entra em operações a TV Cultura – 
São Paulo. Lançamento do 
telecurso Madureza Ginasial, 
primeira série educativa gerada pela 
Fundação Padre Anchieta. 

 

 

1969 

 

TVE do Maranhão- Governo do 
Estado do MA 

Criada a Fundação Maranhense de 
TV Educativa – Centro Educativo 
do Maranhão – oferecendo 
teleducação em circuito fechado 
para a 5 série, e  a partir de 1970, 
em sinal aberto, para as demais 
séries do então 1º grau. Sistema de 
recepção organizada  em telesalas 
de escolas da rede oficial. Dados de 
1995 indicavam 1.104 telesalas em 
todo o estado, com 41.500 alunos 
atendidos. 

 

1969 

SATE – Sistema Avançado de 
Tecnologias Educacionais-

Governo Federal  

Por meio do decreto 65.239, o 
governo federal institui o sistema 
avançado de tecnologias 
educacionais. 

  Projeto SACI – Satélite avançado 
de comunicações interdisciplinares. 
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1969 

 

 

Projeto SACI  

MEC/CNPq/ Instituto de 
Pesquisas Espaciais 

Planejamento do projeto durante os 
anos de 1967 e 1968, pelo  Instituto 
Nacional de Pesquisas Espaciais ( 
INPE), com Know how e 
consultoria da Universidade de 
Standford ( EUA). Início das 
atividades educacionais do projeto 
em 72, com o treinamento de 
supervisores e professores. Em 73 , 
tem início a oferta de aulas pré-
gravadas transmitidas via satélite e 
suporte em material impresso, para 
alunos das séries iniciais e 
professores leigos do ensino 
primário no estado do Rio Grande 
do Norte. Experiência piloto no 
estado até 1974. Relatório final em 
1976, registrando um total de 1241 
programas de rádio e TV 
realizados, com recepção em 510 
escolas de 71 municípios. Entre as 
causas de fracasso do programa 
estavam as diferenças culturais 
entre o perfil dos programas 
produzidos no interior de São Paulo 
e a clientela preferencial – alunos e 
professores do interior do estado do 
Rio Grande do Norte, na região 
Nordeste.  

 

1970 

Horário Nacional Educativo -
Governo Federal - MEC 

Portaria 408 – obrigatoriedade para 
emissoras comerciais de rádio e 
televisão apresentar programação 
educativa, com 30 minutos diários 
ou 75 minutos aos sábados e 
domingos.  

 

 

 

1970 

 

 

Projeto Minerva -MEC/Fundação 
Padre Anchieta/Fundação Padre 

Landell de Moura 

Criado em setembro de 1970, com 
base na Lei 5692, com ênfase na 
educação de adultos. Projeto 
Minerva- Transmissão em rede 
nacional de 1.200 emissoras de 
rádio e 63 emissoras de televisão 
dos conteúdos para preparação dos 
exames supletivos de Capacitação 
Ginasial  e Madureza Ginasial, 
produzidos pela Fundação Padre 
Landell de Moura e pela Fundação 
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Padre Anchieta. Atendeu 17.246 
alunos de outubro de 1970 a 
dezembro de 1971.  

 

 

1970 

 

Sistema Nacional de Ensino por 
correspondência -Ministério da 

Fazenda 

Início da oferta de cursos a 
distância pelo setor de formação de 
recursos humanos do Ministério da 
Fazenda. Programas administrados 
pela Escola de Administração 
Fazendária ( ESAF), nas áreas de 
Português, Redação Oficial, 
Introdução à Administração, 
Administração por Objetivos, 
Computação e Contabilidade 
Pública. 

 

1970 

Cosmetologia Instituto Cosmos 
de Beleza - RJ 

Cursos a distância com uso de 
material impresso (ensino por 
correspondência), na área de 
estética facial 

 

1971 

 

Associação Brasileira de 
Tecnologia Educacional ABT 

Criação da Associação Brasileira de 
Tecnologia Educacional – ABT. 
Entidade responsável pela revista 
Tecnologia Educacional, a principal 
publicação brasileira no gênero e 
que organiza seminários anuais de 
tecnologia educacional. 

 

 

1971 

 

João da Silva Telenovela-
Educativa  TVE – Rio de Janeiro  

Gilson Amadao, presidente da 
FCBTVE, lança a primeira novela 
educativa da TV brasileira – João 
da Silva, dirigida por Jacy Campos 
e que receberia Menção Honrosa do 
Júri do Prêmio Japonês de melhor 
programa didático de 1973. 
Programas no ar em 1973 e 74, com 
a veiculação de 100 capítulos, 25 
aulas retrospectivas, 10 programas 
complementares e 5 livros de apoio. 

 

1971 

 

Supletivo 1º Grau – Fase I 
Ministério da Educação 

Transmissão em âmbito nacional, 
durante três anos 72,73  e 74) 
programas radiofônicos de ensino 
supletivo. 

 

 

1971 

 

Criação da ABT Associação 
Brasileira de Tecnologia e 

Educação 

Criada inicialmente com o nome de 
Associação Brasileira de Tele-
Educação, já produzia Seminários 
Brasileiros de Tele-Educação a 
partir de 1969. Criou programas de 
capacitação de professores por 
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ensino por meio de 
correspondências. 

 

 

1972 

 

 

Missão do CFE na Open 
Relatório Newton Sucupira 

Conselho Federal de Educação 

Visita do conselheiro Newton 
Sucupira a Open University, na 
Inglaterra. Relatório final da 
viagem analisado pelo Conselho 
Federal de Educação, apontando as 
virtualidades da Educação a 
Distância para o Brasil e destacando 
a necessidade de se preparar 
quadros adequadamente antes de se 
lançar projetos na área. 

 

1972 

PRONTEL – Ministério da 
Educação  

Criação do PRONTEL – programa 
nacional de teleducação. 

 

1973 

 

Detalhamento do PRONTEL- 
MEC 

Apresentação do Plano Nacional de 
Tecnologias Educacionais                      
( PLANATE), voltado para 
estratégias de gerenciamento e uso 
educacional das tecnologias da 
comunicação. 

1973 Projeto Minerva – Fase II 
Ministério da Educação 

Ação coordenada do MEC com 
secretarias estaduais de educação 
para a produção dos cursos 
Supletivo de 1º Grau, fase II. 

 

1974 

 

Telescola -TV Cultura – 
Fundação Padre Anchieta 

De 1974 a 1976, realização do 
projeto Telescola, em parceria com 
a Secretária de Educação do 
Município de São Paulo, para apoio 
às disciplinas de Ciências e 
Matemática do curso ginasial, em 
50 escolas. As aulas pela tevê eram 
precedidas de um pré-teste e 
sucedidas de um pós-teste o que 
ensejava a avaliação do 
aprendizado. A aula de matemática, 
“Introdução aos números inteiros”, 
foi premiada em 1975 com o 
Special Prize, no Japão. Direção e 
roteiro: José Castellar/Produção: 
Nádia Hatori 

 

1974 

 

Telensino do Exército Centro de 
Estudos de Pessoal do Ministério 

do Exército – RJ 

O centro de Estudos de Pessoal do 
Exército ( CEPE) inicia programa 
de aperfeiçoamento de civis e 
militares em atuação nos 
estabelecimentos de ensino militar. 
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Cursos oferecidos por meio de 
correspondência, utilizando 
módulos de ensino como recurso 
básico e audiovisuais como meio 
auxiliar. 

 

 

 

1974 

 

 

 

Tele-aulas 5ª a 8ª série Governo 
do Ceará – TVE 

A televisão educativa do Ceará 
(TVE/CE) foi criada pela Fundação 
Educacional do Ceará em dezembro 
de 73 , e iniciou operações em 
março de 74, atingindo oito 
municípios. Desde, então, vem 
expandindo a rede para alcance 
estadual. Produção e geração de 
tele-aulas e de material impresso 
para o ensino das series de 5ª a 8ª 
do ensino fundamental. Atua com 
educação a distância e como 
instrumento de apoio ao ensino 
presencial.  

 

1974 

 

Projeto Acesso FUBRAE – 
CETEB- RJ – DF e Petrobrás 

Projeto Acesso – Criação e oferta 
pelo CETEB de curso de educação 
a distância por correspondência, em 
parceria com a Petrobrás ( para 
ensino supletivo aos funcionários 
da empresa) 

 

1975 

 

Auxiliar de Saúde Curso de 
Auxiliares de Clínica e de 

Cirurgia – RJ 

Criação da instituição e oferta de 06 
cursos com metodologia de ensino 
por correspondência ( mídia 
impressa via postagem). 

 

1976 

 

Sistema Nacional de 
Teleducação  SENAC  

Criação de um nucleio de atividades 
de EaD com o nome de Sistema 
Nacional de Teleducação. Cursos 
de teleducação em caráter 
experimental para as áreas de 
aprendizagem comercial. 

 

1976 

 

Projeto Logos II CETEB – 
FUBRAE – MEC 

Projetos Logos II – Com o 
Ministério da Educação, o CETEB 
lança o projeto Logos II, para 
habilitar professores leigos sem 
afasta-los da docência. Projeto com 
atuação em 19 estados brasileros. 
Ensino com uso de módulos 
impressos e tutoria local ou por 
interação com uma central de 
atendimento por carta ou telefone. 
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1977 Fundação Roberto Marinho Criação da Fundação Roberto 
Marinho, em novembro de 1977 

 

1977 

 

Aperfeiçoamento para 
Instrutores de Formação 

Profissional Rural – SENAR – 
CETEB 

Programa criado pelo Serviço 
Nacional de Aprendizagem Rural ( 
SENAR) em parceria com o Centro 
de Ensino Técnico de  Brasília 
(CETEB), para a formação de 
servidores de órgãos estaduais de 
assistência técnica e extensão rural. 

 

1978 

 

Preparação de Comandantes – 
Ministério do Exército 

De 1978 a 1982 a ECEME 
desenvolveu, por correspondência, 
o estágio de preparação de 
Comandantes, hoje realizados a 
cargo do Estado Maior do Exército. 

 

1978 

 

Centro de Teleducação do Sul – 
CITES- MEC 

Constituição em agosto de 78 de 
um órgão de Teleducação  de cinco 
instituições de ensino superior, da 
zona Sul do Estado do Rio Grande 
do Sul. 

