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Linha  do  Tempo  da  

EaD  Via  Internet 



Linha  do  tempo  da  EaD: 
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O  advento  da  internet  

cria  novos  potenciais  

para  a  EaD,  quais ???? 
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EaD via Web 

 EaD online 

Virtual learning 
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Anywhere, anytime learning  

Just in time learning 

 On-demand learning 

M-learning 

Cursos/atividades  
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Alguns  equívocos  ou  

“misconceptions”  da  

EaD  via  internet 



Pluralidade  conceitual 

EaD via Web 

 EaD online 

Virtual learning 

Virtual classroom 

Distributed learning 

E-learning 



E-learning EaD via Web 

 EaD online 

Virtual learning 

Virtual classroom 

Distributed learning 

Pluralidade  conceitual 



E-learning 

Educação  a  distância,  

modalidade  educacional  

na  qual  a  mediação 

didático-pedagógica  

ocorre  por  meio  das  TIC,  

com  alunos  e  professores  

desenvolvendo  atividades  

educativas  em  lugares  ou  

tempos  diversos.  

EaD via Web 

 EaD online 

Virtual learning 

Virtual classroom 

Distributed learning 

Modalidade   educacional 

realizada  por  meios  das  

TIC  para  complementar  

atividades  presenciais,  

incrementar  atividades  

de  pesquisa,  auxiliar  a  

colaboração  entre  

professores  e  alunos,  

facilitar  o  acesso  à 

informação  ou  o 

desenvolvimento  de  

projetos  ou  atividades 

curriculares  realizadas 

presencialmente.  



EaD  online,  

tradicionalmente  tem  

sido  utilizada  para  

atingir  uma  população  

que,  por  uma  série  

de  razões,  não  pode  

frequentar  atividades  

educacionais  em  

ambientes  presenciais. 

E-learning  é  para  

todos  -  parte  de  

um  processo  de  

inclusão  digital  e  

de  aprender  

explorando  os  

recursos  das  TIC 

Função  da  EaD  online  e  do   

e-learning 



Entendendo  a  EaD  

Online 



Alguns  teóricos  e  

os  fundamentos  da  

EaD  online 



Evolução  das  teorias  de  

EaD  online: 

O. Peters    

“Distance  

teaching  and  

industrial  

production” –  

EaD  como  

aplicação  de  

técnicas  

industriais  

para  a  

transmissão  

de  informação 

1967 1971 1986 

C. Wedemeyer    

“Independent  

study” –  

define  o  

aprendiz  

independente  

não  só  no  

espaço  e  no  

tempo, em  

controlar  e 

direcionar  a  

aprendizagem 

1981 

B.  Holmberg   

“Status  and  

trends  of  

distance  

education”         

EaD como uma  

conversa,  o  que  

ele  chamou  de  

“conversa  

didática  guiada” 

M.  Moore                   

“Self-directed  learning  

and  distance  

education” –  define  a  

Distância  

Transacional -  quanto  

maior  for  o diálogo, 

mais  flexível  for a  

estrutura  do  curso,  

mais autonomia  tiver  

o  aluno, menor  será  

a  distância 

transacional 



Modelos  de  EaD  

online 



Abordagens  de  EaD  online: 

•  Baseada  no  autodidatismo  (self) 

 

 Broadcast 

 

 Virtualização  da  sala  de   aula 



Abordagem  broadcast 
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Virtualização  da  sala  de  

aula  tradicional 

 Baseado  no  sistema  tradicional  

de  ensino 

 Centrado  no  professor 

 Pouca  interação  do  professor  

com  o  aprendiz 
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Virtualização  da  sala  de  aula   



Ênfase  da  versão  virtual  

da  sala  de  aula: 

• Material  instrucional 

• Transmissão  e  verificação  da  
informação  retida 

• Plataforma  com  mecanismos  
de  segurança  e  de  alguma  
interação 



Implantação  da  EaD  online: 

