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O presente trabalho abordar o avanço a Educação a Distância no Brasil sob os              
aspectos conceituais, históricos e legais, identificando parâmetros de crescimento no          
país. O Ensino a Distância é uma forma de ensino/aprendizagem que diverge da             
modalidade presencial por ser realizada por meio de utilização de tecnologias de            
informação e comunicação, permitindo que o professor e o aluno estejam em            
ambientes físicos diferentes. O conceito da EAD no Brasil é definido oficialmente no             
Decreto nº 5622, de 19 de dezembro de 2005 no: Art. 1º - Para os fins deste                 
Decreto, caracteriza-se o Ensino à Distância como modalidade educacional na qual           
a mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorre          
com a utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação, com            
estudantes e professores desenvolvendo atividades educacionais em lugares ou         
tempos diversos. Este tipo de educação está sendo cada vez mais utilizado na             
Educação Básica, na Educação Superior (Graduação e Pós-Graduação), nos cursos          
Técnicos, Profissionalizantes, nos de Aperfeiçoamento, dentre outros. O objetivo         
deste artigo é apresentar uma visão do Ensino à Distância nas diversas Graduações             
no Brasil, com foco nas políticas educacionais, nos pólos de ensinos e na evasão              
dos estudantes nesta modalidade de ensino. A metodologia adotada, em relação à            
natureza, é aplicada; quanto à forma de abordagem do assunto, é qualitativa; do             
ponto de vista de seus objetivos, é descritiva; e com relação aos procedimentos             
técnicos, é bibliográfica. Desta forma esse trabalho buscou prestar informações          
pertinentes aos atos legais e de acordo com a visão de diversos escritores da área.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 INTRODUÇÃO 
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O presente trabalho visa apresentar ao leitor questionamentos as diversas          

mudanças que vem ocorrendo entre as sociedades, que estão cada dia mais            
aceleradas, proporcionando alterações em vários setores, levando transformações        

no modo de ensinar e aprender. As tecnologias de comunicação e informação            
proporcionam maior contato entre as pessoas; e as relações globais estão cada vez             

mais conectadas e próximas. A percepção de interdependência entre pessoas e           

organizações está cada vez maior. 
No contexto das sociedades contemporâneas, o Ensino à Distância surge          

como uma modalidade de educação que pode possibilitar formas diferentes de ver o             
mundo, de ensinar e de aprender. Esse modo de ensino traz aspectos positivos ao              

contexto educacional, como democratização de oportunidades educacionais e        

possibilidade de se constituir em instrumento de emancipação do individuo no           
contexto social. Também, tem propiciado uma nova produção de conhecimento          

individual e coletivo, colaborativo, favorecido pelos meios digitais e interativos de           
aprendizagem. 

Por fim esse trabalho defende o Ensino à Distância, podendo ser um meio             

para que aquele indivíduo possa ter acesso à educação. Seja pelo valor ser mais em               
conta do que o modelo presencial seja pelo fato de morar longe distante, em lugar               

que de difícil acesso presencial de se locomover até o local da educação presencial,              
entre outros. Logo, através do uso da tecnologia no processo de ensino            

aprendizagem muitas pessoas.  

Aonde o Ensino à distância vem ganhando força, e agora ainda mais vem se              
firmando como campo de estudos e de possibilidades educativas. 

 

1.1 PROBLEMA 

Para a realização de um estudo coerente e capaz de trazer contribuições            
importantes ao leitor, embasado na metodologia científica, se faz necessário a           

definição do problema para o qual serão buscadas possíveis argumentações          

pratica visando a solução. Visto que, mostrará a diante, como chegou à definição             

deste problema. 
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1.1.1 Antecedentes do Problema 

 

Esse método de Ensino à Distância faz emergir um novo paradigma social,            

descrito por alguns autores, como sociedade da informação ou sociedade em rede            
alicerçada no poder da informação. Um mundo no qual o fluxo de informações é              

intenso, em permanente mudança, e “onde o conhecimento é um recurso flexível,            

fluido, sempre em expansão e em mudança”. 