 

1978 

 

Colégio Anglo- Americano – Rio 
de Janeiro 

Início das atividades de produção e 
oferta de cursos por 
correspondência com alunos no 
Brasil e em outros 27 países 

 

 

1978 

 

 

Auto- Instrução com Monitoria 
– AIM SENAI – São Paulo 

Programa criado pelo Serviço 
Nacional de Aprendizagem 
Industrial de São Paulo (SENAI – 
SP), para a oferta de curso por 
ensino de correspondência em 
Leitura e Interpretação de Desenho 
Técnico Mecânico, e, em seguida 
nas áreas de matemática, eletrônica. 
Início das operações de Ead em 
1980  

 

 

1978 

 

Telecurso 2º Grau Fundação 
Roberto Marinho- RJ/ Fundação 

Padre Anchieta – SP 

Lançamento em janeiro/78  de 
convênio entre Fundação Roberto 
Marinho e a Fundação Padre 
Anchieta, originando o Telecurso 2º 
Grau. Programas televisivos com 
uso de atores do elenco comercial 
da Rede Globo, produção de 
fascículos semanais vendidos em 
bancas de revista, e programação de 
chamadas de audiência durante 
programação regular da Rede 
Globo e da TV Cultura, em pool 
nacional de mais 38 emissoras 
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comerciais e outros oito canais 
educativos. Visava dar suporte à 
preparação dos alunos para os 
exames oficiais de supletivo, ao 
estilo do antgio Madureza Colegial   

 

1978 

 

Centro Difusor do 
Desenvolvimento Profissional-

SENAC-SP 

Implantação do Centro Difusor do 
Desenvolvimento Profissional pelo 
SENAC de São Paulo. Núcleo de 
produção de educação a distância 
pela modalidade de ensino por 
correspondência. Atuação até 1981.  

 

 

 

1979 

 

 

 

Projeto Conquista Ministério da 
Educação – TVE 

Criação da FCBTVE – Fundação 
Centro Brasileiro de Televisão 
Educativa (futura FUNTEVÊ). 
Produz o projeto Conquista – uma 
telenovela para o ensino supletivo 
de 5ª a 8ª série, e programas para a 
alfabetização com o uso da 
televisão, dentro do projeto 
MOBRAL , movimento brasileiro 
de alfabetização. O projeto tinha 
como objetivo o ensino supletivo de 
5ª a 8ª série do 1º grau. Seguindo o 
formato de telenovela do projeto 
João da Silva. A série tinha 200 
capítulos distribuídos da seguinte 
forma: 4 de apresentação, 148 
instrucionais, 37 retrospectivos, 10 
complementares e um de 
encerramento. Sete livros de apoio 
completavam o material. O 
lançamento foi realizado nos 
estados do Rio de Janeiro e Ceará.  

 

 

1979 

 

 

Programa de Alfabetização 
Funcional – PAF/TV – 

Mobral/FCBTVE/Prontel 

Programa especial visando 
alfabetização de adultos com o uso 
de multimeios. Implantação em 
1979 por intermédio de 60 tele-
aulas dramatizadas e fascículos de 
apoio para discentes e monitores, 
com distribuição por TVs 
educativas nos estado da Bahia, 
Minas Gerais, São Paulo, Ceará, 
Paraná e Rio de Janeiro   

 

1979 

 

Centro de Ensino de Niterói 

A fundação brasileira de educação, 
por meio do Centro de ensino de 
Niterói, cria módulos instrucionais 
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FUBRAE para aplicação com suporte e tutoria 
em encontros presenciais. 

 

1979 

IRDEB – Governo do Estado da 
Bahia 

Criação do instituto de radiofusão 
educativa da Bahia, em substituição 
do PRONTEL. 

 

1979 

 

Projeto Hapronte – Depto. de 
ensino fundamental/MEC  

Produção de 64 programas de rádio 
para o ensino da língua francesa, 
para professores não titulados em 
exercício de 1ª a 4ª série. 
Abrangência para os estados do 
Paraná, Espírito Santos e Alagoas.  

 

 

 

1979 

 

 

 

POSGRAD ABT/CAPES 

POSGRAD – lançamento do 
programa de Pós-graduação tutorial 
a distância, implantado pela 
associação brasileira de tecnologia 
educacional (|ABT) em parceria 
com a coordenação de 
aperfeiçoamento do pessoal de 
ensino superior do MEC(CAPES), 
para capacitar docentes 
universitários no interior do país. ( 
Parecer CFE 891/80, documenta 
237). Programa suspenso em  1983. 
Relatóriao final em 1985. 
Modalidade de ensino por 
correspondência. 

 

 

 

1980 

 

 

 

Série Curumim – TV Cultura  
Fundação Padre Anchieta 

De 1980 a 1984 produção e 
veiculação da série Curumim, 
projeto de educação infantil em 
parceria com a prefeitura de São 
Paulo. Programas com conteúdo 
pedagógico e orientação de 
utilização pelo professor em sala de 
aula. Todas as EMEI – Escola 
Municipal de Educação Infantil, 
estavam sintonizadas na TV Cultura 
na hora dos programas, conforme 
os registros da produtora Nadia 
Hatori 

 

1980 

 

Projeto Seringueiro – 
SUDHEVEA 

Produção de 230 programas 
educativos para veiculação pela 
rádio nacional de Brasília, em 
convênio com a rádio Cruzeiro do 
Sul, no Acre. Ênfase nas áreas de 
comunicação e expressão, 
matemática e ciências físicas e 
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biológicas. 
 

 

 

 

 

1980 

 

 

 

 

 

Universidade Aberta – Univ. de 
Brasília – UnB   

Universidade Aberta – lançamento 
do convênio da UnB a Open 
University, para a implementação 
de programas de educação a 
distância no Brasil. Início dos 
cursos nas áreas de ciências 
políticas, relações internacionais e 
pensamento político brasileiro em  
1980. Cursos de extensão com seis 
meses de duração, com uso de 
fascículos e de sessões presenciais 
de tutoria em capitais de estado. 
Programas coordenados na época 
pelo Decanato de Extensão da UnB. 
Total de 4 mil inscritos nos três 
primeiros cursos. Em 1981, a UnB 
lança parcerias com jornais de 
grande circulação para a publicação 
de fascículos de auto-
aprendizagem. Os alunos que 
encaminhavam trabalhos de 
avaliação recebiam certificado de 
programa de extensão. Nessa 
modalidade, até o ano de 1983, 
estes programas tinham alcançado 
30 mil matrículas. Conclusão do 
programa Universidade Aberta em 
1984. 

 

 

1980 

 

 

Programa de Aperfeiçoamento 
do Magistério – ABT 

Cursos a distância destinados ao 
aperfeiçoamento de professores no 
1º grau e no ensino superior. Para 
os professores do 1º grau foram 
oferecidos cursos na área de Língua 
Portuguesa,Matemática, 
Alfabetização, Ciências Sociais, 
Ciências Físicas e Biológicas e 
Metodologia Geral. Para os 
professores de ensino superior foi 
realizado o curso de especialização 
em Tecnologia Educacional – 
Tutoria a distância. 

 

1981 

 

Série Patati-Patatá – TVE –RJ 

Série Patati-Patatá. Série especial 
com 50 programas direcionados 
para estimular atividades de sala de 
aula junto a professores do 1º grau. 
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Prêmio especial no Japão. Direção 
de Roberto Salvador 

1981 Telecurso 1º Grau – Fundação 
Roberto Marinho 

Lançamento do Telecurso 1º grau, 
em parceria com o ministério da 
educação e a Universidade de 
Brasília, voltado para o supletivo de 
5ª a 8ª série.  

 

1981 

 

FUNTEVE  – MEC Rio de 
Janeiro 

A FCBTVE, criada em 1979, adota 
a sigla FUNTEVE, e assume a 
coordenação da TV Educativa e da 
rádio MEC do Rio de Janeiro, da 
rádio MEC de Brasília, e dos 
centros de Cinema Educativo e de 
Informática Educativa. 

 

1982 

  

Especialização em Ciências 
Agrárias  - ABEAS - DF  

Cursos de especialização, com uso 
de materiais impressos, tutoria a 
distância e encontros presenciais de 
avaliação, oferecido pela 
Associação Brasileira de Educação 
Agrícola Superior. Renovação de 
turmas desde 1982. 

 

 

 

1982 

 

 

Plano de Ação de Educação e 
Cultura – PAEC – Secretária 

Estadual de Educação e Cultura – 
RJ 

Com uso do rádio e da televisão, o 
Centro de Tecnologias 
Educacionais (CTE) da SEEC/RJ 
oferece suporte a programas de 
atualização pedagógica para 9.124 
professores de 1ªa 4ª séries da rede 
estadual, em parceria com o 
Laboratório de Currículos da 
SEEC/RJ, e também treinamento 
para professores das áreas de 
francês, português, ciências, 
matemática, prevenção ao uso de 
tóxicos, utilização do livro didático 
e tecnologias educacionais. 

 

 

1983 

 

 

 Universidade Aberta do 
Nordeste – Jornal O Povo – CE 

Convênio entre o Jornal O Povo, de 
Fortaleza (CE), e a Universidade de 
Brasília dá inicio a uma série de 
cursos publicados em jornais de 
todo o país. Os cursos faziam parte 
do pacote que a UnB havia 
traduzido da Open University ( 
Inglaterra), nas áreas de política e 
filosofia  

  O Centro Educacional de Niterói 
(CEN),da FUBRAE, por meio da 
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1983  

 

 

Educando o Educador- CEN- 
FACEN – FUBRAE 

Faculdade do Centro Educacional 
de Niterói ( FACEN) cria o projeto 
Educando o Educador para a 
Secretaria de Educação e Cultura do 
Estado de Goiás. Cursos oferecidos 
até 1987, com ampliação para 
especialização nas áreas de 
Planejamento Educacional, 
Administração Escolar, Orientação 
Educacional e disciplinas 
específicas. Ensino por 
correspondência/estudo 
independente. Em 1987, a FACEN 
foi alienada à Sociedade Salgado 
Oliveira de Educação e Cultura – 
ASOEC – e as Faculdades 
Integradas de São Gonçalo, 
mantidas pela ASOEC, que 
certificaram as últimas turmas. 

 

1983 

 

TVE – MS Mato Grosso 

Criação pelo então Governo do 
Mato Grosso da Televisão 
Educativa, hoje no Mato Grosso do 
Sul. 

