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Resumo: O artigo tem o propósito de introduzir a temática da educação a distância, 
conceituando-a e elucidando seu processo histórico, seus fundamentos e sua relação intrínseca 
com as tecnologias contemporâneas de informação e comunicação. Inicialmente é apresentado o 
panorama da educação a distância no Brasil e as perspectivas atuais da área, assim como a 
importância do sistema Universidade Aberta do Brasil. Em seguida, são discutidas as 
potencialidades pedagógicas dos ambientes virtuais de aprendizagem e dos recursos 
educacionais abertos. Dando continuidade, o artigo reflete sobre a necessidade da autonomia 
curricular e estudo autônomo dos estudantes da educação superior que optam pela graduação 
por meio da modalidade a distância. Por fim, o artigo aborda questões relevantes acerca da 
aprendizagem colaborativa na educação a distância, com base nas comunidades virtuais e redes 
de conhecimento, assim como reconhece as contribuições significativas da linguagem digital e 
letramento digital para o processo de ensino-aprendizagem realizado a distância.  
 
Palavras-chave: Educação a Distância; Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC); 
Recursos Educacionais Abertos (REA). 
 Analysis and Perspectives of Distance Education in Brazilian Higher Education  
Abstract: This paper aims to introduce the theme of distance education, conceptualizing it and 
elucidating its historical process, foundations, and its intrinsic relation with the contemporary 
information and communication technologies. Initially, the panorama of distance education in 
Brazil is presented, as well as the importance of the Open University system in Brazil and the 
current perspectives of the area. Next, the pedagogical potentialities of virtual learning 
environments and open educational resources, also known as open educational resources, are 
discussed. Continuing, the article reflects on the need for curricular autonomy and autonomous 
study of students of higher education who opt for graduation through the distance modality. 
Finally, the article addresses relevant questions about collaborative learning in distance 
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education, based on virtual communities and knowledge networks, as well as recognizing the 
significant contributions of digital language and digital literacy to the distance teaching-learning 
process. 
 
Keywords: Distance Education; Information and Communication Technologies (ICT); Open 
Educational Resources (OER). 
 
 
Introdução 
 

s estudantes ingressantes em cursos de graduação da Educação a Distância 
(EaD) precisam se apropriar de conceitos e características fundamentais da 
modalidade de ensino-aprendizagem a distância. É essencial que os 

estudantes percebam as diferenças e particularidades das modalidades presencial, 
semipresencial e a distância, a fim de que possam autoavaliar-se, sendo capazes de fazer 
um diagnóstico quanto ao perfil adequado para continuidade dos estudos em um 
ambiente de EaD. O presente artigo esclarece que, embora tenha crescido o número de 
instituições com ofertas de cursos na modalidade a distância, o Brasil ainda está em fase 
de transição e aprimoramento das práticas pedagógicas no contexto da EaD. 

Este estudo reflete acerca das perspectivas atuais da EaD, apresentando o 
panorama geral da modalidade a distância no Brasil com base no censo realizado pela 
Associação Brasileira de Educação a Distância (ABED). O artigo também expõe o 
sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB), este que, por sua vez, visa expandir e 
interiorizar a oferta de cursos e programas de educação superior a distância no Brasil. 
Dando prosseguimento, o trabalho retrata a importância dos ambientes virtuais de apoio 
à aprendizagem; as facilidades dos recursos educacionais abertos; a relevância do 
estudo autônomo para o sucesso em cursos de EaD; e a importância da aprendizagem 
colaborativa e linguagem digital para os docentes e estudantes da EaD. 

Atualmente, há no cenário mundial uma crescente necessidade das instituições 
educacionais em implementar e melhorar as práticas e metodologias da EaD. Isso se 
deve ao fato de a educação on-line flexibilizar os processos de ensino-aprendizagem, 
disseminar informações entre o corpo docente e discente, além de expandir as 
universidades. A busca por uma educação além do limite espaço-tempo, que visa 
transformar e evoluir o processo tradicional de aprendizagem, é uma das propostas da 
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EaD, afirma Moran (2014). Por meio de plataformas on-line, que possibilitam um 
ensino mais interativo e autônomo, a EaD se destaca por seus formatos variados, sem 
afetar o aprendizado do aluno ou interferir na identidade e valores da instituição 
responsável pela oferta de cursos na modalidade a distância. 

O conceito de Educação a Distância, formalizado pela Secretaria de Educação 
Superior (SESu) do Ministério da Educação (MEC), está presente no Decreto nº 5.622, 
de 19 de dezembro de 2005, que regulamenta o Art. 80 da Lei 9394/96 – Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional (LDB). De acordo com o MEC, a EaD é definida como 
sendo a modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos processos 
de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios e tecnologias de informação 
e comunicação, com estudantes e professores desenvolvendo atividades educativas em 
lugares ou tempos diversos (BRASIL, 2005). 

As plataformas computacionais de suporte ao ensino e aprendizagem por meio 
da internet surgiram a partir da década de 90 como potencializadores da EaD. Como 
consequência, surgiu o termo e-learning, ou aprendizagem eletrônica, para especificar a 
EaD realizada por meio de tecnologias contemporâneas de comunicação e informação. 
Segundo Bezerra (2009), existe uma tênue diferença conceitual entre a EaD e o e-
learning, já que a EaD pode ser realizada sem o suporte eletrônico, enquanto que o e-
learning necessita deste. Vale ressaltar que é comum o uso do termo EaD como 
sinônimo de e-learning. Nesse caso, o termo EaD passa a designar a modalidade de 
ensino a distância independentemente da tecnologia que a suporta. Neste artigo optou-se 
por utilizar o termo Educação a Distância de forma genérica, tanto para especificar a 
EaD tradicional (sem o suporte eletrônico) quanto o e-learning (com suporte 
eletrônico). 

Moran (2002) também destaca que ao utilizar a expressão “ensino a distância” 
a ênfase é dada ao papel do professor, como alguém que ensina a distância, sendo 
preferível utilizar a palavra “educação”, ao invés de “ensino”, já que a primeira é mais 
abrangente. Por isso, neste artigo utiliza-se a termo educação a distância. Existem três 
modalidades de educação, são elas: presencial, semipresencial e a distância, também 
conhecida como on-line ou virtual. A educação presencial refere-se aos cursos 
regulares, em qualquer nível, ou seja, é o ensino convencional, por meio do qual 
professores e alunos encontram-se sempre em um local físico, a sala de aula. Já a 
educação semipresencial acontece em dois momentos distintos: uma parte em sala de 
aula tradicional e outra a distância, auxiliada pelas plataformas computacionais. 
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Diferentemente das modalidades anteriores, na educação a distância há, ou não, 
momentos presenciais, contudo o processo de ensino-aprendizagem acontece 
fundamentalmente com professores e alunos separados espacial e/ou temporalmente, 
mas podendo estar juntos através de tecnologias de comunicação. 

