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Nota Técnica – ANEC 002/2019

Assunto: Posição da ANEC em relação a Educação a Distância na Educação Básica

 

 

 

 

 

 

1 APRESENTAÇÃO

Para acompanhar a trajetória das polí�cas públicas voltadas à educação, a Gerência de Educação 
Básica da Associação Nacional de Educação Católica (ANEC) tem coordenado Grupos de Trabalho (GTs) que 
acompanham, refletem e debatem sobre os diversos temas trazidos à tona por essas polí�cas, considerando 
a realidade da educação brasileira, em especial, a das Escolas  Católicas; levando em conta os impactos da 
implementação dessas polí�cas tanto nos aspectos financeiros e operacionais, quanto no que tange aos 
propósitos pedagógicos das unidades e redes escolares.

Como resultados desses trabalhos, os GTs têm produzido Notas Técnicas para serem compar�lhadas 
com os envolvidos na elaboração e na aprovação das polí�cas públicas, e também com o corpo docente das 
Escolas Católicas, a fim de colaborar com a discussão sobre a implantação destas, visando uma educação 
básica de qualidade. 

Esta Nota Técnica tem como obje�vo apresentar o resultado do trabalho de um desses GTs, que se 
debruçou sobre temas relacionados à Educação a distância, na Educação Básica. O obje�vo destas reflexões 
tem se pautado, especialmente, na iden�ficação de potencialidades em se trabalhar com a metodologia de 
EaD na Educação Básica, sem deixar de lado os aspectos relacionados aos desafios de sua implementação.

O GT se concentrou em fazer a leitura de um conjunto de documentos publicados ao longo dos 
úl�mos anos, em canais governamentais, além de outras fontes que trazem estudos sobre a metodologia de 
EaD no Brasil e o recorte dessa metodologia para a Educação Básica. As informações levantadas, por meio 
dessas leituras, têm servido como base para as discussões realizadas com a representação da comunidade 
escolar, tornando possível delinear um esboço de interface entre teoria e prá�ca. É importante destacar que 
essa discussão está longe de ser concluída, devido à complexidade que ela traz. Ao longo do tempo, serão 
necessárias retomadas para verificar como o EaD está se difundindo às prá�cas escolares já solidificadas, 
fazendo surgir novas prá�cas e desafios que precisam ser discu�dos e superados.

Para apresentar as reflexões trazida neste documento, o qual foi estruturado em temas que tratam 
da Educação a Distância no Brasil, apresentando um contexto trazido das publicações oficiais brasileiras; e de, 
possíveis, potenciais e riscos para a implementação dessa metodologia na Educação Básica. Ao final são apre-
sentadas conclusões e proposições, que podem nortear discussões e propostas de implementação em situa-
ções relacionadas às prá�cas escolares.
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2 EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA NO BRASIL

A EaD no Brasil foi oficializada pelo Decreto n°. 5.622, de 19 de dezembro de 2005; embora seu histó-
rico remonte ao ano de 1904, quando pela primeira vez foi publicado um anúncio de curso de da�lografia por 
correspondência, no Jornal do Brasil. Desde então, proliferaram-se ofertas e oportunidades de aprendizagem 
remota, embora a regulamentação da modalidade tenha sido assinada somente em 2005, 9 anos após a 
respec�va aprovação, em 1996, pelo Ministério da Educação (MEC).

Nos úl�mos anos foi possível notar um crescimento expressivo dessa modalidade de ensino, não 
somente na quan�dade de cursos ofertados e de ins�tuições ofertantes, mas também no que se refere ao 
número de estudantes matriculados. Em 2009, segundo dados do Censo da Educação a Distância, totaliza-
vam-se 528.320 estudantes, ao passo que o ano de 2017 totalizou-se 7.773.828 matrículas em EaD. Deste 
total, o cenário discente delineado é de expressivo desequilíbrio de gênero (61% de mulheres e 39% de 
homens matriculados), numa faixa etária majoritária de estudantes entre 18 e 24 anos.