 

 

 

1984 

 

 

 

Projeto Ipê – Fundação Padre 
Anchieta 

De 1984 a 1990. Realização da TV 
Cultura em parceria com a 
Secretária da Educação do Estado 
de São Paulo, na gestão do prof. 
Paulo Renato. Cursos de 
atualização destinados à 
aperfeiçoamento de professores de 
1º e de 2º Graus. Projeto que deu 
origem ao canal TV Escola, quando 
Paulo Renato assumiu o Ministério 
da Educação.No início o Ipê 
utilizava recursos multimeios. Além 
do programa de TV havia  o de 
rádio, apostilas, textos 
complementares, telepostos para 
discussões mediadas por monitores 
e relatórios de avaliação.  

 

 

1985 

 

 

Fundação Demócrito Rocha : 
Jornal O Povo 

O projeto Universidade Aberta do 
Nordeste encerra o convênio com a 
UnB, e o Jornal O Povo ( Fortaleza- 
CE) cria a Fundação Demócrito 
Rocha. Em convênio com 
universidades da região Nordeste 
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inicia a produção própria de cursos 
por EaD, mantendo o perfil de 
publicações em jornais.  

 

 

1985 

 

 

Novo Telecurso 2º Grau – 
Fundação Roberto Marinho 

A Fundação Roberto Marinho lança 
o Novo Telecurso 2º Grau, em 
parceria com o Banco Bradesco 
S/A. Produção de 900 tele-aulas e 
de 500 programas de rádio, com 
veiculação diária pelas redes que já 
vinham exibindo os telecursos 
anteriores elaborados pela 
Fundação Roberto Marinho. 

1985 CEAD Universidade de Brasília A UnB cria a Coordenadoria de 
Educação a Distância ( CEAD), no 
Decanato de Extensão, junto à 
reitoria. 

 

1986 

 

Debate Constitucional – CEAD – 
UnB 

A Coordenadoria de Educação a 
Distância da UnB promove um 
curso sobre a Constituição, durante 
a fase de elaboração da 
Constituição que seria promulgada 
em 1988. 100 mil participantes em 
todo o país: ensino por 
correspondência.  

1987 Encontro Brasileiro de 
Educação e TV  

Primeiro Encontro Brasileiro de 
Educação e Televisão 

 

1987 

 

Universidade Vídeo - CNPq 

O CNPq lança o projeto 
Universidade Vídeo durante a 39ª 
reunião  da SBPC, visando 
estimular a produção em vídeo e o 
uso deste recurso nas IES. O 
resultado final do projeto foi um 
catálogo com filmes e vídeos 
disponíveis em ciência e tecnologia. 

 

1987 

 

Direito Achado na Rua – CEAD 
- UnB 

Curso de extensão universitária a 
distância, por intermédio de ensino 
por correspondência, promovido 
pela CEAD-UnB. No mesmo 
período, pela mesma modalidade, 
foram produzidos os cursos Abuso 
de Drogas, Freud, Rousseau e 
outros.   

1988 Verso e Reverso Educando e 
Educador – Rede 
Manchete/MEC 

A rede Manchete de televisão e a 
Fundação Educar apresentam a 
série Verso e Reverso – Educando o 
Educador. Ao todo foram 24 
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programas de televisão com 30 
minutos cada, veiculados aos 
domingos, 12 publicações de apoio 
e um manual de orientação, num 
mix de teleducação e ensino por 
correspondência. Design 
pedagógico da Fundação Nacional 
para a Educação de Jovens e 
Adultos- Fundação Educar – para 
capacitação de professores de 
Educação Básica de Jovens e 
Adultos. O educador Paulo Freire 
participou como consultor especial 
da implantação do programa na 
Arquidiocese de Nova Iguaçu( 
Baixada Fluminense) 

 

 

1988 

 

 

Política Nacional de EAD 
MEC/INEP 

No ministério da Educação, a 
Portaria 511/88 constitui um grupo 
de trabalho para elaborar uma 
proposta de política nacional de 
educação a distância, apresentada 
em 1989. O Instituto Nacional de 
Pesquisas Educacionais (INEP), 
cria uma Coordenadoria de 
Educação a Distância.  

 

 

 

 

1988 

 

 

 

 

Projeto Novo Saber - ASOEC  

A Universidade Salgado Oliveira           
( ASOEC) cria o programa de Novo 
Saber ( parecer CFE 630/89), 
oferecendo especialização a 
distância num modelo semidireto de 
EaD, nas áreas : Administração 
Educacional, Supervisão 
Educacional, Planejamento 
Educacional e Língua Portuguesa, 
para os estados de Goiás, 
Maranhão, Espírito Santo e Ceará. 
Em 1996, com atuação também nas 
áreas de Administração, Biologia, 
Educação Física, Letras, História e 
Direito, alcançava 8.626 alunos, em 
83 municípios de 17 estados 
brasileiros.  

1988 Treinamento em Local de 
Trabalho – TLT Banco Itaú S/A 

Programa especial do Banco Itaú 
S/A, inplantando em 1988, para 
preparar mais de 800 
multiplicadores de treinamento. 
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Mínimo de um aluno por agência. 
Workshop presencial inicial 
seguido de atividades de educação a 
distância com uso de material 
impresso. Visitas periódicas de um 
técnico do nucleio de coordenação 
em São Paulo avaliavam a 
continuidade do trabalho nas 
agências. Programa executado de 
1988 até 1994. 

 

 

 

1989 

 

 

 

Instituto Nacional de Educação 
a Distância – INED - DF 

Criado em 1989, o INED atuou até 
1996 no desenvolvimento e 
implantação de projetos de cursos 
por educação a distância junto a 
Conferência Nacional dos Bispos 
do Brasil (CNBB), o Instituto 
Brasileiro de Análises Sociais e 
Econômicas, Escolas de 
Administração Fazendária    
(ESAF), e a prefeitura da cidade de 
Curitiba 

 

1989 

 

Trabalhando Conteúdos de 1º 
Grau – TVE - RJ 

A TVE-RJ produz a série de rádio e 
TV Trabalhando Conteúdos do 1º 
Grau, com suporte de material 
impresso, para reciclagem de 
docentes das séries iniciais do 
Ensino Fundamental.  

 

 

 

1989  

 

 

 

CEAD – Universidade de Brasília 

A UnB mais um grupo de trabalho 
em EaD, o Centro de Educação 
Aberta e Continuada (CEAD). Já , 
na década de 90, o centro foi 
responsável pela produção dos 
cursos de Política de Ciência e 
Tecnologia, Introdução Crítica ao 
Direito do Trabalho e o 
Microcomputador sem Mistérios. 
Ensino por correspondência e início 
da utilização de produção 
multimídia com atividades de 
aprendizagem encaminhadas aos 
alunos por meio de disquetes.  

 

1990 

 

Técnico Sondador , Técnico 
Torrista – CETEB - Petrobrás 

Cursos técnicos, por ensino de 
correspondência oferecidos pelo 
CETEB para servidores da 
Petrobrás. Reconhecidos pelo CFE 
para certificação em nível de 2º 
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grau. No mesmo ano, curso de 
plataformista, em nível de 1º grau. 

 

 

1990 

 

 

Matemática por correspondência  
FUNBEC – INEP 

Em parceria com o Instituto 
Nacional de Estudos Pedagógicos ( 
INEP),a Fundação Brasileira para o 
desenvolvimento do Ensino de 
Ciências criou o curso de 
Matemática por Correspondência, 
oferecido para professores de 1º 
grau até o ano de 1991. Mídia 
impressa, veiculada no jornal do 
INEP. 

 

 

 

 

1990 

 

 

 

 

Ensino Individualizado Técnico 
em Transações Imobiliária – 

FUBRAE -CEN 

O ministério da educação lança o 
projeto piloto de utilização do 
satélite na educação. Programa 
estruturado para veicular programas 
de televisão com recepção 
organizada em telepostos equipados 
com aparelhos de televisão e 
videocassete para recepção, com 
fax e telefone para interação dos 
cursistas com o núcleo de geração, 
e distribuição de material impresso 
aos cursistas. A receptividade do 
programa, com 600 discentes da 3 º 
série de cursos de magistério em 
seis estados brasileiros, forneceu os 
subsídios para o lançamento da 
série – Um salto para o futuro – no 
mesmo ano.   

 

 

 

 

1991 

 

 

 

 

Um salto para o futuro – TVE – 
Rio/Mec 

Um salto para o futuro , programa 
de atualização de docentes das 
séries iniciais do 1º grau, e auxiliar 
na formação de professores ainda 
cursando universidade. Programas 
de televisão, com núcleos de 
recepção organizada em escolas e 
universidades. Criado pela 
Fundação Roquete Pinto (TVE – 
Rio) em parceria com a secretária 
nacional da educação básica e 
articulação com secretarias 
estaduais de educação. Após 1997 o 
“Salto” passa a integrar a grade de 
programação do canal TV escola, 
criado pelo Ministério da Educação 
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em 1995. 
 

 

1992 

 

 

Institucionalização da EAD  
Ministério da Educação 

A Secretaria de Ensino Superior do 
MEC propõe discussões para 
estimular a EAD nas universidades 
brasileiras. Surge a proposta das “ 
Cátedras da UNESCO”. Criação da 
Coordenação Nacional de EAD, no 
organograma do MEC. 

   
 

 

 

1992 

 

 

 

Centro de EAD – Senai RJ 

O Senai cria, no Rio de Janeiro, a 
coordenadoria do Programa de 
Educação a distância ( CPEAD), 
com a proposta de uso de materiais 
impressos e de encontros 
presenciais. Realização de 
pesquisas para identificar demandas 
no setor industrial. Solicitação de 
cursos nas áreas de Garantia de 
qualidade, Segurança, Supervisão, 
Manutenção e Informática.  

 

 

1992 

 

 

Projeto Oito Cidades – 
Secretária Estadual da 

Educação - RN 

Programa de apoio ao uso de 
multimeios em sala de aula, em oito 
cidades do estado do Rio Grande do 
Norte. Distribuição às escolas de 
equipamentos de videocassete, 
aparelhos de televisão, acervo de 
vídeos educativos e realização de 
programas intensivos de 
treinamento de professores para o 
uso destes recursos.  

 

 

1993 

 

 

Sistema Nacional de EAD  
MEC/CONSED/CRUB/UNDIME 

Criação do Sistema Nacional de 
Educação a Distância, protocolo de 
intenções para ações cooperadas 
entre o Ministério da Educação, o 
Conselho dos Secretários Estaduais 
de Educação, do Conselho dos 
Reitores das Universidades 
Brasileiras e da União dos 
Dirigentes Municipais de Educação. 