Para quem tem acesso às novas tecnologias, não existem barreiras de tempo            

e de espaço para que se comuniquem. Uma nova era que oferece múltiplas             

possibilidades de aprender, em que o espaço físico da escola, tão proeminente em             
outras décadas, neste novo paradigma, deixa de ser o local exclusivo para a             

construção do conhecimento e preparação do cidadão para a vida ativa. 

A maioria das pesquisas, quanto ao tema, discute a qualidade do ensino a             
distância. As possibilidades desta pesquisa levam a compreensão das tecnologias          

com olhar no fazer uso dela como objeto de conhecimento e instrumento necessário             

para transformação social.  

 

1.1.2 Formulação do Problema 

Esta problemática não é de simples conclusão como aparenta pois o Ensino à             

Distância usada como instrumento de tecnologia social, também aponta pela          

colaboração do desenvolvimento de pessoas e comunidades. 

 

 

 

1.2 Questões de Estudos 

Algumas questões de estudos podem ser baseadas no retorno destes          

questionários: 
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a. O que é Ensino á Distância. 

b. Qual a origem do Ensino à Distância. 

c. Em que momento histórico esse tipo de ensino passou a ser relevante. 

d. Quais os principais leis constitucionais estão ligadas ao Ensino à Distância. 

As respostas aos questionários anteriormente citados serviram de base para          

o presente trabalho, a fim de elucidar de maneira didática o problema apresentado.  

 

1.3 OBJETIVOS 

 

Para se alcançar tal objetivo, a metodologia utilizada nesta pesquisa se           

apresenta em relação à natureza, como aplicada, pois se fará uma descrição do             

Ensino à Distância no Brasil, a fim de servir de referencial para melhorias ou              
mudanças no ensino da educação do país. 

 

1.3.1 Objetivo Geral 

 

O presente estudo pretende integrar os conceitos básicos e a informação           

cientifica relevante e atualizada, afim de verificar ensino à distância, visando o            
avanço da tecnologia, assim como os rumos em que o mundo moderno vem             

apresentando nos ensinos didáticos. 

 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

Descrever o surgimento e importância do ensino à distância no Brasil. 
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Compreender os fatores que levaram ao avanço do ensino a distância no            

Brasil. 

Abordar a educação a distância no Brasil sob aspectos conceituais, históricos           

e legais. 

 

1.4 JUSTIFICATIVAS 

 

A pesquisa visa identificar pontos positivos do Ensino à Distância, uma vez            
que alcance uma imensa parcela da população a uma praticidade e custo            

operacionais mais baixo quando comparada à educação presencial, sem deixar de           
oferecer aos seus alunos as exigências exigidas do mercado de trabalho. Como            

também é preciso ampliar o conceito da educação à distância para incorporar todas             

as possibilidades propiciadas pelas tecnologias de comunicação e informação para          
todos os níveis e modalidades de educação.  

 

1.5 CONTRIBUIÇÃO 

 

Com o presente estudo pretende-se defender que o Ensino à Distância é fruto             
da história de cada sujeito e das relações que ele consegue estabelecer com o              

conhecimento ao longo da vida. No entanto, esse processo não depende somente            
do indivíduo, envolve as interações que a pessoa realiza com o outro, com a família,               

amigos etc. Ou em situações formais como com o professor, seus colegas, livros e              

avanços tecnológicos participando pela aprendizagem da sociedade em geral. 

 

2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 A IMPORTÂNCIA DO ENSINO PARA A HUMANIDADE 
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Na vida cotidiana de um ser humano a família é o primeiro circulo social              

do qual se faz parte. Obtendo um modelo de estrutura familiar tido como             
saudável, onde se compartilha os primeiros momentos da vida. É de onde se             

extrai os subsídios emergenciais para a sobrevivência: alimentação, segurança e          
afetividade; e onde se adquiri as primeiras noções de sociabilidade. Para as            

crianças, as coisas se apresentam vestidas em linguagem, não em sua nudez            

física; e esta vestimenta de comunicação à torna participante nas crenças           

daqueles que a rodeiam (FREIRES et al., 2016). 