O crescimento da modalidade decorre, historicamente, da flexibilização dos critérios de regulamen-
tação da modalidade pela Portaria Norma�va n°. 11, de 20 de junho de 2017, que tornou possível a criação 
de ins�tuições que oferecessem EaD sem a contrapar�da presencial, além de facilitar a criação de polos ao 
mesmo tempo em que estes deixaram de ser obrigatórios nos cursos regulamentados. 

Dados do CENSO EAD BR 2018 apresentam um crescimento do número de ins�tuições responden-
tes, que cresceu de 231, em 2012, para 351 em 2017, com significa�va alteração do perfil do mercado educa-
cional. Nos úl�mos 15 anos, quan�fica o Censo, foram fundadas 275 ins�tuições com oferta EaD no Brasil. 

Enquanto os dados do Ins�tuto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep) apontam uma 
queda no número de estudantes matriculados em ins�tuições de Ensino Superior Privadas, a modalidade de 
Educação a Distância tem protagonizado um crescimento significa�vo. O Censo da Educação Superior de 
2017, indica a con�nuidade de crescimento no número de matrículas em cursos a distância, que chegou a 
18%, de 2016 para o ano seguinte. Em geral, mensalidades mais acessíveis e aspectos facilitadores relaciona-
dos à mobilidade e à flexibilidade de tempo/horário são alguns mo�vos que têm levado à opção pela modali-
dade. No superior, a Educação a Distância já representa 21,2% (1,8 milhão) do total de estudantes; há uma 
década, a fa�a era de apenas 7%.

A esse respeito, cabe ainda destacar a situação dos cursos de licenciatura e formação de professores 
em relação às matrículas na EaD. O Censo 2017 registrou 185.290 professores da educação básica matricula-
dos na Educação Superior, sendo 46,3% destes na modalidade a distância. Segundo pesquisa da ABMES, de 
maio de 2018, o número de matrículas nos cursos de graduação na modalidade EaD superará o número de 
matrículas na modalidade presencial no ano de 2023. 
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 Em maio de 2017, o MEC, por meio do Decreto n°.  9057, flexibilizou as regras para a oferta da Educa-
ção a Distância na Educação Superior. A proposta foi entendida como um movimento para ampliação do 
acesso, democra�zação e desburocra�zação na oferta da EaD na Educação Superior. A princípio o documento 
indicava ainda a possibilidade do uso da modalidade a distância nos anos finais do fundamental, para estu-
dantes regularmente matriculados, quando esses es�vessem privados da oferta de disciplinas obrigatórias do 
currículo escolar. O governo, contudo, recuou e revogou essa parte do decreto, apresentando a seguinte 
definição, no que tange à adoção da modalidade a distância na Educação Básica:

Art. 8º Compete às autoridades dos sistemas de ensino estaduais, municipais e distrital, no 
âmbito da unidade federa�va, autorizar os cursos e o funcionamento de ins�tuições de 
educação na modalidade a distância nos seguintes níveis e modalidades:
I - ensino fundamental, nos termos do § 4º, do art. 32, da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro 
de 1996;
II - ensino médio, nos termos do § 11, do art. 36, da Lei nº 9.394, de 1996;
III - educação profissional técnica de nível médio;
IV - educação de jovens e adultos; e
V - educação especial.
Art. 9º A oferta de ensino fundamental na modalidade a distância em situações emergen-
ciais, previstas no § 4º, do art. 32, da Lei nº 9.394, de 1996, se refere a pessoas que:
I - estejam impedidas, por mo�vo de saúde, de acompanhar o ensino presencial;
II - se encontrem no exterior, por qualquer mo�vo;
III - vivam em localidades que não possuam rede regular de atendimento escolar presen-
cial;
IV - sejam transferidas compulsoriamente para regiões de di�cil acesso, incluídas as 
missões localizadas em regiões de fronteira; ou
V - estejam em situação de privação de liberdade.
Art. 10. A oferta de educação básica na modalidade a distância pelas ins�tuições de ensino 
do sistema federal de ensino ocorrerá conforme a sua autonomia e nos termos da legisla-
ção em vigor. 

