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3 Você contrataria um aluno que cursou EAD? 

( ) Sim 

( ) Não 

( ) Depende da faculdade em que cursa 

 

4 Caso respondeu não na questão 3, porque? 

( ) O ensino EAD não é tão bom quanto o ensino regular 

( ) O ensino EAD não atende as características do cargo 

( ) O ensino EAD é superficial 

 

5 Entre um aluno de EAD e um de ensino regular, qual você contrataria? 

( ) Aluno EAD 

( ) Aluno Ensino Regular 

 

6 Você acha que o aluno EAD tem as mesmas oportunidades no mercado quanto a um aluno de ensino 

regular? 

( ) Sim 

( ) Não 

 

7 As empresas reconhecem o ensino EAD? 

( ) Sim 

( ) Não 

 

8 Na empresa tem algum funcionário que tenha cursado ou cursa EAD? 

( ) Sim 

( ) Não 
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Resumo: 

A Educação a Distância no Brasil tem crescido consideravelmente, haja vista o crescente número de 

instituições com essa modalidade de ensino, seja nos espaços de educação formal ou não formal. Este 

trabalho apresenta as reflexões construídas a partir de um estudo na Pontifícia Universidade Católica 

do Rio Grande do Sul (PUCRS), Brasil, em um Curso de Especialização a Distância em Informática 

na Educação, com o objetivo de analisar a interação entre professores, alunos e equipe do curso como 

referência para a aprendizagem. É sabido que a interatividade é uma exigência do processo educativo 

em contextos virtuais, o que implica na mediação pedagógica do professor. Percebemos, durante a 

realização do curso, através da avaliação dos alunos nas diferentes disciplinas, o quanto  a 

interatividade foi fator significativo para a aprendizagem dos discentes. A pesquisa ora apresentada 

teve cunho metodológico qualitativo, descritivo, baseada em André e Moraes. Os estudos foram 

realizados com base em Faria, Primo e Portal, dentre os brasileiros e Lévy, Moran e Fainhol, em 

âmbito internacional. Justificamos a relevância deste estudo pelas crescentes pesquisas nesta 

modalidade de ensino, construindo alternativas para a qualificação dos processos de interação que 

gerem uma aprendizagem significativa. As pesquisadoras atuam nas funções de gestão e condução 

dos trabalhos no que tange ao assessoramento e organização de cursos na modalidade a distância da 

PUCRS Virtual, unidade de serviços cujo papel é apoiar e gerir as ações e políticas da PUCRS no 

que se refere à modalidade de Educação a Distância.  

Palavras-chave: 

Educação a Distância; interatividade; aprendizagem; legislação. 

 

Educação a Distância 

Para dar conta do cenário em que a pesquisa está inserida, é necessário conceituar Educação a 

Distância (EAD) constituindo-se essa como uma tarefa complexa, pois como em muitas outras áreas 

não se encontra uma unanimidade em seu conceito. Várias são as definições possíveis, que podemos 

considerar como legítimas, mas não iguais, onde o termo distância tem sido tomado com a principal 

distinção. Neste contexto está presente, conforme García Aretio (2001), também, uma grande 

diversidade de propostas metodológicas, estruturas e aplicações de projetos de Educação a Distância 

em função de alguns fatores, como: 

x A concepção filosófica e teórica de EAD 

x Os apoios políticos e sociais 
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x As necessidades educacionais da população que o sistema 

educacional convencional não atende 

x O grupo destinatário 

x Os recursos tecnológicos que se pode dispor 

x O modelo institucional (unimodal, bimodal, centralizado, 

descentralizado, com ou sem tutoria, etc) 

x O maior ou menor uso de: encontros presenciais, correio, 

telefone, material impresso, rádio, televisão, áudio, vídeo, Internet, etc  

x O desenvolvimento dos meios de comunicação e das 

tecnologias da informação 

As possibilidades de definições, decorrentes dos fatores supra levantados nos remetem a diferentes 

formas de equacionamento de propostas educacionais. Ainda que nosso trabalho esteja circunstanciado 

em uma delas, como se verá a seguir, quando descreveremos os pressupostos educativos da proposta 

da PUCRS VIRTUAL, consideramos importante ir tecendo o cenário no qual ela se insere. 