1993 Consórcio de EAD – 
MEC/Universidade de Brasília 

Acordo de cooperação técnica 4/93, 
estabelecendo a UnB como 
coordenadora de um consórcio 
interuniversitário de EAD. 
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1993 Cátedra da UNESCO 
Universidade de Brasília 

UNESCO 

Sob os auspícios de uma cátedra da 
UNESCO para educação a 
distância, a UnB cria um novo 
grupo de trabalho em educação a 
Distância. 

 

 

 

1993 

 

 

 

MULTIRIO-  Secretária 
Municipal de Educação – cidade 

do Rio de Janeiro  

Criação de uma central de produção 
multimídia para criar produtos 
audiovisuais de suporte ao ensino 
na rede municipal de educação da 
cidade do Rio de Janeiro. Produção 
de programas de televisão com 
veiculação local, e de cursos a 
distância com suporte de material 
impresso. Até 1998 produção 
acumulada superior a 500 
programas. 

 

 

 

 

1993 

 

 

 

 

Noções básicas da qualidade 
total – CPEAD/SENAI - RJ 

Início dos cursos produzidos pela 
CPEAD do Senai/RJ. Design 
instrucional elaborado com apoio 
de ferramentas para hierarquizar 
objetivos e produzir mapas 
instrucionais com base nas teorias 
da aprendizagem para o domínio e 
ensino baseado em competência. 
Pesquisas sobre o perfil da 
clientela, indicando nível de 
escolaridade, hábitos de leitura e 
atividades exercidas forneceram 
elementos para o planejamento. 
Produção final em materiais 
impressos. Cursos realizados e 
matrículas acumuladas até 1997: 
Nocções básicas de qualidade total, 
com 23.340 alunos no Brasil, 224 
na Venezuela e 149 na Argentina; 
elaboração de material impresso 
com ênfase em EAD, com 85 
alunos; higiene e segurança do 
trabalho para a qualidade de vida, 
com 116 alunos e uso eficiente de 
energia com 75 alunos. 
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1993 

 

 

 

SINRED- Sistema Nacional de 
Radiofusão Educativa; 

SINEAD: Sistema Nacional de 
Educação a Distância – Governo 

Federal 

 

Com a portaria 344/93, o Ministério 
da Educação cria o Sistema 
Nacional de Radiofusão Educativa, 
e com o convênio de cooperação 
técnica 06/93, assinado pelo 
Ministério da Educação, Ministério 
das Comunicações e pela Empresa 
Brasileira das Comunicações e pela 
empresa brasileira de 
telecomunicações cria-se a  figura 
do Sistema Nacional de educação a 
distância. 

 

1993 

 

Televia – MEC 

Decreto presidencial estabelecendo 
acordo entre o MEC e o Ministério 
das comunicações para a redução de 
tarifas de telecomunicações para 
EAD 

 

 

 

 

1994 

 

 

 

 

Telecurso 2000 Fundação 
Roberto Marinho 

Telecurso 2000 1º e 2º Graus e 
Telecurso profissionalizante de 
mecânica. Programa em parceria 
entre a Fundação Roberto Marinho 
e a Federação das indústrias do 
Estado de São Paulo. Programas de 
televisão e coleções de fascículos 
para preparação de alunos 
candidatos a realização de exames 
supletivos e de certificação 
profissionalizante. Veiculação pela 
Rede Globo e canais educativos a 
partir de 1995. Nesta série houve 
uma revisão da metodologia de tele-
aulas até então utilizadas. Um 
núcleo de personagens 
problematizava situações cuja 
solução de conflitos dependia da 
apropriação de um conteúdos 
específico. Em parceria com 
empresas e instituições de ensino as 
fitas e os impressos do Telecurso 
2000 também foram colocados com 
material de consulta e de apoio ao 
ensino em salas para atendimento 
presencial a alunos, assistidos pro 
monitor especializado. 
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1994 

 

 

Programa de Educação a 
Distância- Secretaria Municipal 

de Educação – Prefeitura de 
Curitiba – PR 

Início da estruturação de equipes 
especializadas em educação a 
distância na Secretaria Municipal 
de Educação, em Curitiba , PR. 
Formação de quadros e 
planejamento de atividades em 
1994 e 1995. Início da oferta de 
cursos em 1996. O projeto recebeu 
o nome de Programa de Educação a 
Distância – Curitiba: Lições de 
Modernidade e Cidadania. 

1994 Centro de Educação a Distância 
– SENAI/RJ 

Decreto 1.237, criando o Sistema 
Nacional de Educação a Distãncia. 

 

 

 

1994 

 

 

 

Licenciatura a distância – 
Universidade Federal do Mato 

Grosso 

O núcleo de educação a distância 
do Instituto de Educação da UFMT 
cria o curso de Licenciatura em 
Educação Básica, em parceria com 
a Secretária de Estado da Educação, 
a Universidade do Estado do Mato 
Grosso e com apoio da Tele-
Université du Quebéc ( Canadá). O 
curso da UFMT foi autorizados pela 
Resolução 88 do Conselho Diretor 
da UFMT em 2 de agosto de 1994, 
iniciado em 1995, e reconhecido 
pelo Conselho Nacional de 
Educação em 1999.  

 

 

1994 

 

 

Núcleo de Educação a Distância 
Extensão e Pós-Graduação a 
Distância – Univ.Gama Filho - 

RJ 

Criação do núcleo de Educação a 
Distância da Universidade Gama 
Filho (RJ), para a oferta de 
programas de extensão de pós-
graduação.Opção por metodologia 
com uso de material impresso ( 
livros básicos e guias do aluno 
participante), com tutoria via 
correio e encontros presenciais a 
intervalos regulares com os 
professores tutores. 

 

1994 

 

TV SENAC – SENAC-SP 

Início das atividades que resultaram 
no projeto TV SENAC, com a 
realização de sessões de 
teleconferência e videoconferência. 
A TV SENAC surge com canal de 
TV Cabo por acesso codificado em 
banda digital do satélite Brasilsat. 
Em seguida, expande-se para 
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formar parcerias com canais 
comunitários e universitários para 
ampliar a rede de cobertura em 
sistemas de TV por cabo. 
Distribuição de programação rural, 
reciclagem profissional e de 
interesse de aprendizagem na área 
do comércio, com interatividade 
mediada por fax/telefone/e-mail. 

 

 

1994 

 

 

Especialização em Educação 
Continuada a Distância – 
Faculdade de Educação – 

UnB/MEC  

Realização da UnB em convênio 
com o Ministério da Educação. 
Curso de Pós-Graduação lato sensu, 
com uso de materiais impressos e 
encontros  presenciais de 
integração. Clientela selecionada 
entre profissionais de secretarias 
estaduais de educação e do corpo 
técnico do próprio Ministério da 
Educação. 

 

 

 

 

1994 

 

 

 

 

INFOVIA  – Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial - 

SENAI 

Criação do projeto Rede Nacional 
de Tecnologia, pela Confederação 
Nacional da Indústria/Serviço 
Nacional de Aprendizagem 
Industrial, visando implementar 
rede de dados ligando todas as 
unidades do sistema CNI/SENAI, 
para oferecer internet e serviços 
avançados como videoconferência e 
TV corporativa. A Infovia da 
CNI/SENAI está estruturada em 
sistema integrado por satélite e uso 
de fibras terrestres, permitindo 
capilaridade suficiente para ações 
de educação a distância e uso 
administrativo.   

 

 

 

1995 

 

 

 

Laboratório de Ensino a 
Distância - UFSC 

O programa de Pós-Graduação em 
Engenharia de Produção da 
Universidade Federal de Santa 
Catarina cria o Laboratório de 
Ensino a Distância em junho de 
1995. Pesquisa e produção de 
modelos e estratégias para o uso da 
internet, videoconferência e outras 
tecnologias de comunicação e 
informação na EAD. Inicia a 
produção de programas de 
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educação aberta em parceria com o 
SENAT ( Serviço Nacional de 
Aprendizagem do Transporte), 
utilizando mídia impressa, vídeo-
aulas e sessões de transmissão por 
satélite. 

 

 

 

1995 

 

 

 

Pensamento Político Brasileiro – 
Universidade Gama Filho- RJ 

Programa de Pós-Graduação lato 
sensu criado pela Universidade 
Gama Filho. Ensino por 
correspondência caracterizado pelo 
uso de mídia impressa. Público 
alvo: graduados em geral, 
interessados em ampliar seus 
conhecimentos sobre a conjuntura 
política nacional. Cargar horária 
total de 450 horas, incluindo estudo 
individualizado por meio de 
material didático, acompanhamento 
e atividades de avaliação.  

1995 Centro Nacional de EAD - 
SENAC 

Criação do Centro Nacional de 
Ensino a Distância. 

 

 

1995 

 

 

Exercício e Saúde – Secretaria 
de Educação Física e 

Desportos:Divisão Nacional de 
Doenças Crônico- Degenerativas 

- MEC  

O curso Exercício e Saúde, 
oferecido pela Secretaria de 
Educação Física e Desportos, e pela 
Divisão nacional de Doenças 
Crônico-Degenerativas do 
Ministério da Educação foi 
oferecido pela modalidade ensino 
por correspondência. Os alunos 
receberam sete conjuntos de 
impressos, com textos e exercícios. 
Curso oferecido para professores e 
médico que atuavam na área de 
educação física em 1995 e 1996.  

 

1995 

 

MULTIRIO  – Secretaria 
Municipal de Educação Cidade 

do Rio de Janeiro 

MULTIRIO – A SME/RJ cria o 
núcleo Multirio, para a produção de 
programas televisivos direcionados 
para a capacitação de professores e 
o apoio pedagógico na rede 
municipal de ensino. 

1995 Secretaria de Educação a 
Distância - MEC 

O Ministério da Educação cria a 
Secretaria de Educação a Distância 
em dezembro de 1995. 

 

1995 

 

TV Escola/MEC/SEED 

O Governo Federal lança o 
Programa TV Escola em setembro 
de 1995, visando equipara escolas 
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públicas de todo o Brasil com Kits 
tecnológicos para recepção e 
gravação de sinal de TV por antena 
parabólica, e , em seguida, veicular 
programação educativa. O canal 
entra em operação em março de 
1996. Até junho de 1999, 56 mil 
escolas públicas já tinham 
instalados os seus kits tecnológicos.  