Decreto n°. 9057/2017

 Assim, segundo definições da LDB (incluídas pela Lei n°. 13.415/2017), art. 36: "os sistemas de ensino 
poderão reconhecer competências e firmar convênios com ins�tuições de Educação a Distância com notório 
reconhecimento"; desde que atendidos os seguintes requisitos:

I - demonstração prá�ca; 
II - experiência de trabalho supervisionado ou outra experiência adquirida fora do ambien-
te escolar; 
III - a�vidades de educação técnica oferecidas em outras ins�tuições de ensino credencia-
das;
IV - cursos oferecidos por centros ou programas ocupacionais; 
V - estudos realizados em ins�tuições de ensino nacionais ou estrangeiras;
VI - cursos realizados por meio de educação a distância ou educação presencial mediada 
por tecnologias. 

LDB, art.36, §11

 O redirecionamento estabelecido pela mudança da legislação em 2017, com a Portaria Norma�va n°. 
11, à primeira vista possibilita conquistas rela�vas à democra�zação do ensino nacional, considerando a 
potencial ampliação do acesso à Educação. O aumento do número de ins�tuições de ensino e, consequente-
mente,  de vagas por essas ofertadas, franqueia a possibilidade de acesso a uma quan�dade crescente de
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fonte: <h�p://abed.org.br/arquivos/CENSO_EAD_BR_2018_impresso.pdf >

estudantes. Some-se o fato de que a modalidade EaD viabiliza a superação de distâncias e o protagonismo na 
gestão do tempo, oportunizando formação e qualificação aos brasileiros para quem a modalidade presencial 
não oferece exatamente condições de ingresso ou permanência. 

 Paralelamente, outros atributos da modalidade EaD se destacam, tais como: a adequação de metodo-
logias e suportes adequados às demandas de experiência das novas gerações; a sustentabilidade a ela asso-
ciada; a garan�a de autonomia e personalização do estudante na construção do próprio processo de aprendi-
zagem, tanto em termos pedagógicos quanto em aspectos operacionais, logís�cos e/ou financeiros do públi-
co discente.

 Todavia, se em um nível de análise, a EaD se nos revela associada aos bene�cios supracitados, há 
outras perspec�vas, de natureza mais crí�cas, que precisam ser observadas. 

 A publicação da Portaria Norma�va n°. 11 redundou, obje�vamente, na diminuição do número de 
polos presenciais das Ins�tuições de Ensino, o que indica�vamente impacta na qualidade da formação 
discente. O fechamento de polos presenciais acaba por significar a eliminação da oferta de atendimentos 
pedagógicos aos estudantes, a interdição do estabelecimento de interações sociais com docentes ou entre 
discentes, além de inviabilizar a realização de trabalhos colabora�vos entre estudantes, conforme gráfico 
extraído do CENSO EAD BR 2018.

ATIVIDADES REALIZADAS NOS POLOS, EM PERCENTUAL DE INSTITUIÇÕES
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 Depreende-se, assim, da análise desses dados, o impacto na qualidade da oferta em modalidade EaD, 
face à conjuntura norma�va que em que o tema se encontra.

 Complementarmente, a Resolução n°. 03, de novembro de 2018, apresenta a atualização das Diretri-
zes Curriculares do Ensino Médio (DCNEM) e define, em seu ar�go 17, a dimensão da oferta da EaD na organi-
zação curricular:

§ 5º Na modalidade de educação de jovens e adultos é possível oferecer até 80% (oitenta 
por cento) de sua carga horária a distância, tanto na formação geral básica quanto nos 
i�nerários forma�vos do currículo, desde que haja suporte tecnológico – digital ou não – e 
pedagógico apropriado
§ 15. As a�vidades realizadas a distância podem contemplar até 20% (vinte por cento) da 
carga horária total, podendo incidir tanto na formação geral básica quanto, preferencial-
mente, nos i�nerários forma�vos do currículo, desde que haja suporte tecnológico – 
digital ou não – e pedagógico apropriado, necessariamente com acompanhamento/coor-
denação de docente da unidade escolar onde o estudante está matriculado, podendo a 
critério dos sistemas de ensino expandir para até 30% (trinta por cento) no ensino médio 
noturno.

