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RESUMO 

As tecnologias da informação e comunicação deram novas diretrizes à 
educação, sobretudo a educação a distância, cujo processo de ensino é mais 
complexo, tornando cada vez mais dinâmicas as atividades de ensino e de 
aprendizagem. Por isso, neste artigo, pretendemos discutir as novas questões 
pedagógicas e os novos desafios que se colocam em relação ao papel do 
professor, da educação mediada por tecnologias e da formação de professores 
para atuação na educação a distância. O presente constitui um trabalho voltado 
para a formação dos docentes que vão trabalhar com EAD, e visa subsidiar os 
gestores no desenvolvimento do seu Plano de qualificação docente no 
atendimento dos Referenciais de Qualidade para implantação de programas de 
EAD e a Legislação existente na área. 

Palavras chave: Educação mediada por tecnologias; Educação a 
Distância; Formação de professores; Gestão. 

 
 

 
1- Introdução 

 
As profundas mudanças por que passa a sociedade com o advento da 

globalização e das Tecnologias da Informação e Comunicação indicam a 
educação como o alicerce necessário à compreensão das transformações 
socioeconômicas e políticoculturais [1]; por isso torna-se cada vez mais 
evidente e necessário o uso dos recursos midiáticos como recurso de 
integração dos indivíduos à sociedade e de otimização dos processos 
educativos e a formação dos professores para a adequada mediação 
tecnológica.  

A EAD1 surge nesse cenário, como possibilidade de substituição do modelo 
tradicional de educação onde predomina a informação, por um novo modelo, 
centrado na educação flexível, aberta e interativa [2], capaz de praticar a 
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mediação e diálogo [3], para atender, assim, às necessidades dos professores, 
respeitando melhor a individualidade do que o ensino formal [4].  

A educação mediada por tecnologias ainda é abordagem bastante 
inovadora na sala de aula e no trabalho docente, constituindo-se como grande 
desafio aos formadores de professores, aos professores e às políticas públicas 
de formação de professores [5]. A integração do uso das tecnologias como 
ferramenta pedagógica, a serviço da formação do indivíduo autônomo, 
possibilita a adequação e a proficiência dos sistemas educacionais. 

Dada a sua complexidade, a Sociedade do Conhecimento exige a 
reorganização dos ambientes de aprendizagem, a compreensão das relações 
de espaciotemporalidade e mudanças nas relações de ensino e de 
aprendizagem, porquanto, a conexão da escola à Sociedade da Informação 
implica assegurar a sua pertinência, enquanto instituição responsável pela 
formação de sujeitos capazes de atuação na sociedade tecnológica [5]. No 
contexto atual, o conhecimento é fator preponderante na sobrevivência 
humana; o grande desafio que se anuncia à educação, seja ela presencial ou 
EAD, é desenvolver novas formas de ensino-aprendizagem que permitam ao 
aluno o desenvolvimento de aprendizagens significativas para a meta-
cognição, interação e interatividade. 
 
 
2- A Educação Convencional e a Educação Mediada pelas TIC 
 

 
Em face da incapacidade do sistema educativo convencional/tradicional 

de responder às exigências pleiteadas pela rápida evolução da sociedade e 
dos processos de comunicação, a 2EMT, Educação Mediada pelas Tecnologias 
da Informação e Comunicação, surge como possibilidade de difusão e 
democratização do conhecimento e de organização de novos espaços de 
construção do conhecimento [6]. 

A 3EC é voltada para todas as fases da vida – infância, adolescência e 
idade adulta; acontece em espaços restritos - sala de aula e escola; o professor 
é a figura central do processo educativo (visão tradicional de educação 
fortemente arraigada em nossas escolas convencionais); o foco do processo é 
o ensino. Está centrada em metodologias pouco inovadoras e, apesar de 
enriquecida com o uso de algumas mídias, nela prepondera o uso dos 
materiais impressos como fonte de pesquisa e estudo, e não incentiva o 
desenvolvimento da autonomia do aluno, pois o ensino é dirigido.  

Enquanto a EMT se destina principalmente à clientela jovem e/ou adulta, 
acontece em espaciotemporalidade diferente, supondo a existência de 
comunidades de aprendizagem abertas e não de salas de aula isoladas; utiliza 
recursos midiáticos interativos; flexibiliza a organização espaciotemporal; 
requer mudança na postura do professor, que deve estimular a autonomia do 
aluno e a aprendizagem independente.  

A interação tecnológica e as mudanças profundas que elas promoveram 
na sociedade. Para ele os sujeitos só podem sobreviver e prosperar no 
ciberespaço, contexto em que se dará a organização de sua inteligência 
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coletiva. A EMT é, portanto, o instrumento que possibilita a formação do 
ciberespaço [7]. 

