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capítulo 1
Aspectos relevantes para a 

gestão de EAD

Em educação, a concepção de cursos, projetos e programas requer 
de seus gestores conhecimento abrangente e profundo sobre as bases 
estruturais e pedagógicas que lhes servirão de sustentação. Neste 
capítulo, serão apresentadas considerações sobre esses aspectos 
tendo como plano de fundo a atual legislação vigente no país para a 
educação a distância. Essas considerações têm como foco principal 
as instituições de ensino superior. No entanto, tendo em vista o refe-
rencial que esse setor educacional fornece aos demais segmentos da 
educação, seja ela básica ou corporativa, as informações apresentadas 
também podem ser consideradas relevantes para esses segmentos.

1.1 Evolução: educação e tecnologia
A Revolução Industrial, cujas bases datam do século XVIII, acirrou 
ainda mais as modificações profundas que já se delineavam no modo 
de pensar e agir do homem contemporâneo, pois foi a partir dela que 
as mudanças passaram a ocorrer de maneira cada vez mais dinâmica 
e intensa. O século XX serviu de cenário para uma nova revolução. 
Dessa vez, as protagonistas foram as tecnologias de informação e 
comunicação (TIC), cuja evolução foi tão surpreendente e veloz que 
elas deixaram de ser coadjuvantes na ação do homem sobre a natu-
reza e passaram a condicioná-la, alterando radicalmente o modo de 
vida das pessoas.
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Conforme Lévy (1993), as telecomunicações e a informática são 
instrumentos viabilizadores de novas maneiras de pensar e de convi-
ver. As relações sociais, as amizades, o trabalho e a própria inteligência 
sofrem fortes influências da metamorfose ininterrupta de dispositivos 
informacionais de todos os tipos. Por meio deles, os sentidos passaram 
a ser capturados por uma informática cada vez mais avançada, fazen-
do emergir um conhecimento no qual a simulação computacional 
facilita e abre novos caminhos para a experimentação pessoal. Para 
o autor, a constante melhoria dessas tecnologias aumenta, além de 
seu  próprio alcance e qualidade, também sua integração com o cor-
po e a mente humana. Isso significa que a natureza multifuncional 
existente em cada tecnologia proporcionou um grau de convergência 
tão significativo que tende a continuar mudando e influenciando de 
modo radical a sociedade.

A criação das redes de comunicação na Internet iniciou uma nova 
etapa no rumo dessa tendência, ratificando assim o conceito de cibe-
respaço que, segundo Lévy (1999), é um ambiente de comunicação 
que surge da interligação de computadores em escala mundial e que 
envolve não apenas a infraestrutura material de comunicação digi-
tal, mas também as informações e as pessoas. Para complementar, 
o autor também especificou o termo cibercultura, que diz respeito 
às técnicas, às práticas, às atitudes, aos modos de pensamento e de 
valores que se desenvolvem juntamente com o ciberespaço. Reunidas, 
as concepções procuram demonstrar, entre outras coisas, que o ser 
humano, a cultura e a técnica em nenhum momento mostram-se 
antagônicos, mas, sim, complementares e constituintes de uma única 
inteligência coletiva e dinâmica. Nesse contexto, as tecnologias são, 
preliminarmente, frutos da inteligência humana e da maneira que 
cada sociedade vê o conhecimento e suas formas de aquisição e uso.

No campo educacional, observa-se que as tecnologias, a enorme 
variedade de mídias digitais e as redes de comunicação estão con-
tribuindo muito para profundas alterações tanto na modalidade 
presencial quanto na educação a distância. As informações, cada vez 
mais disponíveis, tornam dispensáveis os processos de aprendizagem 
lineares e pouco interativos em prol do uso de imagens, sons, mo-
vimento, pesquisa e, principalmente, interatividade. A possibilidade 
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de que os indivíduos possam buscar, trocar e organizar informações, 
transformando-as em conhecimento por meio de comunidades de 
aprendizagem formais e informais, requer mudanças de compor-
tamento profundas naqueles que são responsáveis pelos processos 
administrativos e docentes, qualquer que seja o nível educacional. 
Entretanto, para que isso aconteça, é preciso que esses profissionais 
reconheçam o conceito de Libâneo (2002), para o qual a educação 
é um conjunto de fenômenos, processos e ações que influenciam e 
intervêm no desenvolvimento das pessoas e nas relações entre indi-
víduos e grupos.

Na prática, a situação apresenta-se mais complexa do que possa 
parecer. Afinal, apesar das grandes mudanças com que sempre lidam, 
em nenhum momento na história tantos conceitos novos tiveram de 
ser avaliados e absorvidos pelos profissionais da educação: infor-
mática, mídias, digitalização, interação, interatividade, mobilidade, 
aprendizagem mediada pelo computador são alguns dos termos que, 
embora comecem a ser empregados com certa frequência, ainda estão 
muito distantes da prática cotidiana de uma parcela significativa desse 
universo. Deve-se observar, no entanto, que nem toda a responsabi-
lidade recai sobre os educadores. Primeiro, é preciso reconhecer que 
eles são parte integrante da sociedade e que respondem aos anseios 
sociais e às condições de trabalho que lhes são fornecidas. Infeliz-
mente, não são incomuns as demonstrações de descaso quanto ao 
valor da educação e a seu potencial para tornar o homem um ser 
verdadeiramente social e competente, conforme Delors (1988), de 
internalizar os quatro pilares do aprender, ou seja: conhecer, fazer, 
viver junto e ser.

As novas formas de aprender requerem novas formas de ensinar 
reforçando o desafio da superação dos paradigmas das fórmulas pron-
tas, das teorias absolutas e determinantes. Nesse contexto, a sociedade 
e a escola devem se voltar para a multiplicidade e a interdisciplinari-
dade para que haja uma educação realmente comprometida com o ser 
humano, com a sociedade planetária, com conhecimentos capazes de 
modificar comportamentos por meio do pensamento crítico. Enfim, 
é preciso uma revisão sobre a validade da escola descrita por Pretto 
(1996), pois, atualmente, essa escola se fundamenta no discurso oral 
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e na escrita, centralizando-se em procedimentos dedutivos e lineares 
simplificados. 

No contexto das discussões que permeiam a educação como um 
todo, há aspectos específicos para a modalidade a distância. Dentre 
elas, destaca-se a que tende a fundamentá-la em características da 
educação presencial. Ou seja, seu conceito está sempre permeado por 
comparações com a educação já conhecida pelas pessoas. No entanto 
é preciso compreender que, apesar das deficiências ainda existentes, a 
EAD evoluiu, e muito de sua epistemologia, incluindo-se os conhe-
cimentos adquiridos ao longo de sua história e formas de atuação, 
pode ser estendida e aproveitada por ambas as modalidades.