A educação escolar por sua vez pode classificar como uma segunda casa            

onde se adquiri os ensinamentos que irão futuramente formar um cidadão da            
sociedade baseado nas atividades e disciplinas ali exposto, auxiliando o          

desenvolvimento físico e psicológico do aluno. Sendo nessa fase que o aluno            

estará desenvolvendo suas características pessoais, atividades e disciplinas        
desempenhadas na escola devem formar e desenvolver, além do conhecimento          

intelectual, o desenvolvimento de características pessoais que serão observadas         

ainda na vida adulta (NASCIMENTO et al., 2016). 

Porém nas últimas décadas o ensino vem sofrendo grandes         

transformações no cenário mundial e no Brasil em todos os setores sejam eles:             

econômico, político ou social, afetando as ideologias e a legislação educacional           
brasileira. Essas transformações levaram o sistema econômico brasileiro a         

avançar, apesar das altas taxas de juros e do aumento do lucro como também              

da crise social e política no País (MENDES, 2010). 

A sociedade depende de uma educação nova, que supra as          

necessidades atuais. Como é possível inovar na educação brasileira se o ensino            
ainda apresenta práticas arcaicas? A função do professor é transformar, é trazer            

para o aluno ensinos que trarão soluções para um mesmo problema. Essa            

educação transformadora é que irá modificar a sociedade (SILVA et al., 2018). 

Apesar de que estamos vivendo mudanças, havendo leis que         
regulamenta a educação no Brasil com o intuito de oferecer educação de            
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qualidade a todos, independentemente da classe social, cultural, limitações         
físicas ou psicológicas, localidade, política, economia, religião, raça ou quaisquer          

outras diferenças que existem. A formação, controle execução e fiscalização do           
cumprimento das legislações educacionais são de responsabilidade dos        

governos das esferas Federais, Estaduais e Municipais. Abrangendo todos os          

níveis da educação, como desde ensino nas creches até o ensino superior, e             
também fatores que envolvem a educação como questões financeiras, de          

planejamentos, estruturais, democráticas e de mão-de-obra. Mesmo sabendo        
que as leis levam certo tempo para entrarem em vigor, pois as mesmas sofrem              

atualizações conforme a demanda e necessidades do sistema em geral          

(NOGUEIRA, 2010). 

  

2.2 O SURGIMENTO DO ENSINO Á DISTÂNCIA NO BRASIL 

 

Os avanços tecnológicos influenciaram as Instituições de ensino        

superior a inovarem na educação. Uma das grandes mudanças foi a implantação            
do Ensino à Distância. Nas Instituições de ensino superior o esse tipo de ensino              

proporcionou aos alunos e professores uma nova forma de aprender e ensinar.            
Nos dias atuais é possível perceber que a maioria das pessoas quer aproveitar o              

máximo possível de seu tempo, e por isso acaba ficando difícil fazer um curso              

presencial, surge então à opção do ensino à distância (RAMOS et al.; 2014). 

Segundo PISA, 2011, o Ensino à Distância iniciou a partir dos anos 1990             

no Brasil, e tomou estrutura própria e as Instituições de Ensino Superior por volta de               

1996, quando obteve respaldo legal para sua realização.  

 

O Ensino à Distância, é uma modalidade de educação efetivada através           
do intenso uso de tecnologias de informação e comunicação, em que           

professores e alunos estão separados fisicamente no espaço e/ou no tempo, o            
qual está sendo cada vez mais utilizada na Educação Básica, Educação Superior            

e em cursos abertos, entre outros (COSTA, 2017).  
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De acordo com NEVES, 2013, o Ensino à Distância é definido com:  

[...] o processo de ensino e aprendizagem, mediado por tecnologias, onde           
professores e alunos estão separados espacial e/ou temporariamente.        
Salienta, ainda, que é mais conveniente sua aplicação para educação de           
adultos, por terem mais consolidado a aprendizagem individual de pesquisa. 