Moran (2002) afirma que a educação a distância pode ser implementada nos 
mesmos níveis do ensino regular, isto é, no ensino fundamental, médio, superior e na 
pós-graduação, embora seja mais adequada para a educação de adultos, principalmente 
para aqueles que já têm experiência consolidada de aprendizagem individual e de 
pesquisa, como acontece no ensino de graduação e pós-graduação lato sensu. 

Os conceitos de presencial e virtual se alteram em virtude do surgimento de 
novas tecnologias de informação e comunicação. É perceptível que a EaD conseguiu 
transpor os modelos predominantemente individuais (um para um, 1:1) para os modelos 
sociais, ou seja, das mídias unidirecionais (um para muitos, 1:n) – a exemplo dos 
materiais impressos, televisão e rádio – para mídias mais interativas (muitos para 
muitos, n:n). Ao possibilitar a interação de pessoas distantes fisicamente, a EaD 
favorece um maior intercâmbio de saberes, de colaboração e construção do 
conhecimento. Atualmente, em virtude dos avanços da EaD, tem-se a possibilidade de 
aulas a distância com interação on-line e aulas presenciais com interação a distância.  

No ambiente educacional deve-se prezar pelo ritmo de estudo e progresso 
inerente de cada estudante, proporcionando interações sociais entre os envolvidos, 
dispondo de diversas ferramentas de avaliação e acompanhamento do processo de 
ensino-aprendizagem. O uso de plataformas adaptativas auxilia os docentes nesse 
processo, já que tais plataformas possibilitam um ensino mais personalizado e 
direcionado ao perfil de cada estudante. As instituições de ensino precisam oferecer 
cursos de qualidade, integrando diferentes tecnologias e propostas pedagógicas 
inovadoras, dispondo de momentos presenciais e on-line, com foco na aprendizagem 
significativa, alerta Moran (2002). 

 
Panorama da Educação a Distância no Brasil 

Dentre as instituições educacionais com ofertas de cursos na modalidade a 
distância, ABED (2016) afirma que 64% das instituições estão sediadas nas capitais dos 
estados brasileiros e 36% nos interiores, com concentração de 42% no Sudeste, seguida 
pelo Sul (21%), Nordeste (18%), Centro-Oeste (13%) e Norte (6%). Das 368 
instituições analisadas pelo Censo da EaD, 79 das instituições (21,5%) também atuam 



Acesso Livre n. 7 Jan-Jun 2017 

 
211 

fora de seu estado de origem, com dezenas de polos por instituição. No Brasil, os cursos 
são ofertados em todos os níveis e áreas de conhecimento, com destaque para ofertas de 
cursos de extensão. Destacam-se as áreas de Ciências Sociais Aplicadas, com 608 
ofertas de cursos regulamentados totalmente a distância, enquanto entre os cursos 
semipresenciais a preferência é pelas Ciências Humanas. As instituições contam, em 
média, com 1.000-5.000 estudantes.  

Ainda de acordo com ABED (2016), a EaD exige inovação e infraestrutura 
tecnológica/administrativa, além de apoio ao estudante em níveis mais elevados, em 
comparação à modalidade presencial. Em relação ao perfil dos estudantes, 53% dos 
estudantes da EaD são mulheres, com 50% entre 31-40 anos. Aproximadamente 70% 
das instituições privadas e públicas federais contam com estudantes que, em sua 
maioria, estudam e trabalham.  

A maioria das matrículas em cursos a distância e semipresenciais (b-learning1) 
encontra-se nas licenciaturas, totalizando aproximadamente 700 mil estudantes. O 
Censo da EaD 2015/2016 contabilizou mais de 5 milhões de estudantes, sendo 1,1 
milhão em cursos regulamentados totalmente a distância e semipresenciais, e 
aproximadamente 4 milhões em cursos livres. No Censo atual, 2015/2016, tem-se 1,2 
milhão de estudantes a mais do que no Censo 2014/2015, ou seja, houve um aumento de 
23,4% de estudantes matriculados em cursos a distância no Brasil. 

Em se tratando das taxas de evasão reportadas nos cursos a distância, ABED 
(2016) registra uma evasão de 26% a 50% – alertando que a desistência dos estudantes 
da EaD é maior que nos cursos presenciais. As instituições apontam o fator “tempo” 
como o mais influente no fenômeno da evasão, seguido do fator “finanças”.  

Segundo ABED (2016), houve um aumento de 60,3% no número de tutores e 
59% no número de docentes em relação ao Censo da EaD anterior. A faixa salarial mais 
praticada para ambos os profissionais é de R$ 31,00 a R$ 45,00 a hora/aula. A maior 
parte dos conteúdos textuais, áudio/vídeo e recursos tecnológicos é produzida pelas 
próprias instituições de ensino. Também são utilizados conteúdos gratuitos, a exemplo 
dos Recursos Educacionais Abertos, abordados na terceira seção deste artigo.  

                                                           
1 Blended learning, ou b-learning, é derivado do e-learning, e refere-se a um modelo de formação 
educacional cuja maior parte dos conteúdos é ensinada/transmitida em curso a distância, normalmente 
pela internet. Entretanto, inclui também momentos presenciais. Por isso a origem da designação blended, 
que significa misturado, combinado, ou seja, aprendizagem combinada, misturada, semipresencial ou 
híbrida. 
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Para ABED (2016), a EaD administrada por instituições privadas vem se 
configurando um negócio rentável nos últimos anos no Brasil. A maioria das 
instituições apresenta níveis de investimento, rentabilidade e matrículas estáveis. 
Contudo, 25% das instituições preveem aumento de investimentos nos próximos anos; 
20,5% pretendem manter os investimentos; e 6,3% pretendem reduzi-los. Os 
investimentos são destinados principalmente a conteúdos (40,58%), tecnologias e 
inovação (37,01%), novos cursos (36,71%), e capacitações (25,02%). 