Segundo Belloni (2001), a EAD passou por gradativas mudanças 
e frequentes oscilações. Para a autora, coexistem, desde os anos 1980, 
duas orientações filosóficas predominantes: (1) o estilo industrializa-
do de educação de massa baseada em princípios behavioristas; e (2) 
uma proposta mais aberta e flexível, supostamente mais adequada às 
novas exigências sociais. Tais orientações fizeram com que os conceitos 
de EAD fossem inúmeros e os mais variados possíveis. Além disso, 
trouxeram à tona discussões clássicas. Isso fica evidenciado quando se 
observa o emprego dos termos ensino e educação a distância, quase 
sempre de forma indiscriminada e controversa. Para Chaves (2012), 
por exemplo, a aprendizagem é um processo individual decorrente 
de um sistema bem-sucedido de ensino, ressaltando que o mesmo 
método de ensino pode resultar em aprendizagem para algumas 
pessoas e ser totalmente ineficaz para outras. Assim, o autor opta por 
dizer que o que pode ocorrer a distância é o ensino, não a educação 
ou a aprendizagem, pois essas ocorrem sempre dentro do indivíduo 
e, portanto, não podem ser “remotizadas”.

Otto Peters (2003) também polemizou essa situação, pois, mesmo 
utilizando ambos os termos, suas obras também evidenciam sua 
crença de que somente é possível existir ensino – e não educação – a 
distância, uma vez que, para ele, a EAD é uma forma industrializada 
de ensino, um método de transmitir conhecimentos, habilidades e 
atitudes a partir da racionalização, da divisão do trabalho e do uso 
de meios técnicos especiais centrados em critérios de qualidade.
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Moore e Kearsley (2007) adotam uma posição menos radical, 
pois reconhecem em maior grau as novas possibilidades que advêm 
das TIC e dos novos princípios dos sistemas de gestão da educação 
atuais. Para eles, a EAD se fundamenta no aprendizado planejado 
que ocorre normalmente em um lugar diferente do local de ensino, o 
que exige técnicas especiais de criação, organização e administração, 
bem como de comunicação por meio de várias tecnologias. A EAD 
pode ser caracterizada pelo que eles consideram ser suas principais 
características: a existência de uma estreita relação entre aprendizado 
e ensino; a necessidade de que o aprendizado seja planejado e não 
acidental; o fato de o aprendizado, normalmente, ocorrer em um lu-
gar diferente do local de ensino; e, por fim, o fato de a comunicação 
poder ocorrer por meio de diversas tecnologias. 

Assim como ocorre com os conceitos, a origem exata da EAD ainda 
é motivo de grandes discussões. Para alguns estudiosos, essa modali-
dade de ensino advém da Europa e dos Estados Unidos, quando as 
estradas de ferro passaram a ser utilizadas. No entanto, seja na Grécia 
ou nas escolas bíblicas, há relatos que apontam para a sua utilização. 
Seja como for, seu crescimento efetivo ocorreu a partir do século 
XIX, quando o contexto mundial passou a ser guiado pelo avanço 
acelerado da tecnologia da economia em escala global. Para Peters 
(2003), a evolução da EAD teve um grande impulso na década de 
1970, quando empresários passaram a incentivar a realização de cursos 
seguindo os moldes da indústria: produção em massa a baixo custo. 
Ou seja, a economia teria sido a grande motivadora para as primeiras 
experiências significativas em EAD. Evidentemente, esse contexto 
histórico gerou aspectos positivos e negativos, pois, ao mesmo tempo 
que possibilitou a expansão da modalidade, também comprometeu, 
em muitas oportunidades, os aspectos didático-pedagógicos. No ge-
ral, a conjugação desses fatores, marcados pelo estigma empresarial e 
secundário, não permitiu que, por algum tempo, a sociedade pudesse 
perceber o seu real valor. 

Do ponto de vista tecnológico, a primeira fase da EAD se caracteri-
zou pelo uso de material impresso e de meios básicos de comunicação 
pessoal, particularmente, os audiovisuais, os auditivos e os livros. As 
teleconferências, por sua vez, marcam o início da segunda geração. E, 
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sendo resultado direto de um contexto marcado por rápidas mudan-
ças, a terceira geração é caracterizada não só pela soma de todos os 
benefícios advindos das fases anteriores, mas, principalmente, pelo 
uso do computador pessoal, tido como um motivador da evolução 
pedagógica em virtude de sua capacidade de gerar ambientes intera-
tivos a partir de diálogos simultâneos e dinâmicos, seja de professores 
com alunos ou desses entre si. 

Segundo Peters (2003), o momento atual da EAD é caracterizado 
pelo diálogo, pela interação social e pela socialização, ao mesmo 
tempo em que a internet passou a ser a ferramenta fundamental, 
trazendo consigo novos conceitos que, gradativamente, incorporam-se 
ao cotidiano da comunidade escolar: e-learning, educação on-line, 
aprendizagem mediada por computador e, mais recentemente, mobile 
learning são alguns dos termos mais comuns. O grande avanço se 
deve ao fato de as TIC possibilitarem e fortalecerem a interatividade 
e a interação. E isso faz com que o simples ensino a distância cada 
vez mais se esvazie em nome da educação a distância e, muito pro-
vavelmente, num futuro próximo, simplesmente, educação.

Analisando-se as diferentes concepções supracitadas, percebe-se 
que a educação a distância tende a aumentar o seu valor social à 
medida que as TIC se aperfeiçoam e princípios pedagógicos compa-
tíveis com essa nova realidade são construídos. Por isso, neste livro, o 
conceito da educação se sobrepõe ao de ensino, não só por acreditar 
que as melhorias continuarão, mas, principalmente, por crer que o 
educar supera o ensinar, tendo em vista a sua capacidade de transfor-
mar pessoas. Afinal, segundo Formiga (2012), atualmente, a formação 
do capital humano precisa ter como sustentação o desenvolvimento 
de competências, habilidades e atitudes. 

1.2 Legislação
Atualmente, a legislação específica sobre EAD no Brasil tem por 
principal base os artigos estabelecidos na Constituição Federal de 
1988 e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) de 1996, de 
onde derivam outros documentos oficiais que especificam critérios 
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de regulação, avaliação e supervisão de cursos e instituições. Assim, 
segundo Chaves (2012), no decorrer de sua trajetória, podem ser iden-
tificados diversos decretos, portarias e marcos regulatórios referentes 
à modalidade. Dentre os quais, destacam-se: 

•	 Portaria Ministerial nº 4.059, de 10 de dezembro de 2004 – regulamentou as 
aulas semipresenciais nos cursos reconhecidos das instituições 
de educação superior (IES).

•	 Decreto nº 5.622, de 19 de dezembro de 2005 – regulamentou o art. 80 
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (LDB).

•	 Plano Nacional de Educação – estabeleceu metas e diretrizes para a 
expansão da EAD.

•	 Decreto nº 5.773, de 9 de maio de 2006 – estabeleceu os princípios das 
funções de regulação, supervisão e avaliação de instituições de 
educação superior e cursos superiores de graduação e sequen-
ciais no sistema federal de ensino.

•	 Decreto nº 6.303, de 12 de dezembro de 2007 – alterou os dispositivos 
dos Decretos nº 5.622, de 19 de dezembro de 2005, e nº 5.773, 
de 9 de maio de 2006, estabelecendo a exigência de polos de 
apoio presencial. 

•	 Portaria nº 1, de 10 de janeiro de 2007 – regulou o ciclo avaliativo do 
Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES) 
para a educação presencial e a distância.

•	 Portaria nº 40, de 13 de dezembro de 2007 – institui o e-MEC, sistema 
eletrônico de fluxo de trabalho e gerenciamento de informações 
relativas aos processos de regulação da educação superior no 
sistema federal de educação.

•	 Portaria nº 10, de 2 julho de 2009 – fixou critérios para a avaliação in 
loco.