 

Embora o ensino à Distância tenha suas limitações, (ARRUDA et al.,           

2015), enfatiza que a Educação à Distância emerge no contexto das políticas            
públicas em educação como “possibilidade” de ampliação do quadro de          

matrículas, pela rápida expansão de vagas no ensino superior, uma vez que as             
limitações físicas e estruturais se tornam menos relevantes, já que grande           

parte do processo de ensino e aprendizagem ocorre em espaços escolhidos           

pelos alunos para desenvolverem seus cursos. 

De acordo com os dados do O Instituto Brasileiro de Geografia e             

Estatística (IBGE) de 2014, as matrículas no Ensino Superior na modalidade à            

distância saltaram de pouco mais de três mil em 2001 para cerca de 1,1 milhão               
em 2014, sendo quase 130 mil matrículas ofertadas por instituições públicas de            

Ensino Superior e as demais por instituições privadas. (SCHEIBE, 2010). 

Os números são surpreendentes, pois demonstram a força que essa          
modalidade ganhou e tem tendência de ganhar ainda mais nas décadas           

futuras, apesar de pouco demonstrar a respeito das condições em que os            

cursos são ofertados, seja no âmbito da infraestrutura, da contratação de           
professores e das condições nas quais se dão as atividades pedagógicas dos            

alunos (BARRETO, 2010). 

 

2.3 ENSINO À DISTÂNCIA 

 

O Ensino à distância é um meio pedagógico de alcance potencializado e que             

depende da incorporação de tecnologias de comunicação e informação para atingir           
os seus êxitos educacionais, pertencendo a uma modalidade de educação na qual            
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os professores e alunos se encontram em locais diferentes durante todo, ou grande             

parte, do tempo em que aprendem ou ensinam (ARAÚJO, 2016). 

Acredita-se que devido à busca incessante pelo conhecimento, e qualificação          

profissional, os avanços das tecnologias disponíveis, falta de tempo das pessoas; a            
modalidade de educação a distância está revolucionando as práticas e as estruturas            

educacionais no Brasil e no mundo, ressaltando que, o Ensino à Distância não deve              

ser tratado como uma mercadoria e que deve ser evidenciado o seu potencial,             
estabelecendo regras e normas de utilização (MELCHERT, 2016). 

Alguns pontos podem destacar nos benefícios do Ensino à Distância, como           

por exemplo, a distância geográfica entre alunos e professores proporciona uma           
maior liberdade na aprendizagem; a separação no tempo, que possibilita uma           

gerência do tempo e das atividades desenvolvidas maiores por parte do aluno; o             
planejamento pelas instituições que devem ofertar cursos por meio de instituições           

credenciadas pelo MEC e com acompanhamento de profissionais experientes; E,          

por fim, podemos considerar a questão das Tecnologias da Informação e           
Comunicação, como suportes diversificados na intermediação da aprendizagem, tais         

como: vídeo, áudio, telefone, televisão (videoconferência), e-mails, mensagens        

instantâneas e chats, facilitadas pela conexão via internet (VISENTINI, 2016). 

 

2.4 BASES LEGAIS DO ENSINO À DISTÂNCIA  

 

No ano de 1996, o ensino à distância foi incluído na legislação educacional 
com a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação, o artigo 80 regulamenta a 

modalidade de ensino: 

[...] Art. 80. O Poder Público incentivará o desenvolvimento e a veiculação            
de programas de ensino a distância, em todos os níveis e modalidades de             
ensino, e de educação continuada. (Regulamento)  
§ 1º A educação a distância, organizada com abertura e regime especiais,            
será oferecida por instituições especificamente credenciadas pela União.  
§ 2º A União regulamentará os requisitos para a realização de exames e             
registro de diploma relativos a cursos de educação a distância.  
§ 3º As normas para produção, controle e avaliação de programas de            
educação a distância e a autorização para sua implementação, caberão aos           

