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Resumo 

Este artigo apresenta a educação a distância e suas indicações pedagógicas, vem mostrar 

as vantagens e desvantagens da utilização a distância e como esta nova forma impacta. 

Além disso, mostramos como é necessário que os alunos que desejam estudar nesta 

modalidade ter empenho, comprometimento, dedicação, se programar. Viemos mostrar 

como o ensino pode ser passado aos alunos que através do computador, celular, tablets, 

notebook conseguem estudar em casa, ou em qualquer outro ambiente na modalidade 

EaD. E vamos mostrar como a Universidade pode utilizar esta nova ferramenta de 

ensino para formar seus alunos no ensino Superior.  
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Introdução 

O objetivo deste artigo é falar sobre a educação a distância e suas indicações pedagógica 

no ensino superior na modalidade a distância, e mostrar como esta modalidade é 

importante para o ensino que através do computador, celular, tablets, notebook, a 

educação a distância acontece, os alunos conseguem estudar em casa, no ambiente em 

que está realizando alguma tarefa e com a utilização da internet fundamental no 

processo. As inovações acontecem, e pode- se perceber como o ensino a distância é 

puxado e exige uma rotina de estudos, organização de horários e isso pode ser feito pelo 

próprio aluno que faz seus próprios horários e lugares para o estudo. Venho aqui mostrar 

as vantagens e desvantagens de estudar da modalidade a distância.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A Modalidade EaD 
            
 A educação a distância (EaD) no brasil, foi criada e se desenvolveu por meios de 

iniciativas privadas e decretos governamentais, cumprindo uma trajetória que 

acompanha a introdução e o crescimento de cada tecnologia no País. Assim, a EaD, 

passou pela era do correio, do rádio e da televisão, e vive hoje a era da internet, tendo, 

em cada período, de acordo com suas circunstancias, acumulado certa quantidade de 

erros e acertos, contradições e incoerências não de todo inesperadas, já que vivemos 

num Pais com dimensões continentais e com problemas estruturais no campo 

educacional que demandam correções urgentes. A EaD, em cada época, tem sido aliada 

dos sucessivos governos, que a tem utilizado como uma forma economicamente viável 

de ampliação do acesso para superar a defasagem educacional latente em diversas 

regiões do País.  O discurso da democratização do ensino tem-na transformado, por 

vezes, em fetiche que a solução quase magica dos problemas educacionais e, 

ultimamente, a EaD tem representado um papel importante também na expansão do 

ensino superior privado, pois tem sido utilizada para ampliar consideravelmente o 

número de alunos, baratear os custos e maximizar os custos.  

O uso das tecnologias, em geral, cria novas relações e novas maneiras de aprender e 

pensar, que transformam o mundo em uma espécie de grande ideia interconectada. 

Estamos organizados em rede, com amplas teias de relações sociais que aumentam 

significamente a exigência de diálogo na educação a distância é importante estabelecer 

recursos e procedimentos metodológicos para o diálogo educativo entre os envolvidos. 

Nesse contexto, as tecnologias podem dar suporte a uma pratica de EaD aberta, 

interativa, participativa, abrindo espaço para novas relações, materiais, contextos, 

conteúdos. Tal transição rompe a dependência do aluno com o professor: este se 

tornando orientador e acompanhante no percurso das investigações e elaborações 

individuais e coletivas daquele. As tecnologias proporcionam as ferramentas, a 

aplicação de métodos e os ambientes necessários à mediação entre instituição, alunos e 

professores, possibilitando a formação de conhecimento, de habilidades e atitudes. 

 

Vantagens da Modalidade EaD 

 
            O ensino a distância é uma ferramenta que vem sendo utilizada dentro das 

instituições de ensino como uma forma de atender a todos os alunos de forma mais 

flexível. Esta modalidade consiste da utilização da internet para ter acesso ao material 

das aulas e geralmente não exige ao um horário fixo, uma rotina agendada para 

realização das atividades e dos estudos.  

            Segundo dados de uma revista a modalidade EaD em instituições de ensino 

superior é uma pratica nova no Brasil. Podemos ver que ainda há muito a ser feito em 

relação de como pode ser feito a programação, exercícios, trabalhos, estudos e provas. 

O EaD possui uma imensa vantagem que é atender um público muito maior e mais 

diversificado em relação ao ensino tradicional.  

O aluno precisa ser sujeito ativo na sua formação, e deve seguir alguns passos para isso:  



 

✓ Disciplina para o estudo; 

✓ Organização do aprendizado; 

✓ Envolvimento, como em qualquer curso presencial; 

✓ A participação é vital para a integração e interação, melhorando os resultados de 

aprendizagem; 

Outros pontos fortes do EaD são de acordo com a inclusão social, formação permanente 

e pessoal, economia, atualização constante de conteúdos e a flexibilidade.  

  

Desvantagens da modalidade EaD 

 
Apesar das inúmeras vantagens que existem nesta modalidade, a dificuldade geral hoje 

é manter o mesmo nível de qualidade presente no ensino tradicional. Em termo geral, é 

tudo muito novo, e fica difícil estabelecer parâmetros para comparar. Saber se quem 

aprende em aulas não-presenciais sabe mais ou não. Muitas pessoas alegam que nesta 

modalidade haja a perda da interação e troca de experiência entre alunos. 

Outra desvantagem é a necessidade de elaborar um rigoroso planejamento a longo 

prazo, e sobre os altos custos que isso pode gerar. Para alunos da modalidade a distância 

algumas das principais dificuldades é em alguns casos a demora de feedback quando 

ocorre algum problema com o sistema. Dificuldades nas dúvidas, o aluno não consegue 

tirar sua dúvida imediatamente pois precisa mediar pelo e-mail ou fórum com o 

professor, que nem sempre responde na hora, ou no mesmo dia, porem tal problema 

poderia retardar a velocidade do aprendizado do aluno. Falta de discussões sobre algum 

tema, pois o ambiente virtual não proporciona muito espaço para isso. Dificuldades de 

organizar a rotina dos estudos, das atividades, provas, podendo deixar tudo acumular. 

Em aulas presenciais existe uma facilidade maior em expor os problemas e dúvidas aos 

professores e, estes auxiliam com respostas imediatas, facilitam o feedback e contato 

aluno-professor. Porém, com a internet cada vez mais acessível a todos esses problemas 

tendem a ser minimizados.  

De forma geral as desvantagens do EAD giram em torno de dúvidas quanto a validação 

do método já que se trata de uma metodologia relativamente nova no Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusão 
 

A informatização dos meios de comunicação e o avanço tecnológico facilitaram a 

implantação dos cursos na modalidade a distância. No entanto, esse novo método de 

ensino gera opiniões divergentes no meio acadêmico e requer uma boa avaliação dos 

seus métodos para que as vantagens superem as desvantagens e possa, assim, ser um 

método eficaz. É visível perceber que possui muitas vantagens que se aplicadas 

corretamente, podem trazer benefícios ao ensino. O ideal seria que o método não fosse 

aplicado sem restrições, de forma a se ter um curso inteiro ministrado on-line, mas sim 

intercalando-se disciplinas onde a participação presencial é um fator menos crítico aos 

cursos presenciais. Com isso, o aluno ganha em tempo e comodidade nos casos onde 

isso não influenciará no seu aprendizado final. 
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