•	 Decreto nº 6.320, de 20 de dezembro de 2007 – definiu as responsabilida-
des pelas atividades de avaliação, regulação e supervisão da EAD.

•	 Decreto nº 7.480, de 16 de maio de 2011 – redefiniu as responsabilidades 
pelas atividades de avaliação, regulação e supervisão da EAD.
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•	 Instrução Normativa nº 1, de 14 de janeiro de 2013 – fixou os procedimen-
tos do fluxo dos processos de regulação de reconhecimento e 
renovação de reconhecimento de cursos na modalidade EAD.

Segundo o Art. 1º do Decreto nº 5.622, de 19 de dezembro de 2005, 
base da qual deriva a maior parte das Portarias e Instruções Normati-
vas, a educação a distância é uma modalidade educacional na qual a 
mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e aprendiza-
gem ocorre com a utilização de meios e tecnologias de informação e 
comunicação que permitem que estudantes e professores desenvolvam 
suas atividades educativas em lugares ou tempos diversos. Em sua 
essência, o artigo traz o mérito de materializar um reconhecimento, 
cada vez maior, da EAD pelo poder público brasileiro. No entanto a 
leitura minuciosa do Decreto em sua totalidade indica também que 
há vários aspectos que precisam ser reavaliados, iniciando-se por um 
conflito primário em relação à LDB. Segundo Alves (2011), em sua 
essência, a principal lei que rege a educação brasileira não reconhece 
a EAD como modalidade, o que fica evidenciado ao se observar o 
Título V – Níveis e das Modalidades de Educação e Ensino – da lei. 
Essa lei trata como níveis a Educação Básica – incluindo-se Educa-
ção Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio – e a Educação 
Superior – cursos sequenciais, graduação, pós-graduação e extensão; 
como modalidades, a Educação Especial, a Educação Profissional e a 
Educação de Jovens e Adultos. É fato que a lei traz em seu contexto 
a necessidade de se fomentar programas de EAD, mas em momento 
algum a define como modalidade.

Para Litto (2010), a legislação brasileira ainda é um grande obs-
táculo não só por separar a EAD das demais questões educacionais, 
mas também por fazer com que ela seja estruturada com base nas 
práticas já estabelecidas na educação presencial, não atendendo assim 
aos aspectos didático-pedagógicos que lhe são peculiares. 

Para verificar atualizações sobre a legislação de EAD, veja <www.
mec.gov.br>. 

A fim de avaliar se uma instituição tem capacidade efetiva para 
se credenciar e oferecer cursos superiores a distância, o MEC, por 
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intermédio do Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira (INEP), tem trabalhado com instrumentos de avaliação que 
analisam diferentes dimensões e indicadores: 

•	 Organização institucional para educação a distância – Indicadores: estabeleci-
mento da missão institucional para atuação em EAD; existência 
de planejamento de programas, projetos e cursos; elaboração de 
plano de gestão; existência de unidade responsável pela gestão 
da EAD; execução de avaliação institucional; representação 
docente, tutores e discente; estudo para implantação de polos 
de apoio presenciais; experiência já existente com a modalidade 
a distância; existência de sistema para gestão acadêmica; siste-
ma para a produção de material didático; logística e recursos 
financeiros.

•	 Corpo social – Indicadores: programas permanentes de formação e 
capacitação de docentes e tutores; corpo técnico-administrativo 
para atuar na área pedagógica, administrativa, tecnológica, 
produção de materiais didáticos e no apoio nos polos de 
apoio presenciais. No caso das instituições de ensino superior, 
acrescenta-se ainda: produção científica, titulação, formação e 
regime de trabalho do coordenador de EAD.

•	 Instalações físicas – Indicadores: instalações administrativas; infraes-
trutura de serviços; tecnologias da informação e comunicação; 
plano de expansão; atualização de equipamentos e bibliotecas, 
incluindo-se os polos.

Os cursos também passam por avaliações que comtemplam di-
mensões e indicadores próprios.

•	 Organização didático-pedagógica – Indicadores: contexto educacional; 
políticas institucionais; objetivos do curso; perfil do egresso; 
estrutura e conteúdos curriculares; metodologia; atividades e 
estágios; trabalhos de conclusão de curso; apoio ao discente; 
medidas corretivas em relação a processos de avaliação de 
curso; atividades de tutoria; uso adequado das tecnologias de 
informação e comunicação; qualidade do material didático 
institucional; mecanismos de interação entre docentes, tutores 
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e estudantes; procedimentos relativos à avaliação dos processos 
de ensino-aprendizagem; número de vagas oferecidas; convê-
nios e parcerias existentes.

•	 Corpo docente e tutorial – Indicadores: atuação do núcleo docente 
estruturante; atuação e experiência do coordenador de curso; 
titulação, regime de trabalho e experiência do corpo docente e 
de tutores em EAD; quantitativo de alunos em relação à tota-
lidade de docentes e tutores.

•	 Infraestrutura – Indicadores: local e espaço de trabalho de docentes 
e tutores; salas de aula para encontros presenciais; acesso às 
tecnologias de informação e comunicação; disponibilidade de 
bibliografia; existência de laboratórios para atividades práticas; 
condições de atendimento oferecidas pelos polos.

Além das dimensões avaliadas em termos institucionais e das 
peculiaridades dos cursos, os instrumentos cobram a conformidade 
de vários documentos, destacando-se: Plano de Desenvolvimento 
Institucional, Plano de Gestão de EAD e Plano Pedagógico do Curso. 
Na constituição de cada um deles, os instrumentos exigem diversos 
elementos, como, por exemplo, a previsão da disciplina de LIBRAS, 
a transversalidade com relação à educação ambiental, condições de 
acesso de pessoas com deficiência ou dificuldade de mobilidade e 
prevalência de avaliação presencial.

Evidentemente, a intenção do poder público ao adotar as atuais 
exigências é primar pela qualidade dos cursos que são oferecidos aos 
estudantes. Por sua vez, observa-se que, apesar da válida preocupação, 
muitas das perspectivas são, na realidade, resultantes de uma cultura 
secular centrada na presença física. A evolução das tecnologias digitais 
vem delineando um cenário que clama por mudanças em relação a 
várias das regras hoje existentes. Assim, caberá à instituição e a seu 
grupo de colaboradores estruturarem adequadamente seus projetos 
de EAD de forma a atender, simultaneamente, às exigências atuais e 
às futuras demandas.

Para verificar atualizações sobre instrumentos de avaliação, veja 
<www.inep.gov.br>. 
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1.3 Fatores estruturantes
Nas últimas décadas, a ordem econômica mundial se fundamentou 
na perspectiva de que o mercado seria capaz de identificar e solu-
cionar os problemas que permeiam as sociedades. Nas escolares e 
universidades, essa concepção fomentou algumas discussões, dentre 
as quais, a ideia de que os alunos deveriam ser tratados como clientes 
das instituições. Embora interessante num primeiro momento, uma 
reflexão mais apurada sobre o assunto comprova que a práxis dessa 
perspectiva se apresenta contraditória. Afinal, como essa condição 
poderá ser atendida se a educação é um processo dialético? Se os 
alunos forem tratados como clientes, como deixá-los satisfeitos caso, 
por exemplo, suas notas nas avaliações da aprendizagem forem infe-
riores ao grau máximo? 