Uma crescente ampliação da EAD passou a se configurar a partir do desenvolvimento das não tão 

novas tecnologias de informação e comunicação, como se pode observar pelo aumento significativo do 

número de projetos postos em desenvolvimento pelos espaços públicos de discussão que se criaram, 

não só no Brasil, mas neste, a partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – 9394/96 

LDBEN Na literatura especializada existe uma multiplicidade de conceitos de EAD. Procuramos 

apresentar alguns que nos trazem à mão diferentes explicações e que nos ajudam a compor e discutir a 

conceituação utilizada nesse trabalho. Ao percorrermos esses conceitos, encontramos na definição de 

Peters um enfoque que lhe confere densidade própria, como se vê: 

Educação a Distância é um método de transmitir conhecimento, competências e atitudes que é 

racionalizado pela aplicação de princípios organizacionais e de divisão de trabalho, bem como pelo 

uso intensivo de meios técnicos, especialmente com o objetivo de reproduzir material de ensino de alta 

qualidade, o que torna possível instruir um maior número de estudantes, ao mesmo tempo, onde quer 

que eles vivam. É uma forma industrializada de ensino aprendizagem (PETERS, 1983). 

A definição de Peters procura explicar, a partir de um contexto socioeconômico mais amplo, as 

particularidades de EAD com relação ao ensino convencional e ao mercado de trabalho. Observamos 

que a denominação de ‘Educação a Distância’ é utilizada para apresentar uma educação que está 

baseada nos suportes tecnológicos.  

É apenas a partir dos anos 80 e especialmente nos anos 90, no bojo das transformações tecnológicas 

trazidas, por um lado, pelas redes telemáticas e pela disseminação dos computadores pessoais e, por 

outro lado, pela influência das teorias sociais relacionadas com a pós-modernidade Belloni, (2001), 
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Fernandes, (2001), que se observa o aparecimento de concepções de formação inspiradas na ideia de 

uma “sociedade do saber e da informação”. Nesse contexto, da complexidade e reflexividade, a 

educação passa a ser identificada como a construção dos saberes ao longo da vida, e o acesso ao saber 

como condição de emancipação do indivíduo-cidadão. A posição dos autores apresenta questões 

contemporâneas relacionadas ao papel da informação e do conhecimento na construção da sociedade.  

Um outro ponto de referência, que consideramos importante em nossa caminhada, pois representa a 

regulamentação da Educação a Distância no Brasil, é o Decreto nº 5.622 de 19 de dezembro de 2005 

que regulamenta o Artigo 80 da Lei de Diretrizes e Bases nº 9394/96 e apresenta a seguinte 

conceituação de Educação a Distância em seu artigo primeiro: “ ...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”. 

Observamos que na conceituação de EAD, apresentada no Decreto nº 5.622, a mediação didático-

pedagógica é viabilizada pelas tecnologias, não basta o professor organizar os materiais didáticos em 

diferentes mídias e disponibilizá-los para os alunos no ambiente virtual, é necessário interagir com os 

mesmos através das ferramentas de comunicação. 

De acordo e além das descrições e análises desses componentes e das suas possibilidades de 

composição, apresentamos nesse trabalho, como hipótese para uma definição de Educação a Distância, 

que uma organização assim identificada se manifesta: pela busca constante e interativa de instauração 

de um aprender a aprender, entre todos e como todos, pois nada está dado como absoluto, exceto essa 

ideia; pela aproximação dos sujeitos, entre si, numa comunidade de comunicação; uma aprendizagem 

que se faz sem distâncias, pois embora exista distância física entre professores, alunos e equipes de 

cursos, essa é regulada por outros caminhos que não se fixam no espaço-tempo e que se instauram via 

potência de cada um; em aprendizagem que se faz argumentando, tanto individualmente como 

socialmente; na relativa dimensão e valor do técnico, pois a tecnologia não é suficiente para construir 

a aprendizagem e a rede de comunicação; do sentir-se acolhido, seja para apoiar, criticar, reformular e 

nos ganhos de autonomia de cada um, ao longo das experiências.  