13 

 



respectivos sistemas de ensino, podendo haver cooperação e integração         
entre os diferentes sistemas. (Regulamento)  
§ 4º A educação a distância gozará de tratamento diferenciado, que incluirá: 

I - custos de transmissão reduzidos em canais comerciais de radiodifusão           
sonora e de sons e imagens;  
 
I - custos de transmissão reduzidos em canais comerciais de radiodifusão           
sonora e de sons e imagens e em outros meios de comunicação que sejam              
explorados mediante autorização, concessão ou permissão do poder        
público; (Redação dada pela Lei nº 12.603, de 2012). 
  
II - concessão de canais com finalidades exclusivamente educativas;  
 
III - reserva de tempo mínimo, sem ônus para o Poder Público, pelos             
concessionários de canais comerciais. (BRASIL, 2014). 

 

A legislação brasileira da educação a distância realizou mudanças         

progressivas nos marcos regulatório, o que de certa maneira possibilitou ampliar a            
oferta de cursos em todo o país. Com a compreensão legal da EAD, listamos as               

principais características do ensino à distância a partir de uma perspectiva da            
Legislação (SIMONATO, 2014). A saber:  

 
● Democratização do acesso;  

● Flexibilidade em tempo e lugar para os estudos;  

● Eficiência da metodologia;  
● Aumento da capacidade de leitura e de escrita;  

● Autonomia do estudante;  
● Redução de custos;  

● Ampliação da abrangência das instituições;  

● Compatibilidade com jornadas especiais de trabalho;  
● Acesso a conteúdos e atividades estruturadas de aprendizagem;  

● Acompanhamento por professores tutores mesmo em regiões remotas;  
 

● Promoção da modernização do ensino presencial pela incorporação da EaD;  

● Qualificação dos métodos de ensino e de aprendizagem;  
● Acessibilidade de pessoas portadoras de alguma deficiência. 
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De acordo com MEC alguns aspectos legais relevantes para o ensino à            
distância são: 
  

• [...] A partir da LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação) nº. 9.394/96,               
trata-se a EaD como uma forma de ensino equivalente ao presencial em            
todos os níveis - principalmente no artigo 80.  
 
• Os Referenciais de qualidade para cursos de EaD, em 1998. Não sendo             
normatizadores, porém tendo um caráter e orientação para cursos a          
distância.  
 
• O Decreto nº. 2.494/98 regulamenta o artigo 80 da LDB, definindo a             
educação a distância.  
 
•O Decreto nº. 2.561/98 delegou competência às autoridades integrantes         
dos sistemas de ensino, de que trata o artigo 8º da LDBEN, para promover              
os atos de credenciamento de instituições de ensino.  
 
• A Resolução nº. 01/01-CNE (Conselho Nacional de Educação) estabelece          
as normas para a pós-graduação lato e stricto sensu, fixando condições de            
validade de certificados de cursos a distância.  
 
• A Portaria nº. 4.059/04 confere às IES (Instituição de Ensino Superior) a             
autonomia de introduzir na organização pedagógica e curricular dos cursos          
superiores presenciais, podendo ofertar até 20% das disciplinas integrantes         
do currículo que utilizem a modalidade semipresencial.  
 
• O Decreto nº. 5.622/06 regulamenta o artigo 80 da Lei nº. 9.394/96, das              
diretrizes e bases da educação nacional, estabelece formas de acordo de           
cooperação e convênios e as competências do MEC, das autoridades dos           
sistemas estaduais e do Distrito Federal.  
 
• A Portaria Normativa nº. 02/07 dispõe sobre os procedimentos de           
regulação e avaliação da educação superior a distância, regulam o          
credenciamento das instituições para oferta de cursos em EaD, bem como           
dos polos de apoio presencial.  
 