 Entendemos que o movimento de expansão da EaD, observado especialmente nas úl�mas décadas, 
decorre do desenvolvimento de tecnologias que nos permi�ram ampliar os espaços educa�vos para fora da 
escola. Essa perspec�va, por sua vez, tem fomentado a discussão da EaD como polí�ca. Tal aspecto precisa 
ser observado, uma vez que se pode correr o risco de gerar sérias distorções na busca de respostas aos desa-
fios e dilemas da educação na adoção/ampliação da modalidade.

 

 Nesse sen�do, considera-se legí�ma a crí�ca ao uso puramente comercial e mercadológico da Educa-
ção a Distância, caracterizado por propostas conteudistas e com sérias fragilidades no acompanhamento da 
aprendizagem dos estudantes; mas também considera-se possível que a adoção da EaD na Educação Básica, 
se definida com clareza e critério, e admi�da com o cuidado e acompanhamento necessário, pode contribuir 
para o desenvolvimento da autonomia, es�mulando o protagonismo do estudante e a aprendizagem a�va.

3 EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA NA EDUCAÇÃO BÁSICA

3.1 Um panorama do novo Ensino Médio

 A implementação do Novo Ensino Médio e a definição da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), 
bem como as DCNEM cons�tuem uma importante alteração pedagógica: a centralidade da aprendizagem. A 
organização da BNCC, neste sen�do, se dá não a par�r de conteúdos ou programas, mas de obje�vos de 
aprendizagens, competências e habilidades.

 Foram definidas 10 competências gerais para toda a Educação Básica. Essas, por sua vez, abordam 
aspectos cogni�vos, socioemocionais e é�cos, na perspec�va da formação integral e da formação para a vida. 
No Ensino Médio estas competências devem orientar tanto as aprendizagens essenciais previstas na BNCC,  
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quanto as aprendizagens que serão desenvolvidas nos i�nerários forma�vos. É preciso compreender que 
habilidades cogni�vas e socioemocionais devem interagir, considerando a complexidade da cons�tuição do 
desenvolvimento humano, possibilitando ainda que as aprendizagens realizadas contribuam para que os 
estudantes possam responder aos desafios do mundo contemporâneo, e construir uma realidade social mais 
humana e responsável.

 Essa proposta educa�va apresenta, portanto, um desenho diferente do modelo linear de educação, 
centralizado nos conteúdos e no desempenho cogni�vo. Seu modelo pedagógico pressupõe o es�mulo ao 
protagonismo, à autonomia, e à produção de conhecimentos e conteúdos pelos estudantes (autoria), promo-
vendo, ainda, a interdisciplinaridade e a colaboração como princípios cons�tu�vos.

 

 Assim sendo, o currículo deve permi�r que os estudantes assumam a responsabilidade pelas esco-
lhas, presentes e futuras, na construção de seu projeto de vida, capacitando-os a desenvolver estratégias para 
solução de demandas complexas, e exercer a cidadania. Para tanto, são possíveis a adoção de diferentes 
formatos (disciplinas, módulos, núcleos/grupos de estudo, observatórios, núcleos de criação ar�s�ca, incuba-
doras, laboratórios, projetos, oficinas, desafios,…) que viabilizem: a ar�culação entre teoria e prá�ca, a análi-
se e reflexão crí�ca, a resolução de problemas, a autonomia e o protagonismo no processo de aprendizagem, 
a leitura e interpretação do mundo, as diferentes formas de comunicação e expressão, o acolhimento da 
diversidade e das singularidades, e o es�mulo ao convívio e à inves�gação cien�fica.

 

 Para complementar as mudanças no campo pedagógico, os documentos relacionados ao Novo Ensino 
Médio norma�zam a distribuição da carga horária des�nada para esse nível de ensino e a forma como essa 
carga horária pode ser composta. Com isso, os estudantes deverão ter a oportunidade de desenvolver, além 
das dez competências gerais, um grupo de competências e habilidades dentro das áreas de conhecimento já 
conhecidas, chamado de formação geral básica, e um grupo de competências e habilidades promovidas por 
unidades curriculares escolhidas pelos estudantes, compondo os i�nerários forma�vos.