• Aproveitamento  da  educação      

presencial 

 Do  material  de  apoio 

 Dos  professores 

 Da  infraestrutura  física 

 Da  infraestrutura  tecnológica 

 Da  infraestrutura  administrativa 



Educação  hoje  não  privilegia  
a depuração     

Ação 

Interpretação 

Compreensão 

Conceito 



O  Futuro  da  Arte 



O  papel  da  interação  

na  construção  de  

conhecimento 



Construção  de  novos  
conhecimentos  por  meio  de: 

• Reflexão  –  conhecimentos já  

existentes  são  coordenados  para  

produzir  novos  conhecimentos 

 

• Novas  informações  –  informações  

externas  são  significadas  e  

assimiladas,  produzindo  novos  

conhecimentos 



reflexão 

informação 

Reflexão 

C1 
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C1      

Informação 

externa 

informação 

Autodidatismo 

Assimilação  da  informação  externa 

R C1     C2 



Informação 

externa 

informação 
C1     C2 

Assimilação  da  informação  externa 

C1      R 

Mediação  de  agentes  

de  aprendizagem 
(educadores preparados) 



A  interação  e  o  

modelo  do  e-learning 

 O  estar  junto  virtual 



Estar  junto  virtual: 

• Combina  atividades  presenciais  e  
via  plataforma 

• Aprendiz,  no  seu  contexto,  
resolve  tarefas  e  recebe  suporte  
via  plataforma 

• Aprendizagem  =  construção  de                             
         conhecimento 

• Plataforma  possibilita  o  “estar  
junto”  virtual 



“estar  junto  virtual”  

criação  de  uma  rede  

cooperativa  de  alta  

interação 



age 

reflete 
descreve  

indagações 
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reflete 

Aprendiz 
Professor 

Estar  junto  virtual 



Educação  baseada  na  

experimentação: 

Conceitualização 

Reflexão 

Compreensão 

Ação 

Teoria 



Desafios 



Desenvolvimento  de  

infraestrutura  para  facilitar   

a  implantação  do              

e-learning  e  do  m-learning 





Desenvolvimento  de  

material  de  apoio  

totalmente  navegável 



Ferramenta  de  autoria -  
criação  e  edição: 
Curso Disciplinas Temas Tópicos 

Unidade  de  Ensino  e  GGTE Professor-autor / Auxiliar de Professor 

Páginas/Conteúdo 



Ferramenta  de  autoria -  
workflow  e  publicação: 



Preparação  de  

mediadores  para  atuarem  

no  e-learning 



Papel  do  mediador: 
• Conhecer  o  aprendiz 

• Dominar  sua  área  de  conhecimento 

• Entender  sobre  processos  de  construção  
de  conhecimento 

• Ter  domínio  das  TIC  

• Cooperar  com  os  colegas  e  promover  a  
cooperação  entre  aprendizes 

• Saber  explorar  as  TIC  como  recursos  
para  promover  a  construção de  
conhecimento  

• Ter  conhecimento  sobre  como  ser  efetivo  
na  interação  com  o  aprendiz 



Será  que  qualquer  

“Tutor”  consegue  fazer  

essa  mediação ? 



Concluindo 



E-learning  tem  um  potencial  
enorme  para  uma  educação  
de  qualidade  baseada: 

 Na  construção  de  conhecimento  

 No  respeito  ao  interesse  e  às  
necessidades  do  aprendiz 

 Na  valorização  do  que  o  aprendiz  
já  sabe  e  nas  ações  que  realiza 

 No  sentimento  de  “empowerment” 



Enquanto  a  EaD  online: 

 
 A  EaD  online  será  vista  como  

educação  de  segunda  classe  e  será  
tão  ineficaz  quanto  a  educação  

tradicional,  presencial 

 A  abordagem  pedagógica  for   cópia 
do  modelo  tradicional  (presencial) 

 As  TIC  usadas  para  transmitir  
informação 

 O  material  de  apoio  for  cópia  pdf  
do  material  impresso 



Obrigado! 

 
jvalente@unicamp.br 

 

 
 