 

Interatividade 

O conceito de interatividade é de fundamental importância quando falamos de EAD e seus processos, 

porém, assim como na EAD, encontramos diversas definições com diferentes enfoques. Nas pesquisas 

de Primo (2005), encontra-se o estudo de interação com o auxilio das novas tecnologias e a 

conceituação de interação, como “ação entre entes (inter + ação = ação entre)”, objetos ou sujeitos e 
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que implica relação entre agentes, sujeitos. Logo, interagir é agir mutuamente, é realizar uma 

aprendizagem colaborativa que pressupõe autonomia.  

Primo destaca a diferença entre  “interação mútua” e a “interação reativa”. A primeira caracteriza-se 

pela possibilidade de negociação, de discussão e de autonomia, enquanto a segunda é previsível, 

oferece uma gama de escolhas pré-determinadas, do tipo estímulo-resposta como, por exemplo, os 

‘videogames’. Observamos que a interação mútua, proposta por Primo permite aos participantes 

estarem em constante modificação, atualização, pois a ação de cada participante afeta as ações dos 

demais, ou seja, a interação não é uma soma das ações individuais. 

Encontramos em Faria (2002) outro ponto que julgamos importante destacar. A interatividade depende 

da interação entre as pessoas, portanto, é um processo social, que se realiza através da mediação, o que 

denota a importância da noção de equipe e de intervenção do professor/mediador. Essa mediação, na 

EAD, se consubstancia de  diferentes  formas e com a utilização de diversos recursos e ferramentas. 

A posição da autora destaca a importância da equipe que trabalha com EAD e de sua sintonia e 

sincronicidade para que a mediação pedagógica aconteça através das tecnologias de informação e 

comunicação. Para explicitar isso, tomamos a contribuição de Ferreira e Rezende (2004): interação é 

um evento complexo, dialético e interacionista, que depende inteiramente dos elementos e de seus 

contextos, das pessoas e  dos lugares constituindo uma ferramenta importantíssima para a construção 

do conhecimento. 

De acordo com Medeiros et al. (2000) a interatividade é entendida na perspectiva de Fainholc (1999) 

como uma relação dialética, na qual as relações sociais e culturais se atualizam, se reproduzem e se 

constituem em espaços de interjogo, introduzindo intervenções, reformulações e trocas que, a cada 

instante, se organizam e produzem novos vínculos sociais espiralados, como processo de auto-

regulação designando, portanto, uma ação mútua entre sujeitos, o que pressupõe autonomia.  

Os autores ainda abordam que a interatividade se dá por meio de mecanismos, pelos quais as relações 

interpessoais (ou interobjetais, envolvendo ações interpessoais ou grupais) agem sobre os processos 

psicológicos superiores, possibilitando, ações, atividades auto-estruturantes, auto-iniciadas e, 

sobretudo, autodirigidas do estudante durante sua aprendizagem, expressas por mediações.  

Nossa hipótese pressupõe a constituição de um “espaço de convivência”, no qual alunos, professores e 

equipe de cursos interagem e constituem redes de conversações e aprendizagens conceituais 

suportadas pelas tecnologias de informação e comunicação. Os tipos de interatividade previstos 

abrangem, como se pode ver na Figura 1, a relação professor-aluno, aluno-aluno, aluno-máquina, 

aluno-conteúdo e aluno-tecnologia. 
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Figura 1 - Tipos de Interação 

Fonte: Beiler(2004), Tese de Doutoramento em Informática na Educação 
 

Nesse sentido, é importante resgatar, conforme Rosini (2007, p.75) que “o aluno é sempre o foco de 

um programa educacional, e um dos pilares para garantir a qualidade de um curso a distância é a 

comunicação entre professores e alunos”, comunicação esta que pode ser estabelecida via Tecnologia 

de Informação e Comunicação (TIC) e suas mais variadas possibilidades, (e-mail, chat, telefone, 

fóruns de discussão ou até mesmo de comunicação, avisos,...). Ainda para Rosini (2007), para 

assegurar o processo de comunicação/interatividade entre professor e aluno, a instituição deverá 

apresentar um apoio logístico que dê sustentação e apoio à organização do curso, informar os contatos 

de todas as pessoas envolvidas no processo, bem como garantir que os estudantes recebam um 

“feedback” sobre o seu progresso durante a realização das atividades. 