Apesar das eventuais distorções que podem advir com relação aos 
processos de ensino e aprendizagem, a perspectiva do aluno-cliente 
pode ser considerada cabível quando o assunto são as demais áreas 
que permeiam o cotidiano da administração educacional, pois for-
talecem a visão estratégica do estabelecimento no sentido de pro-
porcionar condições e meios adequados para que os profissionais da 
área pedagógica possam desempenhar suas funções com eficiência 
e eficácia, melhorando a qualidade do ensino e do desenvolvimento 
da aprendizagem pelos alunos. 

As contraposições sempre estiveram no centro das atenções quan-
do o assunto são as teorias que fundamentaram a administração no 
decorrer da história. Assim, num cenário em que prevalecem mu-
danças cada vez mais rápidas e intensas, abordar aquelas que sejam 
compatíveis com a gestão da educação a distância é um exercício 
interessante que requer bastante cuidado. Afinal, não são raros os 
casos em que conceitos tidos como essenciais passam a objetos de 
críticas contundentes no futuro. Conforme Chiavenato (2001), essas 
teorias, cada uma a seu tempo e com características distintas, apresen-
taram ênfases que tiveram como sustentação as tarefas, a estrutura, 
as pessoas, o ambiente e a tecnologia. Tal condição fez com que os 
enfoques passassem por muitas variações, o que incluiu a racionali-
zação do trabalho no nível operacional, a organização formal baseada 
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em funções, motivação, liderança, integração de objetivos, mudança 
organizacional planejada e o imperativo tecnológico. 

Os conhecimentos disponibilizados por cada uma das Teorias da 
Administração as fazem merecedoras de atenção e avaliação pelos 
gestores de EAD. Afinal, uma correta noção sobre o desenvolvimen-
to histórico das práticas possibilita a realização de prognósticos 
adequados à solução de desafios futuros. Na educação, seja qual for 
a modalidade, essa visão prospectiva fundamentada apresenta ele-
mentos essenciais para que importantes questionamentos possam 
ser trazidos à luz das discussões. Por exemplo: os conceitos aplicados 
na área empresarial são ou não válidos para a educação? A educação 
modifica a sociedade ou é um mero instrumento a serviço dela? A 
educação escolar, prioritariamente, deve formar o cidadão ou prepará-
-lo para o mercado de trabalho? Qual é a importância da formação 
continuada? Certamente, você tem respostas para essas perguntas. 
No entanto outras pessoas também as têm. Assim, o problema não 
são as soluções, mas, sim, a diversidade e o expressivo número de 
respostas diferentes e, não raramente, conflitantes. Por fim, observa-se 
ainda que, seja qual for a solução para essas questões, o atual estágio 
educacional brasileiro requer a observação atenta de dois importantes 
aspectos: a complexidade das estruturas e a qualidade dos resultados. 

A viabilidade do uso de Teorias da Administração encontra refor-
ço em Moore e Kearsley (2007), para os quais um sistema de EAD 
é uma composição de processos que inclui aprendizado, ensino, 
comunicação, criação e gerenciamento. Evidentemente, inúmeros fa-
tores contribuem para as diferenças dos modelos de gestão adotados 
pelas instituições. No entanto há alguns elementos que, segundo a 
Commonwealfh (2003), são comuns a todas. Para essa comunidade 
científica, a utilização da EAD como melhoria do acesso à educação 
do público-alvo, perfil dos estudantes, apoio ao aluno, emprego ade-
quado dos recursos, das mídias e tecnologias, da estruturação dos 
materiais de estudo, da infraestrutura, dos investimentos e custos 
formam o cerne das decisões estratégicas e operacionais. Dessa forma, 
sejam quais forem as peculiaridades institucionais e seus objetivos, 
um planejamento que considere a totalidade das ações apresenta-se 
como uma ação imprescindível. 
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No Brasil, a legislação é elemento balizador de boa parte das 
práticas observadas no país. Assim, para que seja possível o seu cum-
primento e, o mais importante, o seu aperfeiçoamento, é necessária 
atenção a todos os aspectos que integram a gestão da educação a 
distância. Uma das possibilidades para se compor esse escopo teórico 
e prático que fornece sustentação institucional e atende aos instru-
mentos de avaliação vigentes é o estabelecimento de considerações 
sobre os seguintes fatores estruturantes:

•	 Política	de	EAD

•	 Cultura	de	EAD

•	 Modelo	de	EAD

•	 Público-alvo

•	 Organização	do	Centro	de	EAD

•	 Logística

•	 Secretaria

•	 Fundamentos	pedagógicos

•	 Apoio	e	atendimento	ao	aluno

•	 Estruturação	dos	cursos

•	 Produção	de	material	didático

•	 Escolha	das	mídias	e	tecnologias

1.3.1 Política de EAD
A dimensão política se refere ao que a instituição pretende alcançar 
com a implantação ou o aprimoramento da educação a distância, 
considerando-se a visão, a missão, os objetivos e a qualidade visu-
alizados para a modalidade. As últimas décadas testemunharam o 
crescente interesse de governos e instituições, sejam elas públicas ou 
privadas, com ou sem fins lucrativos, pela EAD. Para muitos, trata-se 
uma oportunidade para ampliação do número de pessoas atendidas, 
de suas áreas territoriais de atuação e de fontes de renda. No entanto, 
não raramente, o anseio pela consecução dos objetivos elencados 
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estabelece metas pouco comprometidas com a qualidade, fomentado, 
assim, prejuízos, a desorganização, o retrabalho e o baixo nível dos 
serviços oferecidos às pessoas.

Uma política corretamente estabelecida se inicia com a elabora-
ção de planos estratégicos e pedagógicos que considerem todas as 
dimensões e os processos que compõem a EAD. Dessa forma, confor-
me os referenciais de qualidade do Ministério da Educação (2007), 
cabe aos gestores estarem atentos aos seguintes fatores: concepção 
de educação e currículo no processo de ensino e aprendizagem; aos 
sistemas de comunicação; material didático; avaliação; quadro de 
pessoal; infraestrutura de apoio; gestão acadêmico-administrativa e 
sustentabilidade financeira. Além desses, há ainda de se observar a 
legislação vigente para cada tipo de curso que venha a ser oferecido. 
Atualmente, no Brasil, todo processo de credenciamento para oferta 
de EAD no Ensino Superior é regulado e fiscalizado pelo MEC, ca-
bendo aos governos estaduais a Educação Básica. Por outro lado, os 
cursos livres podem ser oferecidos não apenas pelas instituições de 
natureza educacional, mas também por todos aqueles cuja atividade 
de treinamento e capacitação faça parte de sua qualificação profissio-
nal ou esteja prevista em seu escopo de serviços constante da razão 
social empresarial registrada junto aos órgãos fiscalizadores. 

1.3.2 Cultura de EAD
Dentre as instituições que trabalham com EAD, podem ser desta-
cados dois tipos em especial: as que já ministravam a modalidade 
presencial e passaram a também utilizar EAD; e as que foram criadas 
especialmente para esse fim. Nas primeiras, um dos aspectos mais 
difíceis a serem trabalhados é a criação de uma identidade institu-
cional coletiva capaz de vencer os preconceitos, as desconfianças e os 
temores advindos do novo. A resistência à mudança é um fato bastante 
comum e que se manifesta tanto nos integrantes do corpo técnico 
docente quanto discente. 