A maioria dos cursos de EaD no Brasil possui entre 30 e 50 estudantes, sendo 
comum a oferta de atendimento presencial e/ou on-line (ABED, 2016). Mais de 60% 
das instituições optam pelos ambientes de aprendizagem de software livre customizados 
pelas próprias instituições, a exemplo do Moodle, abordado na terceira seção deste 
artigo. 

No que se refere à oferta de cursos totalmente a distância, por nível acadêmico, 
o Censo da EaD 2015/2016 afirma que a maioria dos cursos oferecidos foi de 
“especialização”, o que reforça o papel da EaD na oferta de formação continuada. Entre 
os cursos semipresenciais, a maior parte da oferta de cursos, por nível acadêmico, 
concentra-se no bacharelado, conforme ilustra o Gráfico 1. 

 
Gráfico 1 – Oferta de cursos semipresenciais por nível acadêmico 

 
Fonte: ABED (2016) 

 
A EaD cresce a uma média de 20% ao ano, o que indica que há uma 

consolidação da área, constata Moran (2014). Aumenta-se a receptividade dos cursos 
profissionalizantes e o número de instituições públicas atuando na EaD, além das 
universidades. As instituições estão ampliando a oferta de capacitação, de formação 
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continuada através da EaD. Há uma popularização maior da EaD com a oferta dos 
Massive Open Online Course (MOOC), ou cursos massivos on-line gratuitos, que 
permitem que qualquer pessoa possa aperfeiçoar sua formação com os melhores 
professores das principais universidades do mundo.  

Apesar dos avanços alcançados na EaD, ainda existe preconceito por parte da 
comunidade acadêmica e da sociedade. Muitas pessoas apresentam resistência ao 
método por não conhecerem de perto a EaD e por nunca terem feito um curso a 
distância. Outros não se adaptam aos ambientes virtuais, nem têm familiaridade com 
ferramentas digitais. Há uma crença também de que sem o contato físico haja uma perda 
profunda de comunicação. E há uma crítica à massificação de algumas instituições que 
crescem muito rapidamente, sem dar atenção personalizada aos estudantes – muitos 
alunos para cada tutor, com formação deficiente de docentes e tutores mal remunerados, 
além de materiais didáticos de baixa qualidade. Cursos com projetos pedagógicos 
inadequados comprometem a credibilidade da EaD e reforçam o preconceito existente, 
complementa Moran (2014). 

Para tornar-se um bom estudante da EaD e obter sucesso no curso, necessita-se 
de disciplina, perseverança e organização. Percebe-se que alguns estudantes abandonam 
o curso nos primeiros meses de aula, por não se adaptarem ao ritmo mais individual e à 
gestão coerente do tempo – fatores essenciais para que o estudante conclua o curso e 
ingresse no mercado de trabalho com boa remuneração. Muitos estudantes ainda não 
estão preparados para gerenciar suas atividades em tempos flexíveis, sem supervisão 
direta de professores, já que foram acostumados a terem professores como apoio visível, 
esperando passivamente pela informação pronta. 

É importante destacar que não são apenas estudantes que têm dificuldades em se 
adaptar à EaD, mas também há professores que não se moldam a essa forma de ensino. 
Não basta reproduzir as técnicas praticadas no ensino presencial para que os professores 
se considerem aptos a atuar na EaD. Eles precisam adquirir a competência de gerenciar 
fóruns, atividades digitais, além de serem proativos com alunos silenciosos. Contudo, 
deve-se compreender que não se prepara bons estudantes com profissionais 
desmotivados e mal remunerados. Por isso, é necessário valorizar os profissionais da 
educação. 

Os professores devem ter uma postura de orientadores, podendo utilizar formas 
inovadoras e criativas de ensino-aprendizagem, a exemplo da Sala de Aula Invertida, do 
inglês Flipped Classroom. Sala de Aula Invertida é o nome que se dá ao método que 



Acesso Livre n. 7 Jan-Jun 2017 

 
214 

inverte a lógica de organização da sala de aula. Nesse novo método, os alunos aprendem 
o conteúdo em suas próprias casas, em seu próprio ritmo, por meio de videoaulas ou 
outros recursos interativos. Assim, a sala de aula é usada para a realização de exercícios, 
atividades em grupo e realização de projetos. O professor aproveita para tirar dúvidas, 
aprofundar o tema e estimular discussões. É um método que valoriza o aprendizado no 
ritmo de cada aluno, por meio do qual o professor pode dar atenção mais 
individualizada. 

Para Moran (2014), os fatores que mais motivam os estudantes a participarem 
de cursos a distância são: a facilidade de adaptação dos estudos ao ritmo e tempo de 
cada um, a possibilidade de mais autonomia e a oportunidade de desenvolver 
competências digitais – fundamentais para a inserção no mercado de trabalho e na 
sociedade da informação. Atualmente, é possível fazer cursos com bons professores e 
bons materiais didáticos, conciliando a vida profissional, familiar e acadêmica. 

A EaD está afetando profundamente a educação tradicional/presencial. 
Verifica-se cada vez mais que os cursos presenciais utilizam recursos dos ambientes 
virtuais de aprendizagem e atividades on-line. Essa integração de aulas intercaladas com 
momentos presenciais e on-line é conhecida por blended learning, ou ensino 
semipresencial.  

A tendência na educação brasileira em relação ao processo de ensino-
aprendizagem a distância é bastante significativa e promissora. A EaD está se 
consolidando como boa opção para a formação continuada, aceleração profissional, e 
também para quem busca conciliar estudo e trabalho. Apesar de ainda haver resistências 
e preconceitos, aumenta a percepção de que um país do tamanho do Brasil, com seus 
problemas de mobilidade urbana, só pode conseguir superar sua defasagem educacional 
por meio do uso intensivo de tecnologias em rede, da flexibilização dos tempos e 
espaços de aprendizagem, e da gestão integrada de modelos a distância e presenciais.  