• Regulamentada a Resolução nº. 1 de 08 de junho de 2007 é             
regulamentada e estabelece normas para o funcionamento de cursos de          
pós-graduação lato sensu, em nível de especialização, preconizando a         
inclusão de provas presenciais e defesa presencial individual de trabalho de           
conclusão de curso, bem como o registro do certificado por instituições           
devidamente credenciadas e que efetivamente ministraram o curso (         
OLIVEIRA, 2017). 

 

Com isso podemos observar que o homem está em busca de aperfeiçoar seu 

dia-a-dia através de um método de ensino mediante a inovações tecnológicas que 

facilitam seu viver (PAESE, 2012). 

 

3 METODOLOGIA 
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O presente trabalho foi realizado dentro de um processo cientifico e           
embasado em procedimentos metodológicos. Dessa forma, serão apresentados de         

forma clara e bem detalhada, como o problema que foi exposto no item 1.1 pode ser                
solucionados, bem como quais critérios, estratégicas e instrumentos foram utilizados          

no processar deste trabalho.  

A trajetória desenvolvida pela elaboração deste trabalho teve inicio na revisão           

teórica do assunto, através de consultas bibliográficas e manuais doutrinários,          
documentos e trabalhos científicos (artigos, trabalho de conclusão de curso e           

dissertações), a qual prosseguiu até a fase de análise dos dados coletados neste             
processo (discussão e resultados). Em paralelo à revisão bibliográfica foram          

realizados questionários juntos GAC AP orgânico de Bda Bld e junto a oficiais             

aperfeiçoados instrutores de estabelecimentos de ensino que lançam suas vistas          
sobre a temática em tela, como os da EsAO, da Escola de Comando e              

Estado-Maior do Exército (ECEME), do Centro de Instrução de Blindados (CIBId), da            
Escola de Comunicações (Es Com) e do Centro de Instrução de Guerra Eletrônica             

(CIGE).  

 

3.1 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 

O presente trabalho abrange um levantamento bibliográfico o qual incluiu          

artigos originais e artigos de revisão, Monografias, Dissertações como também          
Revistas Eletrônicas. 

 

 
 

3.2 TIPO E NATUREZA DA PESQUISA 

 

Foi realizado um levantamento bibliográfico, qualitativo e       
exploratório-descritivo de artigos publicados no período compreendido entre 2010 a          

2020, publicados na língua portuguesa, não levando em consideração a área           
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geográfica desenvolvendo pesquisas sobre os rumos no âmbito do Ensino à           
Distância que o mundo vem tomando durante as ultimas décadas como também nos             

dias atuais. 

 

3.3 DELINEAMENTO DA PESQUISA 

 

O delineamento de pesquisa contemplará as fases de levantamento e seleção 

da bibliografia; coleta dos dados, crítica dos dados, leitura analítica e fichamento das 

fontes, argumentos e discussão dos resultados. 

 

3.4 PROCEDIMENTO PARA A REVISÃO DE LITERATURA 

 

Para a definição de termos, levantamento das informações de interesse e           

estruturação de um modelo teórico de análise será realizada uma revisão de leitura             

nos seguintes moldes: 

 

a. Fontes de busca 

- Artigos científicos das bases de dados do Google, PubMed, do LILACS, do 
SCIELO e do ISI; 

- Leitura jurídica brasileira; 

- Regulamento Disciplinar do Exército; e 

- Recursos ordinários do STF que envolvem prisão disciplinar militar. 

 

b. Estratégia de busca para as bases de dados eletrônicas 

 

A fim de realizar a busca a respeito do assunto será utilizada a localização              

dados eletrônicos, por meio de sites de busca na internet. A fim de otimizar a busca,                
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onde serão utilizados os seguintes termos descritores: “Ensino” “Distância”         

“Tecnologia” “Estudo”. 

 

c. Critérios de inclusão: 

 

- Estudos publicados em português. 

