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Resumo 

 
A educação a distância (EAD) atualmente tem se fortalecido muito com a 
introdução de novas tecnologias de informação e comunicação (TICs). Agora 
com novas possibilidades de interação entre os participantes do processo, 
promovendo um grau de colaboração entre alunos e professores/tutores antes 
inexistente na EAD.  Muito se tem discutido sobre aspectos metodológicos para 
essa nova EAD que surge. Assim, a necessidade de repensar com cuidado 
diversos aspectos da educação (a distância) vem se tornando imprescindível. 
Por outro lado, cada vez mais as questões sobre o respeito à diversidade vêm 
sendo levantadas. É consenso entre a comunidade educacional a necessidade 
de repensar o ensino, cuidando que aspectos sócio culturais diversos sejam 
identificados e respeitados. Nada mais natural que repensar aspectos 
metodológicos para a EAD preocupando-se também com a questão da 
diversidade. Neste artigo, abordaremos aspectos metodológicos da EAD, em 
especial a interatividade; em seguida, trataremos da necessidade da atenção à 
diversidade na cultura global, em especial no meio educacional; e finalizaremos 
abordando a oportunidade que se apresenta na revisão metodológica para a 
EAD, de inserirmos aspectos necessários para a atenção à diversidade. 
 
 
Palavras chaves: Educação a distância, diversidade, interatividade. 
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Introdução 
 
 Uma educação de qualidade, seja ela presencial ou a distância, passa 
por aspectos como: a preocupação com um material didático atualizado, a 
atenção à aprendizagem do aluno através de uma postura integrativa, a 
construção de meios  motivacionais. Atualmente, busca-se, além disso, uma 
educação que se preocupe não só com o conteúdo mas também com a 
construção e adaptação deste conteúdo de acordo com o contexto; com a 
atenção à diversidade cultural e regional do grupo; com a formação do 
aprendente enquanto ser social e cidadão; com a formação de indivíduos com 
um perfil mais adequado ao mundo globalizado atual, um perfil que privilegie a 
criação, a inovação e a troca (LIMA, 2003). Tudo isso dentro de um processo 
educativo que seja centrado no aluno, objetivando desenvolver capacidades de 
autonomia e auto-aprendizagem (BELLONI, 2003).  
 
 Além da questão qualitativa, vivemos hoje no Brasil com a questão 
quantitativa da educação (ou da falta dela). A democratização da educação é 
uma necessidade inquestionável e deve-se buscar meios através dos quais se 
caminhe para uma solução. A Educação a Distância (EAD) se mostra como 
possível solução para a democratização da educação e ganha força com o 
desenvolvimento das novas tecnologias de informação e comunicação (TICs), 
que vêm possibilitar o aspecto integracional inexistente nos primórdios da EAD. 
As TICs vêm enriquecer os programas de EAD e podem torná-los fascinantes e 
eficientes. Em especial, no que se refere ao respeito à diversidade socio-
cultural dos aprendentes, com a interação sendo o ponto central da 
metodologia de EAD, surge um ambiente extremamente propício para esse 
respeito. No entanto, as TICs, “não são boas (nem más) em si, podem trazer 
grandes contribuições para a educação, se forem usadas adequadamente, ou 
apenas fornecer um revestimento moderno a um ensino antigo e inadequado” 
(BELLONI, 2003). As possibilidades são imensas e promissoras, mas serão 
inalcançáveis caso aspectos relevantes como os mencionados anteriormente 
sejam negligenciados, levando, assim, ao fracasso de programas de EAD que 
a princípio possam parecer bem estruturados e ricos em TICs. E como disse 
Gimeno Sacristán: 
 

“(...) as maneiras de adquirir e possuir os significados culturais podem 
caracterizar um indivíduo como um ser submetido às formas culturais 
dominantes no grupo social em que se integra, ou como sujeito 
independente e autônomo, que é possuidor singular dos diferentes 
traços culturais. Esta é uma faceta que se pode estimular (...) ou que se 
pode tentar limitar. (...) E é, de modo fundamental, uma característica a 
respeito da qual, inevitavelmente, a educação sempre toma uma 
posição”. (SACRISTÁN, 2002). 