Art. 10 Os currículos do ensino médio são compostos por formação geral básica e i�nerário 
forma�vo, indissociavelmente.
Art. 11 A formação geral básica é composta por competências e habilidades previstas na 
Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e ar�culadas como um todo indissociável, 
enriquecidas pelo contexto histórico, econômico, social, ambiental, cultural local, do 
mundo do trabalho e a prá�ca social, e deverá ser organizada por áreas de conhecimento:
linguagens e suas tecnologias;
matemá�ca e suas tecnologias;
ciências da natureza e suas tecnologias;
ciências humanas e sociais aplicadas.
Art. 12 A par�r das áreas do conhecimento e da formação técnica e profissional, os i�nerá-
rios forma�vos devem ser organizados, considerando:
linguagens e suas tecnologias [...];
matemá�ca e suas tecnologias [...];
ciências da natureza e suas tecnologias [...];
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ciências humanas e sociais aplicadas [...];
formação técnica e profissional.

Resolução CNE/CEB n°. 3, de 21 de novembro de 2018.

 Além da reorganização da carga horária entre formação geral básica e i�nerários forma�vos, a legisla-
ção em vigor também norma�za que parte da carga horária de estudo pode ser realizada à distância, desde 
que seja de até 20% da carga horária total, conforme trecho das Diretrizes Curriculares apresentado a seguir:

Art. 17 [...]
XV. as a�vidades realizadas a distância podem contemplar até 20% da carga horária total, 
podendo incidir tanto na formação geral básica quanto, preferencialmente, nos i�nerários 
forma�vos do currículo, desde que haja suporte tecnológico - digital ou não - e pedagógico 
apropriado, necessariamente com acompanhamento/coordenação de docente da unida-
de escolar onde o estudante está matriculado, podendo a critério dos sistemas de ensino 
expandir para até 30% no ensino médio noturno.

Resolução CNE/CEB n°. 3, de 21 de novembro de 2018.

 A incorporação da Educação a Distância à Educação Presencial, conforme prevista no marco legal do 
Ensino Médio, aliada à u�lização de diferentes recursos de tecnologia e comunicação, pode ser um importan-
te fator para qualificar a educação. É preciso entender que a EaD pode viabilizar, por exemplo, o intercâmbio 
interins�tucional, permi�ndo a par�cipação de estudantes e professores em projetos com colegas de outras 
escolas, num trabalho colabora�vo mais amplo, incorporando troca de ideias, experiências e conhecimentos 
que, no âmbito local, poderiam não ser possíveis.

 A oportunidade de flexibilizar parte das competências e habilidades, a serem desenvolvidas, traz 
desafios diversos que podem se converter em boas experiências de ensino, dentre elas as oportunidades de 
aprendizado que podem surgir da grande combinação de escolhas que os estudantes poderão ter. Essa quan-
�dade e sua qualidade podem ser potencializadas pelo uso de EaD.

3.2 O novo Ensino Médio e a Educação a distância 

 O uso de EaD na Educação Básica pode favorecer uma maior diversidade de escolha e a ampliação de 
possibilidades de formação. Além disso, promove aos estudantes a oportunidade de desenvolvimento de sua 
autonomia, pois contribui para que eles reflitam sobre alguns processos importantes como, por exemplo, a 
forma como se dá sua aprendizagem e o gerenciamento de suas tarefas.

 Há que se considerar, entretanto, a importância de se estabelecer critérios e parâmetros de qualidade 
para a inserção da Educação a Distância na Educação Básica. Abaixo destacamos alguns aspectos a serem 
considerados nesta análise que se apresentam como potencialidades e/ou desafios. 
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 1) Uso de tecnologias

 A EaD cresce amparada na evolução tecnológica, tendo as úl�mas gerações  uma relação muito próxi-
ma com as tecnologias, e desenvolvendo diferentes competências digitais. Mas, embora possamos conside-
rar esta familiaridade dos estudantes com as tecnologias, não se pode desconsiderar a necessidade de se 
desenvolver competências para o uso das tecnologias para a aprendizagem, uma vez que a experiência tecno-
lógica dos estudantes, muitas vezes, não inclui aplicação educacional. O interesse e a facilidade dos estudan-
tes no uso de recursos tecnológicos são um importante impulso para o uso educa�vo, mas não é necessaria-
mente suficiente. 