 

 

1995 

 

 

Ensino Interativo a Distância: 
Universidade Anhembi Morumbi 

- SP 

O Departamento de Ensino 
Interativo a Distância lança em 
agosto de 1995 atividades de 
aprendizagem por Internet no 
Brasil, com cursos de extensão 
universitária na área de Moda. Em 
outubro de 1995 lança um curso de 
Empregabilidade, para alunos do 
Ensino Médio, utilizando a internet 
para acesso a conteúdos e 
atividades de aprendizagem  

1995 Biologia Molecular: Introdução 
à Genética: UNIFESP – Escola 

Paulista de Medicina 

Início das atividades de educação a 
distância on-line pela Escola 
Paulista de Medicina. Publicação na 
internet de material suplementar aos 
cursos regulares de graduação. 
Material de livre acesso sem 
restrição de uso por senhas e auto-
avaliação on-line.   

 

1996 

 

Legislação específica de EAD. 
Congresso Nacional/MEC 

Aprovação de Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional. O 
artigo 80 institui a educação a 
distância como modalidade 
suficiente e equivalente para o 
ensino em todos os níveis. 

 

 

1996 

 

 

Projeto Virtus – Universidade 
Federaç de Pernambuco - PE 

Surge, no centro de Artes e 
Comunicação da Universidade 
Federal de Pernambuco, o Projeto 
Virtus. Pesquisas sobre interfaces 
digitais, ciberespaço na sociedade, 
biblioteca virtuais e jornalismo on-
line. 

  
1996 UNIVIR – Faculdade Carioca A faculdade carioca institui o 

núcleo Universidade Virtual             
( UNIVIR), para a promoção de 
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cursos abertos de educação a 
distância, com o uso de ambientes 
virtuais como a internet.   

 

 

1996 

 

 

Alfabetização Princípios Básicos 
– Secretária Municipal de 
Educação : Curitiba, PR  

Primeiro programa de educação a 
distância oferecido pela Secretaria 
Municipal de educação da cidade de 
Curitiba ( PR). Utilização de 
materiais impressos e tutoria por 
carta ou telefone. Em seguida, 
foram lançados os cursos de 
Geografia, Princípios Básicos, 
Ensino de Arte e Matemática. 
Materiais impressos caracterizados 
pelo uso de cores e ilustrações. 

 

 

1996 

 

 

Orientação de Mestrado via 
internet – Instituto de 

Informática PUCCAMP - SP  

Início das atividades regulares do 
uso de rede na educação pelo 
Instituto de Informática da 
Pontifícia Universidade Católica de 
Campinas. Professores e alunos do 
mestrado em informática utilizam 
ferramentas de comunicação on-line 
para atividades de orientação de 
dissertações de mestrado. 

 

 

1996 

 

 

Especialização em EAD: 
Especialização em Filosofia e 

Existência. Universidade Católica 
de Brasília - CEAD  

Cursos de especialização, pela 
modalidade ensino por 
correspondência, caracterizado pela 
estruturação para o uso de materiais 
impressos. Os cursos de 
especialização em Educação a 
Distância, e em Filosofia e 
Existência foram oferecidos pelo 
recém criado Centro de Educação a 
Distância da Universidade Católica 
de Brasília. 

 

 

1996 

 

 

Pós-Graduação a Distância: 
UFSC - SIEMENS 

Primeira experiência brasileira do 
uso de videoconferência na 
educação. A UFSC oferece um 
programa de pós-graduação em 
engenharia de produção para 
funcionários da fábrica do grupo 
Siemens em Curitiba. Aulas ao vivo 
e interativas direta do Campus da 
UFSC para a empresa. 

1996 Projeto Atue On line : 
Universidade Anhembi Morumbi 

Criação de ambientes virtuais de 
aprendizagem Internet, para 
qualificar professors a utilizar redes 
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de computadores como ferramentas 
de ensino. No mesmo ano, lança o 
programa de extensão online: 
Vivência Universitária para alunos 
do Ensino médio.   

 

 

1996 

 

 

I Ciclo de Teleconferências: 
MEC/LED-UFSC/SED/SC 

Em parceria com o TV Escola, a 
Secretaria da Educação do estado 
de SC e o Laboratório de Ensino a 
Distância da UFSC promovem a 
primeira utilização direta com as 
escolas dos kits tecnológicos do TV 
Escola. Ciclo de dez 
teleconferências, com produção de 
relatório final individualizado. 
11.700 alunos matriculados. 

1996 CETEBAN – Ensino Supletivo 
no Japão – CETEB/UNIBAN 

Projeto desenvolvido em parceria 
entre o Centro de Ensino Técnico 
de Brasília e a Universidade 
Bandeirantes, em São Paulo, para 
oferecer ensino supletivo em 
português em 26 províncias 
japonesas. 

 

1996 

 

PROINFO - MEC 

Criação do Programa Nacional de 
Informática na Educação, para 
introduzir a tecnologia de 
informática na rede pública de 
ensino. Capacitação de professores 
e técnicos e distribuição de 
equipamentos de informática. 

 

1997 

 

Projeto Aulanet – PUC RJ 

Laboratórios da Pontifícia 
Universidade Católica do Rio de 
Janeiro desenvolvem o software 
AulaNet, ambiente para a realização 
de cursos por educação a distância 
via internet. 

 

 

1997 

 

 

Curso de Tutoria a distância em 
Análise e elaboração de Projetos 

- IPEA 

Curso de Tutoria a Distância em 
Elaboração e Análise de Projetos. 
Programas de aperfeiçoamento para 
profissionais de nível superior, com 
ênfase nas áreas de planejamento de 
instituições públicas e privadas. 
Uso de materiais impressos. 
Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada. 
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1997 

 

 

 

Disciplinas de Mestrado a 
Distância – Instituto de 

Informática PUCCAMP - SP 

O Instituto de Informática de 
Pontifícia Universidade Católica de 
Campinas (SP) oferece pela internet 
duas disciplinas do curso de 
Mestrado em Informática: 
Gerenciamento de Sistemas de 
Informação. Colocam, na rede, com  
uma formatação adequada os 
mesmos conteúdos e as mesmas 
exigências pedagógicas para as 
disciplinas, 75% das atividades são 
on-line. Avaliações presenciais.  

 

 

1997 

 

 

Especialização em Pedagogia: 
CEPE, Min. do Exército 

O centro de Estudos de Pessoal do 
Exército e a Universidade Federal 
do Rio de Janeiro oferecem cursos 
de especialização em Educação, 
Psicopedagogia, Atualização 
Pedagógica e Supervisão Escolar, 
com o uso de materiais impressos, 
vídeo-aulas e tutoria por telefone, 
fax e e-mail.  

 

 

1997 

 

 

Especialização em Avaliação- 
UnB- Cátedra da UNESCO 

Com o apoio da Cátedra da 
UNESCO em EAD, a UnB lança o 
curso de especialização em 
avaliação a distância. 860 alunos 
matriculam-se em 1997 , e 450 
concluem o curso em 1999. 
Produção de módulos impressos 
utilizados na modalidade ensino por 
correspondência, com encontros 
presenciais periódicos. 

1997 Open School – Centro Virtual de 
Convivência – Informática  e 

Gestão LTDA - BA   

Em junho de 1997, a empresa 
Informática e Gestão, de Salvador         
(BA), registra o domínio 
www.open-school.com.br e cria 
ambiente virtual de aprendizagem a 
distância. Oferece acesso a links de 
cursos on-line em toda a rede  

 

 

1997 

 

 

Institucionalização do Projeto 
VIRTUS – Universidade Federal 

de Pernambuco - PE 

Em março de 1997 a Universidade 
Federal de Pernambuco 
institucionaliza o Projeto Virtus. 
Criação de ambiente virtuais de 
estudo com soluções tecnológicas e 
abordagem pedagógica própria da 
UFPE. Oferta de sites de apoio às 
aulas presenciais. Ao final do ano já 
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oferecem disciplinas realizadas 
100% pela rede.  

 

 

1997 

 

 

Educação rural – 
SENAR/CEFET - RJ 

Cursos de educação aberta para 
produtores rurais, nas áreas de 
Bovinocultura de Leite, e cultivo de 
banana e uvas. Programas de rádio, 
fascículos, vídeo-aulas e 
audiocassetes. Implementados junto 
a produtores rurais dos municípios 
de Ceres e Urutaí – GO. 
Coordenação: Marlene Blois.  

 

 

 

1997 

 

 

 

PROCAP – Universidade Federal 
de Uberlância e Outras IES do 

Estado de Minas Gerais 

Programa de capacitação de 
professores. Atendimento a 90 mil 
professores da rede pública do 
estado de Minas Gerais, nas áreas 
de Matemática, Português e 
Reflexões sobre a Prática 
Pedagógica. Financiamento do 
Governo do Estado de Minas, com 
recursos do Banco Mundial. 
Produção de materiais impressos, 
vídeos e uso de linhas DDG 0800. 
Programa com suporte de 3.500 
facilitadores, 180 monitores e 84 
instituições agentes estaduais de 
capacitação, coordenados pela 
Universidade Federal de 
Uberlândia. Início em julho/97, 
conclusão em fevereiro de 1999.  

 

 

1997 

 

 

Acordo Brasil – EUA/ MEC 

Memorando de Entendimentos 
sobre educação. Programa de 
cooperação internacional na área 
educacional, com ênfase no uso de 
tecnologia. Prioridade para a 
interligação de escolas de ensino 
médio para auxiliar o aprendizado 
em ciências matemáticas; criação e 
interligação de centros de 
experimentação em tecnologia 
educacional e criação de bancos de 
dados especializados na área. 

 

 

 

 

Programa de educação a distância 
estruturado a partir de conteúdos 
fornecidos pela Escola Nacional de 
Saúde Pública (ENSP) da Fundação 
Osvaldo Cruz ( FIOCRUZ), e 
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1997 

 

Especialização em Saúde 
Pública – Escola Nacional de 

Saúde Pública – Fundação 
Osvaldo Cruz – CEAD - UnB 

metodologia do Centro de 
Educação Aberta, Continuada e a 
Distância ( UnB). Modalidade  
mista de ensino por 
correspondência, com a 
estruturação básica em cinco 
módulos impressos, e início de 
interações por correio eletrônico ( 
e-mail) no processo de tutoria feito 
pela ENSP.  