A formação da cultura de EAD e a superação das resistências se 
iniciam a partir do momento em que alunos e colaboradores iden-
tificam adequadamente os pilares que sustentam a implantação e a 
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oferta dos novos serviços. Como sempre, o rol de soluções variará 
em função da instituição. No entanto há medidas interessantes que 
se apresentam adequadas para serem trabalhadas junto a ambos os 
grupos. A realização de palestras, cursos de capacitação, visita a ou-
tras instituições, a participação dos colaboradores em todos os níveis 
no processo de implantação, a aplicação de pesquisas de opinião e 
o levantamento das expectativas dos alunos são medidas simples, 
mas que produzem excelentes resultados. Além disso, a velocidade 
das mudanças é um aspecto que deve ser considerado, uma vez que 
a modalidade a distância não se constitui numa simples ampliação 
da presencial por meio da utilização de tecnologia. Trata-se de uma 
situação especial e com características peculiares.

1.3.3 Modelo de EAD
A modalidade a distância vem apresentando taxas elevadas de cresci-
mento em todo o mundo. No Brasil, esses índices também merecem 
destaque. Observa-se, no entanto, que, apesar dos inúmeros problemas 
educacionais que a EAD ajudou a solucionar, muitas das iniciativas 
foram marcadas pela improvisação e adaptação do que já existia no 
ensino presencial. A popularização dos computadores pessoais e da 
internet fomentaram ações onde inicialmente se instalava um ambien-
te virtual de aprendizagem, normalmente a partir de softwares livres. 
A seguir, um colaborador - ou um pequeno grupo – era convocado 
para migrar os cursos e materiais do ensino presencial – normalmen-
te em arquivos PDF, PowerPoint, Word, Excel, Flash – para as salas 
virtuais. Após essas etapas, os cursos eram oferecidos aos alunos 
com apoio de tutores, sem que os embasamentos administrativos e 
pedagógicos fossem previamente trabalhados. Afirmar se essas ini-
ciativas foram corretas ou não seria uma grande presunção. Julgar os 
fatos históricos a partir das condições e dos argumentos atuais seria 
complexo e injusto. Assim, deve-se partir do pressuposto de que foi 
feito o melhor que as condições daquele momento permitiram que 
fosse realizado e que, face às necessidades de melhoria, uma nova 
etapa de profissionalização se iniciou na EAD. 
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Observa-se que, apesar de várias experiências de sucesso e dos 
inúmeros estudos que tratam sobre o assunto, não há modelos prontos 
para a gestão da EAD. No entanto há questionamentos que, se corre-
tamente respondidos, tornam-se decisivos para que uma instituição 
defina sua forma de atuação: 

•	 A	quem	os	cursos	se	destinam?	Que	público	será	atendido?

•	 Que	fundamentos	didático-pedagógicos	devem	ser	adotados?

•	 Quem	serão	os	docentes?

•	 Que	modelo	de	gestão	educacional	adotar?

•	 Como	os	cursos	serão	estruturados?

•	 Quais	mídias	e	tecnologias	serão	adotadas?

•	 Qual	material	didático	deve	ser	utilizado	e	como	será	produ-
zido?

•	 Quais	são	os	investimentos	e	os	custos	previstos?

•	 Qual	é	a	estrutura	necessária	para	apoio	ao	aluno?

•	 Haverá	polos?	Como	deverão	ser	estruturados?

•	 São	necessários	 encontros	presenciais?	Com	que	 frequência	
devem ocorrer?

•	 Como	serão	as	avaliações	da	aprendizagem,	dos	cursos	e	da	
instituição?

Verifica-se que os aspectos a serem considerados são inúmeros. 
No entanto são comuns os casos em que as instituições tendem a 
se preocupar excessivamente com alguns aspectos em detrimento de 
outros, principalmente em relação às TIC. Por exemplo, “nossa EAD 
será realizada por meio da internet”, “utilizaremos um ambiente 
virtual de aprendizagem”, ou, ainda, “usaremos impressos e internet 
na nossa EAD”. Entretanto um modelo de EAD requer que se pense 
muito além da estrutura tecnológica, uma vez que essa é apenas um 
dos fatores da decisão e não o valor definitivo e determinante para 
todo o processo.
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1.3.3.1 Modelo de EAD para Cursos Superiores e Educação Básica

Conforme observado anteriormente, a legislação brasileira regula a 
estruturação, a oferta e a avaliação de cursos de Ensino Superior e 
Educação Básica. Enquanto o primeiro está sob responsabilidade do 
governo federal, cabe aos Estados regular tanto o ensino fundamental 
quanto o médio de forma consonante ao que prevê a legislação da 
União. Assim, além de o modelo escolhido ter de estar em conformi-
dade com a gama de fatores legais e estruturais, para que um curso 
seja válido, ele precisa ser reconhecido pelas diferentes instâncias 
governamentais. Sem isso, um certificado obtido em um curso a 
distância não terá qualquer validade. 

1.3.3.2 Modelo de EAD para Cursos Livres e Aperfeiçoamento Profissional

A legislação brasileira, atualmente, não faz ressalvas para cursos livres 
ou aperfeiçoamento quando esses são oferecidos por profissionais 
ou instituições que não sejam fiscalizados pelo sistema federal, es-
tadual ou municipal de ensino. Assim, cabe às entidades de classe, 
às organizações e ao público atendido a avaliação sobre a qualidade 
dos cursos que venham a ser ofertados.

Apesar das diferenças existentes em termos de legislação, não se 
pode negar que a qualidade é um pressuposto básico e irrevogável, 
o que faz dos questionamentos e balizadores apresentados para a 
Educação Superior fatores que podem ser considerados por aqueles 
que oferecem esses tipos de cursos, independentemente da ação 
fiscalizadora governamental. Afinal, todos aqueles que se valem da 
modalidade para desenvolverem seus conhecimentos anseiam por 
serviços adequados. Nesse caso, a vantagem para as instituições que 
oferecem esses cursos está exatamente na possibilidade de poderem 
utilizar esses indicadores e, ao mesmo tempo, aproveitarem ao máxi-
mo as possibilidades existentes sem que haja o engessamento que a 
legislação estabelece. 

Para a oferta de cursos livres, os óbices e entraves burocráticos 
têm se mostrado bem menores, o que ajuda a explicar um maior 
crescimento da EAD nesse segmento.
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1.3.4 Público-alvo
Cada público-alvo possui características peculiares. Conhecê-las 
é ponto de partida para qualquer ação em EAD. Não se pode, por 
exemplo, criar um programa para a “região norte”. É preciso que os 
programas e projetos considerem a que público da região norte eles 
se destinam. 

Para que um público seja efetivamente atendido, deve-se, no mí-
nimo, saber: 

•	 qual	é	a	faixa	etária	a	ser	beneficiada.

•	 qual	é	a	escolaridade	média	do	público.

•	 quais	são	as	necessidades	pessoais	e	sociais	mais	comuns.

•	 qual	é	a	inclinação	socioeconômica	da	região.

•	 se	houve	ou	há	oferta	dos	mesmos	cursos	ou	de	outros	seme-
lhantes na região.

•	 qual	é	o	nível	e	a	qualidade	do	acesso	à	TIC,	incluindo-se	har-
dware, software e internet.

•	 quais	 são	os	 tipos	de	 acompanhamento	e	 tutoria	que	 serão	
necessários.