Destacam-se similaridades entre a EMT e a EC, dado que ambas são 
importantes e necessárias. A primeira está direcionada à educação e à 
inclusão social do adulto, dado que favorece a profissionalização. Convém 
destacar que a EMT exige maior planejamento e seleção de conteúdos 
relativos à realidade da clientela, a qualidade do acompanhamento do 
professor/ tutor/mediador, a existência de ambientes colaborativos de 
aprendizagem que respeitem os aspectos locais e das pessoas, para fazer jus 
à estima do público. 

 
 
3- A Educação a Distância no Contexto Atual 
 
 

Verifica-se a existência de vários debates em torno da validade e 
credibilidade da EAD; às vezes, estes debates versam sobre os seus 
problemas e desafios, a partir de enfoques teórico-práticos que se contrapõem 
às velhas e novas soluções delineadas pela EAD [8]. 

O debate atual sobre a EAD formula-se em torno dos problemas da 
qualidade de seu ensino e da projeção de futuro dessa modalidade educativa 
que requer a adoção de uma comunicação mediada pela tecnologia, para 
responder satisfatoriamente às novas demandas e necessidades de formação. 
Tais debates também se fundamentam na questão da autonomia do aluno e na 
formação do professor.  

No atual contexto, a EAD diferencia-se do ensino presencial por 
constituir um sistema tecnológico comunicacional, de tipo bidirecional, 
substituindo a interação pessoal na sala de aula de professor e aluno. Enfatiza 
o uso de diversas tecnologias de comunicação e educação no desenvolvimento 
profissional e humano, por meio do uso de mídias variadas, configurando-se 
como possibilidade de democratização do ensino e de educação continuada e 
permanente, e de efetivação de debates e experiências síncronas e 
assíncronas. 

A EAD passou por múltiplas transformações e hoje vive, segundo alguns 
autores, a sua quinta geração, que é determinada, pela aprendizagem flexível e 
inteligente [17]. 

Essa nova realidade do e-learning exerce grande fascínio na sociedade 
atual; haja vista a possibilidade de rápida construção, reconstrução e difusão 
dos conhecimentos socialmente produzidos e de adequação às exigências do 
atual mundo do trabalho. A fascinação do ensino digital consiste na obtenção 
simultânea de múltiplas possibilidades de investigação espontânea, na busca 
autônoma de informações e possibilidades de solução dos problemas, a partir 
de simulações práticas. 
 
 
 
 
 
 
 



4- Uso da tecnologia em EAD: aspectos políticos, éticos e filosóficos. 
 

                                                                         
O avanço tecnológico provocou profundas mudanças na sociedade, 

abrangendo todos os aspectos: geográficos, culturais, socioeconômicos, 
filosóficos e educacionais, fazendo surgir a era planetária e impelindo-nos à 
reflexão sobre essa realidade, para não nos alienarmos nem nos submetermos 
ao poder ideológico da classe dominante. Nesse novo contexto em que a 
técnica e a tecnologia fomentam a organização do conhecimento pela 
sociedade, faz-se necessária a compreensão dos valores nela contidos e a 
assunção de postura crítico-reflexiva e ética em face da sua utilização, para 
que haja a humanização dos processos produtivos, de modo que neles sejam 
contemplados não somente os aspectos econômicos, mas, sobretudo, os 
aspectos sociais.  Fazendo-se necessária a observância dos códigos universal, 
individual e social, atentando-se também à ética da responsabilidade e à 
qualidade de vida e de política. 

A profunda e rápida penetração das TICs, Tecnologias da Informação e 
Comunicação, constitui uma das marcas principais do atual período histórico, 
de processo irreversível. Porém é necessária a compreensão de que esse não 
é mero fator tecnológico desmembrado das formas políticas e econômicas de 
organização das sociedades e dos sistemas de gestão. Logo, faz-se mister 
observar os problemas éticos presentes nessa revolução, visto que as TICs 
possibilitam a difusão do conhecimento e o enriquecimento dos processos 
políticos e sociais; mas, concomitante e paradoxalmente, provocam a info-
exclusão, a desumanização das relações políticas e sociais. Decorre dessa 
necessidade a importância da construção de consenso em como aprender e 
apreender a lógica da solidariedade e da auto-organização da vida. Nesse 
processo de construção de nova racionalidade auto-organizativa, a educação 
tem papel imensurável; por isso cumpre enfatizar uma visão de ação educativa 
baseada na auto-organização das experiências de aprendizagem, o que 
pressupõe a reinvenção e a construção do conhecimento. Nesse sentido, a 
meta central do processo educativo deve ser a gestão de sujeitos históricos 
devidamente instrumentalizados no conhecimento, sendo essa a função maior 
da EAD. 