Moran (2014) afirma que a tendência para os próximos anos é de que aumente 
o número de instituições que atuam na EaD. A ampliação da EaD trará como 
consequência um novo cenário para o Brasil, muito mais rico de oportunidades de 
aprendizagem, de melhoria profissional, de inovação para as organizações e de 
diminuição do déficit educacional e da desigualdade social. Para o pesquisador, as 
instituições que obterão melhores resultados com a EaD serão as que implantarem 
modelos que equilibrem economia e inovação, melhorando os processos gerenciais e 
acadêmicos. 
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Visão Geral da Universidade Aberta do Brasil (UAB) 
O sistema UAB é um programa do Ministério da Educação criado em 2005 

com o objetivo de democratizar, expandir e interiorizar a oferta de ensino superior 
público, gratuito e de qualidade aos municípios brasileiros que não oferecem cursos de 
formação superior ou cujos cursos ofertados não sejam suficientes para atender à 
demanda. 

Para isso, o sistema UAB tem como base fortes parcerias entre as esferas 
federal, estadual e municipal de governo. É um sistema integrado por universidades 
públicas que, por meio do uso da metodologia da EaD, oferece cursos de nível superior 
para camadas da população que têm dificuldade de acesso à formação universitária. O 
público em geral é atendido, mas os professores que atuam na educação básica têm 
prioridade de formação, seguidos dos dirigentes, gestores e trabalhadores da educação 
básica dos estados e municípios. 

O sistema UAB foi instituído pelo Decreto nº 5.800, de 8 de junho de 2006, 
que determina que o sistema seja voltado para o desenvolvimento da modalidade de 
educação a distância, com a finalidade de expandir e interiorizar a oferta de cursos e 
programas de educação superior no país. Segundo o website da UAB, o sistema fomenta 
a modalidade de educação a distância nas instituições públicas de ensino superior, bem 
como apoia pesquisas em metodologias inovadoras de ensino superior respaldadas em 
tecnologias de informação e comunicação. Além disso, incentiva a colaboração entre a 
União e os entes federativos e estimula a criação de centros de formação permanentes 
por meio dos polos de apoio presencial em localidades estratégicas. 

Assim, o sistema UAB propicia a articulação, a interação e a efetivação de 
iniciativas que estimulam a parceria dos três níveis governamentais (federal, estadual e 
municipal) com as universidades públicas e demais organizações interessadas, enquanto 
viabiliza mecanismos alternativos para o fomento, implantação e execução de cursos de 
graduação e pós-graduação de forma consorciada.  

Ao plantar a semente da universidade pública de qualidade em locais 
longínquos e isolados, o governo incentiva o desenvolvimento da população de 
municípios com baixo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) e Índice de 
Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB). Desse modo, funciona como um eficaz 
instrumento para a universalização do acesso ao ensino superior e para a requalificação 
do professor em outras disciplinas, fortalecendo a escola no interior do Brasil, 
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minimizando a concentração de oferta de cursos de graduação nos grandes centros 
urbanos e evitando o fluxo migratório para as grandes cidades. 

Os objetivos do sistema UAB estabelecidos pelo Decreto 5.800/06 são: (I) 
Oferecer, prioritariamente, cursos de licenciatura e de formação inicial e continuada de 
professores da educação básica; (II) Oferecer cursos superiores para capacitação de 
dirigentes, gestores e trabalhadores em educação básica dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios; (III) Oferecer cursos superiores nas diferentes áreas do 
conhecimento; (IV) Ampliar o acesso à educação superior pública; (V) Reduzir as 
desigualdades de oferta de ensino superior entre as diferentes regiões do país; (VI) 
Estabelecer amplo sistema nacional de educação superior a distância; (VII) Fomentar o 
desenvolvimento institucional para a modalidade de educação a distância, bem como a 
pesquisa em metodologias inovadoras de ensino superior apoiadas em tecnologias de 
informação e comunicação. 

O Sistema UAB funciona como articulador entre as instituições de ensino 
superior e os governos estaduais e municipais, com vistas a atender às demandas locais 
por educação superior. Essa articulação estabelece qual instituição de ensino deve ser 
responsável por ministrar determinado curso em certo município por meio dos polos de 
apoio presencial. Feita a articulação entre as instituições públicas de ensino e os polos 
de apoio presencial, o sistema UAB assegura o fomento de determinadas ações de modo 
a garantir o bom funcionamento dos cursos. 

Das 96 instituições pertencentes ao sistema UAB, 75 são universidades, quatro 
são fundações e 17 são institutos federais de educação, ciência e tecnologia. Apenas 
instituições públicas federais e estaduais fazem parte da UAB, sendo 68 instituições 
federais e 28 estaduais, em 2014. Este é um panorama da quantidade de instituições 
pertencentes à UAB e de polos por regiões do Brasil. Dos 675 polos de apoio presencial 
localizados no Brasil, a maioria deles (32%) está localizada na região Nordeste, seguida 
do Sudeste (28%), Sul (18%), Norte (13%) e Centro-Oeste (9%). Por meio do sistema 
UAB, o Brasil dispõe de 1.247 cursos de EaD (dados obtidos em 2014).  

Acerca do panorama de cursos de EaD por modalidade (licenciatura, 
bacharelado, tecnólogo, especialização etc.), tem-se que os cursos em EaD ofertados 
pelo sistema UAB no Brasil são predominantemente de pós-graduação/especialização 
(519), seguidos dos cursos de licenciatura (355) e aperfeiçoamento (183).  

As instituições integrantes do Sistema UAB precisam ser credenciadas junto ao 
MEC para ofertar cursos a distância. O reconhecimento de curso é condição necessária 
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para a validade nacional dos diplomas. Para verificar se um curso é reconhecido pelo 
MEC, deve-se consultar o sistema e-MEC onde são informadas as notas referentes ao 
Conceito de Curso (CC), Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE) e 
Conceito Preliminar de Curso (CPC), além dos polos de apoio presencial relacionados 
ao curso. 
 Importância dos Recursos Educacionais Abertos e Ambientes Virtuais de Aprendizagem  Os Recursos Educacionais Abertos (REA) são ferramentas pedagógicas que 
proporcionam ambientes de aprendizados produtivos, visto que se tornam facilitadores 
do conhecimento e reduzem o tempo de desenvolvimento de materiais didáticos pelos 
docentes. Nesta seção também são discutidos os Ambientes Virtuais de Aprendizagem 
(AVA) e sua importância para os processos de ensino-aprendizagem, sendo constatadas 
as potencialidades pedagógicas dos recursos síncronos e assíncronos presentes nos 
AVAs.  

