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Educação a distância ou educação 

distante? 

O título deste artigo já ilustra uma das 

grandes dúvidas latentes nas cabeças de 

todos os envolvidos com a educação a 

distância (EaD), já que esta é uma das mais 

importantes estratégias de socialização da 

educação no Brasil e no mundo e dessa 

forma, tem uma função muito importante 

no cenário mundial, já que é considerada a 

solução mais viável para diminuir o 

universo imenso de pessoas sem acesso à 

educação. 

É importante atentar para o fato de que 

todas as cabeças – como citei acima, que 

estão ligadas a EaD, seja o mantenedor(a), 

o diretor(a), o reitor(a), o gerente de área, 

o coordenador(a), o professor(a) e 

principalmente o aluno(a), tem em mente 

uma grande preocupação que é ter a 

certeza que realmente, esta modalidade de 

educação seja realmente eficaz. 

Podemos rapidamente perceber que uma 

das funções do EaD é permitir o acesso a 

conteúdo bem estruturado sobre qualquer 

uma das disciplinas que estejam sendo 

abordadas, mas isto, só ocorre se houver 

um planejamento adequado do formato 

destas informações (deve ser de fácil 

entendimento, pois foi elaborado em 

ordem lógica e cronológica do assunto, não 

esquecendo de que deverá ser 

acompanhado de outros recursos 

adicionais, a fim de reforçar sua 

abordagem, tais como: artigos, vídeos, e 

ferramentas de interação on-line que 

promovam a discussão dos assuntos 

trabalhados); do tempo bem ajustado para 

o repasse destes conteúdos (lembrando 

que o “time” no EaD para este fim, é menor 

que o do modelo presencial, já que esta é 

uma das propostas da educação a 

distância, ou seja, otimizar a aprendizagem 

inclusive no tempo gasto para isto, se não, 

o seu custo seria o mesmo que o modelo 

presencial); da escolha da estratégia mais 

adequada da disponibilização destes 

conteúdos para o acesso de alunos, de 

professores, de tutores, de coordenadores 

(atentando para o fato de que para que 

isto ocorra de forma ágil e correta, se faz 

necessário o uso de tecnologias da 

informação e comunicação, ou seja, é 

preciso uma solução de LMS ou AVA bem 

estruturada - de bom fornecedor da 

mesma, mas aliado a isto, a forma de 

dispor dos conteúdos usando de recursos 

diferenciados para apresentação das 

informações (através de livros virtuais ou e-

books, de rotas de aprendizagem 

logicamente concebidas, objetos de 

aprendizagem aderentes a proposta de 

ensino, ou seja, um design instrucional 

aderente ao modelo de EaD da instituição); 

do cuidado em produzir materiais didáticos 

que sejam a sustentação do processo de 

ensino e de aprendizagem, mas que não 

venham a ser a variável que vai inviabilizar 
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a estratégia de EaD, no caso das 

instituições de ensino privada. 

Bem, eu poderia dar continuidade neste 

relato sobre os cuidados a serem tomados, 

em se tratando de EaD, a fim de que os 

objetivos da organização, bem como os 

objetivos pedagógicos não sejam 

comprometidos, em função do despreparo 

ou desconhecimento sobre os aspectos 

que citei no parágrafo acima, ou sobre 

todas as variáveis que devem ser 

percebidas, sobre as quais as instituições 

devem atuar de forma a prover a melhor 

modelo de ensino a distância, sob pena de 

comprometer sua atuação no mercado 

educacional e também, associar ao EaD 

uma imagem de modelo dispendioso e 

difícil demais, para se trabalhar. 

Diante do que expus acima e do que 

poderia continuar expondo, é que paira a 

dúvida sobre a educação a distância ser 

realmente “a distância ou distante”, já que 

se não houver um planejamento adequado 

para a implementação deste modelo de 

ensino, cuidando de todas as variáveis que 

interferem direta e indiretamente tanto no 

processo de ensino quanto no de 

aprendizagem, não alcançará o principal 

objetivo do EaD – que é socializar a 

educação à todos, em contrapartida, irá 

tornar a educação mais distante que já é 

hoje, daqueles que precisam dela 

(educação) como forma de melhorar de 

vida e contribuir, para a melhoria do país 

em que vive. 

Aqui vale a ressalva que nos dias de hoje, 

não consigo perceber um país que não 

precise do EaD, claro que uns menos que 

os outros, diante de seu poder econômico 

(e quem sabe de sua extensão), porém, 

diante do tamanho da população mundial, 

não vejo outra solução mais adequada para 

igualar as chances de todos (ou de alguns) 

de ter acesso à educação. 

Para finalizar, não poderia deixar de 

lembrar que em nosso Brasil, diante de sua 

vastidão e de sua grande diversidade de 

realidades sócio econômicas, o EaD, pode 

ser a solução que poderá vir a contribuir de 

forma pontual para a melhoria de nossa 

sociedade como um todo. 

Um abraço a todos. 

Edelclayton Ribeiro 
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