 
 
5- A Formação dos Professores no Contexto da EAD 
 
 

As idéias de alguns autores possibilitam a reflexão sobre outro ponto 
central da EAD, que diz respeito à formação do professor que é chamado a 
desempenhar múltiplas funções e que precisa, no cenário atual, aprender a 
pesquisar, a elaborar seu próprio material, teorizar sua prática, atualizar-se 
continuamente, produzir e utilizar instrumentação eletrônica e avançar na 
direção da interdisciplinaridade [9] [10] [11]. 

Nesse sentido, entendemos que a formação dos professores não pode 
ser pensada apenas em nível inicial, pela aquisição de um diploma de 
licenciatura. As discussões imbricadas nos levam à percepção de que a 
educação se torna um cesso mais complexo, exigente e necessitado de 
aprendizagem consistente e contínua. Tal complexidade está relacionada à 



incorporação de dimensões que antes eram menos integradas ou visíveis, 
como as competências intelectuais, afetivas e éticas [12].  

Os referenciais para a formação de professores elaborados pelo 
Ministério da Educação indicam que a formação dos professores é um 
movimento continuo, ou seja, a ação educacional, por ser contextualizada, é 
sempre passível de transformações. É influenciada pelos avanços da 
investigação científica nas áreas afins, pelo movimento político em que tem 
lugar e pelo modo como o professor pensa e age nas diferentes situações da 
vida. [13] 

A formação continuada dos professores é fundamental ao 
desenvolvimento das competências docentes e se configurará como o 
instrumento que permitirá ao professor da EC adequar-se às exigências e 
necessidades da educação EMT, porquanto, conforme defendem os 
referenciais para formação de professores, a ação educacional é sempre 
passível de transformações [14]. 

A formação do professor precisa ser encarada como processo 
permanente, integrado a seu cotidiano e a sua sala de aula. Para que a escola 
possa formar esse novo profissional da educação é necessário que ela mesma 
se transforme, que esteja alicerçada em novo conceito de aprendizagem que 
pressupõe permanentes mudanças de estrutura mentais, biológicas e 
cognitivas [15]. 

Acreditamos que o grande desafio que se impõe às escolas na era 
tecnológica é a introdução das TIC nos processos pedagógicos, a condução do 
processo de mudança na atuação do professor, pela prática da formação inicial 
e continuada, capacitando-o para a gestão da espaciotemporalidade de 
formação. A busca do equilíbrio entre os procedimentos de projeto e atividades 
estruturadas; entre tempos de funcionamento e tempos de regulação e entre 
trabalho autônomo e atividades cooperativas que constituem a arte da gestão 
da classe [14]. Certamente ao familiarizar-se com as tecnologias e ao 
desenvolver essa capacidade de atuação, o professor agirá como mediador do 
processo de construção do conhecimento do aluno capacitando-o para a busca 
de informações diversas em fontes diversas, tornando-o, cidadão do mundo, 
capaz de exercer conscientemente, sua cidadania individual e coletiva, bem 
como gestor do processo de sua própria formação continuada.  

 
 

6- Gerenciamento da EAD no contexto atual: desafios e perspectivas 
 
 

No atual contexto, dada a complexidade da sociedade contemporânea, 
novos desafios se impõem aos sistemas de EAD, redefinindo as formas de 
organização das Instituições de ensino e redimensionando o papel do gestor.  

Aos atuais sistemas cabe a adoção de uma forma de gestão que 
possibilite uma relação dialógica e plural, fundamentada em proposta mais 
aberta, flexível, participativa e dinâmica, capaz de atender às necessidades e 
expectativas da sociedade, o que é ainda uma realidade em construção, dada 
a predominância das gestões hierárquicas e unilaterais que prevalecem em 
boa parte das instituições de EAD. 

A evolução das organizações, em termos de modelos estruturais e 
tecnológicos, requer nova postura do gestor, que tem redefinido o seu papel, 



transformando-se em planejador e gerenciador de processos, o que exige dele 
capacidade de liderança, comunicação, administração de conflitos, de 
relacionamento interpessoal de articulação e de mobilização da equipe.  

Essa nova forma de organização educacional da EAD deve ter gestão 
ampla, envolvendo a direção, o planejamento, a liderança, a organização e a 
autocrítica, e, sobretudo deve estar fundamentada em projetos sólidos, 
empreendedores e estratégicos, devendo contar, ademais, com inovações 
tecnológicas, novas formas de apoio e novos sistemas de informação. 
 
 
7- Considerações Finais 
 
 

Conforme pudemos refletir, a educação, mediada por tecnologias, 
contempla não só a interdisciplinaridade e interatividade. Ela modifica também 
o perfil de aluno, do professor e o institucional. Dessas transformações decorre 
a necessidade de formação de professores, com o fito de que seja deslocado o 
foco do ensino para a aprendizagem, de forma a favorecer a metacognição. 