Um Recurso Educacional Aberto é um termo genérico utilizado para designar 
um recurso digital interativo com propósitos educacionais, que está sob domínio público 
ou licenciado de maneira aberta, permitindo que sejam utilizados ou adaptados por 
terceiros. Os REAs podem ser de vários tipos: animações, simulações, jogos, quizzes, 
aplicações (app mobile), vídeos, áudios, imagens, websites, blogs etc. Além da 
terminologia “recursos educacionais abertos”, podem ser encontradas nas diferentes 
bibliografias as seguintes expressões para designar esse tipo de material educacional: 
“objeto de aprendizagem”, “objetos educacionais”, “objetos de conhecimento”, “objetos 
de comunicação”, “componentes instrucionais”, “documentos pedagógicos”, entre 
outros.  

Os REAs servem como mecanismos pedagógicos para formar um ambiente de 
aprendizado produtivo, rico e flexível, tornando-se facilitadores do conhecimento e 
reduzindo o tempo de elaboração de materiais didáticos pelos professores. Assim, eles 
devem ser utilizados, reutilizados ou referenciados como suporte e estímulo ao processo 
de ensino-aprendizagem. O propósito dos REAs é particionar uma temática educacional 
em pequenos conteúdos para que possam ser reaproveitados e/ou adaptados mais 
facilmente. De acordo com Daniel Audino e Rosemy Nascimento (2010), os objetos de 
aprendizagem são materiais importantes no processo de ensino e aprendizagem, já que: 
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fornecem a capacidade de simular e animar fenômenos, assim como 
reutilizá-los em vários outros ambientes de aprendizagem. Eles podem 
ser localizados na internet, através de repositórios, proporcionando a 
redução de custos de produção de materiais educacionais. Além disso, 
eles surgem como recurso capaz de potencializar a reestruturação de 
práticas pedagógicas, criando novas maneiras de refletir sobre o uso 
da comunicação, informação e interação (AUDINO e 
NASCIMENTO, 2010, p. 130). 
 

Para ser considerado um REA é necessário que haja quatro liberdades mínimas, 
chamadas de “4Rs” – Review, Reuse, Remix e Redistribute (WILEY, 2014). As quatro 
liberdades dos REAs referem-se às permissões concedidas aos usuários que acessam 
esses recursos, são elas: (I) Review: compreende a liberdade de usar o REA original, ou 
uma nova versão criada com base no REA original; (II) Reuse: compreende a liberdade 
de adaptar e melhorar o REA para que melhor se adeque às necessidades; (III) Remix: 
compreende a liberdade de combinar diferentes REAs para a produção de novos 
materiais didáticos; (IV) Redistribute: compreende a liberdade de fazer cópias e 
compartilhar o REA original ou versões modificadas.  

Há vários desenvolvedores de REA que disponibilizam gratuitamente na 
internet seus materiais educacionais em diversas áreas e níveis de conhecimento. Como 
exemplo, tem-se: Núcleo de Desenvolvimento de Objetos de Aprendizagem 
Significativa (NOAS); SKOOOL; Intel Education; PhET; Concord Consortium; 
Educopédia; Grupo de Pesquisa e Produção de Ambientes Interativos e OA (Proativa); 
Rede Interativa e Virtual de Educação (RIVED); Banco Internacional de Objetos 
Educacionais; Núcleo de Tecnologia Digital Aplicada à Educação (NUTED); Portal do 
Professor, entre outros. 

Para ser considerado um REA, o professor deve estruturá-lo em três partes bem 
definidas: conteúdo instrucional, prática e feedback. Essa divisão diferencia um REA de 
outras tecnologias aplicadas à educação, afirmam Audino e Nascimento (2010). Os 
REAs vêm sendo bastante utilizados na EaD. Por isso, os estudantes dessa modalidade 
precisam se apropriar desse valioso instrumento, explorando os conteúdos instrucionais 
e recursos disponibilizados. Além dos REAs, a aprendizagem colaborativa e as 
contribuições da linguagem digital no processo de ensino-aprendizagem são essenciais 
para os estudantes da EaD. 
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Os AVAs são plataformas educacionais utilizadas na EaD para auxiliar 
professores na construção e administração de cursos acessíveis pela internet, assim 
como possibilitar o acompanhamento e progresso dos alunos. De acordo com Pulino 
Filho (2009), um AVA pode ser definido formalmente como uma aplicação da internet 
executada em um servidor web e acessada por navegadores web. O professor e os 
estudantes podem acessar o sistema de qualquer localidade, desde que hajam um 
computador conectado à internet e um navegador web instalado. Em relação ao estudo 
autônomo, pode-se afirmar que é um dos pontos fundamentais para o sucesso do 
estudante em um curso a distância. O AVA também foi concebido de forma que o 
estudante detenha razoável autonomia de estudo. A postura dos estudantes da EaD deve 
ser diferenciada da postura dos estudantes da educação presencial. A autonomia do 
estudante é pouco requerida na educação presencial, por isso há uma ausência de cultura 
da autonomia entre os estudantes, pois foram acostumados ao aprendizado dependente 
dos ditames e exigências dos professores. 

O estudante da modalidade a distância precisa desenvolver uma postura 
proativa, de pesquisador, interagindo com colegas próximos e distantes. Ao escolher a 
modalidade a distância para cursar uma graduação, a melhor forma de se beneficiar é, 
primeiramente, escolhendo uma instituição de ensino séria e comprometida com a EaD. 
Para isso, a instituição deve ofertar cursos reconhecidos pelo MEC e com boa avaliação 
pelo órgão regulamentador. Destaca-se também a importância em conhecer a 
metodologia e procedimentos do curso, a sequência de atividades e prazos de entrega, 
para, assim, organizar os estudos em horários definidos.  

A autodisciplina do estudante é fator fundamental para o sucesso do 
aprendizado em EaD. Nesse sentido, o autor Otto Peters (2001) reflete sobre o papel do 
estudo autônomo, afirmando que: 

 
A independência do aluno é incomum no sistema de ensino tradicional 
[...]. Ela não apenas concede aos estudantes a ocasião de desdobrarem 
iniciativas no planejamento e na organização de seu estudo, mas os 
obriga a isso. Com efeito, eles podem e têm que decidir onde, por 
quanto tempo, quanto, com que intensidade, em que ordem e em que 
ritmo irão estudar. Com isso assumem maior responsabilidade de seu 
próprio estudo do que outros estudantes. Ressaltamos mais uma vez 
este aspecto: assumir maior responsabilidade é uma característica vital 
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na EaD, pois o controle do aprendizado pelo aluno é algo por demais 
considerável para seu êxito (PETERS, 2001, p. 234). 
 