 
 Abordaremos neste texto aspectos fundamentais da EAD em um 
ambiente on-line que podem, ao mesmo tempo, atuar como mecanismos de 
apoio ao respeito à diversidade socio-cultural dos aprendentes. 
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Distâncias e proximidades no processo de aprendizagem 
 
  “O processo de construção do conhecimento é melhor desenvolvido 
quando conectamos, juntamos, relacionamos, acessamos o objeto de todos os 
pontos de vista, por todos os caminhos, integrando-os da forma mais rica 
possível”. (LEITE e SILVA,2004). Isso nos leva a crer que o ambiente on-line 
em rede, desde que respeitadas suas singularidades enquanto ambiente de 
aprendizagem, se encaixa e favorece a construção do conhecimento desta 
forma viva, integrada e não linear. Viva, pois as informações encontradas na 
rede são as mais atuais possíveis; as possibilidades de comunicação na rede, 
quando bem utilizadas e incentivadas, podem promover uma integração até 
mesmo maior que num ambiente presencial; as associações e caminhos 
seguidos em buscas na Internet são o mais não linear possível. Além disso, a 
EAD possibilita um maior alcance, no contexto da democratização da 
educação, e permite a interação de alunos (fisicamente em locais afastados e 
com pouco acesso às informações mais atualizadas) com pesquisadores e 
especialistas de centros de excelência.  
 
 A EAD, no entanto, deve ser pensada de forma inovadora, sem repetir 
os problemas já detectados nos métodos tradicionais de ensino; deve 
preocupar-se com o respeito às diferenças regionais e com o provimento de 
estruturas de atendimento personalizado. Segundo Preti e Arruda (2004), a 
EAD deve buscar ser: 
 

“participativa, considerar a prática social do estudante, promover a 
construção de atitudes críticas e criativas, abrir caminhos para a 
expressão e comunicação, fundamentar-se na produção do 
conhecimento, ser lúdica, prazerosa e bela, desenvolver uma atitude 
investigativa. (...) que não eduque para lidar só com certezas, que 
eduque ao gozo da vida, ao convívio, apoiando-se na história e na 
cultura.” (PRETI e ARRUDA, 2004). 

 
 Todas essas características podem ser encaradas como aspectos que 
a educação (presencial ou não) deve considerar sob pena de manter-se num 
padrão tradicional não mais aceito na atualidade; um padrão que, mesmo em 
cursos presenciais, gera uma distância intransponível entre os participantes. O 
mundo globalizado exige do trabalhador posturas de iniciativa, de diversificação 
de conhecimentos, de grande potencial de comunicação, dentre outras 
características, que as metodologias tradicionais, conteudistas e voltadas para 
a repetição e para um conteúdo pouco flexível não incentivam. 
 
 É claro que os alunos, novatos na tecnologia, abordam essa nova 
maneira de aprender com vontade e motivação, mas, ao mesmo tempo, 
respeito e receio.  Estão ansiosos para aprender,  mas o ‘’medo’’ da mudança e 
do novo está tão presente que qualquer indício que o faça sentir-se alheio a 
toda essa novidade o fará desistir.  Esse é um dos maiores perigos na EAD: o 
tutor/professor não tem como perceber os sinais de aprovação/desaprovação, 
compreensão/não compreensão dos alunos, ele não os vê.  Essa é a 
verdadeira distância na EAD, e é com ela que devemos nos preocupar. “Uma 
metodologia de EAD deve, em geral, buscar reduzir a distância inter pessoal, 
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promovendo a interação, aumentar o feedback e garantir a troca de 
mensagens” (LEITE e SILVA, 2004). Reduzir a distância através de uma 
interação intensa e uma atenção especial às entrelinhas de cada mensagem é 
fundamental. 
 
 Na EAD  a característica básica é a separação entre professor e aluno.  
A mídia utilizada nos cursos on-line funciona como canal de comunicação entre 
aluno e professor e atua como um filtro na comunicação, mascarando os sinais 
que poderiam ser perceptíveis presencialmente (um aceno de cabeça de 
compreensão, uma torcida de nariz como insatisfação ou descrédito, um 
sorriso como compreensão ou satisfação, etc.). Assim, o professor, não tendo 
essa percepção, fica impossibilitado de adaptar o curso às necessidades (dos 
alunos) que vêm surgindo no decorrer do tempo. Diante disso, dois aspectos 
tornam-se fundamentais em EAD: a importância do planejamento do curso 
(RODRIGUES e BACIA, 2004) e a necessidade de incentivar um máximo de 
interação entre cursista e tutor, em todos os sentidos.  
 