Além de todas as possibilidades quanto ao uso dos recursos tecnológicos para o desenvolvimento da 

interatividade, Netto (2006, p. 52) aborda a afetividade como “ essencial para a efetivação da 

aprendizagem entre todos os envolvidos”, portanto, a relação que se estabelece entre os alunos e 

professores/tutores/estagiários/monitores, deve ser a de construção de vínculos. Como todos estão em 

locais distintos, quanto mais os alunos se sentirem acolhidos, melhor será a sua aprendizagem. 

 

 

Metodologia 

A pesquisa ora apresentada teve cunho metodológico qualitativo, descritivo, baseada em André e 

Moraes. Para André, (2001) a pesquisa qualitativa engloba um conjunto heterogêneo de perspectivas, 

de métodos, de técnicas e de análises, compreendendo desde estudos do tipo etnográfico, pesquisa 

participante, estudos de caso, pesquisa-ação até análises de discurso e de narrativas, estudos de 

memória, histórias de vida e história oral. 
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Para Bogdan e Biklen (1994), a investigação qualitativa se define por cinco características: o contato 

direto do investigador com o ambiente da pesquisa; a descrição detalhada dos dados; o maior interesse 

pelo processo do que pelos resultados obtidos; a análise dos dados de forma indutiva e o significado 

como fundamental na pesquisa qualitativa.  Isto não significa que todos os estudos apresentem estas 

características da mesma forma e que alguns até não contemplem uma ou outra das características 

elencadas. 

Os dados recolhidos são designados por qualitativos, o que implica riqueza em pormenores 

descritivos, relativamente a pessoas, locais e conversas, e complexo tratamento estatístico. As questões 

a investigar não se estabelecem mediante a operacionalização de variáveis, sendo, outrossim, 

formuladas com o objetivo de investigar os fenômenos em toda sua complexidade e em contexto 

natural.  

Ainda que os indivíduos que fazem investigação qualitativa possam vir a selecionar questões 

específicas, à medida que recolhem os dados, a abordagem à investigação não é feita com o objetivo 

de responder às questões prévias ou de testar hipóteses. Os pesquisadores privilegiam, essencialmente, 

a compreensão dos comportamentos, a partir da perspectiva dos sujeitos da investigação. As causas 

exteriores são consideradas de importância secundária. Normalmente, os dados são recolhidos, em 

função de um contato aprofundado com os indivíduos, nos seus contextos ecológicos naturais. 

(BOGDAN; BIKLEN, 1994). 

O trabalho de pesquisa ora apresentado busca não somente o levantamento de fatos e a coleta dos 

dados, senão a articulação teórica entre ambos, neste caso, em especial, o processo de interação em um 

curso de especialização a distância como referência para a aprendizagem. Os dados foram coletados 

entre os sessenta e três alunos devidamente matriculados, através da seguinte pergunta: tive boa 

interatividade com a disciplina? Justifique.  

De posse desse material, os dados foram analisados através da  análise textual discursiva  descrita por 

Moraes e Galiazzi (2006 p. 118) como 

 

 
...um processo que se inicia com uma unitarização em que os textos são separados em unidades 

de significado. Estas unidades por si mesmas podem gerar outros conjuntos de unidades 

oriundas da interlocução empírica, da interlocução teórica e das interpretações feitas pelo 

pesquisador. Neste movimento de interpretação do significado atribuído pelo autor exercita-se 

a apropriação das palavras de outras vozes para compreender melhor o texto. Depois da 

realização desta unitarização, que precisa ser feita com intensidade e profundidade, passa-se a 

fazer a articulação de significados semelhantes em um processo denominado de categorização. 

Neste processo reúnem-se as unidades de significado semelhantes, podendo gerar vários níveis 
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de categorias de análise. A análise textual discursiva tem no exercício da escrita seu 

fundamento enquanto ferramenta mediadora na produção de significados e por isso, em 

processos recursivos, a análise se desloca do empírico para a abstração teórica, que só pode ser 

alcançada se o pesquisador fizer um movimento intenso de interpretação e produção de 

argumentos. 