Portanto, percebe-se que muitos estudantes ainda não estão preparados para 
gerenciar suas atividades em tempos flexíveis, sem supervisão direta de professores, 
pois foram acostumados a terem professores como apoio visível, esperando 
passivamente pela informação pronta. No ambiente tradicional de ensino, as ferramentas 
dominantes utilizadas no processo educacional pelos professores ainda são o 
quadro/pincel, além de aulas expositivas e discussões presenciais. É um fato 
incontestável que as aulas têm sido ministradas há milhares de anos sem o uso de 
computadores ou da internet, e mesmo assim os alunos assimilam e aprendem os 
conteúdos. Embora o formato tradicional possa ainda ser eficaz, o uso de tecnologias 
contemporâneas abre novas possibilidades de aprendizagem que não eram perceptíveis 
anteriormente. 

As pesquisas em educação a distância sucedem no sentido de analisar o 
crescimento e necessidade dos cursos híbridos, que são cursos que combinam aulas 
presenciais e a distância. A ideia dos cursos híbridos é transferir a maior parte do 
material didático do curso presencial para um AVA, a fim de aproveitar os encontros 
presenciais em sala de aula para envolver os alunos em discussões, questões, resolução 
de problemas, e convidá-los a refletir sobre temas correlatos. Muitos professores já 
descobriram que podem economizar tempo e melhorar a aprendizagem de seus alunos 
comportando-se dessa maneira. Com auxílio dos AVAs os professores podem 
transformar as aulas em debates contextualizados (PULINO FILHO, 2009). 

As discussões no ambiente on-line dão oportunidades a muitos alunos de se 
expressarem e exporem seu ponto de vista, já que alguns se sentem bloqueados em aulas 
regulares. Muitos deles relutam em falar em público em sala de aula por diversos 
motivos: timidez, insegurança ou mesmo limitações de linguagem. A possibilidade de 
criar um ambiente de construção coletiva do conhecimento on-line é, muitas vezes, de 
grande importância para alguns alunos. Muitos professores que já fazem uso dos AVAs 
no processo de ensino-aprendizagem relatam um aumento significativo na participação 
dos alunos e na qualidade de aprendizagem. Atualmente, os AVAs estão mais bem 
estruturados, fáceis de serem utilizados e dispõem de uma boa interação humano-
computador. Essas melhorias devem-se, principalmente, ao fato de as tecnologias que 
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envolvem a disponibilidade desses ambientes, em especial a internet, terem se tornado 
mais rápidas, estáveis e acessíveis.  

Existe uma ampla variedade de AVAs para apoio ao processo de ensino-
aprendizagem na EaD, sendo alguns gratuitos e/ou softwares livres, e outros pagos 
(softwares proprietários). Dentre os AVAs existentes, tem-se: Moodle, desenvolvido 
por Martin Dougiamas em 2001, sendo um dos AVAs mais utilizados por instituições 
federais de ensino superior do Brasil; TelEduc, desenvolvido por pesquisadores da 
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP); e-ProInfo, desenvolvido pela 
Secretaria de Educação a Distância (SEED) do MEC; Blackboard; Google for 
Education; Edmodo; Coursera; edX; Codecademy; Khan Academy; Udacity; Udemy; 
Knewton, Open2Study, ATutor; Claroline; eCollege; entre outros. 

De acordo com Vianney e Torres (2010), as instituições públicas brasileiras 
integrantes do Sistema UAB adotaram inicialmente o TelEduc e E-Proinfo. No entanto, 
a maioria das universidades federais que ofertam cursos a distância migrou 
gradualmente para o AVA Moodle. A disseminação do uso do AVA Moodle com 
intuito de disponibilizar conteúdos, produzir e aplicar exercícios, além de realizar 
tutoria e conferências on-line, fez com que os professores da EaD – em grande parte 
docentes efetivos das universidades públicas – intensificassem o atendimento aos alunos 
em modo remoto, utilizando a internet como meio tecnológico. Os polos municipais de 
apoio presencial passaram a desenvolver atividades de tutoria mais focadas em 
organização de processos e de orientação de estudo. 

Moodle é o acrônimo de Modular Object-Oriented Dynamic Learning 
Environment, sendo um software livre, open source (código fonte aberto), de apoio à 
aprendizagem, sendo utilizado principalmente em contextos de e-learning ou b-
learning. O AVA Moodle permite a produção e condução de cursos on-line, páginas de 
disciplinas, grupos de trabalho e comunidades de aprendizagens colaborativas. 
Atualmente, é desenvolvido de forma colaborativa por uma comunidade virtual que 
reúne programadores, professores, designers e usuários de todo o mundo. O Moodle já 
foi traduzido para mais de 95 idiomas, incluindo o português, e está em constate 
evolução, adequando-se às necessidades de seus usuários. Dentre as principais 
funcionalidades do Moodle tem-se: auxiliar o educador a alcançar um padrão de 
qualidade em atividades educacionais on-line; permitir atividades que incluem 
colaboração, reflexão e interação entre professores e alunos; dispor de várias 
ferramentas a serem selecionadas pelo professor de acordo com seus objetivos 
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pedagógicos. De acordo com os desenvolvedores (moodle.org), o Moodle já foi 
instalado em 235 países, possui aproximadamente 7,5 milhões de cursos cadastrados, 71 
milhões de usuários ativos, 1,2 milhão de professores atuando na plataforma. 

O criador do Moodle, Martin Dougiamas adotou o Construcionismo Social 
como a estrutura pedagógica em que está baseado o ambiente. Para Pulino Filho (2009), 
isso foi inovador, uma vez que os ambientes de gestão de aprendizagem são, em geral, 
construídos em torno de ferramentas computacionais. Pode-se afirmar que os AVAs 
comerciais são voltados para ferramentas, enquanto o Moodle é voltado para 
aprendizagem. Assim: 

 
Enquanto AVAs centrados em ferramentas fornecem uma lista de 
recursos como sendo a interface, o ambiente Moodle coloca os 
recursos em uma interface e faz da aprendizagem a tarefa central. [...] 
Outros AVAs se estruturam em um modelo de conteúdo que encoraja 
os professores a carregar conteúdos estáticos, já o ambiente Moodle 
prioriza o trabalho em ferramentas para discussão e compartilhamento 
de experiências. Assim, a ênfase está não em distribuir informação, 
mas em compartilhar ideias e engajar os alunos na construção do 
conhecimento (PULINO FILHO, 2009, p. 10). 