A essas variáveis muitos outros parâmetros podem ser associados. 
Isso dependerá de cada situação. O importante é que se considere, 
em principal instância, os fatores essenciais de maior impacto, ou 
seja: o público-alvo realmente necessita deste programa/projeto/
curso? Haverá benefícios sociais ou ao arranjo produtivo existente? 
O projeto é realmente viável do ponto de vista educacional, tecno-
lógico e administrativo-financeiro? Se as respostas forem positivas, 
os caminhos para que os objetivos sejam atingidos estarão abertos. 

1.3.5 Estrutura organizacional
A EAD deve ser tratada como integrante indissociável do contexto 
organizacional. Tal premissa, no entanto, não impede que as insti-
tuições tenham setores especialmente constituídos para a sua gestão. 
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Assim, no capítulo 2, serão abordadas as especificidades dos elemen-
tos da estrutura organizacional que se destinam ao apoio direto à 
modalidade.

1.3.6 Logística
Conforme Carvalho (2002), a logística engloba como atividades prin-
cipais os transportes, o gerenciamento de estoques e o processamento 
de pedidos; em nível secundário, caracteriza-se pela armazenagem, 
pelo manuseio de materiais, de embalagem, pela obtenção, pelas 
compras, pela programação de produtos e sistemas de informação. 
A educação a distância é uma modalidade em que essas ações são 
essenciais para que os processos sejam eficazes. O capítulo 2 trará 
considerações especiais que reforçam essa afirmação, pois é no co-
tidiano de trabalho das estruturas destinadas à gestão da EAD que 
essa importante área apresenta suas peculiaridades.

1.3.7 Secretaria 
Dependendo do modelo adotado para a constituição de um CEAD, 
poderá haver mais de uma secretaria. O importante é que ocorra o 
atendimento adequado de todo o corpo técnico, docente e discente, 
incluindo-se certificação, matrícula, exclusões e atendimento relativo 
ao uso das tecnologias.

1.3.8 Fundamentos pedagógicos
A década de 70 foi marcada pela eclosão de importantes movimentos 
sociais, o que inclui, naturalmente, a educação. Dentre as inúmeras 
ideias latentes, o Tecnicismo mereceu destaque. Suas bases repousa-
vam em teorias behavioristas e na abordagem sistêmica do ensino. 
A industrialização crescente e a busca pelo desenvolvimento econô-
mico fortaleceram ainda mais a crença de que o controle exercido 
pelo professor a partir de atividades mecânicas poderia resultar em 
aprendizagem. E, para isso, a padronização de procedimentos com 
base em tecnologias seria a solução para os problemas educacionais 
da época. 
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Infelizmente, a história demonstrou que os benefícios alcançados 
com tais medidas ficaram aquém dos problemas que o fracionamento 
do saber criou. O excesso de especialização e a crença exacerbada na 
técnica e nos dispositivos tecnológicos criaram uma miopia intelectual 
que impossibilitaram que vários governos, as sociedades e os indi-
víduos realmente se vissem no contexto da comunidade planetária. 

Em tempos de digitalização, é inegável que não é mais o professor 
quem determina o caminho e como as pessoas devem aprender. A 
comunicação entre indivíduos divide espaço agora com a possibili-
dade de trocas coletivas e em larga escala; interação e interatividade 
tornam possível o fato de que cada pessoa possa ser um agente ativo 
da informação e do conhecimento. Ao mesmo tempo, novos desafios 
se apresentam. A robótica, os dispositivos de busca, as mídias e redes 
sociais incorporam-se ao cotidiano das pessoas trazendo a sensação de 
plena liberdade. Porém, na prática, a informação não é tão espontânea 
assim. Algoritmos inteligentes mapeiam cada máquina que acessa 
a internet, levantando a cada pessoa informações julgadas úteis a 
cada perfil, mas que, ao serem examinadas, demonstram o quanto 
os interesses econômicos interferem nesses resultados.

Gostar ou não do uso de tecnologias na educação é um sentimento 
que cabe a cada indivíduo e a cada sociedade. O fato de não gostar não 
impede, no entanto, que as tendências se tornem realidade. A educa-
ção mediada pelos recursos digitais, por exemplo, já é uma realidade. 
Assim, cabe aos educadores se prepararem e  estarem atentos para que 
esse novo contexto possa se fundamentar em concepções pedagógicas 
adequadas à formação do ser humano e não do homem-máquina, 
resultado direto da busca insana pelo sucesso econômico. Um projeto 
educacional que utilize tecnologias para intermediar o conhecimento 
precisa de bases sólidas que permitam aos egressos serem cidadãos 
compromissados com a continuidade da vida no planeta. Afinal, até 
quando a sociedade irá ignorar o processo de gradação ao qual a 
Terra encontra-se submetida? Trata-se de uma oportunidade para 
que uma sociedade mais justa se estabeleça.
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1.3.9 Apoio e atendimento ao aluno 
As atividades de apoio e atendimento ao aluno podem ser abordadas 
a partir de dois pontos: administrativo e pedagógico. O primeiro é 
representado pelas ações realizadas pela secretaria e pelo pessoal de 
logística. Por usa vez, os materiais didáticos, as tecnologias e a tutoria 
formam a essência do suporte pedagógico.

Há vários casos em que há uma excessiva preocupação apenas com 
a produção de mídias e tecnologias, relevando a um segundo plano os 
demais aspectos. São comuns os relatos de alunos que abandonaram 
seus cursos por falta de apoio de professores e baixa qualidade no 
atendimento, o que demonstra que ambas as áreas são importantes 
e devem receber investimentos compatíveis e equilibrados. Cortar 
custos eliminando pessoal, contratando profissionais não qualifica-
dos e deixando de investir em formação continuada é uma estratégia 
bastante perigosa. 

1.3.10 Estruturação dos cursos 
A estruturação dos cursos é uma das questões centrais da gestão 
de EAD. É composta de uma série de critérios técnicos diretamente 
relacionados às especificidades do público-alvo. Decisões relativas às 
datas de abertura de turmas, opções para inscrições, escolha entre 
cursos tutoriados ou autoinstrucionais, efetivação de feedback, formas 
de interação, orientações relativas às formas de avaliação e técnicas 
de estudo mais indicadas à efetividade da aprendizagem são fatores 
que, quando combinados a outras áreas, darão o toque de sucesso 
aos projetos.

1.3.11 Produção de material didático
A web oferece acesso a inúmeros serviços. Bibliotecas, laboratórios e 
repositórios internacionais de instituições científicas são exemplos 
importantes da variedade de possibilidades gratuitas oferecidas aos 
internautas. Por outro lado, há uma grande quantidade de informa-
ções não qualificadas que também podem ser acessadas, induzindo 
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as pessoas ao erro e, numa escala ainda mais preocupante, à forma-
ção de um senso comum não comprometido com a ciência ou com 
o bem comum. 

A decisão por adotar determinado material didático – seja con-
feccionado pela própria instituição ou terceirizado – pode amenizar 
esses problemas. No entanto alguns aspectos importantes devem ser 
observados. Dentre os quais, pode-se destacar:

•	 O	material	não	pode	se	basear	numa	tentativa	de	apostilar	o	
conhecimento. A leitura de livros e dos clássicos de uma deter-
minada área do conhecimento é imprescindível à formação do 
estudante.