 

A partir destes movimentos, emergiram duas categorias identificadas como: mediação para o processo 

de aprendizagem e material didático como apoio para a aprendizagem.  

 

Mediação como processo de aprendizagem 

Para Faria (2002) a mediação, como intervenção pedagógica, abre espaço ao diálogo permanente, para 

debater dúvidas, apresentar questões orientadoras, viabilizar a dinâmica do processo de aprendizagem, 

desencadear a reflexão, propor ‘enigmas’ e despertar o ‘desejo’ de aprender, propiciar novas relações 

do aluno com o conteúdo, com a tecnologia, com o próprio professor e consigo mesmo. Tais fatos 

foram evidenciados através da fala dos alunos “a professora  conseguiu envolver todo o grupo com 

muito empenho para discutir sobre um tema muito polêmico e quase que intocável para muitas 

pessoas”; “ a professora X está de parabéns, sempre presente e interagindo a todo momento, uma 

participação muuuito ativa! Isso estimulou muito minha participação e contribuição nos fóruns e 

propostas apresentadas; “as intervenções da professora levaram ao grupo a questionamentos e novos 

caminhos de discussão que enriqueceram a todos os participantes”;“atividades desafiadoras, feed 

back original e competente, fechamentos criativos e brilhantes, organização da disciplina inovadora e 

eficiente. O ritmo das atividades foi puxado, de difícil execução no prazo estipulado, mas valeu a pena 

pela riqueza das estratégias, do material e dos desafios. Espetacular!!!” 

 

a qualidade e a maneira de utilizar o correio eletrônico, o ‘chat’, o fórum, e os demais suportes 

tecnológicos pode ser um grande auxiliar no desenvolvimento da educação a distância, 

mediatizando pedagogicamente a aprendizagem, utilizando a tecnologia numa perspectiva 

dinâmica, criativa, inter-relacionada e não-linear (FARIA, 2002, p.123) 

 

Como podemos perceber pela fala dos alunos, o processo de mediação realizado pelas professoras foi 

significativo para os alunos, fazendo com que os mesmos conseguissem aprender, apesar das 

dificuldades citadas, corroborando com a autora.  
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Material didático como apoio pedagógico 

Quanto a utilização de material didático, é preciso uma reflexão sobre a sua utilização, não basta 

apenas o recurso/apoio da internet, mas sim o que é possível fazer através dela e da utilização de 

diferentes propostas para que o aluno a distância atinja o objetivo maior que é a aprendizagem. Para 

Rosini (2007 p.77),  

 

considerar a convergência dos equipamentos e a integração entre materiais impressos, 

radiofônicos, televisivos, de informática, de teleconferências, entre outros, acrescida da 

mediação dos professores – em momentos presenciais ou virtuais-, criam ambientes de 

aprendizagens ricos e reflexivos. 

 

Esta observação pode ser percebida através das falas  “foi muito prazerosa a execução das atividades, 

além de serem diferenciadas e um trabalho de equipe. Muito bom”; os fóruns foram bastante 

proveitosos para mim. Diversos colegas tocaram em pontos sobre os quais não havia pensado e para 

estas reflexões; “a idéia de análise das charges possibilitou discussão e reflexão que, penso, foram 

realmente aprendidas por mim, pois ainda me são muito claras”;“O material foi apresentado de 

forma clara. É elogiável a capacidade de aprofundamento de idéias nos textos suscintos 

apresentados. A professora é carismática e co-partícipe. Excelente!”; “os textos complementares 

disponibilizados pela Profa foram importantes para entendimento da disciplina”; “...possibilitou o 

conhecimento de novas ferramentas gratuitas para auxiliar na aprendizagem do aluno por meio da 

tecnologia. Somados as ferramentas educacionais, achei os textos complementares disponibilizados 

pela Profa de grande relevância para construção do entendimento dos conteúdos e das atividades 

proposta pela mesma”. 