 
O construcionismo social baseia-se na ideia de que as pessoas aprendem 

melhor quando estão engajadas em um processo social de construção do conhecimento 
– pelo ato de construir para os outros. 

 
Aprendizagem Colaborativa e Linguagem Digital 

Nesta seção do artigo discute-se o paradigma educacional tradicional, o qual 
está baseado na transmissão de conhecimentos pelo professor, na memorização dos 
estudantes e em um processo educativo que estimula a competição e o individualismo. 
Enfatiza-se o novo processo de ensino-aprendizagem colaborativo, que por ser auxiliado 
pelas Novas Tecnologias de Informação e Comunicação (NTIC) assume um caráter 
dinâmico. Portanto, busca-se compreender a importância da aprendizagem colaborativa 
na EaD, identificando as comunidades virtuais de conhecimento. Por fim, são 
apresentadas características relevantes a respeito das potencialidades pedagógicas da 
aprendizagem colaborativa com ênfase na EaD.  
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A linguagem digital (LD) refere-se à prática de leitura e escrita possibilitada 
pelas tecnologias digitais. É importante destacar os aspectos da LD na EaD e de como 
ela se apresenta nas tecnologias contemporâneas, principalmente na internet, criando 
inúmeras possibilidades individuais e coletivas na produção, distribuição e obtenção de 
conhecimento. Também se faz necessário entender a Inteligência Coletiva, que consiste 
na partilha de funções cognitivas, como a memória, a percepção e o aprendizado. 

A colaboração é um processo de comunicação ativa, cujos atores atuam em 
conjunto para alcançar objetivos convergentes. Segundo Ferreira e Heemann (2013), a 
colaboração tem sido impulsionada nos últimos anos, em grande parte, pela necessidade 
competitiva e também pela capacidade de integrar as diferentes percepções e 
conhecimentos entre os atores de uma equipe para incremento de um projeto. Ainda 
com relação à colaboração, o processo de ensino-aprendizagem colaborativo realizado 
por meio das NTIC assume um caráter dinâmico e, sobretudo, complexo. Isso se deve 
ao fato de as tarefas demandarem habilidades multidisciplinares, envolvendo assim 
diversos tipos de conhecimento. Na Aprendizagem Colaborativa (ou Design 
Colaborativo) a construção do conhecimento desloca-se da análise e pesquisa individual 
para grupal, visando à relação do indivíduo com o ambiente e à sua interação com os 
demais. Ou seja, é uma aprendizagem em grupo, de “muitos para muitos”. Esse tipo de 
aprendizagem emerge na EaD, permitindo ao aluno transformar-se e aprimorar-se na 
busca pelo conhecimento. 

Nesse tipo de aprendizagem, na qual se predomina a colaboração, os 
especialistas devem compartilhar conhecimento com equipes multidisciplinares para a 
interação de competências e expertises. Para tanto, a internet tem sido explorada como 
um ambiente de suporte à interação entre diferentes atores, muitas vezes localizados 
remotamente. 

As redes de computadores e dispositivos móveis com acesso à internet 
propiciam aprendizagens colaborativas entre usuários geograficamente distantes. Desta 
forma, surgem as comunidades virtuais de aprendizagem. O ser humano, ao se 
relacionar no mundo real, utiliza-se do corpo e dos recursos a sua volta para comunicar 
e trocar informações, fazendo-se perceber em sentido e intenções. Já no mundo virtual, 
a maneira como se desenrola a interação é mais complexa por se tratar de dinâmicas 
mediadas por hardwares e softwares. Na comunicação virtual, tomando como exemplo 
mensagens de e-mail, é comum os envolvidos perceberem uma perda de informação que 
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nos processos face a face seriam contempladas com os sinais de comunicação não 
verbais (FERREIRA e HEEMANN, 2013). De acordo com Nicolau (2013, p. 77):  

 
As novas tecnologias do digital incorporam-se à convivência humana 
midiatizada, afetando todos os níveis da nossa existência. Facilitadas 
pela computação pervasiva e pela ubiquidade da comunicação, tais 
tecnologias estão exigindo uma versatilidade de aprendizagem que 
parece afetar características mentais intrinsecamente humanas, para 
que nos adaptemos a uma condição tecnológica na qual o pensamento 
serial – próprio dos sistemas computacionais – seja mais exigido que o 
pensamento paralelo, característico das metaforizações e das analogias 
peculiares à nossa cognitividade. 
 

Nicolau (2013) afirma que há vários aspectos positivos no processo de 
aprendizagem colaborativa na era digital, mas também alerta sobre os riscos iminentes e 
irreversíveis ao ser humano em sua maneira de ser e pensar, de aprender e conviver. 
Cada avanço tecnológico implementado pela civilização, ao longo dos anos, representou 
mudanças significativas no desenvolvimento social. Por isso, a instauração de uma 
tecnologia digital de criação e de compartilhamento de ideias proporcionou 
aprendizagens colaborativas e significou transformações intrínsecas aos processos 
cognitivos e intelectuais, uma vez que mexeu com as formas mentais do ser humano 
aprender e memorizar, raciocinar e projetar. 

As tecnologias contemporâneas mudaram a lógica do processo de ensino-
aprendizagem. O paradigma educacional tradicional baseia-se na transmissão de 
conhecimentos pelo professor, na memorização dos estudantes e em um processo de 
ensino-aprendizagem que estimula a competição e o individualismo. Portanto, nesse 
paradigma retrógrado, as linguagens oral e escrita são, muitas vezes, utilizadas visando 
a “decoreba” dos alunos, sem que o aluno compreenda a essência daquilo que se estuda. 

Segundo Bezerra (2009), o desafio de mudança dessa prática pedagógica 
surgiu quando o professor introduziu uma nova forma de representação da linguagem, 
que não a oral, nem a escrita, e sim a representação digital. É essencial que os 
professores compreendam a necessidade de lidar com a linguagem digital, pois ela vem 
se mostrando como uma adequada forma de comunicação entre os estudantes. Cabe 
ressaltar que o reconhecimento da linguagem digital como nova forma de representar o 
conhecimento não descarta as potencialidades das linguagens oral e escrita, nem deve 
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contribuir para o uso indiscriminado da internet no ensino, mas que se compreenda seu 
uso como facilitador da construção de metodologias mais significativas às novas 
gerações (BEZERRA, 2009). 

