Ensino a distância: Uma nova alternativa
de ensino
O Ensino a Distância é um sistema eficaz no processo de ensino-aprendizagem. Conheça as
suas contribuições ao longo deste artigo!

Estamos na era da tecnologia! Já não vivemos em um mundo focado apenas
em papéis e canetas, mas em sistemas computacionais que facilitam a vida das
pessoas em sociedade. Por isso, não é mais novidade: o surgimento de vários
aparatos tecnológicos favoreceu o aparecimento de novas profissões, a
modernização de outras e um novo jeito de fazer certas atividades no dia a dia; um
exemplo bem prático é o pagamento de contas sem precisar enfrentar aquelas filas
quilométricas. Com o uso de aplicativos, você deixa suas faturas quites em frações
de segundos!

No ensino educacional não é diferente. O acesso à internet seja através de
um desktop, celular, tablet ou qualquer outro aparelho permite ao indivíduo dispor
de suas aulas no lugar que ele desejar como no carro, no ônibus, no trabalho ou até

mesmo no conforto do seu lar. Consequentemente, este sistema tem agregado uma
nova modalidade capaz de garantir a interação entre quem tem o conhecimento e o
outro que precisa aprender através de um ambiente virtual. Estamos nos referindo
ao Ensino à Distância. Vamos conhecer melhor?

Definições de Ensino a Distância (EAD)
Uma excelente definição para o Ensino à Distância (EAD) pode ser explicado
pelo autor Moran (1994, p. 1) que define como sendo um “processo de ensinoaprendizagem, mediado por tecnologias, onde professores e alunos estão
separados espacial e/ou temporalmente”. De uma maneira bem simples, ele quis
dizer que é um método de ensino-aprendizagem onde mestres e aprendizes não
estão juntos, fisicamente, mas podem estar interligados por meio da tecnologia e
promovem o conhecimento.

Instrumentos utilizados no EAD
Para que o EAD entre em ação, é preciso criar um ambiente virtual com uma
estrutura que sirva de ferramenta para o aprendizado. Neste processo, são
utilizados vários instrumentos tais como:
 Os chats diários ou semanais,
 Fóruns de discussão;
 Compartilhamento de materiais;
 Avisos de tarefas;
 Inserção de áudios, imagens;
 Grupos de trabalho;
 Criação de comunidades e outros.

Figuras-chaves no processo de ensino-aprendizagem
no EAD
Ressaltamos que muitas faculdades, universidades já se utilizam desta
modalidade de ensino que certamente veio para revolucionar e fortalecer a
educação no Brasil e no mundo! Que tal aproveitarmos este espaço para identificar
as figuras-chaves envolvidas no processo de ensino-aprendizagem no EAD? Vamos
iniciar?
 Primeiramente, temos o professor cuja função é transmitir o conhecimento e a
informação de forma clara e direcionada a fim de que o aluno tenha foco no estudo
e obtenha bom desempenho.
 O tutor, por sua vez, é o auxiliar do mestre e do discente. Sua atribuição é construir
materiais didáticos interessantes para que possa atrair o interesse dos estudantes.
 E os demais colaboradores? Eles são responsáveis pelo gerenciamento da
plataforma como publicação de materiais, postagem de notas, controle de acessos
e também promovem o aprimoramento contínuo sempre que necessário.

Perfil desejado para um aluno que ingressa no Ensino
a Distância
Neste modelo de ensino, é preciso que o aluno tenha um perfil diferenciado
objetivando atingir um bom desempenho no processo de ensino-aprendizagem.
Dentre os principais pontos merecem destaque alguns itens, acompanhe:
 É preciso ter um bom planejamento para que haja um excelente aproveitamento do
tempo dedicação aos estudos;
 O aluno proativo desenvolve, facilmente, sua autonomia diante do aprendizado;

 É necessário a adaptação do aluno para que saiba utilizar, com eficiência, os
recursos tecnológicos;
 Saber lidar com a diversidade é importante para que ocorra uma boa comunicação
e interação com pessoas de diferentes regiões, culturas, idades e profissões.

Contribuições do EAD no processo de ensinoaprendizagem
E sobre as várias contribuições do EAD no processo de ensinoaprendizagem, o que podemos dizer? Ora, o aluno é estimulado a ser o autor de seu
próprio aprendizado. Esta característica é de extrema importância na formação de
profissionais engajados em funções laborativas, que exigem proatividade e
autoconfiança. Quanto as atividades práticas, elas desenvolvem aspectos como
controle, automação de dispositivos os quais estimulam o desenvolvimento de
competências úteis ao indivíduo em sociedade como a compreensão, negociação,
definição de papéis e espírito de cooperação.

Universidades que oferecem Ensino a Distância
Você conhece quais as universidades que oferecem Ensino a distância?
Apresentaremos uma lista das instituições que dispõem deste método de Ensino a
Distância com cursos reconhecidos pelo MEC. Acompanhe:
Universidade Cidade de São Paulo (UNICID)
Universidade Cruzeiro do Sul (UNICSUL)
Centro Educacional Anhanguera (Anhanguera)
Universidade Norte do Paraná (UNOPAR)
Universidade Estácio de Sá (UNESA)

Universidade de Franca (UNIFRAN)
Caro, o EAD representa um sistema eficaz no processo de ensinoaprendizagem visto que atende as novas demandas e exigências educacionais
neste mundo globalizado. Não resta dúvida que esta ferramenta tem criado
oportunidade de formação para jovens e adultos, bem como tem sido um diferencial
acadêmico e profissional no mercado de trabalho. Você concorda? Se possível,
deixe sua opinião nos comentários.