As TIC oferecem possibilidade da educação continuada ser ofertada a 
distância, favorecendo a formação contínua, o trabalho cooperativo e a 
interatividade. Porém, nesse novo contexto, a escola deve ser pensada como o 
espaço de efetivação da pesquisa; por isso a formação de professores não 
pode ser pensada como simples oferta de conteúdos didático-pedagógicos a 
serem assimilados pelo professor por meio das TIC. Pelo contrário, deve ser 
entendida como ato político de formação de cidadania [16]. 
 Ao associar a pesquisa ao seu fazer pedagógico e instrumentalizar-se 
quanto ao uso das TIC, o professor traçará para si um ritmo próprio de 
aprendizagem, uma metacognição e uma nova disciplina em relação ao 
ciberespaço, assumindo a função de produtor dos materiais didáticos, de 
gerenciador do seu processo de formação e de mediador do conhecimento. 
 
 
Referências 
 
 
[1]  MORAN, JM. “Para onde caminhamos na educação”. Disponível em: 

<http://www.microsoft.com/brasil/educacao/biblioteca/artigos/nov_05.mspx.>  
   Acesso em: setembro de 2006. 
[2]   LEVY, P. “A inteligência coletiva: por uma antropologia do ciberespaço”.  

São Paulo. Loyola, 2000. 
[3]  FREIRE, P. “Pedagogia da Autonomia: Saberes Necessários à Prática 

Educativa”. Rio de Janeiro: Editora Paz e Terra, 2000. 
[4]  RUMBLE, G.A. “Gestão dos Sistemas de Ensino a Distância.” Brasília: 

UNB, 2003. 
[5] SANTOS, L. G. “A educação mediada por tecnologias como condição de 

pertinência da escola”.  Texto disponiblizado para aula do Mestrado. 
[6] POLAK, Y. N. S. ; MUNHOZ, A. S. “Sociedade Tecnológica e Educação.” 

Disponível em: 
<http://www14.unopar.br/unopar/static/mestrado_ead/turma1/aula_ymiracy/Au
la02Unidade_II-texto_base.pdf.>  Acesso em: julho de 2006. 



[7]   LEVY, P. “O que é o virtual.” São Paulo. Ed. 34, 1996. 
[8]  ROCHA, L. “Educação e Linguagem na vida, na escola, na TV.” Cuiabá: 

Cathedral Publicações, 2005. 
[9]  MOORE, M.G.; KEARSLEY, G. “Distance Education: a system view.” 

Belmont: Walsworth Publishing, 1996. 
[10] MORAN, J. M. (org.). “Novas tecnologias e mediação pedagógica.” 

Campinas, São Paulo: Papirus, 2001. 
[11]  DEMO, P. “Questões para a Teleducação.” São Paulo: Cortez, 1998. 
[12]  MORAN, J.M. “Contribuições para uma pedagogia da educação on-line.” 

In: SILVA, M. (org). Educação on-line: teorias, práticas, legislação, formação 
corporativa. São Paulo: Loyola, 2003. 

[13]  BRASIL/MEC/CNE. “Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de 
Professores da Educação Básica.” Brasília, 2002. 

[14] PERRENOUD, P. “Novas Competências para Ensinar.” Porto Alegre: 
Artmed, 2000. 

[15] NETTO, A. A. “Novas Tecnologias & Universidade.” Rio de Janeiro: Vozes, 
2005. 

[16] PRETTO, N.L. “Desafios para a Educação na Era da Informação: o 
presencial, a distância, as mesmas políticas e o de sempre”. In: tecnologias 
Educacionais e Educação a Distância: avaliando políticas e páginas. Rio de 
Janeiro: Quartet, 2001. 

[17] TAYLOR, T.C. “New Millennium Distance Education.” In: REDDY, V; 
MANJULIKA, S. The Worldof Open and Distance Learning. 2000. Índia: Viva 
Books Private Ltd. (475-480). Disponível em: <http:// 
www.Usq.Edu.au/usersHaylorj/publications_presentations/2000/GNOUdoc> 
Acesso em: outubro de 2005. 



Nome do arquivo: 514200720742PM.doc 
Pasta: C:\ABED\Trabalhos_13CIED 
Modelo: C:\Documents and Settings\Marcelo\Dados de 

aplicativos\Microsoft\Modelos\Normal.dot 
Título: Educação Mediada pelas TIC e Formação de professores 
Assunto:  
Autor: Sandra Maria 
Palavras-chave:  
Comentários:  
Data de criação: 9/5/2007 18:12:00 
Número de alterações:3 
Última gravação: 9/5/2007 18:13:00 
Salvo por: Eliane 
Tempo total de edição: 1 Minuto 
Última impressão: 24/8/2007 17:32:00 
Como a última impressão 
 Número de páginas: 7 
 Número de palavras: 2.793 (aprox.) 
 Número de caracteres: 15.088 (aprox.) 

 


