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Olá! 
Seja Bem-vindo a Unidade I

Nesta unidade vamos tratar, de forma sucinta, da modalidade 

de Educação a Distância, das formas em que ela pode 

ocorrer e, em como pode impactar na educação atual.
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Antes de mais nada, é preciso entender o que é Educação a 

Distância (EaD).

Conceituar EaD não é uma tarefa fácil. No entanto, expomos 

aqui a contribuição de alguns autores, a fim de que possamos 

melhorar o entendimento e, até mesmo ter condições de criar 

nossos próprios conceitos sobre o assunto.

Vamos, então a alguns exemplos de conceituação...
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“É um modo não contíguo de 

transmissão entre professor e 

conteúdos do ensino e aprendente e 

conteúdos da aprendizagem - possibilita 

maior liberdade ao aprendente para 

satisfazer suas necessidades de 

aprendizagem, seja por modelos 

tradicionais, não tradicionais, ou pela 

mistura de ambos”. (REBEL, 1983)
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“Educação a distância pode ser definida como a 

família de métodos instrucionais nos quais os 

comportamentos de ensino são executados em 

separado dos comportamentos de aprendizagem, 

incluindo aqueles que numa situação presencial 

(contígua) seriam desempenhados na presença do 

aprendente de modo que a comunicação entre o 

professor e o aprendente deve ser facilitada por 

dispositivos impressos, eletrônicos, mecânicos e 

outros”. (Moore, 1973)
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“Educação a distância se refere àquelas formas de 

aprendizagem organizadas, 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 estágios ou elementos deste processo. 

Podem estar envolvidos estudos presenciais e 

privados, mas sua função será suplementar ou 

reforçar a interação predominantemente a 

distância”. (Malcom Tight, 1998
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Observamos, no cenário mundial, significativas mudanças que 

abrangem todos os setores sociais. No setor educacional essas 

mudanças tem sido expressivas e revolucionárias, visto que 

tem permitido intensos avanços e transformações de conceitos, 

metodologias e estratégias  de ensino.
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Em  meio a essas transformações, surge a  Educação a Distância 

revolucionando e alterando o processo de ensino aprendizagem, 

pois possibilita ao indivíduo estreitar distância entre a 

comunicação e o ser em processo de aprendizagem.

Vale salientar que, a partir dessas transformações, as relações 

sociais se redimensionam e se estabelecem através do sistema 

de informação. Com isso, as pessoas adotam uma nova maneira 

de pensar, agir e interpretar o mundo. 
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Diante disso, o sistema de comunicação passa a contribuir de 

forma expressiva no processo de construção do saber, pois com 

as tecnologias avançadas como instrumentos metodológicos, 

passa a existir uma significativa coletividade produtiva, rompendo 

as barreiras e fronteiras geográficas, de idade, nacionalidade, 

formação acadêmica e outras. Assim, as informações passam a 

circular simultaneamente com a troca de conhecimento.
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O ensino a distância tem evoluído muito desde os dias de 

aprendizagem via correspondência em que o aluno recebia os 

materiais do curso, através do correio. Os alunos podiam, então, 

trabalhar completamente em seu próprio ritmo, terminando o curso 

de acordo com o seu trabalho e cronograma de vida. Apesar de 

cursos por correspondência ainda existirem, eles estão sendo 

rapidamente substituídos por cursos on-line, que oferecem instrução 

dos professores, a interação com outros estudantes, e fóruns de 

discussão.
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Nesta modalidade de ensino, estudantes e professores não 

necessitam estar presentes  em um local específico durante o 

período de formação. 

Desde os primórdios do ensino a distância, utiliza-se a 

correspondência postal para enviar material ao estudante, seja na 

forma escrita, em vídeos, cassetes áudio ou CD-ROMs, bem 

como a correção e comentários aos exercícios enviados, depois 

de feitos pelo estudante. 

Depois do advento da Internet, o e-mail e todos os recursos 

disponíveis na World Wide Web tornaram-se largamente 

utilizados, ampliando o campo de abrangência da EaD. 



  

EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA

                        

Quanto à forma, a Educação a Distância pode ser:

1. Síncronoma

2. Assíncronoma
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1. Síncrona 

Síncrona literalmente significa "ao mesmo tempo". Ensino à 

distância síncrona envolve a comunicação ao vivo, quer seja 

sentado em uma sala de aula, conversando online, teleconferência, 

etc. Aprendizagem síncrona é menos flexível e limita o aluno em 

relação ao uso de seu tempo. 

É, no entanto, a forma mais  popular de ensino a distância, uma vez 

que facilita  uma  maior  interação  entre alunos e professores.
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2.  Assíncrona 

Ensino a distância assíncrona, cujo significado literal é “não 

ao mesmo tempo, normalmente tem um conjunto de prazos 

semanais, mas por outro lado permite aos alunos trabalhar 

em seu próprio ritmo. 

Os alunos têm uma maior interação com seus pares e podem 

se corresponder por meio de mensagens online, envio de 

texto, áudio e vídeo.
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Esperamos ter contribuído para a ampliação do seu conhecimento acerca 

da Educação a Distância.

Ao final desta Unidade I, realizaremos um Fórum de Discussão. Para par-

ticipar com sucesso, pedimos que siga as instruções abaixo, se ainda tiver 

dúvidas, não exite! Pergunte ao seu Tutor, ele está pronto para lhe aten-

der.

1. Leia o texto “O que é educação a distância”, escrito pelo Professor 

José Manuel Moran, que se está disponível na Biblioteca deste curso.

2. Participe do Fórum de Discussão disponível ao final desta unidade.

Indicamos como leitura complementar o texto:  A Educação a Distância como Estratégia 
Educacional nas Organizações, que se encontra na Biblioteca. Neste texto, você vai compreender 
melhor o que é o Ensino a Distância, sua evolução, e o seu desenvolvimento no contexto 
educacional e corporativo. 
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