 

 

 

1997 

 

 

 

TV Futura – FRM  

Criação do canal FUTURA pela 
Fundação Roberto Marinho em 
setembro de 1997. Programação 
educativa e profissionalizante. 
Início de operações como canal de 
assinatura ( Net/Multicanal/Sky), e 
a partir de 1998 também como 
canal aberto. Ao contrário das 
séries Telecurso produzidas pela 
Fundação Roberto Marinho, o canal 
Futura não surge como proposta de 
escolarização, mas como uma 
estratégia de programação de 
complementação cutural. O slogan 
utilizado para lançar o Futura foi “ 
O canal do conhecimento”.  

 

 

 

1997 

 

 

 

Mestrado a distância – UFSC – 
Petrobrás 

Mestrado em Logística: Primeiro 
mestrado a distância por sistema de 
videoconferência multiponto do 
mundo. UFSC lança o ambiente 
LED de aprendizagem por Internet. 
Alunos interagem com os 
professores no Campus da UFSC 
em tempo real e simultaneamente 
por videoconferência nas cidades de 
Natal, Salvador, Rio de Janeiro, 
Macaé e Belém. Atividades off line 
por internet, e seminários 
presenciais para avaliação. 

 

1997 

 

EAD em áreas de Saúde – Escola 
Paulista de Medicina 

Início da oferta de programas de 
aperfeiçoamento profissional nas 
áreas de Dermatologia, Nutrição e 
Saúde Pública. Cursos oferecidos 
por Internet. 

  A professora, Lea Fagundes, lidera 
no estado do Rio Grande do Sul os 
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1997 Laboratórios de Estudos 
Cognitivos: UFRGS 

experimentos no uso de tecnologias 
da informática na Educação. 
Oferece curso de especialização a 
distância com uso da internet para 
países da América Central . 

1997 Extensão por EAD – Univ. 
Anhembi Morumbi 

Oferta de cursos de Turismo, 
Marketing e Administração  em 
ambiente Internet. 

1997 Projeto Universidade Virtual : 
Instituto Militar de Engenharia 

IME 

Projeto de experimentação do uso 
das mídias videoconferência e 
teleconferência pelo Instituto 
Militar de Engenharia. 

 

 

1997 

 

Engenheiro 2001- FINEP- 
Fundação Vanzolini 

Ciclo de 13 teleconferências sobre o 
ensino e o mercado de trabalho em 
engenharia no Brasil, promovido 
pela Fundação Vanzolini, com 
recursos de FINEP. Transmissão de 
programas de televisão com 
recepção por antenas parabólicas 
nas escolas de engenharia. 

 

 

 

 

1997 

 

 

 

 

Divisão de Educação a Distância 
– Senai RJ 

O centro de educação a distância do 
SENAI – RJ passa à denominação 
de Gerência de EAD em 1996, e, 
em 1997, para Divisão de Educação 
a Distância ( DIEAD). Dos cursos 
criados até então, todos eles por 
auto-instrução, por uso de material 
didático impresso, apoio de tutoria 
e consultoria técnica, continuam em 
oferta no catálogo do SENAI: 
Noções Básicas de Qualidade Total, 
Higiene e Segurança do Trabalho 
para a Qualidade de Vida, Uso 
eficiente de energia. 

1998 Universidade Virtual do Centro 
Oeste – Consórcio 
interuniversitário 

Criação de um programa de 
cooperação em EAD, entre as 
universidades públicas do Distrito 
Federal e dos estados de Goiás, 
Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. 

 

 

 

1998 

 

 

 

Projeto “ Sala de Aula” 

A faculdade de comunicação da 
Universidade Federal da Bahia ( 
FACOM – UFBA) lança um projeto 
de utilização do ciberespaço como 
instrumento pedagógico, 
oferecendo com primeiro curso 
Introdução à Cibercultura. Em 
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Extensão por Internet – 
Faculdade de Comunicação - 

UFBA 

seguida, oferece cursos de 
Hipertexto e Ficção Literária, 
Marketing, Novas Tecnologias, 
Arte e Cultura e Jornalismo On-
line. Módulos de atividades de 
aprendizagem por internet, 
divididos em semana temáticas. 
Conteúdos próprios no site do curso 
e links de interesse para 
comentários dos alunos. Tutoria de 
orientação das atividades por lista 
de discussão via internet. 

 

 

 

 

 

1998 

 

 

 

 

 

Formação de Docentes para o 
Ensino Superior: 

Telecomunicações Univ. Gama 
Filho – RJ  

Formação de Docentes para o 
Ensino Superior: Programa de 
qualificação pedagógica de 
profissionais para o exercício do 
magistério universitário. Orientação 
de estudo, por intermédio do 
acompanhamento individualizados 
de atividades propostas. Avaliações 
realizadas presencialmente uma vez 
por mês, pelos professores das 
disciplinas que desempenham 
funções de tutoria. Atendimento aos 
alunos por meio de núcleos 
avançados da UGF nas cidades de 
Campos, Florianópolis, Fortaleza, 
Iguaba, Taguatinga, Juiz de Fora, 
Nova Friburgo, Ribeirão Preto, Rio 
de Janeiro ( UGF), São Luís, 
Teixeira de Freitas, Três Lagoas, 
Uberlândia e Volta Redonda            
( FOA).  
Telecomunicações:  
Objetivo: possibilitar o 
aperfeiçoamento profissional de 
graduados que desejem beneficiar-
se da oportunidade de conciliar 
trabalho e estudo mediante um 
sistema de ensino flexível e de 
qualidade. 
Público alvo: o curso destina-se a 
profissionais de nível superior. Em 
particular, engenheiros eletrônicos e 
de telecomunicações. 
Metodologia: a mesma do curso 
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para Formação de Professores para 
o Ensino Superior . 

 

 

 

1998 

 

 

 

Especialização via Internet – 
LED/UFSC- SENAI 

O Programa de Pós-Graduação em 
Engenharia de Produção da UFSC e 
o Serviço Nacional da Indústria       
( SENAI), com uso de ambiente 
virtual de aprendizagem 
desenvolvido pelo Laboratório de 
Ensino a Distância, oferece o curso 
de especialização por Internet: 
Gestão de Instituições de Ensino 
Técnico, com alunos de todo o país 
acessando o curso. Duas novas 
turmas foram lançadas em 
setembro/98 e março/99.   

 

 

1998 

 

 

Capacitação de professores- 
Universidade Federal de 

Uberlândia 

Universidade Federal de Uberlândia 
produz cursos de educação 
continuada para professores do 
ensino fundamental e do ensino 
médio da rede estadual de Minas 
Gerais, com o uso de televisçao, 
mídia impressa e supervisão 
presencial. 

 

 

1998 

 

 

Projeto Político-Pedagógico – 
LED/UFSC/SED-SC 

A Secretaria da Educação do Estado 
de Santa Catarina oferece programa 
de educação continuada para 43 mil 
professores da rede estadual, com 
um ano de duração sobre a proposta 
curricular e as práticas pedagógicas 
no estado. Impressos, vídeo-aulas, 
telefonia e teleconferências. 

 

 

1998 

 

 

Rede Universitária de EAD- 
Mestrados on line UFSC- 

FUNCITEC 

Em março de 1998, a UFSC dá 
início às aulas do Plano Sul de Pós-
Graduação a Distância, oferecendo 
sete cursos de mestrado 
simultaneamente para alunos em 
seis universidades interligadas por 
videoconferência no interior de 
Santa Catarina. Programa 
financiado pela Capes e Fundação 
Catarinense de Ciência e 
Tecnologia ( FUNCITEC) 

 

 

 

 

Curso de Contabilidade Prática 
Avançada a Distância. 
Especialização oferecida pela 
Escola de Administração 
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1998 Contabilidade Prática Avançada 
- ESAF 

Fazendária ( ESAF – Min. da 
Fazenda), para professores de 
contabilidade e de auditoria 263 
alunos matriculados. 

 

 

1998 

 

 

Cursos on-line – Projeto 
VIRTUS Univ Federal de 

Pernambuco- PE 

Iniciam as parcerias do Projeto 
VIRTUS com a comunidade 
externa à academia. Realização de 
cursos on-line pra auditores fiscais 
da Escola Superior de Educação 
Fazendária. Consultoria técnico-
pedagógica e sistemas de 
comunicação do Projeto VIRTUS, 
conteúdistas indicados pela 
instituição contratante. 

 

1998 

 

Capacitação de professores – 
Fundação Demócrito Rocha ( CE) 

Programa especial de formação 
continuada para professores do 
ensino fundamental do estado do 
Ceará atende 32.709 matrículas. Os 
alunos estão em 10.702 escolas em 
184 municípios. 

 

 

 

 

 

1998 

  

 

 

 

 

MBA Gestão de Entidades e 
Sistemas de Previdência UNIVIR 
– Faculdade Carioca - RJ 

O grupo de trabalho UNIVIR, 
núcleo de educação a distância da 
Faculdade Carioca ( RJ), inicia em 
1998 a oferta de duas disciplinas de 
um programa de pós-graduação por 
Internet, com uso do ambiente 
Learning Space (Lótus 
Corporation). No mesmo ano, 
sempre com o uso de entrega de 
conteúdos e de atividades de 
aprendizagem via rede, realiza os 
seguintes cursos: planejamento e 
desenvolvimento de cursos de EAD 
via rede, em parceria com a Cia 
Vale do Rio Doce; Introdução à 
internet e Fundamentos da Ação 
Gerencial, em parceria com a 
Polícia Militar (RJ); Introdução à 
Administração; Metodologia de 
Pesquisa, com atividades 
complementares a disciplinas do 
curso regular de administração da 
instituição e produz portais 
educacionais para hospedar 
informações de acesso a cursos para 
a Associação Brasileira de Recursos 
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Humanos, o setor elétrico                 
( Eletrovir), e a Secretaria 
Municipal de Trabalho do Rio de 
Janeiro ( Universidade Virtual do 
Trabalhador).    

 

 

 

 

1998 

 

 

 

 

Núcleo de Educação a Distância 
– Univ. São Francisco - RJ 

Criação do Núcleo de Educação a 
Distância da Universidade São 
Francisco. Espaço de pesquisa, 
desenvolvimento e produção de 
EAD por mídia impressa, utilização 
de vídeos e também ambientes 
internet. Produção de 02 cursos de 
extensão em 1998: treinamento em 
Visual Basic via Internet e Vamos 
Aprender: ouvir e perguntar, eis a 
questão. Design instrucional com 
uso de material impresso, tutoria 
por internet, sistemas de telefonia e 
correio. 