 Com relação ao planejamento, Rodrigues e Bacia (2004) ressaltam que 
deve ser pensado um modelo sistêmico de forma que adaptações devam ser 
previstas e até desejadas para que o curso se adeque o melhor possível às 
necessidades dos alunos. Assim, é imprescindível uma fase de avaliação do 
curso para que as adaptações necessárias sejam identificadas. E, é claro, o 
feedback dos alunos é fundamental para essa avaliação, de forma que, 
também nesse sentido, a interação deve ser incentivada. Rodrigues e Bacia 
(2004) ressaltam ainda que: 
 

“(...) a política e os objetivos da instituição vão permear toda a atividade, 
o que inclui a estratégia de diagnóstico, o quanto os resultados do 
diagnóstico vão interferir no design dos cursos e como os resultados da 
avaliação final serão utilizados no planejamento de novos cursos. (...) o 
comprometimento da instituição com os programas e com o atendimento 
das necessidades dos alunos é essencial para a continuidade dos 
projetos e a credibilidade da própria metodologia”.  (RODRIGUES e 
BACIA, 2004). 

 
 Litwin (2001) reforça a questão do planejamento sistêmico alertando 
que as propostas de um curso a distância não podem seguir um modelo rígido, 
mas sim “uma organização que permita ajustar de forma permanente as 
estratégias desenvolvidas, a partir da retroalimentação provida pelas 
avaliações parciais do projeto”.  
 
 Todo esse cuidado com o planejamento, imprescindível para a EAD, 
parece perfeito quando se busca uma educação que coloque o aluno no centro 
do processo. Desta maneira, os cuidados com a diversidade, passam a ter um 
“espaço/tempo” para acontecer e, tendo isso em mente, fica mais fácil atender 
a essa importante necessidade.  
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Lidando com a diversidade 
 
 A necessidade de dar atenção às diversidades sócio-culturais dos 
alunos que compartilham uma mesma “sala de aula” tem sido bastante 
enfatizada nos últimos tempos. É consenso que o ensino não deve e não pode 
ser padronizado de forma inflexível para qualquer grupo de indivíduos. Um 
padrão mínimo, que pode ser entendido como diretivas, é fundamental. Mas a 
partir destas diretivas cada caso deve ser adaptado e re-elaborado de acordo 
com as diversidades encontradas.  Cada grupo de indivíduos se formará de 
maneira diferente a depender do contexto, da cultura, do nível social; e assim, 
para cada um deles deverá ser descoberto o melhor caminho a seguir para 
alcançar os objetivos da educação. 
 
 Enguita (2001) argumenta que existem 3 grandes divisões internas da 
sociedade que afetam diretamente a educação; são elas as de classe, gênero 
e etnia. Normalmente o que acontece é que os grupos menos favorecidos, 
dentro dessas divisões são submetidos à hegemonia dos grupos mais fortes. 
Embora a educação já esteja em um caminho de melhora substancial no 
sentido de que as oportunidades de mobilidade educativa tenham aumentado, 
“a classe social continua pesando muito sobre as oportunidades escolares e 
sobre o acesso ao mercado de trabalho” (ENGUITA, 2001). Além da questão 
econômica, outro motivo para esse problema é a “baixa identificação dos 
grupos sociais de nível mais baixo com o meio e a cultura escolar” (ENGUITA, 
2001). Ou seja, o uso da linguagem, seus valores, seus gostos culturais, etc., 
estão mais longe dos da escola, que são mais identificados com os de outra 
classe. Além disso, Enguita (2001) argumenta também que pode haver uma 
elevada descrença na escola como meio de alcançar uma melhoria de vida, já 
que a promessa de uma mobilidade social que a escola apresenta aos 
indivíduos de uma classe social menos favorecida pode ser verdadeira em 
termos individuais, mas falsa em termos coletivos: não há lugar para todos. Na 
busca de uma educação que esteja atenta à diversidade, em especial da 
classe dos trabalhadores, muito se pode fazer no sentido da revalorização do 
trabalho manual, na cultura prática, no reconhecimento da linguagem informal, 
na reformulação não elitista da história, na problematização do contexto 
trabalhador, etc. (ENGUITA, 2001). 
 