- Casos transitados e julgados referentes ao assunto. 

 

d. Critérios de exclusão: 

- Assunto que não estejam relacionados com Ensino à Distância e que não             
possuam analogia com Ensino à Distância. 

 

3.5 INSTRUMENTOS 

 

Os instrumentos utilizados por este estudo foram às pesquisas e          

questionários, em caráter voluntário, uma vez que, considerando o caráter recente           
do assunto “Ensino à Distância” tratado pelo presente estudo e a pequena            

quantidade de trabalhos que abordem, espera-se obter junto aos contemplados com           

os questionários respostas amparadas pela doutrina, porém não restritas a ela, que            
tragam influência de suas experiências profissionais e resultado de seus estudos           

enquanto instrutores de estabelecimentos de ensino ligados à temática abordada. 

 

 

3.6 ANÁLISE DOS DADOS 
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Os dados obtidos com a pesquisa bibliográfica e documental; e com os            
questionários e pesquisas aplicadas, foram analisados de forma lógica e pragmática,           

possibilitando conclusões coerentes.  

Tendo este trabalho a finalidade de pesquisa, ou seja, que discute uma            
proposta de pesquisa, com o objetivo de propor alternativas metodológicas, e mais            

especificamente delimitadas pelo conceito de tecnologia e seu papel social;          

educação à distância como instrumento de tecnologia social, apresentamos como          
resultados o que se segue, considerando que o trabalho tem por objetivo declarar as              

condições iniciais para a proposição de indicadores de avaliação do emprego de            
tecnologias sociais em comunidades educativas em virtude do Ensino à Distância,           

servindo a presente pesquisa como base para pesquisas futuras. 

 

3.7 ALCANCES E LIMITES 

 

Com relação a seqüência deste trabalho, ter-se-á condições para uma          

avaliação destes tipos específicos de intervenções educativas com bases         

tecnológicas de cunho social e comunitário objetivando o Ensino à Distância.           
Acreditamos que a possibilidade de uso de tecnologias sociais no âmbito social            

poderá trazer benefícios para a humanidade dos dias atuais mais do que nunca. É              
preciso compreender o profunda avanço tecnológico que oferece, qual seja, o           

emprego criativo e o desenvolvimento de novas comunicações de aprendizagem          

participativa, colaborativa e inventiva. 

 

 

 

 

CONCLUSÃO 
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A pesquisa registrou na literatura a evolução histórica da educação a           
distância no Brasil nos últimos anos, a modalidade de Ensino a Distância, no Brasil,              

tem adquirido uma procura significativa dentro da sociedade atual. Universidades e           
Faculdades destacam especial atenção à formação dos egressos, assim as          

instituições de ensino procuram prestar serviços de qualidade para a sociedade e            

buscam constantemente o aprimoramento dos processos de ensino e         

aprendizagem.  

Diante disso, a pesquisa evidência, a importância das novas tecnologias de           

informação na educação, tendo os aparelhos eletrônicos, juntamente com a internet           

para introduzir as diferentes formas de aprendizagem, uma vez que acompanhar o            

desenvolvimento tecnológico contribui de forma significativa na qualidade do ensino. 

Nota-se que a utilização de forma correta da informática, vem a promover            

mudanças positivas na forma de ensinar, sendo um instrumento de interação entre o             
professor e o aluno. Possibilitando ao professor o desenvolver nas novas formas de             

promover o conhecimento, de forma que o aluno venha vivenciar uma nova maneira             

de aprendizagem, estimulando a sua própria criatividade e participação do alunado. 

Enfim, no decorrer dos anos e principalmente nos dias atuais, muitas           
mudanças ocorreram no ritmo acelerado com que o Ensino à Distância está            

inteiramente ligada às diversas tecnologias de comunicação e informação que foram           
inseridas no contexto educacional tornando-se ferramentas que proporcionaram        

oportunidades impares para toda a sociedade em nossos dias. 
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