Início de atividades a distância por 
internet como complemento do 
ensino presencial, principalmente 
para tirar dúvidas de alunos. 

 

 

 

1998 

 

 

 

Cursos on-line em Saúde – 
Escola Paulista de Medicina - 

UNIFESP 

Lançamento de novos cursos pela 
Universidade Federal de São Paulo: 
aperfeiçoamento em interpretação 
do Campo Visual ( educação 
continuada); aperfeiçoamento em 
nutrição em saúde pública ( 
especialização) e em ortopedia 
oncológica ( especialização). 

Aprendizado centrado na resolução 
de problemas, com uso de estrutura 
de Web e hipertexto. Recursos de 
Hipermídia, correio eletrônico, real 
vídeo e lista de discussão. 
Realização da Escola Paulista de 
Medicina. 

 

 

1999 

 

 

Credenciamento de IES para 
EAD pelo Ministério da 

Tem início o processo de 
autorização e credenciamento de 
cursos superiores a distância pelo 
MEC. O procedimento segue a 
regulamentação do Decreto 2.494, 
de fevereiro de 1998, e da Portaria 
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Educação MEC 301, de abril do mesmo ano. 
As primeiras instituições 
credenciadas foram a Universidade 
Federal do Pará e a Universidade 
Federal do Ceará. 

 

 

 

1999 

 

 

 

Expansão da oferta de cursos 
por internet e videoconferência 

O ano de 1999 tem como principal 
característica o crescimento do 
número de instituições de ensino 
superior e de institutos em direção 
ao uso de internet como mídia 
preferencial de interação para 
cursos em todos os níveis. O uso da 
videoconferência continua restrito a 
programas de pós-graduação 
desenvolvidos em parcerias 
interuniversitárias ou entre 
universidades e empresas. Os 
seminários e congressos de EAD 
realizados no Brasil têm como 
destaque as estratégias de uso e as 
ferramentas de gerenciamento 
administrativo e da aprendizagem 
orientadas à internet.   

 

 

 

 

1999 

 

 

 

 

Didática do Ensino Superior – 
Design de aplicações para internet 

– Univ. São Francisco - RJ 

Cursos de extensão em Didática do 
Ensino Superior e em 
Automotivação; Programa de 
especialização a distância em 
Design de aplicações para internet; 
Programa DúvidaNet, para elucidar 
dúvidas de alunos da graduação 
pela internet. Na pós-graduação, o 
design instrucional de um curso 
semipresencial, com aulas 
quinzenais dividino as atividades 
com aulas virtuais e tutoria pela 
internet. Nos cursos de extensão, 
uso de materiais impressos, fital de 
vídeo e tutoria por internet.   

 

 

 

1999 

 

 

Revisão de disciplinas e 
atividades de recuperação para 

alunos a distância – 
Universidade Brás Cubas - SP 

Início de atividades com a 
plataforma Learning Space. Como 
estratégia de preparar os quadros da 
universidade para a EAD, a UBC 
estimula o uso do Learning Space 
como ferramenta para atividades de 
revisão de conteúdos e para etapas 
de recuperação de alunos em 
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dependência. 
 

1999 

 

Jornalismo On-line e outros. 
FACOM - UFBA 

O projeto Sala de Aula, da 
Faculdade de Comunicação da 
Universidade Federal da Bahia, 
oferece, novamente, o curso de 
extensão Jornalismo On-line. 
Programa baseado no uso da mída 
internet. 

 

 

 

 

 

 

1999 

 

 

 

 

 

 

Disciplinas on-line: cursos de 
extensão a Distância – Projeto 

VIRTUS – Univ. Fed. de 
Pernambuco - PE 

O Projeto VIRTUS consolida-se na 
Universidade Federal de 
Pernambuco e inicia a oferta em 
escala de disciplinas a distância. Os 
dados de 1999 registram: 30 
disciplinas de graduação a distância 
( Cursos de Comunicação Social, 
Ciência da Informação, Design e 
Educação). Uso do software próprio 
ambientes virtuais de estudo 1000  
alunos e 20 professores envolvidos. 
 05 disciplinas de pós-graduação a 
distância ( Informática, Educação, 
Comunicação e Informação, 
Sociologia, Engenharia Elétrica); 
Educação continuada em 
Contabilidade. Programa em 
parceria com a Escola de 
Administração Fazendária – ESAF 
2000 alunos e 109 professores 
envolvidos; 
Especialização em Educação, com 
sistema misto presencial e a 
distância 50 alunos atendidos; 
Curso de extensão em ambientes 
virtuais de Estudo com 50 alunos; 
Curso de extensão em Proteção e 
Controle em Sistemas de Potência, 
com atividades por internet e 
interações também por 
videoconferência 30 alunos 
atendidos. 

 

 

1999 

 

 

Introdução à Cultura Judaica – 
Faculdades Renascença – SP 

Primeiro curso on-line das 
Faculdades Integradas Hebraico- 
Brasileira Renascença, de São 
Paulo. Utilização de ambiente 
internet de aprendizagem. Curso de 
extensão gratuito aos inscritos. 
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Certificação por participação nas 
atividades propostas. 

 

 

 

 

1999 

 

 

 

Programa de Pós-Graduação a 
Distância – Programa de 

Extensão a Distância Univ. Gama 
Filho- RJ 

Cursos de pós-graduação 
oferecidos: Pensamento Político 
Brasileiro, Telecomunicações e 
Formação de Docentes para o 
Ensino Superior. Cursos de 
extensão: Introdução Histórica ao 
Liberalismo e Introdução ao Estudo 
do Código de Defesa do 
Consumidor. Até 1999 já estavam 
implantados 14 pólos pedagógicos 
da UGF para atendimento de alunos 
a distância em 10 unidade da 
federação.  

 

 

 

1999 

 

 

 

Universidade Virtual – UnB – 
Universidade de Brasília 

A Universidade de Brasília 
oficializa com o nome Universidade 
Virtual suas atividades por 
educação a distância. Oferta em 
1999: sete  cursos de extensão, dois 
aperfeiçoamento e um de 
especialização. Utilização crescente 
da mídia internet, sinalizando uma 
transição do modelo de ensino por 
correspondência, até então 
característico  da  UnB, para 
estratégias pedagógicas e recursos 
tecnológicos da 3ª geração em 
educação a distância. A 
especialização em Educação 
continuada e a Distância utiliza  
como ambiente Internet o software 
canadense Vitual U.  

 

1999 

 

Estágio de Convergência de 
Mídias:  Programa Engenheiro 
Empreendedor – Laboratório de 

Ensino a Distância – 
Universidade Federal de Santa 

Catarina 

Com o aumento do número de 
usuários de internet permitindo 
ganhos em capilaridade em escala 
nacional, o LED/UFSC adota o uso 
da rede também para os programas 
de capacitação a distância para 
grandes contigentes, que, até então, 
utilizavam estratégias de mídias 
integradas ( teleconferência, 
material impresso, vídeo-aulas, 
sistemas DDG). O uso da rede 
ocorre em paralelo aos recursos 
anteriores, estimulando a clientela a 
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migrar para o uso da internet. 
Realização de 08 programas de 
extensão no ano, com quase dez mil 
matrículas. Nos programas de pós-
graduação a distância com o uso da 
videoconferência os professores são 
orientados a aumentar a intensidade 
de interações e de atividades de 
aprendizagem pela internet. Assim, 
a internet deixa de ser mídia 
acessória e passa a condição de 
mídia complementar nestes 
programas. Início de treze novos 
cursos de pós-graduação em 1999: 
Engenheiro Empreendedor: 
realização de um programa 
integrado de educação a distância, 
patrocinado pela FINEP, atendendo 
a todas as faculdades de engenharia 
no Brasil. Acesso gratuito para 
sessões de teleconferência, 
Programa de Aprendizagem a 
Distância em Plano de Negócio, e 
Concurso Nacional de Planos de 
negócio via internet, com o 
propósito de estimular o 
comportamento empreendedor em 
estudantes de engenharia .  
Especialização para professores de 
engenharia em 
Empreendedorismo. 

 

1999 

 

Especialização em Moda – Univ. 
Anhembi Morumbi - SP 

Realização de programa de 
especialização em Moda para 200 
alunos. Uso de ambiente virtual de 
aprendizagem internet. Realização 
de programas de extensão por 
internet nas áreas de Turismo, 
Marketing e Comércio Exterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

O mestrado em infomática da PUC 
de Campinas alcança 90 % de 
virtualização nas disciplinas 
oferecidas. Os alunos selecionados 
para o mestrado podem fazer a 
opção em cursar presencialmente 
ou a distância as disciplinas já 
formatadas para EAD. Todos os 
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1999  

Mestrado a Distância em 
Informática – Instituto de 

Informática – PUCCAMP - SP 

alunos do mestrado, presencial ou a 
distância são avaliados 
presencialmente. Análise da 
produção acadêmica indica que não 
existe perda de efetividade na 
aprendizagem dos alunos a 
distância. Ao contrário, surgem 
indicadores de um rendimento 
melhor dos alunos na opção a 
distância.   

 

1999 

 

Curso de Inglês: Especialização 
em Administração Industrial. 

Universidade de São Paulo 
Fundação Vanzolini 

A Universidade de São Paulo, por 
meio da Fundação Vanzolini, da 
Escola Politécnica, lança duas 
disciplinas do curso de 
especialização em Administração 
Industrial na Internet, e o curso 
Trend Distance Learning, também 
pela Internet.  

 

 

1999 

 

 

Licenciatura a Distância – 
NEAD UFTMT 

O núcleo de educação a distância da 
Universidade Federal de Mato 
Grosso conclui programa de 
capacitação interna para o uso da 
internet e de CD-ROM nos seus 
cursos, e realiza a formação de 
professores e tutores para atuar em 
EAD. Lança proposta para realizar 
nova licenciatura a distância em 
exercício no estado de Mato 
Grosso.  

1999 Curso de Extensão em Micro-
informática: Curso de Extensão 

em Informática educativa – 
UNIVIR- Faculdde Carioca RJ  

Desenvolvimento de curso de 
Micro-Informática pela Faculdade 
Carioca e Fundação Demócrito 
Rocha ( CE), de cursos virtuais em 
Micro-informática básica. 
Abordagem de processadores de 
texto, planilhas eletrônicas sistemas 
operacionais e internet. 