•	 Planos	de	 revisão	periódica	dos	materiais	 impedem	que	 as	
informações se tornem obsoletas.

•	 A	necessidade	de	o	material	ser	capaz	de	viabilizar	uma	inter-
ligação efetiva entre todas as mídias utilizadas em cada curso.

•	 O	uso	de	diferentes	tecnologias,	dando	liberdade	para	que	os	
alunos acessem os materiais de estudo e as ferramentas de 
comunicação da forma mais conveniente possível.

1.3.12 Escolha das mídias e tecnologias
Segundo Moore e Kearsley (2007), os termos mídias e tecnologias 
têm sido utilizados de forma indistinta. No entanto, para os autores, 
enquanto as tecnologias se constituem nos veículos para a comuni-
cação das mensagens, as mídias são a representação da mensagem 
e, por isso, podem ser classificadas em quatro tipos: texto, imagens, 
sons e dispositivos.

Neste sentido, a disponibilização de conteúdos corretamente cons-
tituídos em mídias e transportados por tecnologias eficazes sustentam 
materiais didáticos adequados do ponto de vista técnico e pedagógico. 
A escolha coerente desses elementos é parte integrante não apenas da 
área administrativa, mas também dos processos de interação e design 
educacional dos cursos, ou seja, são necessários critérios previamente 
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estabelecidos e alinhados com os objetivos estratégicos da instituição 
para que as opções sejam selecionadas. Impressos, rádios, televisão, 
CD, DVD, ambientes virtuais de aprendizagem, tablets e smartphones 
são alguns dos elementos atuais nesse universo de possibilidades. 

1.4 Teorias em evolução
Cada momento histórico é único em suas peculiaridades e condicio-
nantes. A administração, ciência que se ocupa do estudo das organi-
zações e de seus elementos de produção, visando a atingir resultados 
eficazes, atravessa um de seus momentos mais intensos. Isso se deve 
ao fato de todo o conhecimento produzido nessa área estar dispo-
nibilizado em escala global e passível de ser mesclado e reagrupado 
para que novas formas de gestão se apresentem.

Inserido nesse contexto histórico, percebe-se que, atualmente, 
o gerenciamento da EAD se encontra fortemente impregnado por 
inúmeras teorias administrativas e pedagógicas clássicas, em que a 
estrutura organizacional e a burocracia se destacam. Expor essa base 
com o objetivo de melhor conhecê-la é condição essencial a todos 
os que são responsáveis pela gestão dessa modalidade educacional, 
pois assim as propostas de melhorias poderão ser compatíveis com 
as necessidades educacionais atuais e vindouras.

1.4.1 Teorias da administração 
No mundo ocidental, os filósofos gregos Sócrates, Platão e Aristóteles 
já manifestavam suas preocupações com relação à administração. No 
entanto datam do século XVII os primeiros relatos históricos sobre 
pessoas que administraram negócios sem que fossem seus respectivos 
donos. Assim, desde que os primeiros administradores geriram as 
companhias de navegação inglesas até a presente data, muitas con-
tribuições já foram agregadas. Fayol, por exemplo, definiu as funções 
básicas do administrador por meio de cinco grandes conjuntos de 
ações: planejar, organizar, controlar, coordenar e comandar. Tais ideias 
passaram por mudanças, mas forneceram a base para as capacidades 
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fundamentais esperadas de um administrador na atualidade, ou 
seja, capacidade para planejar e fixar objetivos, analisar e solucionar 
problemas, organizar e utilizar recursos, liderar pessoas, negociar, to-
mar decisões, mensurar e avaliar processos sob sua responsabilidade. 
Observa-se que, na prática, as funções básicas do gestor passaram a 
ser planejar, organizar, liderar e controlar.

Segundo Chiavenato (2001), apesar dos relatos já existentes, a his-
tória da Administração data do século XX e se iniciou com os estudos 
e as observações de Taylor, um engenheiro que via na otimização do 
trabalho humano a solução para os problemas que se manifestavam 
nas fábricas, elementos centrais da Revolução Industrial. A Teoria 
de Taylor, denominada Científica, seria a primeira de uma série de 
tentativas de abordar a administração a partir de princípios cientí-
ficos. Na chamada Era Clássica – de 1900 a 1950 –, o autor destaca 
as seguintes teorias: Estruturalista, Comportamental, Sistemas e 
Contingência. Por fim, as Teorias da Era da Informação, cujas ba-
ses são produtividade, competitividade, cliente e globalização. Isso 
significa que, na prática, as ênfases de cada teoria são consequência 
direta das cinco variáveis que se constituem nos principais desafios 
da administração contemporânea, ou seja, as tarefas, as estruturas, 
as pessoas, o ambiente e a tecnologia. 

A diversidade de condicionantes e pontos de vista viabilizaram 
inúmeras opções, uma vez que não há uma teoria aplicável a todas as 
organizações. Por isso, todas as perspectivas devem ser consideradas 
pelos gestores. Dentre os aspectos importantes elencados pelas teorias, 
pode ser destacado que:

•	 As	relações	de	trabalho	devem	ser	impessoais.	

•	 Promoção	e	seleção	devem	se	basear	na	competência	técnica.

•	 A	organização	deve	ser	racional.	

•	 A	preocupação	com	as	pessoas	deve	permear	as	ações	das	or-
ganizações. 

•	 O	 trabalho	 em	grupo,	 a	 cooperação	 e	o	 aproveitamento	da	
potencialidade humana são fundamentais.
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•	 Administrar	deve	ser	uma	ação	participativa	em	que	as	decisões	
que afetam a empresa são compartilhadas e debatidas com 
colaboradores, clientes e fornecedores. 

•	 As	organizações	e	seus	colaboradores	devem	agir	com	base	nos	
princípios de liderança, disciplina e autonomia. 

•	 Os	sistemas	devem	atuar	de	forma	síncrona,	sem	desperdícios	
e em aperfeiçoamento contínuo.

•	 O	planejamento	estratégico	é	um	instrumento	que	evita	o	des-
perdício e o retrabalho.

•	 A	organização	é	um	sistema	em	que	há	a	interdependência	tanto	
em relação a componentes quanto ao ambiente externo.

•	 Por	meio	da	cultura	organizacional,	pode-se	 estabelecer	um	
clima de confiança e responsabilidade.

•	 Boas	ideias	podem	e	devem	ser	aproveitas	desde	que	respeitadas	
as especificidades de cada organização.

•	 Excesso	de	burocracia	dificulta	a	tomada	de	decisões.

•	 A	qualidade	exige	novas	formas	de	gestão	implicando	na	ne-
cessária mudança de atitudes e comportamentos de toda a 
instituição. 

O início do século XXI trouxe consigo não apenas o fortaleci-
mento dos conhecimentos anteriores, mas também a incorporação 
de novos paradigmas. Nessa nova era, marcada por ser, ao mesmo 
tempo, uma síntese de teorias e uma busca permanente por aperfei-
çoamento, importantes perspectivas passaram a ser incorporadas 
pelas organizações. Aprendizado organizacional, estabelecimento 
de objetivos, proatividade, inovação, produtividade, visão de futuro, 
responsabilidade social e terceirização são ideias que vêm ganhan-
do força desde então. Além dessas, duas outras merecem destaque 
em relação à riqueza de contribuições que podem fornecer à EAD: 
sistemas e processos.
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Sistemas são conjuntos de elementos interdependentes que intera-
gem e combinam para formar uma totalidade organizada. Trata-se de 
um conjunto de coisas ou partes que juntas formam um todo comple-
xo para atingir objetivos comuns. Dessa forma, conforme Chiavenato 
(2000), alterações em qualquer unidade do sistema afetarão todas as 
demais em virtude do relacionamento existente entre elas. 