 Encontramos, atualmente, uma amplitude de recursos, ferramentas e possibilidades tecnológicas 
disponíveis, uma série de outros que, em breve, também serão incorporados às prá�cas educa�vas, além dos 
que estão sendo aprimorados ou ainda serão criados. Tal situação, além de representar um enorme potencial 
à educação e à aprendizagem, também se apresenta como desafio, considerando a necessidade de prepara-
ção e atualização constante do corpo docente, as restrições financeiras que limitam o uso de tecnologias 
(disposi�vos, e so�wares) e o acesso à internet. 

 Além dessas questões é preciso reconhecer que adotar a EaD não é adaptar o uso de ferramentas e 
recursos de forma paralela ao ensino em sala de aula, incorporando recursos tecnológicos às estratégias 
presenciais, transformando-as em virtual, como vemos, por exemplo, na adoção de videoaulas que são nada 
mais que o discurso da aula presencial gravada, ou no uso de slides/materiais virtuais em subs�tuição aos 
registros no quadro da sala de aula. Tal situação representa empobrecimento dos recursos, e serve apenas à 
massificação e precarização do ensino, além de ser deses�mulante para o estudante.

 As competências digitais e a cidadania global. Outro aspecto importante, relacionado ao uso de tecno-
logias diz respeito ao uso consciente, responsável e adequado dos recursos digitais. É preciso que professores 
e estudantes dominem aspectos rela�vos à navegação segura e preservação da privacidade, respeito aos 
direitos autorais, consulta a fontes confiáveis, respeito às normas de convivência em ambientes virtuais, e o 
cuidado com a reputação digital (responsabilidade sobre publicações, especialmente no que tange ao respei-
to à diversidade, às diferentes opiniões, e à liberdade de expressão e seus limites legais, e compreensão a 
respeito dos registros e "pegadas digitais"). 

 A personalização do ensino e aprendizagem adapta�va na adoção da EaD viabiliza o aprofundamento 
das temá�cas, aproveitando o interesse e o talento específico dos estudantes, além de permi�r um acompa-
nhamento mais asser�vo para o estudante que enfrenta alguma dificuldade na aprendizagem. Podemos dizer 
que a adoção da EAD, considerando o potencial de diferentes tecnologias educa�vas, respeita os diferentes 
ritmos e es�los de aprendizagem, potencializando os conteúdos específicos e a abordagem interdisciplinar. 
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 2) Nova perspec�va para lidar com o espaço e o tempo da aprendizagem

 Na Educação  a Distância ressignifica-se a ideia de ambiente e tempo de aprendizagem. O espaço 
escolar, passa a ser diverso e ampliado, na perspec�va de que o ambiente de aprendizagem pode ser presen-
cial ou virtual, e que não se limita à escola. A respeito do tempo, adotamos uma outra relação que nos permi-
te respeitar ritmo, as necessidades e a disponibilidade do estudante, a par�r da adoção de ferramentas 
síncronas e assíncronas. 

 

 Mas, se por um lado a flexibilização da relação espaço e tempo na aprendizagem pode ser um elemen-
to importante, por outro, a gestão do tempo e a organização para a aprendizagem são, também, desafios para 
estudantes e professores. Muitas vezes a dependência e a imaturidade intelectual exigem a adoção de estra-
tégias que promovam, junto aos estudantes, a responsabilidade, a autonomia e a disciplina necessárias à 
realização da aprendizagem fora da escola, e em tempo extraclasse. O estudante que não se adaptar à moda-
lidade pode sofrer consequências que impactem de forma nega�va o seu aprendizado. 