Criação de programa virtual de 
informática educativa, para 
sensibilizar docentes e profissionais 
da educação para as possibilidades 
de utilização dos recursos da 
informática no ensino. Curso 
estruturado em seis módulos de 
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aprendizagem, com duração 
prevista para seis meses de 
atividades pelos alunos. 

1999 Curso de Histopatologia – 
UNIFESP – Escola Paulista de 

Medicina  

Material suplementar a cursos 
curriculares de graduação. Acesso 
livre aos alunos da instituição, com 
atividades de avaliação por 
autocorreção on-line. No ar desde 
junho/1999.  

 

 

 

 

1999 

 

 

 

 

Proformação – SEED/MEC 

A Secretaria de Educação a 
Distância do MEC forma parcerias 
com os estados de Mato Grosso e 
Mato Grosso do Sul e oferece o 
Programa de Formação de 
Professores em Exercício ( 
Proformação), para habilitação em 
nível de 2º Grau de 1.199 
professores leigos. Início do curso 
em fevereiro/99. Curso com uso de 
materiais impressos, vídeo-aulas e 
encontros presenciais quinzenais 
para tutoria e avaliação. Ao final de 
dois anos de curso os alunos 
recebem diploma de Magistério, 
independente de formação anterior.  

 

 

 

1999 

 

 

 

UNIREDE – Universidade 
Virtual Pública do Brasil 

Em dezembro de 1999, 18 
universidades públicas reúnem-se 
em Brasília e lançam documento 
pela criação da Universidade 
Virtual Pública do Brasil. O 
movimento recebe adesão de 
praticamente todas as IES federais e 
estaduais, superando 50 instituições 
signatárias do projeto em três 
meses. Em abril de 2000, os 
ministérios da Educação e de 
Ciências e Tecnologia baixam 
portaria nomeando comissões de 
trabalho para analisar a viabilidade 
de criação da instituição.   

 

 

 

 

 

 

Um consórcio de 10 universidades 
particulares e comunitárias cria a 
marca Universidade Virtual 
Brasileira, para coordenação em 
desenvolvimento de plataformas 
tecnológicas comuns, produção de 
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2000 Uvb.br – Universidade Virtual 
Brasileira   

conteúdos para EAD, definição de 
metologias de trabalho, formação 
de recursos humanos e oferta de 
cursos por EAD. O primeiro curso, 
Preparação de Professores Autores 
e Tutores para Educação a 
Distância tem início em agosto com 
157 matrículas. 

 

 

 

2000 

  

 

 

PUC- Virtual – PUC Minas 
Gerais e PUC Porto Alegre 

As universidades católicas em Belo 
Horizonte (MG) e em Porto Alegre 
(RS) lançam programas próprios de 
educação a distância. Ambos os 
projetos caracterizam-se pelo uso 
consorciado de mídias, utilizando-
se de canais universitários, links de 
satélite para videoconferência, 
internet, suporte em materiais 
impressos e produção multimídia.  

2000 Universidade Virtual do Rio 
Grande do Sul 

As universidades comunitárias do 
Rio Grande do Sul associam-se 
num projeto de cooperação para 
criação de uma universidade virtual. 

 

2000 

 

Onlineuniversity- Univ. Estácio 
de Sá 

Em julho a Universidade Estácio de 
Sá coloca na internet o portal 
onlineuniversity.com.br anunciando 
serviços de apoio a estudantes do 
ensino médio, a alunos do ensino 
superior e oferecendo cursos a 
distância.  

 

2000  

 

Projeto NAVE PUC-SP 

Pesquisa aplicada sobre formação 
de professores para o uso de 
tecnologia virtual na construção de 
redes colaborativas de 
aprendizagem. Coordenação do 
professor Fernando Almeida. Oferta 
de curso piloto para 120 alunos de 
cursos de licenciaturas, professores 
para o uso de tecnologia virtual na 
construção de redes colaborativas 
de aprendizagem. Este projeto 
investigou novas concepções 
curriculares repensadas à luz das 
novas tecnologias, a formação de 
professores para uso de ambientes 
virtuais e avaliação do impacto na 
aprendizagem dos alunos 
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participantes. 
2000 Proed – Unipar – Universidade 

Paranaense 
Início da oferta de cursos a 
distância para o ensino das 
ferramentas do pacote Microsoft 
Office. Cursos modelados com o 
ambiente TopClass. 

2000 Universidade Virtual Pública de 
Santa Catarina – Rede ACAFE 

Em 01 de agosto as instituições do 
sistema ACAFE- Associação 
Catarinense das Fundações 
Educacionais) lançam a proposta de 
criar um consórcio de cooperação 
estadual em direção à universidade 
virtual.  

2000 Instituições Credenciadas pelo 
Ministério da Educação para 

educação a distância no ensino 
superior  

Universidade Federal do Paraná 

Universidade Braz Cubas 

 

 

 

 

2001 

 

 

 

Instituições Credenciadas pelo 
Ministério da Educação para 

educação a distância no ensino 
superior 

Universidade Estadual do Norte 
Fluminense; 
Universidade Federal Fluminense; 
Universidade Federal do Mato 
Grosso; 
Universidade do Estado de Santa 
Catarina; 
Universidade Federal do Mato 
Grosso do Sul; 
Faculdade de Administração de 
Brasília; 
Universidade Federal do Espírito 
Santo; 
Universidade Estadual do 
Maranhão; 
Pontifícia Universidade Católica do 
Rio Grande do Sul. 

2002 Instituições Credenciadas pelo 
Ministério da Educaçação para 
educação a distância no ensino 

superior 

Universidade Federal de Alagoas. 
Universidade Federal de Ouro 
Preto. 
Centro Federal de Ensino 
Tecnológico do Paraná. 
Fundação Oswaldo Cruz. 
Faculdade de Educação São Luís. 
Universidade Castelo Branco. 
Universidade Federal de São Paulo. 
Universidade do Sul de Santa 
Catarina. 
Universidade para o 
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Desenvolvimento da Região do 
Pantanal. 
Universidade da Amazônia 
Pontifícia Universidade Católica de 
Campinas. 
Universidade Federal de Santa 
Catarina    

Vianney et al (2002) ressaltam que essa cronologia foi elaborada por consulta a 
fontes primárias diretamente nas instituições citadas, e por dados encaminhados 
pela colaboração de seus amigos e educadores: Antônia Petrowa, Marlene Blois, 
Roberto Salvador, Nelly Moulin, Isaías Sidney, Morgana Barbieri, Viviane 
Bernardo, Waldomiro Loyolla, Paulo Cunha, Kátia Morosov, Vera Salvador, 
Maria da Graça Moreira, Celso Niskier, Carmen Silvia Maia, Nádia Hatori, Celso 
Hatori, Marilena Garcia e Dilsa Montoro e pesquisa em material bibliográfico dos 
autores Terezinha Saraiva, Arnaldo Niskier, Lina Barreto, Gabriel Mário 
Rodrigues, José Alves, Ivônio Nunes, Maria de Fátima Guerra de Sousa, Cláudia 
Landim, Nara Pimentel, Elias de Oliveira Motta, Cláudio Moura e Castro, João 
Roberto Moreira Alves, Ana Lúcia B. de Castro, Lúcia Radler dos Guaranys e 
Oreste Preti.  
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Anexo II  

 
Portaria nº 2.253 de 18 de outubro de 2001. 
 
 

O ministro de Estado da Educação, no uso de suas atribuições, 

considerando o disposto no art. 81 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e 

no art 1º do Decreto nº 2.494. de 10 de fevereiro de 1998, resolve:   

Art 1º As instituições de ensino superior do sistema federal de ensino 

poderão introduzir, na organização pedagógica e curricular de seus cursos 

superiores reconhecidos, a oferta de disciplinas que, em seu todo ou em parte, 

utilizem método não presencial, com base no art 81 da Lei nº 9.394, de 1196, e no 

disposto nesta Portaria. 

§ 1º As disciplinas a que se refere o caput, integrantes do currículo de cada 

curso superior reconhecido, não poderão exceder a vinte por cento do tempo 

previsto para integralização do respectivo currículo. 

§ 2º Até a renovação do reconhecimento de cada curso, a oferta de 

disciplinas previstas no caput corresponderá, obrigatoriamente, à oferta de 

disciplinas presenciais para matrícula opcional dos alunos. 

§ 3º Os exames finais de todas as disciplinas ofertada para integralização 

de cursos superiores serão sempre presenciais. 

§ A introdução opcional de disciplinas previstas no caput não desobriga a 

instituição de ensino superior do cumprimento do disposto no art.47 da Lei nº 

9.394, de 1996, em cada curso superior reconhecido. 
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Art 2º . A oferta das disciplinas previstas no artigo anterior deverá incluir 

métodos e prátifcas de ensino-aprendizagem que incorporem o uso integrado de 

tecnologias de informação e comunicação para a realização dos objetivos 

pedagógicos. 

Art 3º  As instituições de ensino superior credenciadas como universidades 

ou centros universitários ficam autorizadas a modificar o projeto pedagógico de 

cada curso superior reconhecido para oferecer disciplinas que, em seu todo ou em 

parte, utilizem método não presencial, como previsto nesta Portaria, devendo ser 

observado o disposto no § 1º do art.47 da Lei nº 9.394, de 1996. 

 § As universidades e centro universitários deverão comunicar as 

modificações efetuadas em projetos pedagógicos à Secretária de Educação 

Superior – SESU – do Ministério da Educação – MEC  - bem como enviar cópia 

do plano de ensino de cada disciplina que utilize método não presencial, para 

avaliação. 

§ 2º A avaliação prevista no parágrafo anterior poderá facultar a 

introdução definitiva das disciplinas que utilizem método não presencial no 

projeto pedagógico de cursos superiores reconhecidos ou indicar a interrupção de 

sua oferta. 

Art. 4º As instituições de ensino superiro não incluídas no artigo anterior 

que pretenderem introduzir disciplinas com método não presencial em seus cursos 

superiores reconhecidos deverão ingressar com pedido de autorização, 

acompanhado dos correspondentes planos de ensino, no Protocolo da SESU, 

MEC. 
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Parágrafo único: Os planos de ensino apresentados serão analisados por 

especialistas consultores do Ministério da Educação, que se manifestarão através 

de relatório à SESU, e somente poderão ser implementados após a expedição de 

ato de autorização do Ministro da Educação. 

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

  

PAULO RENATO SOUZA      

 

 

 

 

 