Os professores precisam criar possibilidades de encontros presenciais e virtuais 
que instiguem os alunos a pesquisarem, usando a internet como instrumento de sua 
prática pedagógica, refletindo criticamente sobre o papel da informática na 
aprendizagem e sobre os benefícios e malefícios acarretados pelo seu uso. Assim, os 
alunos tornam-se descobridores, transformadores, produtores e disseminadores do 
conhecimento. E os professores e alunos, como parceiros, podem desencadear um 
processo de aprendizagem colaborativa para produzir novos conhecimentos. 

De acordo com Soares (2009), uma pessoa alfabetizada é um indivíduo que 
sabe ler e escrever, ou seja, sabe decodificar os sinais gráficos do seu idioma, mas ainda 
não se apropriou completamente das habilidades de leitura e de escrita. Isto é, é um 
indivíduo que ainda lê com dificuldade, de modo muito superficial e escreve com pouca 
frequência e, quando escreve, produz textos simples, como pequenos bilhetes e listas de 
compras. A capacidade de enxergar além dos limites do código, fazer relações com 
informações fora do texto falado ou escrito e vinculá-las à sua realidade histórica, social 
e política são características de um indivíduo plenamente letrado.  

Pode acontecer de uma pessoa, mesmo sendo alfabetizada e letrada, isto é, já 
dominando a tecnologia da leitura e da escrita e fazendo uso dos privilégios totais do 
letramento, ser ainda um iletrado digital. Entende-se o letramento como a prática de 
leitura e escrita. No entanto, essa prática não envolve apenas as atividades específicas 
de ler ou escrever. Pode-se definir o letramento como um conjunto de práticas sociais 
que usam a escrita enquanto sistema simbólico, em contextos específicos, para objetivos 
específicos, afirma Soares (2002). 

O letramento digital implica em realizar práticas de leitura/escrita diferentes 
das formas tradicionais. Ser letrado digital pressupõe assumir mudanças nos modos de 
ler/escrever os códigos e sinais verbais ou não verbais (como imagens e desenhos), visto 
que o suporte sobre o qual estão os textos digitais é a tela, também digital. O termo 
letramento digital é usado para referir-se à prática de leitura e escrita possibilitada pelo 
computador e pela internet. A pessoa letrada digitalmente é capaz de usar e entender 
informações vindas de vários suportes digitais. Ou seja, o letrado digital tem habilidade 
de usar essa nova tecnologia a fim de proporcionar uma melhoria em sua qualidade de 
vida (MOREIRA, 2012). O estudante precisa fazer uso dessas práticas. Ao entrar no 
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universo do letramento, é necessário apropriar-se do hábito de pesquisar na internet, 
frequentar livrarias e bibliotecas, sejam elas físicas ou virtuais. Esse convívio efetivo 
com a leitura propicia um envolvimento maior com a escrita. 
 
Considerações Finais 

A aprendizagem colaborativa na EaD está intrinsecamente relacionada à 
linguagem digital, cujo processo de comunicação, colaboração e trocas de conhecimento 
ocorre na web 2.0 – onde os usuários tornam-se, além de consumidores, produtores de 
conteúdo. Portanto, faz-se necessário compreender a importância do processo de 
letramento e linguagem digital para uma efetiva aprendizagem colaborativa. Por meio 
de ações e estratégias pedagógicas, conjuntas e coordenadas, é possível contribuir para a 
inteligência coletiva, afirma Bezerra (2009). Quanto mais as TICs se aperfeiçoam, mais 
propícia se torna a inteligência coletiva. Para Pierre Lévy (1998), a inteligência coletiva 
é a partilha de funções cognitivas, como a memória, a percepção e o aprendizado, as 
quais podem ser mais bem compartilhadas quando aumentadas e transformadas por 
meio de sistemas técnicos e externos ao organismo humano, como é o caso das novas 
TICs. A inteligência coletiva desenvolveu-se à medida que a linguagem evoluiu, visto 
que a disseminação do conhecimento acompanhou a difusão das ideias por meio dos 
discursos e da escrita.  

O papel das TICs é essencial para a conexão mais densa entre os indivíduos, 
contribuindo para ações e criações coletivas de ideias no ciberespaço. O crescente uso 
de ferramentas de groupware – ou software colaborativo –, que auxiliam grupos de 
pessoas a trabalharem de forma cooperativa, também demonstra uma convergência 
necessária para a inteligência coletiva. O grande potencial da geração contemporânea é 
a possibilidade de construir sociedades baseadas em inteligências coletivas, onde as 
pessoas possam refletir, questionar, debater e compartilhar ideias. O desafio que se tem 
pela frente, portanto, é fazer com que a internet, no contexto do ciberespaço, seja não 
apenas o ambiente propício à aprendizagem humana, à produção de conhecimentos e ao 
compartilhamento, mas, principalmente, o ambiente de reflexão crítica sobre o seu 
instigante papel de propiciar uma educação de valores e princípios que devem reger a 
racionalidade prática da nossa inteligência para construção de sociedades muito melho-
res, constata Nicolau (2013). 

O pesquisador Moran (2014) considera que, embora a EaD seja vista com 
desconfiança por parte da comunidade acadêmica e da sociedade, em razão de seu 
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método virtual, essa modalidade de ensino surge no Brasil como possibilidade de 
superação da defasagem educacional do país e como alternativa para reduzir o déficit 
educacional e a desigualdade social. Portanto, conforme exposto no artigo, diversas 
instituições superiores que dispõem de cursos presenciais ofertam ou estão começando a 
ofertar cursos a distância. Atualmente, esse é o cenário observado no Brasil, e que está 
em expansão, já que cresce consideravelmente o número de instituições superiores 
adotando a EaD em seus cursos. Mas, embora tenha aumentado o número de 
instituições superiores que aderiram à EaD, o Brasil ainda está em fase de transição 
nessa modalidade, visto que muitas instituições limitam-se a reproduzir para o ambiente 
virtual pequenas adaptações do ensino presencial. Muitas vezes, as aulas são 
disponibilizadas do ensino presencial para o virtual sem qualquer alteração didático-
pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem. 
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