 A caracterís�ca da virtualidade do espaço de aprendizagem à distância também pode levar à "superlo-
tação" dos ambientes virtuais de aprendizagem (AVA). Uma relação desproporcional professor-estudantes, 
seja na educação presencial ou na EaD, afetam de forma significa�va a orientação, o acompanhamento e a 
qualidade do feedback do professor, fragilizando o processo de aprendizagem e o potencial da educação 
personalizada e adapta�va que a EaD apresenta.

 Diferentes possibilidades de interação. Os AVAs e seus diferentes recursos tecnológicos viabilizam 
dis�ntas formas de interação entre professor-estudantes e estudante-estudante. A par�cipação dos estudan-
tes em fóruns de discussão virtuais, por exemplo, são muitas vezes mais frequente que a par�cipação em 
discussões em sala de aula. Nesse sen�do, é fundamental explorar e es�mular a necessária par�lha de: expe-
riências, exposição de ideias, percepções, compreensões, ques�onamentos, dúvidas e dificuldades; cons-
truindo espaços para par�cipação de todos. 

 A interação e socialização de pontos de vista e aprendizagens dis�ntas, por sua vez, exigem maturida-
de para saber ques�onar e expor suas ideias, respeitando posicionamentos divergentes ou contraditórios, de 
forma que as manifestações sejam realizadas de forma responsável, trazendo argumentos que fundamentam 
cada posicionamento. A qualidade da interação, nesse sen�do, também está relacionada à orientação e 
presença afe�va e pedagógica do professor, que es�mula, acompanha e dá feedback a respeito das intera-
ções. Outro aspecto a considerar é que interação não implica, necessariamente, no estabelecimento de cone-
xões interpessoais que se realizam no ambiente social. Esse é um aspecto importante, considerando que o 
processo de socialização é fundamental para o estudante da Educação Básica. 
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 3) Inclusão progressiva dos estudantes no universo da EaD

 A adoção da EaD no Ensino Médio também pode permi�r uma adaptação grada�va dos estudantes às 
exigências desta modalidade, ajudando-os a desenvolver competências básicas essenciais para aprender a 
aprender, como: a organização para os estudos, a autonomia, a autoria e a disciplina. É preciso atenção, 
entretanto, na forma de sua adoção, a fim de que não se assuma uma percepção distorcida na escolha da área 
de conhecimento, disciplinas/módulos em que a EaD será recepcionada.

 
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

 É fundamental considerarmos que o desafio da universalização do Ensino Médio é bastante significa�-
vo, tendo em vista que, a grosso modo, apenas metade dos jovens, de 14 a 17 anos, estão matriculados e 
frequentam esSe nível de ensino. A inclusão da EaD não resolve esta questão e, se não for bem conduzida, 
pode vir a se cons�tuir como um aspecto que passe a contribuir para a evasão e o desinteresse do estudante. 
É preciso cuidar para que sua implementação não represente um meio de esvaziamento ou precarização do 
trabalho docente. Nesse sen�do, é imprescindível definir indicadores de qualidade para a inclusão da EaD no 
Ensino Médio, além de acompanhar e avaliar todo o processo de implementação.

 O ambiente virtual, seus objetos e metodologias, precisam se cons�tuir como uma comunidade de 
aprendizagem, especialmente para os estudantes que encontram dificuldade para se organizar para os estu-
dos, desenvolver a sua autonomia e o seu pensamento crí�co-reflexivo. Entendemos que a incorporação de 
tecnologias educa�vas pode possibilitar avanços significa�vos no processo de construção de conhecimento, 
promovendo pedagogias diferentes dos modelos lineares tradicionais. 

 Imaginação e cria�vidade, promoção de competências ar�s�cas, cien�ficas e tecnológicas, tem 
espaço na EaD, e, favorecem a educação integral e humanís�ca. É preciso ainda que a EaD promova estudos 
individuais e em grupo, a par�cipação a�va no processo de aprendizagem e a autoria, explorando diferentes 
possibilidades de comunicação e expressão.

 Por fim, vale reforçar que a adoção da EaD não pode ser assumida como uma forma de responder aos 
problemas estruturais que afligem a educação no Brasil. É preciso enfrentar, especialmente, as precárias 
condições de trabalho e falta de atra�vidade da carreira docente.
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