Dessa forma, a partir das falas dos alunos, além de verificar a convergência com o proposto pelo autor, 

também podemos verificar uma linha muito tênue entre a mediação como processo de aprendizagem e 

a utilização de materiais didáticos como apoio pedagógico. Ficou evidente pela fala dos alunos que 

ambas se interligam, fazendo-nos reconhecer a importância das duas categorias no processo de 

educação a distância. 

Para Faria (2002, p. 132)  

ensinar nesses ambientes de aprendizagem virtuais exige muita dedicação profissional e 

envolvimento por parte do professor, conjuntamente com uma equipe de suporte e de apoio 

técnico-pedagógico, demandando tempo para elaboração de materiais, acompanhamento das 

atividades e monitoramento dos alunos, mas resultando em ganho na personalização da 
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aprendizagem, no enriquecimento/colaboração sócio-individual e na dinamização e melhor 

aproveitamento dos espaços interativos compartilhados. 

É preciso cada vez mais considerar a educação a distância como uma possibilidade de ensino que 

permite ao sujeito uma formação de qualidade permitindo, através de um novo paradigma educacional, 

a sua qualificação pessoal. 

 

Considerações finais. 

Diante dos avanços da informática e da própria evolução dos computadores, bem como das 

possibilidades de mobilidade digital, acreditamos que a educação a distância vem proporcionar um dos 

maiores desafios para a aprendizagem. Podemos verificar, através dos estudos realizados, que a 

aprendizagem colaborativa e a mediação são as duas grandes responsáveis por essa aprendizagem, o 

que mais uma vez vem ao encontro de Faria (2000 p. 187) “O professor que atua na EAD é também, e 

acima de tudo, um educador e, como tal, precisa conscientizar-se da importância de seu papel como 

mediador entre alunos e conhecimento, utilizando a tecnologia a serviço dos valores que suscitam uma 

comunidade de aprendizagem no ciberespaço.” 

Ficou evidente, a partir das respostas dos alunos, o quanto atividades bem elaboradas e bem planejadas 

são importantes nesse processo, bem como o quanto a interação do professor no ambiente virtual 

permite ao aluno uma segurança no sentido do estabelecimento de vínculos com os professores e 

demais envolvidos no processo, no caso do curso em questão, as Atendentes de Educação a Distância 

– ATEDs, as estagiárias e as monitoras que participaram no auxílio aos professores para que o curso 

pudesse ser realizado com sucesso. 

Portanto, quanto a questão levantada sobre se houve interatividade em relação as disciplinas do curso, 

acreditamos que sim e que os alunos conseguiram não só uma boa interatividade como também 

tiveram oportunidade de explicitar a sua aprendizagem, o que cada vez mais pode evidenciar que 

diante das novas possibilidades do ensino a distância, caberá a nós professores sermos protagonistas 

de nossa história, inovando na educação com propostas de atividades cada vez mais significativas e 

que oportunizem aos alunos não apenas um mero exercício de “recorta cola” da internet, mas que os 

motivem a uma reflexão a partir de problemas relacionados à realidade na qual estão inseridos, bem 

como a um encantamento cada vez maior pela possibilidade da consecução da educação através dos 

ambientes virtuais. 
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Resumo: 

Con la incorporación al Espacio Europeo de Educación Superior, las diferentes titulaciones 

universitarias se plantean la necesidad de diseñar nuevos recursos para el aprendizaje basado en la 

aplicación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. Diversas iniciativas 

institucionales puestas en marcha por las Universidades Europeas van encaminadas a la renovación 

de metodologías docentes y de forma especial a desarrollar modelos instruccionales online mediante 

plataformas formativas virtuales (Garrison y Anderson, 2005; Bautista et al., 2006; Aliaga y 

Bartolomé, 2006). 

En este trabajo tratamos de conocer las emociones que se ponen en juego en el aprendizaje en 

entornos virtuales. Con este objetivo, hemos adoptado una concepción constructivista de las 

emociones que nos permite explorar y profundizar en las relaciones entre emoción y contexto. La 

relación emocional con nuevas herramientas y contenidos de aprendizaje supone una línea de estudio, 

especialmente interesante en relación con el e-learning y la teleformación (Etchevers, 2005; 

http://www.facom.ufba.br/ciberpesquisa/404nOtF0und/404_45.htm