 Já Casanova (2001) reconhece a diversidade na nossa realidade social 
como norma, já que toda pessoa apresenta diferenças com relação às outras. 
Diferenças que podem ser mais ou menos acentuadas mas que precisam ser 
reconhecidas, em especial no contexto da educação, onde será requerido um 
tratamento individual diversificado. Segundo Casanova (2001), por não existir 
na prática homogeneidade nos grupos de alunos, não se deve esperar que o 
caminho para atingir as metas educacionais seja único. Deve-se pensar em 
“modelos metodológicos e de avaliação diferenciados, na seleção de 
conteúdos diversos, na utilização de um ou outro recurso didático, em 
esquemas educacionais para cada caso” (CASANOVA, 2001). Tudo isso a fim 
de adequar o ensino ao aluno (e não ao contrário) possibilitando que este 
alcance os objetivos comuns  da melhor forma possível, tendo em mente suas 
características pessoais. 
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 A importância de lutar contra os modelos educacionais 
homogeneizantes e segregadores que imperam na sociedade da globalização 
e do pensamento único, é também abordada por Melero (2001). Ele fala da 
necessidade de “construir uma nova cultura que respeite e valorize cada ser 
humano como ele é e não como gostaríamos que fosse, dado que a maior 
beleza que existe no ser humano é a diferença entre os mesmos” (MELERO, 
2001). Segundo Melero (2001) devemos ficar atentos às práticas educacionais 
que reconhecem a diversidade mas que não a respeitam, pelo contrário, a 
marginalizam e a segregam, submetendo as culturas minoritárias ao que ele 
chama de “tirania da normalidade”, uma tirania imposta pela cultura 
hegemônica. Para ele a causa das desigualdades que prevalecem na 
sociedade atual é a manutenção e valorização de uma cultura que potencializa 
apenas o aspecto intelectual do ser humano, esquecendo a dimensão do amor 
que o humaniza. 
 
 Grignon (2002) reforça a idéia de que a diversidade é uma das 
características essenciais das culturas populares, já que através dela é 
possível a oposição às culturas dominantes. Grignon (2002) alerta ainda com 
relação à ação da escola que, segundo ele, “contribui diretamente para o 
reforço das características uniformizantes da cultura dominante, e ao 
enfraquecimento correlativo dos princípios de diversificação das culturas 
populares”. 
 
 A educação tradicional, castradora, limitadora e massificante não 
atende às necessidades do mundo globalizado, nem do respeito à diversidade. 
Ora, ela tão pouco atende às necessidades da EAD. Muito se tem discutido 
sobre a importância da flexibilidade e do atendimento individualizado nas 
metodologias à distância. Pensando desta forma, se a EAD vive hoje um 
momento de construções de novas metodologias, por que não agregar a estas 
novas metodologias aspectos importantes para o respeito à diversidade, já que 
estes aspectos parecem “casar” de maneira harmoniosa com os cuidados 
individualizados necessários na EAD? Além disso, um ponto fundamental da 
EAD é o incentivo à interação no grupo; esta interação pode servir como um 
dos meios utilizados, dentro das novas metodologias, para a valorização de 
aspectos que respeitem a diversidade, já que através dela (da interação) 
poderão ser levantadas opiniões individuais sobre o curso e características 
culturais de cada participante.  
 
 A seguir abordaremos um pouco mais sobre a interatividade e sua 
importância na EAD e no respeito à diversidade. 
 
 
Interatividade e diversidade 
 
 A principal característica das tecnologias de informação e comunicação 
é a interatividade, característica técnica que, segundo Belloni (2003) “significa a 
possibilidade de o usuário interagir com uma máquina”. Claro que este tipo de 
interação difere enormemente da interação humana, onde aspectos culturais, 
sociais e afetivos inevitavelmente interferem na comunicação. A interatividade 
das TICs se limita a uma troca de conteúdos; uma troca de informações, 
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desprovida do aspecto humano das interações. No entanto, esta simples troca 
de informações é o que possibilita à EAD a construção de uma comunidade de 
aprendentes, professores e tutores que vão interagir entre si, através das 
ferramentas de comunicação, com (quase) todos os aspectos que uma 
interação humana pressupõe.  
 
 A interação passa a ser, então, ponto crucial do sucesso dos cursos 
on-line. A partir da interação com outros alunos e com o professor/tutor, a 
aprendizagem se concretiza de maneira mais rápida e prazerosa. Além disso, 
sentimentos de aceitação e respeito às idéias dos outros participantes 
começam a ser demonstrados (PEROSA e SANTOS, 2003). A partir da 
possibilidade de interação com todo o grupo, começa a se solidificar a 
chamada comunidade colaborativa. 
 
 A aprendizagem on-line se concretiza através da comunidade. Os 
participantes dependem uns dos outros para alcançar os objetivos do curso.  
Todos devem trabalhar juntos no aprofundamento da compreensão dos temas, 
na avaliação crítica do material proposto, na busca de material adicional. Só 
assim pode-se efetivamente construir uma comunidade colaborativa.  
 
 O meio digital é bastante adequado para facilitar esta colaboração. Os 
alunos devem ser incentivados a manter conversas ‘’paralelas’’ com outros que 
demonstrem possuir interesses em comum, de forma a manter o contato virtual 
vivo.  Também devem ser estimulados a criticar, de forma construtiva e 
madura, os trabalhos dos colegas, assim como devem estar preparados para 
ouvir críticas sobre suas próprias produções. 
 