O grande mérito da visão sistêmica está na busca de soluções efe-
tivamente aplicáveis à realidade. A classificação em físicos e abstratos 
abrange todos os itens com que as pessoas se deparam nas empresas. 
Assim, enquanto os primeiros são constituídos de equipamentos, má-
quinas, hardwares e softwares, os abstratos são os conceitos e as ideias 
que lhe dão sentido e coesão. Nessa dinâmica, os insumos, também 
chamados de entradas, são o ponto de partida e a razão de existir 
dos sistemas, que, ao transformá-los, gera os resultados almejados ao 
mesmo tempo em que se aperfeiçoam por meio da comparação com 
critérios e padrões previamente estabelecidos.

Na prática, a gestão de processos complementa essa visão. Segundo 
Pagliuso (2008), as organizações são constituídas por uma complexa 
combinação de recursos interdependentes e inter-relacionados que 
devem perseguir os mesmos objetivos e cujos desempenhos podem 
afetar positiva ou negativamente a organização em seu conjunto. Para 
Davenport (1994), a gestão por processos ocorre a partir de ordenações 
específicas das atividades de trabalho no tempo e no espaço, com um 
começo, um fim, inputs e outputs claramente identificados visando 
a uma estrutura para ação. Por sua vez, Harrington (1993) define 
processos como um grupo de tarefas logicamente interligadas para 
utilizar os recursos da organização visando à geração de resultados 
definidos pelos objetivos. A natureza dos processos e sua subdivisão 
em subprocessos, atividades e tarefas faz com que cada unidade e 
cada pessoa saibam o que devem fazer e como colaborar com o todo 
para que os resultados almejados sejam alcançados. Para a EAD, esses 
princípios também são essenciais. Não há elementos mais importan-
tes, pois todos o são. Uma falha em qualquer setor pode comprometer 
todo o trabalho da instituição. 
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1.4.2 Teorias educacionais
A história da educação tem sido marcada por uma alternância na 
valorização dos elementos e agentes envolvidos nos processos educa-
cionais. Neste contexto, dependendo da época e da cultura de deter-
minada sociedade, há valorizações diferentes em relação aos alunos, 
aos docentes, às teorias pedagógicas, às metodologias e tecnologias. 
Apesar desse equilíbrio, o fenômeno da digitalização tem, cada vez 
mais, puxado essa balança em favor dos dispositivos computacio-
nais. O fetiche exercido por esses recursos tem o poder de conduzir 
as pessoas a uma interpretação singular do que os mesmos podem 
realmente fazer pela educação.

Apesar de algumas semelhanças em relação a momentos já vividos, 
o momento atual tem características peculiares. Dentre as muitas que 
podem ser enumeradas, destaca-se o fato de as tecnologias estarem 
vencendo as barreiras que o tempo e o espaço impõem à comunica-
ção. As características unilaterais, quando indivíduos interagiam de 
forma restrita na qual poucos se comunicavam com muitos, cederam 
lugar à universalidade, por meio da qual todos podem compartilhar 
entre si qualquer tipo de informação. 

O contraditório, do ponto de vista educacional, é exatamente esse 
aspecto, ou seja, apesar de tanta evolução, a informação, por si só, não 
gera conhecimento. Verifica-se que mesmo as crianças nascidas nos 
últimos anos, a chamada Geração Z, ainda não têm sido capazes de 
utilizar de forma completa toda a gama de dados que, diariamente, 
estão à sua disposição. Daí decorre a pergunta: as teorias educacionais 
hoje existentes são capazes de auxiliar os educadores na aquisição 
de expertise para lidar com tantas mudanças? As respostas podem 
variar, mas, sejam quais forem as opiniões, a ciência demonstra que 
elas não podem ser ignoradas. 

Greeno, Collins e Resnick (1996, apud Filatro, 2009) identificaram 
três grandes perspectivas nas quais o aprender e o ensinar se apoia-
ram no decorrer da história: associacionista, cognitiva e situada. A 
associacionista considera a aprendizagem como sinônimo de mu-
dança de comportamento; a cognitiva identifica a educação como 
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elemento a ser compreendido; e a situada a categoriza como prática 
social. Juntas, elas fornecem subsídios interessantes para que a prá-
tica didática e docente viabilize cursos e atividades que atendam às 
necessidades existentes. 

As considerações de alguns importantes pensadores (Ausubel, Bru-
ner, Skinner, Rothkopf, Rogers, Gagné, Holmberg, Montessori, Piaget, 
Bloom, Dewey, Vygotsky) podem fornecer subsídios essenciais para 
que a equipe pedagógica de um CEAD possa escolher as melhores 
alternativas para fundamentarem suas ações. 

•	 As	ações	devem	ser	passíveis	de	reversão	por	meio	de	múltiplas	
entradas e saídas.

•	 Perguntas	intratextuais	possibilitam	a	interligação	de	conheci-
mentos.

•	 A	apresentação	estruturada	de	conteúdos	facilita	a	aprendizagem.

•	 As	abordagens	devem	possibilitar	a	solução	de	problemas.

•	 Atmosfera	amigável	propicia	melhor	aprendizagem.

•	 A	ordem	lógica	para	apresentação	de	conteúdos	deve	se	dar	do	
mais simples para o mais complexo.

•	 Os	materiais	didáticos	devem	ser	escritos	na	forma	de	conver-
sação dirigida.

•	 A	autonomia	gera	autoeducação.

•	 O	sujeito	deve	ser	ativo	e	participante	na	aquisição	e	na	cons-
trução de conhecimento

•	 Os	 resultados	da	 aprendizagem	podem	ser	 classificados	 em	
cinco tipos: informação verbal, habilidades intelectuais, psico-
motoras, atitudes e estratégias cognitivas.

•	 A	aprendizagem	requer	feedback,	objetivos,	estratégias	instru-
cionais e métodos para avaliação. 

•	 O	desenvolvimento	do	indivíduo	se	dá	por	meio	de	assimilação	
e adaptação.
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•	 Novos	conceitos	são	mais	bem	adquiridos	quando	há	compa-
ração com conhecimentos já existentes.

•	 O	conhecimento	é	um	processo	e	não	o	acúmulo	de	sabedoria	
científica.

•	 O	desenvolvimento	humano	não	se	dá	apenas	pelos	aspectos	
biológicos, mas principalmente pelo aspecto cultural.

•	 O	desenvolvimento	de	habilidades	de	pesquisa	deve	ser	esti-
mulado.

As ideias estão disponíveis. Por sua vez, há novas derivações e 
possibilidades esperando para serem criadas e disponibilizadas, ra-
tificando que o caos aparente é parte integrante e indissociável dos 
movimentos e das mudanças que sempre caracterizaram a educação. 
Neste mundo digitalizado, o grande triunfo parece ser exatamente 
este: não há limites para a inventividade. O importante é estar atento 
para o fato de que a educação é uma ciência, e assim deve ser tratada.