 É esperado que os alunos atuem como participantes ativos, sigam 
diretrizes mínimas, interajam entre si, manifestem-se caso alguma coisa não 
esteja do seu agrado e assumam a responsabilidade pela formação da 
comunidade on-line. Cada participante deve ter uma postura colaborativa 
compartilhando com alunos e tutores seu conhecimento, suas observações, 
suas descobertas. Essa postura esperada deve ser divulgada de forma clara a 
fim de que os participantes do grupo saibam desde o início que seu papel na 
comunidade que está se formando está longe de ser o de um simples ouvinte.  
 
 Alguns aspectos psicológicos característicos da educação on-line são 
questões que também devem ser consideradas. Professores e alunos devem 
ser capazes de lidar com um mundo virtual no qual participantes podem adotar 
comportamentos distintos dos da vida real. Segundo Palloff e Pratt (2002), “o 
anonimato e a segurança oferecida pelo meio permitem que os participantes 
explorem e vivenciem aspectos de sua personalidade que, de outra forma, 
desconheceriam”. Um aluno tímido e ansioso numa aula presencial pode sentir-
se mais à vontade on-line e ser mais participativo, já que não terá que disputar 
a palavra de forma “desigual” com um aluno extrovertido que facilmente domina 
um diálogo presencial. 
 
 Outra questão a ser observada é que, numa aula presencial, é natural 
que os alunos se reúnam antes e depois da aula e conversem sobre a aula, o 
professor, ou outros temas. Esta interação extraclasse faz parte da construção 
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do grupo. Na EAD é fundamental que se possibilite esse tipo de interação 
informal (ainda que virtual) para que a comunidade seja construída, e para que 
as relações se tornem mais humanas e mais afetivas. A afetividade no grupo é 
um fator importante para manutenção da motivação no ambiente virtual 
(MORAN, 2003). 
 
 Uma interessante observação é que na interação on-line a aparência 
física, a etnia, o modo de se vestir, interferem muito pouco na construção das 
relações, ao contrário dos cursos presencias, onde esses aspectos podem 
funcionar como fatores de distanciamento ou agrupamento. Assim, os 
relacionamentos que se concretizam em ambientes on-line podem ser mais 
intensos já que as conexões se formam pela troca e compartilhamento de 
idéias e pensamentos.  
 
 No contexto da EAD,  sendo a interação entre aprendentes e 
professores/tutores o ponto crucial do sucesso, surge uma bela oportunidade 
de identificação de características e culturas individuais diversas que podem 
ser trazidas ao ambiente coletivo do curso. Essas características podem ser 
discutidas e valorizadas de forma que cada aluno individualmente sinta-se 
importante, e não segregado. Neste ambiente onde impera a interação, pode 
ser mais fácil a construção de processos individuais de aprendizagem, o 
cuidado com cada aspecto da cultura diversificada da “sala de aula” e a 
contextualização do ensino de acordo com a vivência de cada aluno. Além 
disso, aspectos como a linguagem informal, por exemplo, podem ser 
valorizados; o que,  como sugere Enguita (2001), pode trazer grandes 
benefícios ao objetivo de buscar uma educação que esteja atenta à 
diversidade.  
 
 Além disso, a EAD, como foi dito anteriormente, necessita de 
planejamento de forma sistêmica, onde o feedback dos alunos promoverá 
futuras modificações neste planejamento. Desta forma, estando atento à 
necessidade de cuidado com a diversidade, as modificações introduzidas no 
planejamento do curso podem corroborar com essa necessidade: com a 
interação com os alunos sendo incentivada ao máximo, e na busca de 
feedback sobre o curso, pode-se identificar aspectos relativos à diversidade 
que podem ser incorporados às novas metodologias. 
 
 
Considerações finais 
 
 Na sociedade atual, o crescimento da EAD e a necessidade de atenção 
à diversidade sócio cultural dos aprendentes, são fato. Além disso, a 
necessidade de novas metodologias de ensino para a EAD, diferentes das 
metodologias tradicionais conteudistas, e que focalizem em especial a 
interação, a colaboração e o reconhecimento do aluno como centro do 
processo de aprendizagem, também são consenso no meio educacional. Ora, 
parece claro que os aspectos considerados importantes para as novas 
metodologias para a EAD são também aqueles que favorecem uma maior 
atenção à diversidade em “sala de aula”. Portanto, parece natural que ao se 
pensar em metodologias para a educação a distância sejam trilhados caminhos 



9 

que levem  ao respeito à diversidade, bastando para isso que se tenha sempre 
em mente a fundamental importância deste respeito na nova educação que 
hoje começa a ser construída. 
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